
Per destruir la vostra puta
cervellera, porcs! Els es-
pais de tortura —textuals
i plàstics— que avui Ta-

ller Llunàtic presenta als lectors
ja momificats que sou tots vosal-
tres no són més que una mostra
microscòpica del nostre estat to-
talitari i de la nostra malaltia
sexual, que es mouen entre la
pornografia pederàstica i la ne-
crofília, sense oblidar mai l’ob-
sessió gerontofílica que ningú en-
cara coneix en la seva veritable
extensió (...)”. “(...) Heu de cau-
re agenollats davant l’única expe-
riència de rates desesperades
que ha existit mai sense treva,
sense concessions: l’experiència
llunàtica.”

Aquests són dos breus frag-
ments del bram i exhort, amb el
qual les dues “rates desespera-
des” Josep Albertí i Bartomeu
Cabot: Taller Llunàtic, feien la
seva mutació l’any 2006 a la blo-
gosfera, http://tallerllunatic.
blogspot.com, on recullen, fins
al moment, una petita part de la
seva trajectòria. El Taller Llunà-
tic és un cas d’inaudita pervivèn-
cia des del 1976 fins a l’actuali-
tat, i d’una extraordinària singu-
laritat i interès. En funció de les
accions de protesta, les iniciati-
ves artístiques o de les publica-
cions, un significatiu nombre de
joves creadors s’hi varen identifi-
car, entre d’altres: Josep Albertí,
Miquel Barceló, Bartomeu Ca-
bot, Sara Gibert, Biel Mesqui-
da, Joan Palou, Andreu Terra-
des o Steva Terrades. És el pas
d’un esperit contracultural i lú-
dic a un altre de radicalització
antisistema, d’agressivitat i po-
der convulsiu de la literatura i
de l’art, és l’estat de la perfor-
mance contínua i de l’insult i la
provocació com a pràctica creati-
va. La publicació, l’any 1985, de
La vida pornogràfica de Jesu-
crist: boixar porcs suposa una
de les obres creatives més nove-
doses i rellevants del panorama
artístic a l’Estat espanyol.

La Jove Plàstica (1970-1978)
fou un conjunt d’exposicions, ac-

cions i manifests d’esperit crític,
gamberro, pocavergonya o com-
promès, segons els casos, en con-
tra d’una situació negadora i de-
cadent però al mateix temps en-
grescadora i utòpica com la del
tardofranquisme i la Transició.

Un exemple de
pràctica militant i
d’art contextual
fou el del grup
Criada 74.

Entre 1975 i
1982 Neon de Su-
ro, per al qual la
gratuïtat era una
agressió, fou un
dels projectes més
significatius i el de
major ressò inter-
nacional. La publi-
cació Neon de Su-
ro fou una iniciati-
va de Steva Terra-
des i contà, ende-
més d’ell, amb Sa-
ra Gibert, Barto-
meu Cabot i An-
dreu Terrades com
a equip editor. En-
tre els artistes i
poetes que partici-
paren en algun
dels vint-i-un nú-
meros de la publi-
cació, a part dels
editors, hi havia,

entre d’altres: Miquel Barceló,
Julien Blaine, Antoni Catany,
Mariscal, Antoni Muntades o
Bruno Richard.

Dels artistes més rellevants
d’aquella generació es mante-
nen actius, encara que amb expo-

sicions intermitens, A.Terrades,
S. Terrades, P. Canyelles o Hora-
cio Sapere. Tant M.A. Femenies
com Joan Trujillo (actiu als vui-
tanta), dos artistes i activistes de
personalitats ben accentuades,
varen morir sense cap tipus de
reconeixement públic i així se-
gueixen.

A hores d’ara, l’actualitat
més interessant, per motius di-
versos, es concentra en un con-
junt d’artistes que han sabut de-
senvolupar uns mons creatius
singulars i intransferibles em-
prant tot tipus de llenguatges,
des del dibuix a les
videoinstal·lacions. No podem
parlar de línies o seqüències ex-
plícites amb els anys setanta, tot
i que alguns d’ells hi estan més
vinculats que amb els vuitanta o
noranta. Com també passa a ni-
vell internacional, fa anys que
determinades actituts, llenguat-
ges i mapes conceptuals dels
anys seixanta i setanta segueixen
reivindicant-se i explorant-se. És
el cas dels artefactes simbòlics
de Jaume Simó Sabater, amb un
discurs crític i reivindicatiu res-
pecte la cultura catalana minorit-
zada, l’amor, el poder, els conflic-
tes, les víctimes o la cultura po-
pular. Lluís Juncosa és un artista
personalíssim i irònic, fugisser.
Practica l’escriptura, el dibuix,

les publicacions, l’edició, la seri-
grafia per mostrar la malaltia,
les patologies, la deformació,
allò esquiu i bizarre, el cos i els
seus trossos. Els seus diaris con-
tenen milers de dibuixos de com-
plexa seducció visual.

