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1. PRESENTACIÓ
Arxiu F.X.: D’economia zero és una proposta de Pedro
G. Romero que té diverses línies de treball i que ha
tingut diferents presentacions museogràfiques, com al
MNCARS (Silos), a la Biennal d’Art de Venècia del 2009
i, actualment, a la Kunstverein de Stuttgart.
Per a aquesta ocasió, al Museu Picasso de Barcelona,
el projecte s’organitza al voltant de tres eixos: un, anomenat Recorreguts, que integra l’exposició Economia:
Picasso; un altre, denominat Laboratoris, que va acollir
les sessions Intercanvis, Particions i Amistats, i un
darrer, Edició, que gira al voltant de la publicació
Economía.
Arxiu F.X.: D’economia zero informa sobre un diagnòstic
evident: les obres de Picasso i les operacions al voltant
de la seva marca vertebren de manera fonamental el
desenvolupament de l’economia de l’art des del començament del segle XX fins a l’actualitat. En aquest sentit,
per aprehendre la dimensió d’aquest gir cap a la modernitat, podem recórrer a la influència de Duchamp, el seu
comentarista més important, o al seu contrapunt més
immediat, el del camp ampliat del productivisme rus.
Tanmateix, totes dues economies són indiscernibles de
la que s’articula al voltant de Picasso.
Exposició – Economia: Picasso
Economia: Picasso és, alhora, una mostra oberta i la
clausura d’un experiment, la dramatització d’una sèrie
d’operacions fetes, des de l’―Arxiu F.X.‖, sobre la creació
de Picasso com a fonament de l’economia de l’art
actual.
Així, l’exposició discorre entre dos documents
emblemàtics que actuen a la manera d’un inici i un final:
el primer, la carta de Picasso al seu amic Bas (1897), en
què el pintor malagueny descriu les seves impressions
després de visitar, per primer cop, el Museo del Prado, i
el segon, la revista Nuestra España, editada pel Comitè
per la Defensa de la República Espanyola l’abril del
1938, en què Picasso no solament és el col·laborador
estel·lar, sinó que fins i tot apareix com a director del
Museo del Prado; Entre aquests dos materials es recu-

llen tota una sèrie de lectures excèntriques del quefer de Picasso, organitzades en set
àmbits diferents, que ens permeten tornar-nos a apropar a algunes de les seves
creacions com caixes d’eines per començar a desmuntar el negociat Picasso i el que això
significa en l’economia de l’art d’avui.
Obres destacades: entre tots els treballs compilats, convé destacar el Tzanck Check, de
Marcel Duchamp; Expressive Rhythm, d’Alexander Rodchenko; El triomf de la New York
School, de Mark Tansey; ENTRE/ACTE, imágenes de frontera I, d’Alejandra Riera i Fulvia
Carnevale; Just what was it that made yesterday’s homes so different, so appealing?, de
Richard Hamilton; Cowboy with cigarrette, de Hans Haacke, i finalment el llibre Picasso,
del novel·lista César Aira.
Arxiu F.X.
Cadascun dels set àmbits d’Economia: Picasso té com a contrapunt diversos treballs de
l’Arxiu F.X. creats específicament per al projecte. Aquestes intervencions aprofundeixen
en certa idea de passatemps o ―gag-det‖, és a dir, se situen voluntàriament entre allò
transcendent i allò humorístic, entre la proclama i el gag.
Convé recordar que aquestes noves propostes incorporen alguns dels col·laboradors
habituals de Pedro G. Romero com Israel Galván, José Luis Ortiz Nuevo, Gonzalo
García-Pelayo o el Niño de Elche. A més, també s’aporten testimonis inèdits, com una
entrevista a l’advocat, especialitzat en temes iconoclastes, que va defensar l’agressor del
Cristo del Gran Poder de Sevilla.
Com en anteriors presentacions de l’Arxiu F.X., els materials generats tenen un caràcter
de reproducció i posseeixen un sentit distributiu.
Laboratoris – Intercanvis / Particions / Amistats
Al voltant de les qüestions que explora Arxiu F.X.: D’economia zero, s’han plantejat els
laboratoris Intercanvis, una sèrie d’esdeveniments performatius, conferències i
presentacions que va comptar amb les intervencions d’historiadors, artistes, col·lectius,
etc. (Isidoro Valcárcel Medina, Juan Luis Moraza i Espai en Blanc, entre d’altres); i
Particions, una sèrie de xerrades simultànies, sobre un mateix tema, que s’han dut a
terme al Museu Picasso i en diversos espais culturals, autogestionats i independents de
la ciutat. Entre els participants a aquest laboratori hi ha Beatriz Preciado, Ignacio
Echevarría i Horacio Fernández, entre d’altres. Finalment, el laboratori Amistats reuneix
una compilació d’intervencions dutes a terme per Nuria Enguita, Julián Rodríguez i Juan
José Lahuerta.
Edició – Economía
La publicació desenvolupada amb motiu d’aquest projecte al Museu Picasso de
Barcelona es compon de tres volums íntimament relacionats. El primer reuneix escrits
inèdits de Georges Didi-Huberman i Ángel González García, a més d’una versió
actualitzada del conegut text de Rosalind Krauss, ―The Picasso Papers‖. El segon volum
compila els materials desencadenats amb motiu dels laboratoris Intercanvis, Particions i
Amistats. Finalment, es durà a terme una edició especial que integrarà els volums
anteriors i la compilació de tots els materials desenvolupats per l’Arxiu F.X. per als
espectadors de la mostra, així com el facsímil de la revista Nuestra España, editada pel
Comitè per la Defensa de la República Espanyola l’abril del 1938, que s’ha desenvolupat
en col·laboració amb l’Editorial Renacimiento.

2.

DADES DE L’EXPOSICIÓ

Títol:

«Economia: Picasso»

Dates:

Del 25 de maig al 2 de setembre de 2012

Lloc:

Museu Picasso de Barcelona
Montcada, 15 – 23
08003 Barcelona
Tel. 932 563 000
Fax. 933 150 102
museupicasso@bcn.cat

Horari:

De dimarts a diumenge, de 10 a 20 hores. Dilluns no
festius, tancat

Preu:

Entrada exposició: 6 €. Entrada general Museu: 11€

Carnet
del Museu Picasso:

Accés directe i il·limitat a la col·lecció i
a les exposicions del Museu durant
dotze mesos (a partir del moment de la
compra): 12 € individual / 15 € familiar

Organitza i produeix: Museu Picasso de Barcelona
Superfície:

L’exposició ocupa la primera planta del
Palu Finestres.

