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LA GALERIA

Transaccions: de l’acció a l’objecte
Transactions. M. J. Callanan, J. Previeux, N. Uzunovski, K. Sevic, D. Brooks, C. Larsen, DETEXT, D. Seiple, KUNSTrePUBLIC, N. Cvijanovic, A-153167 (A. López), Liz Magic
Laser, N. Solakov, S. Sierra. Galeria Horrach Moyà. Fins al 15 de novembre de 2011
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No és correcte posar
el preu d’una obra
a la cartel·la,
però es pot anunciar
per quants milions
s’ha venut un Warhol

A Transactions,
els comissaris, Maroc
Antonini i Raúl
Martínez, semblen
adreçar aquesta qüestió:
com és que les despeses
de transacció són
ignorades per moltes
teories econòmiques?

En un moment en què la societat
viu amb consciència creixent el
funcionament de l’economia
mundial, els perills i les mentides
d’un sistema que fins ara s’havia
permès ignorar (amb la cega confiança que tot anava bé) adquireixen un inesperat protagonisme.
El críptic llenguatge dels economistes i les confuses valoracions
i decisions que afecten països
sencers ocupen els mitjans de comunicació dia rere dia, fent palès
que vivim en un primer món que
ja no pot limitar-se a asseure’s a
la còmoda butaca del capitalisme sense preocupar-se del que
hi ha a sota. L’evident influència
de les estructures econòmiques
en les nostres vides ens força a
repensar com s’han creat i funcionen aquestes estructures i de
quina manera podem reaccionar-hi. Això no suposa cap crida
a abolir el capitalisme, sinó simplement a entendre millor un as-

una estreta relació amb el comerç (de fet, disposa d’un mercat propi amb unes regles ben
establertes), però al mateix
temps defuig el caràcter de mercaderia. A Transactions, els comissaris, Maroc Antonini i Raúl
Martínez, semblen adreçar
aquesta qüestió, plantejant inicialment un tema molt interessant, com és el fet que les despeses de transacció siguin ignorades
per
moltes
teories
econòmiques. La transacció és,
sense cap dubte, un factor essencial de l’economia, i podríem dir
que és gràcies a i per culpa de les
transaccions que no hem patit

pecte essencial de la nostra societat.
En el món de l’art, l’aspecte
econòmic i comercial s’ha situat
sovint en un terreny ambigu,
entre la reserva de les galeries i
l’ostentació de les subhastes. No
és correcte posar el preu d’una
obra a la cartel·la, però es pot
anunciar per quants milions s’ha
venut un Warhol. L’art manté

més guerres mundials i vivim immersos en una crisi econòmica
global. Però, més enllà de
l’àmbit econòmic, no ens costarà
admetre que es produeixen tota
mena de transaccions, fins i tot
en l’encontre concret entre l’espectador i l’obra d’art. En aquesta concepció ampliada de la
transacció podem trobar una
línia que lliga totes les obres de

l’exposició, des de l’excel·lent A
Tool to Deceive and Slaughter
(2009), de Caleb Larsen, una escultura que intenta constantment vendre’s a si mateixa a
eBay, fins a la sèrie I Respect Your
Authority (2004-2006), un conjunt de cartes que Martin John
Callanan envià als dirigents de
diversos països per comunicarlos que respecta la seva autoritat. Aquestes dues obres exemplifiquen els eixos de la mostra,
que es mou entre la lògica de les
transaccions comercials i les
dinàmiques dels intercanvis
entre els individus i les estructures de poder.
Òbviament, el concepte de
transacció implica acció i procés,
dos aspectes molt presents en un
conjunt d’obres que sovint són,
en definitiva, el registre d’una activitat, recollida en vídeo o presentada com una sèrie de documents. Per exemple, l’obra 500
cajas pasadas de contrabando de
Paraguay a Brasil (2007) es presenta com un vídeo en el qual
podem seguir la performance
d’Aníbal López, que va contractar unes persones per portar 500
capses de cartró (buides) a través
del riu Paraguai per introduir-les
en territori brasiler sense permís.
També les accions grupals de Katarina Sevic a Social Motions
(2007), una exploració del comportament dels individus en
massa, i les performances de Liz
Magic Laser amb actors interpretant un diàleg davant uns caixers
automàtics, són recollides en

vídeo. Altres accions, com ara les
transaccions epistolars de Callanan i Julien Previeux, generen
una sèrie de documents que s’exposen penjats a la paret, oferint a
l’espectador de reconstruir el