Per la seva banda, Joan Mo-
rey se situa en les fronteres disci-
plinàries de l’art, la moda o el
disseny en una relectura de co-
dis i suports. Per aquest disse-
nyador de conceptes, la perfor-
mance és una plataforma per
treure una marca corporativa
fake o desenvolupar elements
del sadomasoquisme: el fetitxe,
l’ambigüitat, el negre, els amos
i els esclaus, la subjugació, la
provocació i l’eròtic, en una per-
manent interrogació vers el sis-
tema de l’Art. Amb algunes
obres vinculades amb l’erotis-
me més voyeur, Bernadí Roig
treballa amb la llum, els exerci-
cis amb la llum blanca, radiant
i cegadora dels neons, excessi-
va. Les seves instal·lacions tam-
bé contenen la figura humana,
el cos, per copsar espais i arqui-
tectures.

Susy Gómez i Amparo Sard
se situen en territoris de marca-
des autoreferències. S. Gómez
explora els llocs i els objectes
de la memòria personal i d’allò
femení, a voltes amb metàfores
del tòpic com la casa, el vestit o
la rosa. A. Sard se dibuixa a
cops de puntades d’agulla so-
bre el paper blanc. Petites fila-
des de punts buits i mosques,
vestits, aigua, papers i vídeos
que parlen de dubtes i d’indeci-
sions. És la performance senzi-
lla i la imatge fragmentada i
inquietant. Mònica Fuster ha
desenvolupat una obra de va-

riats registres i suports, atracti-
va i sensual, al voltant de les
metamorfosis d’un animalari
imaginari, d’éssers meitat hu-
mans meitat bèsties, de siluetes
i ombres, i de narracions míti-
ques. Gabriel Lacomba realitza
una fotografia perfeccionista
en la composició, obsessiva
amb les possibilitats del procés
fotogràfic, irònica en la fascina-
ció per l’erotisme, el kitsch o el
peep show. Una obra de mirada
estenopeica i translúcida. Si als
anys setanta podem parlar d’un
dissentiment vers la realitat so-
cial, ara ens podem referir a
l’altre significat del terme a què
es refereix el títol: aquell del
sentir divers.

J.R.

L’apassionat interès vi-
sual i la curiositat
intel·lectual que carac-
teritzen la trajectòria

de Miquel Barceló són dos
dels motors potentíssims que
apareixen en els anys previs a
la seva aparició en el context
internacional arran de la Docu-
menta de Kassel de 1982. La
mirada nutritiva (títol d’una te-
la de 1983) és la fascinació per
una particular teratologia; per

una pacient taxidèrmia de bes-
tioles; per les vanitas i la meta-
morfosi; per la putrefacció i la
pudor a cadaverina; per la poe-
sia experimental encapsada;
per la primera de les sopes, lite-
ralment; per l’erotisme dels lli-
bres-dona de fulles i cames
obertes; per la imatge de l’artis-
ta-pintagossos; per la nicotina
i els pinzells; per la contestació
a l’estat de les coses; pel paisat-
ge de múltiples variants: pig-
mentacions, accions, superfí-

cies del primer fang clivellat...
És l’efervescència creativa en
el seu esclat més primigeni i
convulsiu que llegeix i escolta i
mira amb la mateixa necessitat
que respira.

[L’exposició Barceló abans
de Barceló, 1974-1982, a cura
de Maria Hevia i Jaume Reus,
es podrà veure a Palma (Fun-
dació Pilar i Joan Miró), Tou-
louse (Les Abattoirs) i Barcelo-
na (Centre d’Art Santa Mòni-
ca), entre 2009 i 2010].

La mirada nutritiva de Barceló

Dissentir al Paradís

Miquel Barceló, als anys setanta.
/ ENRIC IRUESTE

Portada de La vida pornogràfica de Jesucrist: boixar
porcs (1985), de Taller Llunàtic

Obra de l’artista Jaume Simó Sabater titulada amb els títols dels Desastres de la guerra de Goya.