Prestadors: Han cedit obres per aquesta exposició centres
nacionals i internacionals com el MNCARS,
l’IVAM, la Fundació Gala-Salvador Dalí, el
MACBA, The Metropolitan Museum of Art, el
MoMA, The Israel Museum, el New Orleans
Museum of Art, The State Museum of
Contemporary Art i la Fundació Palau, entre
d’altres.
A més d’aquests préstecs, el Museu Picasso ha
produït i coproduït un seguit d’obres de l’artista
Pedro G. Romero que, en la majoria dels casos,
es mostren per primera vegada en aquesta
exposició.
Catàleg:

Editat en català-anglès i castellà-anglès. Autors:
Ángel González, Georges Didi-Huberman,
Rosalind E. Krauss, Pedro G. Romero i Valentín
Roma.. Edició i producció: Ajuntament de
Barcelona, Institut de Cultura / Museu Picasso de
Barcelona. Responsable de l’edició: Marta Jové,
Museu Picasso de Barcelona. Projecte gràfic i
maqueta: Filiep Tacq.
www.museupicasso.bcn.cat

CRÈDITS DE L’EXPOSICIÓ
Organització i producció
Museu Picasso de Barcelona
Comissariat
Pedro G. Romero i Valentín Roma
Coordinació
Carlota Gómez

Grafisme, campanya de comunicació i
catàleg
Filiep Tacq
Espai expositiu
RdL arquitectos
Projecte iniciat sota la dirección de
Pepe Serra

3.

RECORREGUT

L’exposició ocupa la primera planta del palau
Finestres i s’estructura en 7 àmbits:
Àmbit 1

Oro Molido

Àmbit 2

El cant nou

Àmbit 3

El retorn a l’art primitiu

Àmbit 4

Quadern verd

Àmbit 5

Un art abstracte

Àmbit 6

Màgia

Àmbit 7

Ur, la revista

4.

ESPAIS DE L’EXPOSICIÓ

Introducció
Economia: Picasso és una mostra oberta i, alhora, la
cloenda d’un experiment, la dramatització d’una sèrie
d’operacions realitzades, des de l’Arxiu F.X., sobre el
treball de Picasso com a fonament de l’actual economia
de l’art: primer, amb relació als intercanvis comercials i
al seu mercat; segon, visibilitzant la partició en diverses
esferes de l’experiència sensible; i, tercer, fent explícites
les qualitats amistoses o hostils entre les arts visuals i el
nostre present immediat.
La proposta informa, també, sobre un diagnòstic
evident: els treballs de Picasso i les operacions sobre la
seva
marca
són
un
eix
vertebrador
del
desenvolupament de l’economia de l’art, des de l’inici
del segle XX fins avui dia. Aquest gir modern en
l’economia podem aprendre’l a través de la influència de
Duchamp, el comentarista més important, o del seu
contrapunt més immediat, el camp ampliat del
productivisme rus; això no obstant, ambdues economies
són indiscernibles de la que s’articula al voltant de
Picasso. Aquest és l’escenari, el paisatge al qual
s’obren les nostres finestres.
En aquest sentit, s’ha fet un esforç per identificar, lluny
de la figura mitològica del geni, quines són les parts del
treball de Picasso que més atenció requereixen. Els
escrits d’Ángel González García, Rosalind E. Krauss i
Georges Didi-Huberman ens ajuden a precisar aquest
contorn amb les diverses col·laboracions que han fet a
la publicació.
A més, un extens diagrama ens apropa, gràficament, als
diferents índexs que han marcat l’evolució d’aquesta
Economia: Picasso. Es tracta de refrescar els diversos
esdeveniments històrics, quotes de mercat i moviments
de capital-art que han anat configurant el funcionament
del treball artístic fins al present. Cal, també, descartar
aquestes quotes de valor del nostre horitzó d’actuació,
netejant el paisatge d’elements contaminants i buscant
en el territori altres signes que no siguin els dominants.

D’altra banda, la nostra atenció se centra, doncs, en lectures excèntriques dels afers
de Picasso; lectures que ens permeten tornar a alguns dels seus treballs com si fossin
caixes d’eines amb les quals podem començar a desmuntar el negociat Picasso i el
que aquest embarga a l’economia de l’art actual. A partir de les diverses
interpretacions de Felipe Aláiz, Luciano de San-Saor, Marius de Zayas, Jusep Torres
Campalans, Honorio Bustos Domecq, Orson Welles i Guy Debord, ens proposem
observar les continuïtats i discontinuïtats de les obres de Picasso en l’economia
artística amb una mirada retrospectiva, des d’avui mateix fins a l’inici del segle XX.
Resolta com una dramatúrgia, la teatralització i posada en escena de tots aquests
relats, a manera de fugues i contrapunts, ens permetrà, potser, trobar un seguit de
ressorts, indicis i recursos amb els quals descobrir sortides a la monstruosa
construcció que l’Economia: Picasso ha generat. És, precisament, seguint el rastre
dels orígens d’aquest model d’economia de l’art com podem localitzar-ne les torsions,
els arranjaments i els reciclatges. Es tracta, segurament, de posar la mà en un foc que,
tot i el risc de patir alguna cremada, no deixa de ser la font de calor que coneixem
millor.
Ámbit 1. Oro Molido
Oro Molido, la protagonista de la novel·la del mateix títol publicada per Felipe Aláiz el
1923, visita una exposició cubista. Les obres que contempla —el transsumpte és una
didàctica explicació que Aláiz fa al jove Helios Gómez sobre l’exposició del 1912 a les
Galeries Dalmau— resoldran les mancances d’una vida i encaminaran la noia cap a
l’emancipació. Es tracta d’un fulletó moralista que pretén foragitar de la vida d’Oro
Molido - una jove obrera marcada pel fet de ser mare soltera - els fulletons
sentimentals que l’alienen. De tota manera, el que interessa és la funció que ateny la
peça cubista com a obra d’art. Segons Aláiz, el treball artístic té un objectiu biològic
que triangula la nostra relació amb els altres i amb la societat. Així, el treball
d’abstracció del cubisme permet reordenar els vincles socials restants i, al contrari que
amb els fulletons, produir una reciprocitat de les relacions en termes d’igualtat, llibertat
i fraternitat.
Malgrat que hi ha una certa ingenuïtat en les apreciacions d’Aláiz, el nou estatut que
atorga a l’objecte fetitxista, modelat per la capacitat d’abstracció, ens permetria, a la
manera de Juan de Mairena, distingir entre valor i preu.
Picasso al mont de pietat
Gairebé l’única presència dels diners a l’obra de Picasso data d’aquesta missiva
primerenca en què explica a uns amics les seves primeres impressions després de
visitar el Museo del Prado. El dibuix d’una moneda fa referència a Rosita del Oro,
estrella de les variétés i amazona de circ de qui havia estat amant. Aquest innocent
jeroglífic, a manera de moneda vivent, anuncia un recurs constant on forma i
sentimentalisme —ja des de Ciència i Caritat o els apunts per al cartell de la Caja de
Previsión y Socorro— entraran en un productiu conflicte.

