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L L I B R E S D ’ A R T

● Guillem Viladot, Escrits d’art.
Mediterrània. Barcelona, 2005.

C ompilació de setze escrits d’art
de Guillem Viladot (Agramunt,
1922 - Barcelona, 1999) artista i

assagista, especialment conegut per
ser un dels precursors de la poesia
visual a l’Estat espanyol. Monografi-
es, pròlegs de catàlegs i articles con-
figuren un conjunt considerable de
textos dedicats a comentar i valorar
la creació de diversos artistes, especi-
alment els de l’escena lleidatana. C.O.

● Juan Ignacio Ruiz López. ARCO. Arte y
mercado en la España democrática.
ARCO/Ifema i Región de Múrcia.

Madrid, 2004.

E studi que aborda la Fira d’Art
Contemporani de Madrid (AR-
CO) en el context de les fires

internacionals i la situa com un dels
puntals fonamentals per valorar l’e-
volució de l’art contemporani a l’Es-
tat espanyol i la seva projecció exte-
rior. Repassa vint anys de la seva his-
tòria, des del seu naixement –l’any
1982– fins al 2001, tot valorant la
seva tasca revitalitzadora de les dar-
reres tendències de l’art actual, tant
des del punt de vista de la seva funció
didàctica i social com des del seu pa-
per dinamitzador del mercat. C.O.

● Juan Alberto Valls Jové (promotor) i
Oscar Muñoz Azorín (fotògraf). Dones de
casa. Les 200 millors imatges de dones a les
cases de la Barcelona modernista.
Promotion and Marquet.

Barcelona, 2004.

A mb textos de Joan Bassegoda i
Nonell, José Enrique Ruíz Do-
mènech, Joan Josep Pintó i Ruiz

i Eduardo Alemany Zaragoza, aques-
ta recopilació d’imatges de dones en
conjunts escultòrics modernistes de
la ciutat de Barcelona pretén apropar
tota una iconografia femenina que va
servir d’ornament de diferents ele-
ments arquitectònics. Unes repre-
sentacions que van més enllà del que
és simplement artístic per incidir en
els significats socials, culturals, eco-
nòmics i laborals, analitzats per di-
versos especialistes. C.O.

● Àlex Nogué i Joan Descarga, Límits del
dibuix. Tretze exercicis de dibuix, même.
Publicacions de la Universitat de
Barcelona. Barcelona, 2005.

D eutor de Duchamp, que ja va
utilitzar el même d’una mane-
ra semblant en el títol d’una

de les seves obres dadaistes elaborada
entre el 1915 i el 1923, aquest llibre
ret homenatge a la capacitat innova-
dora del dadà, del qual l’art contem-
porani és fill. Els seus autors, profes-
sors a la Facultat de Belles Arts de
Barcelona i creadors polivalents, de-
manen al lector, que sigui ell mateix
qui resolgui els interrogants que, sota
l’aparença d’uns exercicis de dibuix,
van obrint sobre l’art actual. C.M.

● Michel Foucault, La pintura de Manet.
Traducció Roser Vilagrassa. Alpha

Decay. Barcelona, 2005.

T ot i la seva passió per la pintura
(El Bosco, Velázquez, Magritte),
Michel Foucault no va escriure

gaire sobre art. Les seves referències
són breus. L’únic estudi complet so-
bre un pintor és el de Manet, un text
tan celebrat com poc conegut i que el
filòsof francès va pronunciar l’any
1971 en una conferència a Tunísia.
Inèdit fins avui, a França s’ha editat
fa uns mesos arran del 20è aniversari
de la mort del seu autor, el 1984. C.M.

● Pierre Bourdieu-Hans HAACKE, L’art i el
poder. Intercanvi lliure. Traducció de M.
Rosa Vallribera. Edicions de 1984.

Barcelona, 2004.

