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ARTS
La Muga Caula

La Muga Caula és una trobada internacional 
anual de poesia d’acció i performance que té lloc 
a les Escaules, Alt Empordà, el mes de setembre 
de cada any des del 2005. El motiu fundacional 
d’aquesta trobada és un fet històric: el 40è 
aniversari de la visita de Marcel Duchamp al salt 
de la Caula (les Escaules) l’any 1965. Duchamp, 
figura cabdal del cubisme, el dadà i el surrealisme, 
i predecessor de l’art conceptual i efímer, va 
visitar la contrada l’any 1965, segons consta 
documentalment, i segurament abans, cercant 
inspiració per a la seva gran obra pòstuma Étant 
donnés, com hem explicat en primícia en diversos 
articles de recerca mentre maduràvem aquest 
projecte. La trobada, de la qual Duchamp és 
l’inspirador, es dedica, doncs, a les arts efímeres 
i d’arrel conceptual, concretament a la poesia 
d’acció i a la performance.

La “frontera calenta” de la Muga Caula, nom 
compost amb dos topònims de la contrada, el riu 
Muga, que voreja el poble (‘frontera’ en basc) i el 
salt d’aigua de la Caula, situat a un centenar de 
metres de la població (del llatí ‘càlida’) vol ser una 
frontera calenta de les arts interdisciplinàries des 
d’una perspectiva internacional. Una experiència 
viva i directa però també de debat. Per això 
potenciem l’estudi i el debat amb la programació 
de tallers, conferències i presentacions de 
treballs per part dels mateixos artistes; també 
allotgem congressos, presentem publicacions 
i, particularment, treballem en la documentació 
de l’art d’acció a través de la fotografia i el vídeo, 
alhora que observem aquesta producció com 
a instrument de difusió i coneixement i també 
com a procés creatiu del documentalista, al 
qual considerem artista. Cada any produïm un 
vídeo documental d’autor sobre la trobada, que 
posteriorment difonem al llarg de l’any en altres 
festival i espais universitaris i artístics, i finalment 
en sessió contínua durant els quinze dies previs a 
la trobada del Museu de l’Empordà de Figueres. 
Paral·lelament, a la Galeria Dolors Ventós de 
Figueres presentem obra plàstica, literària i visual 
dels artistes que participaran en la present edició. 

L’objecte d’aquestes presentacions és difondre i 
analitzar l’art d’acció, així com fer evident una de 
les seves característiques principals: l’experiència 
en viu que tindrà lloc pocs dies després, a pocs 
kilòmetres d’aquest espais expositius.

El paisatge sempre ha estat un element clau en la 
trobada de la Muga Caula, ho va ser per a Duchamp 
en l’elaboració d’Étant donnés i així ho han vist 
molts artistes participants, com Denys Blacker, 
Xavier Sabater, Julien Blaine, J. M. Calleja o Isabel 
León. Des de fa tres anys incidim particularment en 
aquesta qüestió i demanem a tots els participants 
que una de les dues accions que faran durant la 

EQUIP MUGA CAULA | Fotografies d’Ayano Shibata

Anisa Ashkar
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trobada la facin a l’exterior i que prenguin com a 
marc de referència l’arquitectura i el paisatge de la 
contrada. Així és com cerquem potenciar la relació 
de la trobada amb el territori i aprofundir en la 
proposta de cada artista. 

El cartell, el document i l’obra gràfica. En les 
dues primeres edicions el cartell es va elaborar 
amb documents que mostraven respectivament 
Duchamp i Man Ray a la Caula; per a la tercera 
edició es va fer una recreació fotogràfica de 
les activitats de Dalí al popular salt d’aigua, i a 
partir de la quarta edició el cartell s’encarrega 

a una figura internacional de la performance i la 
poesia d’acció, que crea una obra inèdita per a 
l’ocasió i també participa en la trobada. D’aquesta 
imatge en fem una edició exclusiva, numerada i 
signada per l’autor, que ens serveix com a obsequi 
i mostra d’agraïment a tots els patrocinadors i 
col·laboradors que ajuden a fer possible la trobada. 
Els autors d’aquestes obres han estat: Julien Blaine 
per a l’edició de 2008, Esther Ferrer per a la de 
2009, Bartolomé Ferrando el 2010, Nieves Correa 
el 2011 i Fina Miralles enguany. 

L’any 2009, aprofitant la participació del poeta 
Clemente Padín, vàrem fer una edició especial 
commemorativa del 30è aniversari del seu famós 
poema PAN=PAZ, que vàrem oferir als assistents 
a un preu simbòlic com a bo d’ajut. Des d’aleshores 
hem continuat amb l’edició de bons d’ajut: Pere 
Sosua el 2010, Joan Casellas el 2011 i enguany J. 
M. Calleja amb una obra gràfica, que a més serà 
la coberta del catàleg d’art postal que editarem 
amb motiu del 50è aniversari del grup Fluxus i del 
centenari de l’exposició del Nu baixant l’escala de 
Duchamp a Barcelona l’any 1912. FLUXCHAMP! es 
el lema d’aquesta edició.

Així, La Muga Caula, a més de promoure la 
pràctica de la poesia d’acció, de la performance 
i de la documentació fotogràfica i videogràfica 
corresponent, treballa també l’edició gràfica i l’art 
postal, i genera així un fons documental tant de les 
produccions pròpies com de totes les publicacions 
en paper i videogràfiques que els participants 
aporten i, en alguns casos, de les restes d’acció i 
dels objectes usats en aquestes accions.