Crònica d’un suïcidi
Sovint, els fragments de diari que Picasso utilitza als seus collages evidencien
relacions significatives per al quadre. La densitat comprimida que hi ha explicita
perfectament els límits entre abstracció i narració reclosos per l’obra. No exempta d’un
cert humor negre, en aquesta genèrica natura morta se’ns ofereix la crònica
novel·lesca d’un suïcidi. Més enllà d’una lectura psicològica —pòsit del suïcidi dels
seus amics Güell i Casagemas—, ens interessa l’oxímoron recurrent que és, alhora,
relat i abolició del relat.
El cubisme és un gag. Mel Bochner
Segurament, la necessitat d’abandonar el cubisme li va arribar, a Picasso, arran
d’escoltar un mot amb tantes evocacions caricaturesques. Reduir el treball, pel que fa
a la forma, a un simple fer cubs sempre li va semblar una ocurrència, per això va
dedicar-hi un munt d’acudits mentre hi treballava. Així i tot, la consideració de l’obra
d’art com un gag, a mig camí entre l’humorístic i el transcendent, va quedar afermada
en la seva trajectòria. «Un cub no és res més que el suport d’una idea, una unitat de
pensament, la seva exacta mesura», recorda Mel Bochner.
Arte Joven i la borsa de valors artístics
Un antecedent de l’esmentada recepció ampliada de Picasso són els ditirambes
teòrics de Silverio Lanza, amb qui va coincidir durant els anys d’Arte Joven. Algunes
d’aquestes idees, desenvolupades mitjançant aplicats càlculs financers, podrien ser la
lectura del collage com una quarta dimensió preludi de l’objet trouvé surrealista; l’ajust
del nihilisme com a desconstrucció, ja que, com el gra de blat, primer ha de trencar-se
per germinar; o, finalment, l’equiparació entre la recepció d’una obra original i de la
seva còpia, per exemple, Las Meninas de Velázquez.
Felipe Aláiz i Arte accesible: Barradas, Torres-García i Helios Gómez
D’entre les moltes polèmiques del moviment llibertari, podem apreciar la discussió
entre Federica Montseny i Felipe Aláiz a propòsit de l’art nou. Les posicions
acadèmiques i naturalistes de Montseny eren qüestionades per un Aláiz que
destacava, sobretot, les qualitats democratitzadores de l’exercici modern de l’art. És en
l’economia de mitjans, on Aláiz s’assimila a un esperit àcrata i popular, que basa la
defensa d’autors com Helios Gómez, Rafael Barradas, Joaquín Torres-García o el
mateix Pablo Picasso.
“L’art d’escriure sense art”
D’aquest pamflet literari contra el preciosisme literari, és a dir, el barroquisme culterà o
el modernisme burgès, en podríem destacar un parell d’observacions: si en el passat
l’ornament era fruit de l’acumulació capitalista, pròpia de les primeres societats
industrials, en el present depèn directament de les masses expectants, de la
irresponsabilitat de pronunciar el teu discurs en places o estadis. Caldria preguntar-se
en quin moment aquest art sense art va semblar-li a Aláiz la millor definició de Picasso.
Arxiu F.X. Entrada: El Capital
Aquest fragment de la pel·lícula Nuestro culpable, produïda per la CNT el 1938, està
classificat a l’Arxiu F.X. amb la rúbrica d’El Capital. El fetitxisme de la mercaderia i el
seu secret, a partir dels diversos intents de portar al cinema aquest text de Karl Marx,

des de Serguei Eisenstein a Alexander Kluge, des de Guy Debord a Marcello Mercado.
Per l’exemple circulen tots els elements d’una tradició paradoxal en la lectura llibertària
de l’art modern, de Silverio Lanza fins a Juan de Mairena, passant pels comentaris de
Felipe Aláiz.
Àmbit 2. El cant nou
El gener del 1929, Lucía Sánchez Saornil protagonitza la seva primera polèmica
pública al voltant de l’art d’avantguarda. Les pàgines de l’Heraldo de Madrid recullen
les discussions amb Santiago Lorenzo i Victoriano Fernández de Asís. Sánchez
Saornil situa en el seu coneixement del cubisme —«i dir cubisme a Espanya era parlar
de Picasso»— un germen d’energia que la conduiria a posicions estètiques
avantguardistes i que, més endavant, marcaria la seva deriva vital i ideològica.
Estudiant de belles arts, ben aviat es convertirà en poeta a les files de l’Ultra on
signarà com a Luciano de San-Saor, heterònim que adquirirà ple sentit amb el
posterior activisme homosexual. Per bé que la peripècia artística futura l’allunyarà de
les files ultraistes, la militància sindicalista a la CNT, el protagonisme a la fundació
Mujeres Libres, la poesia social i militant, l’activisme en pro de l’alliberament sexual i la
presa de partit per la igualtat i l’autonomia de les dones, van ser motors vitals que
tenen l’origen en la primerenca militància avantguardista, com anuncia el seu poema
«El canto nuevo»: «Los que hemos creado esta hora/alcanzaremos todas las
audacias;/NOSOTROS EDIFICAREMOS/LAS PIRÁMIDES INVERTIDAS.» [Els qui hem creat
aquesta hora/assolirem totes les audàcies;/ NOSALTRES EDIFICAREM/LES PIRÀMIDES
INVERTIDES.»]
Àmbit 3. El retorn a l’art primitiu
La polèmica sobre la influència de l’art negre africà en el cubisme ha estat fructífera.
És evident que els relats de translació directa de màscares i petites figures als quadres
de Picasso o Braque no deixen de ser anecdòtics. El 1928, Marius de Zayas
proposava que l’estudi sobre la influència de l’art primitiu s’havia de fer sobre les obres
de Cézanne i, fins i tot, d’El Greco, atès que no es tractava d’una apropiació
epidèrmica sinó d’un canvi estructural. Com a mexicà, De Zayas assenyalava, a més,
una altra porta: la indagació arqueològica que el gir etnogràfic havia aportat a la
modernitat hauria permès la immediata incorporació d’artistes i maneres de fer art
subalternes al camí principal que imperava a París o a Nova York: «indígenes
mexicans i negres africans i pintors cubistes i fotògrafs moderns». L’anàlisi que fa De
Zayas, exiliat permanent, comença per Picasso, a qui la condició d’espanyol col·loca, a
priori, en aquest mercat de colonials. Per a De Zayas, caricaturista, l’automòbil
representava la síntesi entre el modern i el primitiu. Aquesta visió geopolítica resulta
especialment polèmica perquè entén que el saqueig de les colònies proporciona també
algunes de les eines per a la seva emancipació.
Picasso on black
Les consideracions de Picasso a André Malraux sobre l’escultura negra africana
esmolen cada paraula —intercesseurs, mediadores— i en subratllen, fins i tot, l’ús
d’aquest mot en francès. Els «fetitxes» eren, a més, «armes», armes defensives: «Jo