JAUME REUS

“Actituds, llenguatges
i mapes conceptuals
dels 60 i 70 se
segueixen reivindicant”
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Parlar d’arquitectura a Mallorca acaba por-
tant, més tard o més aviat, a les cases de
vacances, entre les que podem trobar exem-
ples dignes d’il·lustrar els dos extrems. Es-

plèndids casos elegants i horrors amb parabòlica i
heliport, si un no es reprimeix acaba parlant crítica-
ment i avui em reprimiré i he triat elogi en lloc de
controvèrsia. Trio parlar, doncs, d’un bell cas pio-
ner: l’ampliació de la casa Huarte a Formentor.
Projectada i construïda per F.J. Saénz de Oíza en-
tre el 1968 i el 1969, encara avui (i avui és avui) la
millor casa de la badia. No resulta fàcil amb aques-
tes quatre ratlles donar una visió completa d’aques-
ta casa de vacances, però puc fer venir ganes de
conèixer-la a aquells que no la coneguin.

Abans de tot cal partir de la base que es tracta,
com hem dit, d’una ampliació i precisament la
intervenció realitzada converteix aquest fet en
una de les seves vir-
tuts. L’ampliació
pràcticament supo-
sa doblar la super-
fície de la casa,
que estava forma-
da per dos pave-
llons units parcial-
ment per la cober-
ta, amb un nou pa-
velló que conté
dues habitacions
conjugals indepen-
dents i un estudi bi-
blioteca que pugui
servir d’habitació
de convidats, a
més d’una nova sa-
la. Tot això es fa
de manera que no
resulti tan fàcil
veure el nou i el
vell, perquè es
construeixen unes marquesines per sobre de tota
la nova casa, fetes de llates de fusta separades
entre si i pintades de color blanc. Aquestes són les
responsables de conferir a la casa un aspecte abso-
lutament original que transmet lleugeresa i en-
giny a través del color blanc i perquè sembla més
estar dibuixada que construïda, amb un resultat
proper a una escenografia conceptual. Les seves
formes corbes, girades cap el cel, les fan molt
visibles i distreuen tant que acabem per no ado-
nar-nos de la disparitat del conjunt que co-
breixen.

La casa no podia estar més allunyada de l’ano-
menat minimalisme imperant. Aquesta casa és
plena de detalls, de bambolines i biombos
—alguns mòbils—, marquesines i tanques fets de
fusta amb bastidors metàl·lics, tots més a prop de
la decoració de jardins que de l’arquitectura. Les

formes imperants tenen els cantells roms, corbats,
des dels nous banys als elements mòbils abans
al·ludits. Són l’expressió d’una època i recorden
alguns moblaments, instal·lacions i façanes de
botigues, fetes pels Holleins, Albinis o Magistret-
tis dels anys 60. Tenen fins i tot un aire de discote-
ca. Avui són formes senzillament impensables, a
molts joves els repugnen. Però un dels valors més
optimistes d’aquesta casa, que a l’aire li agrada
travessar, és la intel·ligència en la posició; no
només en relació a l’edificació existent, sinó als
pins. Oíza explicava que primer va estudiar el
terreny i després la casa. El resultat és haver
dibuixat tots els pins un a un, com elements fixos
del problema, per això la casa els deixa passar
travessant les seves cobertes i conviuen amb el
mobiliari. Els pins són en realitat la seva coberta
d’estiu: l’ombra i el camuflatge. Per això la casa

és difícil de veure
des del mar si no
fos per les blan-
ques llates horit-
zontals.

En arquitectura
les idees no són pa-
tents, estan a dispo-
sició de tots, com
els arbres. La ma-
teixa idea motriu
d’aquesta gran ca-
sa la trobem a les
Casetes dels Cape-
llans a les platges
de Muro. Casetes
amb cobertes d’ura-
lita i fetes amb en-
vans de sac i guix,
a mig camí entre
les faveles de Río i
les entranyables ba-
rraques de subsis-

tència de la pel·lícula Miracle a Milà. Petites barra-
ques escampades per les dunes bastides sobre te-
rrenys del comú d’aquesta població. Unes casetes
que avui són un prodigi de sensibilitat, ja que no hi
ha urbanització prèvia i per tant no hi ha ni alinea-
cions, ni rasants, ni distàncies mínimes. Tan sols les
que dictaven l’economia, el més pràctic i el sentit
comú. Un bon amic diu que l’arquitectura ha de
ser com unes sopes mallorquines, i té raó, però
aquestes casetes encara són més simples, són com
un trempó. Tenien també dues cobertes, una per
als aiguats —la d’uralita— i l’altra per al sol —els
pins— que formaven una autèntica coberta vegetal
sobre els aiguavessos de les casetes, abans que el
darrer temporal s’endugués una gran part. Avui
necessiten una restauració mimosa. Si visqués Oíza
seria l’indicat per fer-ho, al cap i a la fi aquestes
casetes són el parent més proper de la casa Huarte.