diàleg que es produí entre artista
i institució.
És, per tant, en unes poques
peces on l’objecte exposat atreu
el sentit de l’obra cap a la seva
presència i no fa referència a cap
acció passada. Una d’aquestes
peces és el citat cub negre de
Caleb Larsen i l’altra, potser la
millor conclusió d’aquesta sèrie
de transaccions, és Unstable
(2011), una obra de Detext composta per un còctel Molotov i un
contracte d’assegurança que cobreix els “riscos” que pot patir
l’obra, com ara desperfectes, incendi o robatori, sense tenir en
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compte que és la peça mateixa la
que constitueix un risc.
Les obres de Transactions proposen, així, més que una anàlisi
de les estructures econòmiques
globals, una exploració conceptual i poètica del concepte de
transacció, que en darrer terme
qüestiona l’obra d’art com a objecte i mercaderia. Les peces es
resisteixen a l’adquisició com a
objecte plaent i decoratiu, fent
que l’exposició sigui més propera
al discurs d’un museu que no pas
al d’una galeria. Horrach Moyà es
destaca, així, amb una proposta
que, en comptes de limitar-se a
“condicions de crisi”, planteja un
risc i suscita més d’una reflexió.

Temps era temps
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De vegades, hem parlat de la professió
d’autor de còmic i he volgut transmetre el meu respecte cap a ella, perquè
és molt sacrificada. Cal molta força de
voluntat per arribar a ser un bon autor
i encara més per mantenir-se en actiu.
És tant el sacrifici, sense tenir cap garantia d’èxit, que la gran majoria que
s’ho passen pel cap ho deixen en qualque moment. El que en un primer moment és una passió i en un segon moment una vocació, tard o d’hora es pot
convertir en una professió. Això és la
meta, però també és la fi de la utopia.
Una feina implica, molt sovint, que
gran part del que hi fas no té res a
veure amb el que voldries estar fent.
Una feina implica convertir-se en un
mercenari, perquè es treballa per
guanyar uns doblers i poder satisfer
les necessitats bàsiques i algunes de
supèrflues. Deu hores diàries assegut
davant la taula de dibuix per posar
imatges a un guió d’encàrrec i amb els
condicionants d’un mercat que no
entén la creativitat del geni no és fàcil,
i poden tenir molt poc a veure amb els
motius que han conduït aquella persona a escollir aquella professió.

Però, i si algú pren un camí professional radicalment oposat al de la
creació artística, és possible que mantengui i pugui desenvolupar la seva
afició? Tothom coneix el comodí “no
tenc temps”. Ens permet eludir indefinidament assumir la mala gestió del
nostre temps lliure, alhora que diem
“desenfeinat” a qui ens parla d’això.
Tothom té temps per desenvolupar
una o dues aficions. Si s’arriba al cap
de la setmana sense que això hagi
estat possible, o no ens interessa
prou o la inèrcia és més còmoda.
L’autor d’avui ens pot servir com a
exemple d’aquesta opinió. Joan Codina Negre és un advocat especialitzat
en dret mercantil i fiscal amb una intensa activitat professional directament relacionada amb aquests
assumptes tan poc artístics. Té dues
filles petites i, per tant, coneix en primera persona la quantitat de temps
que t’absorbeixen. Des de petit, com
a molts de nosaltres, li agradava dibuixar còmics. Fins aquí, un perfil
comparable al de gran part dels habitats del món occidental de classe
mitjana. Però hi ha una diferència
molt important: ha mantengut viva
la seva afició de contar històries. No
s’ha rendit. Ara és un bon exemple
d’aficionat en el bon sentit de la paraula. Es guanya les sopes amb altres
assumptes més prosaics i preserva
intacta la seva afició, mantenint-la al
marge d’imposicions mercantilistes.
A Joan Codina li agraden Hergé i alguns dels acòlits de la seva línia clara.

Per això, fa uns anys va crear un personatge equivalent a Tintín o a Jep:
un aventurer de tupè gironès de
soca-rel que nom, com no, Siset. El
2005 en va aparèixer la primera
història, La llegenda del tapís, i el
2009 Operació iceberg, ambdós àlbums comentats amb molt de gust
en aquesta columna. Ara n’apareix el
tercer, el millor: Temps era temps, publicat per la Cambra de Comerç de
Girona en una fantàstica tapa dura.
Joan Codina no ha deixat de perfeccionar el seu dibuix, però sempre
mantenint-se fidel al propi estil. Ara
gaudim d’un Codina que coneix els
mecanismes que mouen la il·lusió
d’un lector que vol un còmic d’aventures que tengui cos, és a dir, que tengui
uns fonaments sòlids que permetin
construir una superposició de lectures
en diferents profunditats. Hi tenim,
per tant, pur entreteniment, però
també un petit repàs de la història de
la Girona del segle XX, tot això amb un
sentit de l’humor que acontentarà tant
petits com grans, traçant una fabulosa
història que condueix el protagonista
per dos moments del passat recent (els
anys trenta i els anys seixanta). Per ferho, l’autor s’ha documentat molt,
aprofitant la informació escrita i gràfica per obsequiar-nos amb un apèndix
didàctic amb propostes de treball per a
infants. Tot plegat pareix irreal, però
us assegur que Temps era temps existeix, i destil·la una sinceritat i una passió que molts de professionals voldrien
per al seu treball.