també crec que tot ens és desconegut i tot ens és enemic!» Picasso, que tantes
vegades havia negat la incorporació exòtica africana a la seva pintura, a la pràctica va
voler assimilar-s’hi. No es tractava d’una qüestió estilística, sinó més aviat de
prendre’n el funcionament com a mediació.
Corps perdu
El discurs anticolonial d’Aimé Césaire busca, sobretot, un instrumental conceptual
propi que ja no depengui de la influència de la metròpoli europea. I, sovint, troba en
l’art radical un mateix funcionament poètic. Lautréamont pot ser el principal testimoni
de la violència colonial, filla del racionalisme humanista antropocèntric. Aquesta
comunitat d’interessos va conduir a la col·laboració entre Césaire i Picasso en el marc
militant del Partit Comunista. Aquell ús de la llengua que Césaire anomenava les
armes miraculoses.
Marius de Zayas i la manera de fer un quadre cubista
De Zayas, el primer a exposar Picasso a Nova York l’any 1915, era conscient del nou
desenvolupament de l’economia de l’art. The Modern Gallery naixia amb dos propòsits:
mostrar l’art modern i el primitiu en igualtat de condicions, i establir una política de
preus en termes de justícia mútua. El mercat de l’art es construïa a Amèrica del Nord a
l’ombra de les dues guerres mundials. La descolonització estén el seu mapa des del
1945. Retirat de l’escena artística, De Zayas endega Cubismo el 1953, una genealogia
que aspira a aconseguir aquella síntesi.
L’escultura negra; Impressions d’Àfrica; L’Àfrica fantasmal
No és, doncs, una qüestió d’alteritat. No és l’altre primitiu, per descomptat, ni tan sols
l’altre. L’eina que proporciona la, diguem-ne, negritud africana, és una zona
d’experimentació en la qual podem exercir la crítica sobre nosaltres mateixos.
L’anacronisme de Carl Einstein, el desdoblament lingüístic de Raymond Roussel o el
mirall autobiogràfic de Michel Leiris —cal remarcar que els tres autors es
relacionaven— són exemples radicals de l’autonomia que la negritud africana ha
obtingut amb la modernitat.
«La vérité sur les colonies»
Les visions sobre l’alteritat són, en les arts, el signe de superació de la modernitat;
l’antecedent més clar podríem situar-lo en l’exposició que els surrealistes van fer l’any
1931 a París com a resposta a les celebracions oficials del colonialisme francès. S’hi
van exposar, dins d’una vitrina amb la cartel·la de fetitxes europeus: rosaris de flors,
estampetes del Sagrat Cor i figures de la marededéu de Lourdes. La declaració dels
surrealistes autoinculpant-se com a fetitxistes i primitius encara feia més complexes
les posicions crítiques.
Just what is it that makes today´s homes so different, so appealing?: Richard
Hamilton; Eduardo Paolozzi; Rafael Agredano
L’avantguarda domesticava l’altre mitjançant procediments simbòlics i el
reconeixement de l’alteritat, mentre que la postmodernitat es basa en la diferència,
l’actitud crítica, la relació entre el subjecte i l’altre, perceptible en diversos camps:
postcolonialisme, feminisme, identitat sexual. El cromo de Hamilton actua a la seva
època com Les Demoiselles d’Avignon ho va fer a la seva. Quines modernitats
diferents s’obren o es tanquen a les llars d’avui?

Funk Lessons: Gavin Jantjes, Frédéric Bruly Bouabré, Fred Wilson
Adrian Piper diu: «Sense accés al prestigi de l’alta cultura, el funk s’ha mantingut
pràcticament al marge de la cultura blanca, en part, a causa dels diferents rols que el
ball social té en la cultura dels blancs en oposició a la cultura negra. Mentre que en la
cultura blanca el ball social s’acostuma a veure com un lluïment, una gràcia o una
competència social, en la cultura negra és un mitjà col·lectiu i participatiu
d’autosuperació i unió social a molts nivells, molt integrats a la vida diària. Es basa en
un sistema de símbols, significats culturals, actituds i patrons de moviments que cal
experimentar en primera persona per poder-los entendre del tot.»
Àmbit 4. Quadern verd
Al bell mig de la selva mexicana de Chiapas, Max Aub ens descobreix aquest
Cuaderno verde l’autor del qual va ser Jusep Torres Campalans (JTC), pintor, amic i
contemporani de Picasso. Unes consideracions de Silverio Lanza sobre el cubisme —
«Els meus coetanis feien art perquè els entenguessin i admiressin els bàrbars, i
vosaltres, els moderns, feu art perquè l’admirin i l’entenguin els artistes. Aquest és el
camí de l’infern»— havien portat Aub a intentar estripar l’art modern amb un particular
viatge al cor de les tenebres. La novel·la es va presentar al mateix temps que una
exposició d’obres de l’artista JTC, del catàleg corresponent i d’una sèrie de
consideracions sobre el seu treball elaborades per Octavio Paz, Carlos Fuentes, David
Alfaro Siqueiros, Olga Tamayo i Elena Poniatowska, entre d’altres. En realitat, com va
insinuar Jean Cassou, tan present a la novel·la, JTC no és altre que Picasso sense
André Level ni Daniel-Henry Kahnweiler, és a dir, un Picasso vençut en tots els sentits,
també políticament. És el seu revers biogràfic i, alhora, la contrafigura, les diferents
històries contra la Història amb majúscules. Max Aub ho proclama a la primera pàgina:
«Com pot haver-hi veritat sense mentida?»
Les mans de Max Jacob
L’esoterisme de Max Jacob tenia un do; prenia un objecte entre les mans —un rellotge
d’or o un joc de daus— i era capaç de visionar-ne la història, de situar-lo a través del
temps i de l’espai. L’anàlisi quiromàntica de les mans de Picasso no presenta
sorpreses sobre l’instrument, però les definicions —independent, apassionat,
sarcàstic— servirien també per a JTC, el seu doble. A l’exili mexicà, JTC va abandonar
l’art i es va dedicar a la màgia, els fongs i el xamanisme com a formes subversives
contra el capitalisme.
Les fotografies i el cubisme
El que revelen les imatges fotogràfiques preses per Picasso d’aquestes composicions i
collages cubistes és el caràcter de trompe l’œil; suposen una cosa subratllada
repetidament en la direcció formalista de l’exhibició tècnica. Això no obstant, en la
tradició conceptista espanyola, el trompe l’œil entronca amb el realisme i no amb la
imaginació o la fantasia. Aquesta vocació materialista lligada a una cultura de la
pobresa té, per a JTC, un significat polític, la mateixa marca de l’heterodòxia
enfrontada a l’església oficial.