“la recerca de l’expressió arqui-
tectònica en relació amb el me-
di, el lloc i els mitjans tècnics és
el que hauria de significar l’es-
til de cada lloc” .

Forteza vol el “procés crea-
tiu que no se força, sinó que
flueix acoplant-se a l’entorn.
En néixer el projecte el dibuix
té una importància clau, com
la paraula a la poesia. M’inte-
ressen els plantejaments con-
ceptuals i abstractes de l’arqui-
tectura, els que obren nous ca-
mins, però que sempre esta-
bleixen un diàleg constant amb
l’entorn”. Ell féu un bloc de
vivendes, una torre ajaguda, a
l’Amanecer de Palma, i un
metàl·lic centre cívic amb pista
esportiva a un carreret de
l’Eixample.

Per Mulet no hi ha un cor-
rent intel·lectual arquitectònic,
sinó “operacions de màrque-
ting personals o empresarials
que utilitzen l’arquitectura per
manifestar el seu estatus social
i econòmic”. L’arquitectura me-
diàtica i gestual enfront de la
respectuosa amb el context.

“No me preocupen Moneo, Ge-
hry o Foster, sinó els que els
intenten imitar”. Mulet sent
“la necessitat d’alliberar-me
d’influències d’escoles per a
desenvolupar un llenguatge ar-
quitectònic propi”.

Duch i Pizà no són dels es-
tils. “Al segle XX l’arquitectu-
ra es recolzava en un discurs
amb un substrat ideològic, de
tipus social, compartit als àm-
bits de la cultura. Ara, amb
l’absència de discurs i la gran
importància que té la imatge a
la cultura actual, sovint hi ha
una certa superficialitat, on la
forma espectacular prima per
sobre del contingut, la funció i
la relació amb l’entorn físic i

social”. Volen fugir del predo-
mini exclusiu de la forma, valo-
rant més la integració i vincula-
ció a l’entorn i l’estructura ur-
bana i social; els sistemes cons-
tructius que, sense renunciar a
la modernitat, tinguin relació
amb la manera de construir del
lloc. “Els escenaris de relació
entre els usuaris, com llocs que
garanteixin la privacitat i l’aïlla-
ment, l’estalvi energètic, aprofi-
tar el clima, meditant els espais
exteriors i els interiors, la llum
natural i les marcades ombres
acabaran de definir allò que
fem”.

Palmer, que ha fet blocs i
espais públics, té una altra pers-
pectiva: “Hi ha múltiples cor-
rents i estils en funció de les
diverses escoles de formació,
fils conductors, en morfologies
i resultats minimalistes”. Ara
es tendeix a acceptar allò orgà-
nic com a possible enfront de
les formes rectes.

El discurs creu que hauria
de ser “breu i concís: anàlisi
intensa dels límits i escales de
cada població, planificació ur-

banística amb equips indepen-
dents, sensibilitat amb l’entorn,
estalvis energètics” i “facilitar
la implantació de les avantguar-
des, sense menysprear els tre-
balls dels tècnics, respectant els
seus criteris”.

Rafael Moranta concreta:
“els edificis no es col·loquen a
un lloc, sinó que creixen. El
sistema de creixement determi-
narà tant el cost de l’obra com
la seva estètica final. L’arqui-
tectura és un senzill sistema
d’erosió: és el trasllat d’uns es-
collits materials a un escollit
lloc. Si no podem triar-los bé
seria millor que fossin altres
agents naturals els encarregats
d’erosionar el paisatge”.

La casa Huarte a Formentor, projectada i construïda per F. J. Sáenz
de Oíza entre el 1968 i el 1969.

Sota els pins
XAVIER MONTEYS
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Sobre aquestes línies,
imatge de l’edifici
corporatiu Estel, al parc
BIT, als afores de
Palma. A l’esquerra,
interior d’una oficina de
recaptació, a la mateixa
ciutat. / TOLO RAMON

Forteza vol “el procés
creatiu que no se
força, sinó que flueix
i s’acopla a l’entorn”

Palmer reclama
una planificació
urbanística amb
equips independents
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