L’ any 1991, el sociòleg francès
Pierre Bourdieu i el provoca-
dor artista alemany Hans Ha-

acke van ser convidats a posar en co-
mú, davant d’un magnetòfon, el seu
discurs crític. El resultat són unes
converses-denúncia de la cultura
quan aquesta fa el joc al poder. Per-
què, com posen en evidència en el
diàleg, no som tan lluny del temps en
què els pintors treballaven al servei
dels prínceps i de l’Església. C.M.

● José Luis Brea, Estudios visuales.
Akal. Madrid, 2005.

L’ autor edita i presenta un
dens recull d’articles sobre la
visualitat en el nou mil·len-

ni. La pragmàtica de les imatges
(global, mediàtica, postcolonial,
postcrítica, postgenèrica...) demana
avui noves pràctiques discursives. Ja
no es tracta de pintura, sinó de vi-
sualitat. No de creació, sinó de pro-
ducció social de les imatges. Calen,
repetim-ho, noves disciplines que
ens permetin pensar el present.
Aquest llibre n’és un exemple. C.M.

● BALL, Hugo, La huida del tiempo (un
diario). Con el primer manifiesto dada-
ísta.Traducció de Roberto Bravo.
Pròleg de Paul Auster. Presentació
de Herman Hesse. El Acantilado.

Barcelona, 2005.

P remsa de Zuric, 2 de febrer de
1916: “Cabaret Voltaire. Amb
aquest nom s’ha format un

nucli de joves artistes i escriptors
amb l’objecte de convertir-se en
centre d’activitats”. Tancat un any
després pels “excessos nocturns”,
convocà cada nit poetes i músics
que, després dels estralls de la
guerra, necessitaven tornar a l’art
la seva capacitat crítica. Hi encu-
nyaren una paraula que va fer for-
tuna en la radicalitat de les avant-
guardes històriques: dadà. Hugo
Ball (1886 - 1927), poeta, músic i
productor teatral, va ser-ne un ac-
tiu promotor. A La huida del tiempo,
Ball ens presenta el dadaisme en la
seva forma discursiva més com-
pacta. C.M.

A L T R E S N O V E T A T S

HISTòRIA, CRíTICA I TEORIA DE L’ART

● Xavier Barral i Altet
Catalunya destruïda
Edicions 62. Barcelona

● Umberto Boccioni
Estética y arte futuristas
El Acantilado. Barcelona.
Traducció de Ricardo Pochtar

● Valeriano Bozal
La pintura europea tras la Segunda Guerra Mundial
Siruela. Madrid

● Benjamin H.D. Buchloch
Modelos y métodos en el arte del siglo XX
Editorial Akal. Madrid

● Edmund Burke
De lo sublime y de lo bello
Alianza Editorial. Barcelona

● Pablo Dopico
El cómic underground español. 1970-1980
Editorial Càtedra. Madrid

● Beatriz Fernández Ruiz
De Rabelais a Dalí. La imagen grotesca del cuerpo
Editorial Universitat de València. València

● Laura González Flores
Fotografía y pintura: ¿Dos medios diferentes?
Editorial Gustavo Gili. Barcelona

● Joan Santacana i Mestre
Museografía didàctica
Editorial Ariel. Barcelona

● J.F. Yvars
El momento estético. Notas de historia y crítica de arte
Editorial Albatros. Barcelona

FOTOGRAFIA SOBRE BARCELONA

● Enric Curto i José Manuel Ferro
Barcelona, la fàbrica dels somnis
Editat per l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona

● Eugeni Forcano
Fotografies 1960-1966
Textos: Josep Pla, Rosario Martinez Rochina, J. Corre-
dor-Matheos, Andrés Trapiello i Javier Pérez Andújar
Editorial Lunwerg. Barcelona

● Josep M. Huertas i Gerard Maristany
Barcelona com era, com és
Àmbit Serveis Editorials. Barcelona

ARQUITECTURA

● Rafael Moneo
Inquietud teórica y estrategia proyectual
ACTAR. Barcelona

● Elies Torres Tur
Luz cenital. Tesis doctoral
Ministerio de la Vivienda. Madrid

● Rem Koolhas
Delirio de Nueva York
Gustavo Gili. Barcelona
Traducció de Jorge Saiz