Bohumil Kubista; Picabia i Dalí cubistes
Una altra idea de JTC: «Una pintura de seixanta-cinc metres amb la meva firma com a
únic argument». Una obra seva, El savi, s’adscriu a la teoria segons la qual només
quan desapareguin els diners l’obra d’art deixarà de ser-ne l’equivalent i tornarà a tenir
qualitats màgiques. El cubisme i els seus anagrames se situen, segons JTC, en
aquesta cruïlla, en el camí on es creuen la fe i les finances, la confiança i el crèdit.
JTC, amb Bohumil Kubista, els retrats de Picabia o l’Avida Dollars de Dalí són
l’encarnació biològica d’aquest encreuament de camins.
Jocs de mans. Jusep Torres Campalans i la història
Max Aub va ser l’administrador, per part del govern republicà, de la negociació, de la
propietat i els pagaments del Guernica de Picasso. La resta de biografies en difereixen
absolutament. Lliçons d’història com a jocs de mans és l’aplicada definició que Aub
ens ofereix amb JTC o amb la Vida y obra de Luis Álvarez Petreña, escriptor i un altre
dels seus heterònims. Juego de cartas podria ser una novel·la de Petreña il·lustrada
per Campalans, literalment, una novel·la epistolar de lectura aleatòria, tal com marca la
tirada de cartes.
Mark Tansey y la Guerra Fría
La nueva pintura de historia. Vemos en El triunfo de la escuela de Nueva York a un
conocido grupo de expresionistas abstractos, encabezados por Clement Greenberg y
con vestimentas de la Segunda Guerra Mundial, firmando un armisticio con una
delegación parisina, ataviada según la guerra del catorce, con André Breton a la
cabeza, Picasso detrás con abrigo de pieles y Marcel Duchamp, vestido de gendarme,
irónico, con una cierta equidistancia. La composición evoca La rendición de Breda de
Velázquez y un grupo de surrealistas porta lanzas para afianzarlo.
Hans Haacke/Prigov
Es produeix sovint una enorme confusió entre el display i el dispositiu, tant a escala
teòrica com instrumental. La relació entre una informació i el seu suport ens podria
servir d’exemple. Haacke o Prigov estan fent servir un display de propietat que fa
referència a allò que Picasso —els seus collages de diaris— va treballar com a
dispositiu. El relat històric no és altra cosa que una concatenació determinada de
cossos i signes, un catàleg de dispositius. La repetició del display manté l’ordre històric
per més que el pertorbi com a gest polític.
Àmbit 5. Un art abstracte
La condició excèntrica de Jorge Luis Borges va proporcionar-li una talaia immillorable
per entendre a la perfecció el funcionament dels diversos centres —Londres, París,
Nova York, però també avantguardisme, retorn a l’ordre, anacronisme— i les
respectives zones d’influència. A causa d’una certa acceleració del temps, sovint quan
les informacions arribaven a la perifèria des de les metròpolis, l’esdeveniment
informatiu ja s’havia transformat al lloc d’emissió. El centre era un espai de crisi amb
ressons que es podien percebre a les rodalies com una cosa clàssica i estabilitzada.
En intentar explicar-la, l’abstracció es convertia immediatament en una narració, i
viceversa, atès que només una bona narració era realment capaç de generar nocions
abstractes. «Abstractes i concrets —ambdues paraules són, de totes passades,
sinònims».

Aquesta comprensió del seu temps el va portar, des d’un cert pragmatisme, al cultiu de
les paradoxes. Els debats poètics sobre la metàfora i la metonímia els va resoldre,
com Mallarmé, atorgant l’ús a la paraula, el canvi de la moneda. A Crónicas de Bustos
Domecq, amb Adolfo Bioy Casares, va aplicar aquest procediment a l’art modern. El
llibre està dedicat «Als tres grans oblidats: Picasso, Joyce, Le Corbusier».
Capricis i disbarats
La còpia dels grans mestres cau en el camp de la tautologia quan el que es copia és
una còpia. Una altra mena de gest és el que s’entreté a copiar un gravat per retornar-lo
al dibuix primigeni. La difusió dels Caprichos de Goya coincideix amb la popularització
del paper moneda a Espanya. Goya els distribuïa des d’una farmàcia i la monarquia,
des del Banco de San Carlos. Però només la casualitat ens ha regalat els dos temes:
la moneda vivent, la prostituta de «Bien tirada está»; la moneda futura, el nen instruït
de «Sé quebró el cántaro».
After Picasso
Tatlin i Malevitx van conèixer l’obra de Picasso a través de la col·lecció Schukin i de
les revistes franceses que arribaven a Moscou. En el debat ideològic entre
productivistes, constructivistes i suprematistes, el desenvolupament teòric de les
influències a través de les «còpies» va adquirir un cert predicament. Versions preses
d’artistes com Picasso, Braque o Gris procedents de L’Esprit Nouveau o de Cahiers
d’Art van servir a Ivan Kliun de mètode pedagògic. En la mesura que es tractava d’un
exercici d’apropiació, se subratllava el cosmopolitisme i l’autonomia del nou art rus.
Jorge Luis Borges/Adolfo Bioy Casares: H. Bustos Domecq
Bustos Domecq ens presenta una infinitat d’autors: Paladión signa com si fossin seves
obres mestres del passat; Urbas envia una rosa i guanya el concurs de poesia sobre
aquest tema floral; Ginsberg amplia la literatura amb l’absurditat fonètica; Tafas
cobreix les seves pintures amb una capa uniforme de betum negre; Bonavena es
dedica a descriure amb precisió tot el que té damunt la taula; Vilaseco repeteix una
vegada i una altra la mateixa obra; Garay s’apropia de qualsevol plaça amb l’ajut d’un
cartellet; Darracq i la seva gastronomia conceptual; Abasto declara anul·lats els
esdeveniments a canvi de la corresponent informació audiovisual.
Operacions financeres: Duchamp i Klein; Hajas i Meireles, Broodthaers i Beuys
El desenvolupament de l’economia de l’art a la recerca d’una major autonomia ha
donat lloc al desplegament, per part dels artistes, de conceptes en els quals l’obra d’art
i el paper moneda fan una mateixa funció. Aquesta aspiració financera es basa en la
comprensió exacta dels mecanismes propis pel que fa a allò que avui anomenem «art»
i que comparteix història amb conceptes com «amor» o «capital». Aquest procés
mimètic d’identificació posa en evidència com el règim econòmic afecta el nostre
llenguatge i les nostres vides, i com podem aprehendre’l.
Arxiu F.X.: Tesaurus: La comunitat inconfessable/FAZ
Les FAZ (Zones d’Autonomia Financera), constitueixen un espai físic i virtual de
relacions jurídiques, econòmiques i socials encaminades a la construcció d’una
economia sense acumulació monetària, fonamentada sobre l’existència d’una moneda
fiduciària, la circulació i encuny de la qual genera una regulació social autònoma.

L’Arxiu F.X. en fa la recerca arqueològica i presenta les que s’han localitzat als
municipis anarquistes que durant la Guerra Civil espanyola van decidir, a més,
dessacralitzar el nom de les viles.
Reading the Economist
Tot i que el saber acadèmic ha situat l’economia i l’estètica en àrees diferents, és ben
cert que, com ens ha recordat Giorgio Agamben, les dues tenen un origen comú. Els
textos de Pseudo-Dionís Areopagita reintrodueixen ambdós sabers al principi de l’era
cristiana. L’ocultisme, el màgic i el místic mantenen l’activitat artística ensems que la
pecuniària. Aquest treball genealògic de Zachary Formwalt a propòsit de les actuals
crisis financeres, que el capitalisme repeteix cíclicament des del segle XIX, podria
servir-nos d’exemple.
Llibre de lletres. César Aira
Picasso, el relat de César Aira que aquí ens aclapara, és una col·laboració de
l’escriptor amb Ediciones Belleza y Felicidad, editorial argentina vinculada al projecte
Eloísa Cartonera, que té un marcat caràcter autònom i social, polític i popular. La
novel·la es va imprimir en fotocòpies originals. A la portada, s’hi reprodueix el nom de
Picasso a partir de la grafia ampliada de la seva signatura, i un dibuix de Rosales que
busca la identificació amb el món gràfic del pintor. «I com es pot sortir del Museu
Picasso amb un Picasso sota l’aixella?», així acaba la novel·la.
Àmbit 6. Màgia
Giorgio Agamben ens ha definit el gag com a solució a la impossibilitat que les imatges
es puguin acotar amb el llenguatge, i ens recorda com, en sentit literal, el gag indica
allò que es fica a la boca de l’actor per impedir que parli, i que afavoreix la gestualitat i
les improvisacions que aquest fa en intentar resoldre la impossibilitat de parlar. A més,
el filòsof vincula aquesta definició amb la del místic, en el sentit que hi dóna
Wittgenstein, és a dir, en mostrar allò que no pot ser dit; o en l’estranyesa irreal que es
produeix en algunes pel·lícules de Buñuel. El gag sempre ens provoca el riure encara
que, de vegades, l’actor intenti dir coses greus o tràgiques. El gag es delimita com a
gest en el sentit de la pintura o de la imatge cinematogràfica. La pel·lícula d’Orson
Welles F for Fake planteja la idea del geni a través de la seva contrafigura, el frau.
Encara que resulta autobiogràfica, el motiu argumental és Picasso i el seu mirall, el
falsificador Elmyr d’Ory. La pel·lícula tracta sobre el trompe-l’œil, gag essencial de tot
allò relacionat amb la vista. El destí de l’obra d’art és ser un trompe-l’œil i l’artista n’és,
senzillament, l’actor que l’oficia. El mag és només un actor.
“Bésale el culo al mono”
Les nombroses referències de Picasso a l’ampolla d’Anís del Mono són una mena de
gag. El tradicional disseny ―arlequinat‖ de l’ampolla permet un comentari irònic sobre el
cubisme. La relació anacrònica amb allò espanyol; la mona que amaga un retrat de
Darwin; la sèrie de cartells que en va fer el seu amic Ramon Casas. És un exemple
entre d’altres —la guitarra, la fruitera, el diari—, però és important fer notar el
desenvolupament d’aquesta gestualitat a la pintura de Picasso. ―Bésale el culo al
mono‖, tal com exclamava Nacho Criado.

Reescriure Picasso
L’operació per la qual l’escriptura, la grafia de Picasso, acaba convertint-se en pintura,
en gest artístic, és la prova palpable que no hauríem d’ocultar la forma monetària del
seu pensament. Davant dels habituals intents de separar matèria i intel·lecte, aquesta
quantificació monetària implica un gir materialista. Es tracta del document fàustic que
garanteix la seva relació amb la poesia, amb el fer, amb la poiesis. L’ampliació
desmesurada de la seva firma. Aquí la grafologia, doncs, no deixa de ser, com volia
Derrida, una desconstrucció.
Góngora
Si el funcionament de l’‖or‖ a la poesia de Mallarmé pot servir-nos per entendre el
caràcter restrictiu de certes operacions de la pintura cubista, potser, per entendre el
desplegament posterior de la pintura i l’escultura de Picasso, ens pot servir el símbol
de l’«or» a la poesia de Góngora, a qui el pintor retorna als anys trenta. No tant l’or
alquímic, el tresor, el secret bancari, sinó l’or com a regal, el do galant, la moneda que
circula. El càstig de Mides s’origina, precisament, per confondre un tipus d’‖or‖ amb un
altre.
L’estil: la forma i la firma
El comú etimològic entre ―forma‖ i ―firma‖ palesa la funció de l’estil. Una manera
determinada de la grafia, que enfoca qualsevol document des del punt de vista d’una
determinada persona. El destí caricaturesc de l’estil transparenta la seva condició de
gag. Només si s’assumeix aquest (d)efecte, l’estil no acaba caient en un manierisme
paralitzant. L’estil és una marca i, com a tal, té quelcom d’alienant. Hi ha alguna cosa
de Fake —«el fals és la firma»— en aquest deixar-se anar amb un guió prefixat,
interpretar un paper, abandonar-se a un dispositiu.
Vanitas
El gènere de la natura morta té la vanitas com a fi inevitable. El caràcter excèntric del
seu origen, el parergon, un detall fora del tema principal que esdevé el centre de l’obra
acabarà per convertir-lo en tema tautològic, una pintura que parla de pintura; d’aquí la
identificació amb el gag. El pas de la cornucòpia a la vanitas marca la manera de
procedir de Picasso: no només és una evolució en el temps, també és un procedir
immediat sobre l’obra. «Una pintura sobre una pintura sobre una pintura», diu al guió
de F for Fake.
Picasso i el seu doble
És per això que la figura del doble, en el sentit de desplegament i oposició, pot ajudar nos a entendre millor el funcionament d’una obra i d’un artista. La proposta és que
Elmyr d’Ory és el doble de Picasso. Els seus efectes i defectes apareixen ampliats
davant nostre. Una firma, una marca oculta —per exemple, que hi ha quadres dolents
a l’empara de la rúbrica Picasso— permet també despersonalitzar un treball particular.
Podem adonar-nos que l’empremta personal és una màquina, alhora la distinció i la
mediocritat.

F for Fake/Elmyr d’Ory
En realitat, el film d’Orson Welles és una pel·lícula sobre els diners. La primera
escena, amb el truc de les monedes i el nen, ja ens ho adverteix. El caràcter de farsa,
en posar com a rei Mides al bufó i no al rei autèntic —és a dir, Elmyr d’Ory i no pas
Picasso— és un tret d’escriptura shakespeariana. Oposant-se a la pompositat de la
denúncia grandiloqüent, una farsa. Enmig de la tragèdia, una comèdia ens exposa el
quid de la qüestió. El treball de l’art, la màgia està condicionada pels diners que, d’altra
banda, no deixen de ser-ne l’íntim motor.
Àmbit 7. Ur, la revista
«Ens prenem la llibertat d’enviar-li aquesta revista per tal que conegui la nostra
activitat. El respectem com un dels grans creadors de la pintura, i ens agradaria tenir
una entrevista amb vostè sobre el tema del lletrisme. Per favor, senyor, accepti el
nostre respectuós homenatge.» La brevetat d’aquesta nota d’Hervé Falcou i Guy
Debord a Picasso, a qui enviaven la revista Ur per sol·licitar-li que hi col·laborés, ens
permet algunes reconsideracions sobre les nocions taxonòmiques que la historiografia
tòpica, i els seus paràmetres de classificació, fixen en la construcció d’una economia
de l’art autònoma. Llavors, Guy Debord, l’autor de La Société du spectacle, amb
d’altres situacionistes —Jorn o Constant van començar a pintar directament influïts pel
Guernica de Picasso— s’havien format sota la militància comunista de Picasso i
preferien mantenir aquesta contradicció que les dels seus contemporanis
neodadaistes, fluxus o conceptuals, «pàl·lids reflexos del capitalisme financer en plena
consolidació». És a dir, la galàxia Duchamp o les constel·lacions productivistes no
serien altra cosa que una part de la nebulosa Picasso. Si la història dels homes
s’escrivia al cel, des de la invenció del telescopi només ens serveix el seu reflex als
bassals.
La gelosia/Isidoro Valcárcel Medina
Tot el que havia de dir sobre el cinema, sobre el llibre, sobre la finestra. L’objectivació
amb què s’hi tracta la novel·la La Jalousie, d’Alain Robbe-Grillet, el zel amb què
s’examina, la revelació de l’estructura arquitectònica, en deixa al descobert les pròpies
trampes. Ja no es tracta de subratllar-ne les inèrcies: la visió colonial del món, els
tòpics de l’amor romàntic, el desig possessiu de la burgesia. Tampoc desperta cap
sospita sobre la capacitat de realitat de la mirada. L’ull que veus no és ull perquè tu el
veus, és ull perquè et mira.
Windows
La visió emmarcada amb finestres, ens recorda Noam Chomsky, és la tecnologia
sobre la qual es fonamenta la modernitat. L’espai del quadre, l’espai del llibre, l’espai
de la pantalla són espais equivalents. El fracàs de les avantguardes s’explica perquè,
en intentar dinamitar aquest espai, només han aconseguit fragmentar, intercanviar i
dispersar l’espai en més finestres. L’enquadrament, la perspectiva i la proporció són
ideologies, i és sobre aquesta constitució que operen els primers pintors anomenats
cubistes.

Composició cubista
Coneguda també com Les teulades de París. Des d’aquest punt de vista, podria
tractar-se d’un apunt realista, sense cap rastre de violència cubista en la composició. I
és des d’aquesta observació que aquí pren rellevància el precís punt de vista de la
màquina de mirar del Picasso cubista. L’ull se situa en un vèrtex: d’una banda,
l’estabilitat aèria de la mirada creada per l’home a occident des de la modernitat; de
l’altra, la crisi, l’inici de la seva descomposició, fins i tot a costa de colonitzar el món
amb el calidoscopi.
Picasso i la taxonomia
Podem dir que la visió de Picasso és taxonòmica perquè introdueix mirades a les
composicions, diferents graus de mirades. En efecte, podria semblar que introdueix
quadres, finestres i més finestres a l’interior d’objectes i personatges, que obre un cop i
un altre la composició del quadre a més i més mirades. L’accident que anomenem
cubisme és el desplegament lògic del quadre des que es va inventar. Algunes vegades
aquestes mirades es jerarquitzen; d’altres s’equiparen, es mostren paritàries, iguals.
Taxonomia, en aquest ordre.
Ad Reinhardt: Salveu l’art modern!
Sabem que Marius de Zayas va presentar a Alfred H. Barr diversos organigrames
còmics, acudits sobre l’art d’avantguarda i la seva evolució que Barr es va prendre
molt seriosament. Sobre aquesta gravetat, Ad Reinhardt va començar a desmuntar
l’art modern amb la lloable pretensió de salvar-lo. Només qui oficialment exigia el
silenci —finalment, els seus quadres negres— davant la història podia, alhora,
desplegar tantes enraonies contra la mateixa història. Cada finestra és una paròdia,
cada edifici una farsa: Què representa l’art?; I tu, què representes?
Superació de l’art: Guy Debord/Asger Jorn
L’interès de Debord pel Picasso comunista només pot despertar sospites. Però, i
Asger Jorn? Va treballar en el pavelló de la República Espanyola a París, on es va
mostrar el Guernica per primera vegada. La particular recapitulació que va fer de la
història de l’art des de la màgia i el vandalisme situa Picasso al cim de l’art gòtic. Es va
afegir així, «com un Picasso entre Duchamp i el Maig del 68», a l’aspiració
situacionista de superar l’art. Aquest cop, doncs, l’excepció pot ometre la regla. No hi
ha correspondència entre forma i història.
El cànon capgirat: Art and Language/Ródtxenko
No es tracta tant de crear un cànon alternatiu, sinó de fer que el relat, al mateix temps
que fa història, posi en crisi les grans històries dominants. Barricada de Simon
Wachsmuth pot servir-nos de retícula a la nostra vista, de gaze, atès que tota mirada
passa per un sedàs. Si considerem, per exemple, l’oposició entre els Lenin o el
Guernica i els dripping de Jackson Pollock com a mer joc analític d’Art and Language,
amb quina identitat hi està responent la pintura de Ródtxenko? La història són els seus
anacronismes.
Epíleg: Arxiu F.X: Capital de la República: biblioteca
L’abril del 1938, la revista Nuestra España, editada pel Comité Iberoamericano para la
Defensa de la República Española, dedica un número extraordinari a «La prot ección

del Tesoro Artístico de España durante la Guerra» que compta amb la contribució
especial de Pablo Picasso, director del Museo del Prado. S’hi reprodueixen imatges i
documents que testimonien la destrucció del patrimoni cultural i religiós per part del
feixisme. «Un objeto religioso puede ser al mismo tiempo una obra de arte, protégelo
para el Tesoro Nacional.»

5. LABORATORIS: INTERCANVIS, PARTICIONS I
AMISTATS
INTERCANVIS
Aquesta primera activitat del projecte va tenir un
caràcter de seminari però, alhora, es va trobar més a
prop de l’esperit d’un laboratori on experimentar,
aproximar-se,
sobretot
a
aquesta
definició
d’economia que atén els intercanvis de valor, comerç
i treball de l’art, les convenvencios dominants en una
cultura dels diners. La brutal reconversió econòmica
dels nostres dies, la famosa crisi, no fa sinó
evidencial una situación crítica, estructural, que en
algún momento havia de ser reconsiderada.
Per això es va convidar a diferents autors i
operacions que configuren una àmplia topografia de
relacions de l’Archivo F.X. i de Pedro G. Romero amb
els seus entorns de treball, lectures, focus d’atenció,
col·laboracions, subrat-llats i controvèrsies. Es va
tractar, en fi, d’un conjunt de diàlegs, taules rodones i
performances que es van moure entre els signes
d’interrogació i d’exclamació, puntejant diversos
assumptes, posant de manifest maneres d’estar que
no coincideixen amb les d’aquesta economía general
que ens governa. Es va tractar, per fi, d’explorar
certes possibilitats sobre com entendre i treballar un
altre sentit de l’art, per a l’economia.
Primeres sessions: celebrades del 21 al 23 de febrer
Segones sessions: celebrades del 6 al 8 de març
Terceres sessions: celebrades del 20 al 22 de març
Van comptar amb participació de Miguel Benlloch,
Bulegoa z/b, Manuel Delgado, Marina Garcés, Isaías
Griñolo, Oier Etxeberria, Amador Fernández-Savater,
Flo6x8, Rogelio López Cuenca, Santiago López Petit,
Patricia Molins, Juan Luis Moraza, Carme Nogueira,
Manuel Prados Sánchez, Esteban Pujals, Alejandro
Peña, Valentín Roma, Immaculada Salinas, Colectivo
Todoazen, Isidoro Valcárcel Medina; Joaquín
Vázquez i Mar Villaespesa.

PARTICIONS
Particions, el segon laboratori del projecte Arxiu F.X.: D’economia zero, posa en
escena, mitjançant diversos seminaris, algunes de les escissions que fonamenten
aquest repartiment del que és sensible: pensament i acte, estètica i poètica, pedagogia
i fàbrica. Seguint el model teatral de l’exposició Economia: Picasso, les conferències
es divideixen en àmbits diferents, sense cap jerarquia, però amb una indicació clara de
la naturalesa de l’enunciat que els diferents llocs acullen. Entre el museu i diversos
espais socials i culturals de la ciutat, es desenvolupen una sèrie d’intervencions, de
dues en dues, sobre la necessitat de la democratització de la reproducció davant de
polítiques patrimonials policials, l’endeutament del cos com a socialització del
treballador i el ciutadà o el vell debat entre caritas i fides que avui dia s’ha convertit en
l’oposició entre comunisme i capitalisme financer.
Amb la participació d’Alejandra Riera, Agustín García Calvo, Beatriz Preciado, Erik
Beltrán, Horacio Fernández, Ignacio Echevarria, José Luis Ortiz Nuevo, Julio Jara,
Salvador Cayuela, Sitesize, Nancy Garín, Niño de Elche i Paz Moreno Feliu.
Col·laboren: Llibreria Laie-Pau Claris, Arrels Fundació, Centre Sant Pere Apòstol,
Ateneu Enciclopèdic, Llibreria Icària, RAI Art, CC Pati Llimona, Col·lectiu al hanan-Les
lícites i El Dorado.
Primeres sessions: celebrades del 14 al 17 de maig
Properes sessions:
Dia: 29 de maig
Salvador Cayuela

Beatriz Preciado

Investigador Doctor de la Càtedra Jean Monnet
de la Universidad de Murcia, en la que participa
amb al seu titular, el Prof. Dr. Klaus Schriewer.

Filòsof i activista queer, Investigador Associat a
la Université Paris VIII

"Construint al productor ideal.
Mecanismes de subjectivació i
resistencies a l’Espanya franquista".
Lloc: Museu Picasso
Hora: 18,30h
Alejandra Riera
Artista

< … - histoire(s) du présent - … >
Consideracions inactuals sobre la
política de les imatges a la guerra en
curs. Presentació lliure.
Lloc: RAI Art
Hora: 19h

―El burdell d’Estat: Sexe, Biopolítica i
Deute en la construcció utòpica
d’Europa a partir de Restif de la
Bretonne Beatriz‖
Lloc: Museu Picasso
Hora: 20,00h
Nancy Garín i Col·lectiu al hanan-Les
lícites
Historiadora de l’art // Col·lectiu al-hanan Les
Lícites

Lloc: CC Pati Llimona, amb la
col·laboració de Col·lectiu al hanan-Les
lícites.
Hora: 19h

Dia: 31 maig
José Luis Ortiz Nuevo

Niño de Elche

Historiador i còmic a lo flamenco

Artista

―Fragments: Situacions
per mor al Diner‖
Lloc: Museu Picasso
Hora: 19h

Flamenques

―El loop del lumpenproletariat‖
Lloc: El Dorado
Hora: 20h

AMISTATS
Comptarà amb la participación de:


Juan José Lahuerta.
(Barcelona/Nueva York)



Antonio Orihuela.
(Mérida/Moguer)



Carlota Gómez.
(Barcelona/Ripollet)



Antonio Molina Flores. (Sevilla)



Julián Rodriguez.
(Cáceres/Madrid)



Susana Serrano. (Sevilla)



Nuria Enguita Mayo.(Valencia)