La Muga Caula es planteja com una trobada 
de convivència entre artistes, estudiants, equip 
organitzador i voluntaris, entre els quals hi ha 
amics i veïns, així com membres del Servei Civil 
Internacional i del públic en general. Les activitats 
se succeeixen matí, tarda i vespre, i els àpats es 
fan col·lectivament. Així, durant els tres dies de 
la trobada (cinc per als estudiants), les Escaules 
rememoren l’esperit del monestir medieval que 
un dia va ser, amb l’esperit obert i multidisciplinari 
de l’art d’acció. L’equip permanent de la Muga 
Caula està format per Joan Casellas (director 
artístic), Ingrid Danckaerts (directora tècnica), Joan 
Ramírez, Agnès Ramírez i Teresa Ramírez.

Helena Ferrando
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FLUXCHAMP! el paisatge Fluxus de la Muga Caula

Fa cinquanta anys George Maciunas va posar nom 
a una idea. El nom fou Fluxus, la idea un moviment 
d’inspiració neodadà, experimental i radical, que 
s’interessava, entre altres coses, per l’art d’acció, 
efímer i interdisciplinari, per les edicions d’artista 
i per l’objecte quotidià, alhora que defensava de 
totes totes un art practicable per tothom, un art 
proper a la vida que flueix com un corrent d’aigua que 
amara tots els plecs de la terra escolant-s’hi. La deu 
inicial havia de ser una revista, però la impetuositat 
de la riuada es concretà en un doll de festivals 
internacionals que configurarien un moviment d’art 
d’acció no superat encara avui. Fluxus forma part 
del nostre paisatge cultural i corre per les aigües 
càlides de la Caula emanant vapors inframinces i 
desembocant a la Muga traspassant fronteres.

D’altra banda, enguany fa cent anys del primer 
contacte de Marcel Duchamp amb Catalunya, en 
ocasió de la presentació al món sencer del seu 
Nu descendant un escalier n. 2, l’abril de 1912, a 
les Galeries Dalmau de Barcelona. Amb el temps, 
Duchamp esdevindria un dels grans mestres 
dadà, referència obligada de qualsevol moviment 
conceptual, Fluxus o similar. Freqüentant els 
surrealistes, es fa amic de Dalí i del seu paisatge 
empordanès, una destil·lació del qual, el salt de la 
Caula, reverbera màgicament en l’obra Étant donnés 
i, fins i tot, per coincidència premonitòria, en Le 
Grand Verre.

Celebrem Fluxus com a referència de tots els 
esdeveniments d’art d’acció i rememorem Marcel 
Duchamp per la influència decisiva de la seva obra en 
els artistes Fluxus, conceptuals i en la Muga Caula, la 
qual va néixer com a record proactiu de les visites de 
Duchamp al salt de la Caula. Fluxchamp és enguany 
el nostre lema, un lema que reinterpreta Fluxus i 
Duchamp i s’aboca al paisatge mític i històric de l’Alt 
Empordà.

Per tot això hem eixit del nostre llogaret vaporós 
i feréstec i hem anat a cercar sota la llum esclatant 
de Cadaqués Fina Miralles, remarcable artista 
d’acció i del moviment conceptual català. Miralles, 
que sempre s’ha ocupat del paisatge, de la natura i de 
llur fusió amb l’ésser humà, ha fet el cartell d’aquesta 
vuitena edició, una interpretació lliure d’aquest espill 
que avui hem anomenat Fluxchamp.

A dalt
Andrés 

Galeano. 

A baix
cartell de 

l’exposició 
“El paisatge 

catastròfic “ de 
la 7a edició de 
la Muga Caula
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Denys Blacker

Els participants
de  la setena edició
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Fina Miralles és un nom en el Petit Olimp 
Conceptual Català (POCC) que Cirici Pellicer, pare 
putatiu d’aquest “grup”, va gravar perpètuament, 
com en una estela de pedra, en les pàgines de 
Serra d’Or, monàstica revista editada al convent 
de Montserrat, que hom llegia llavors com si fos 
la bíblia en vers. Era l’any 1972 i Josefina Miralles 
acabava de sortir de Belles Arts rebotada i cansada 
de tant de model de guix, cavallet, tela i pintura. 
Just al llindar del portal de l’acadèmia que deixava 
enrere deuria fer un gran respir i un llarg sospir 
imbuint-se tota ella d’un nou ambient artístic que 
floria llavors a Barcelona i rodalia: el nous mitjans 
―art efímer, instal·lació, assemblage, objectes, 
vídeo i/o foto. Gest conceptual, tots menys la 
pintura. En els àmbits artístics se sentia renovat 
i amplificat el vell acudit duchampià: “Des que els 
generals no moren damunt el seu cavall, els pintors 
no ho han de fer en el seu cavallet”. Tant impactà la 
màxima que fins i tot els pintors preferien pintar a 
terra o damunt un taulell...

Dins el petit món de l’art, que en l’àmbit 
conceptual era encara molt més petit que petit, 
Fina Miralles s’hi integra ràpidament. Hi entrà per 
una porta que malgrat ser l’única no era gran, però 
sí d’or, per pura i singular. Lliure de cap mercadeig 
possible, Fina es lliurà als gestos conceptuals 
més efímers i purs que podia imaginar; ella, el 
seu cos, la terra i el pas del temps. El tacte aspre 
de la palla, la fredor de la terra cavada, el misteri 
de l’arrel despullada... Fina Miralles va caminar 
ben lluny en l’univers de la pintura, de l’acadèmia 
i de les convencions, i va crear per al POCC una 
meravellosa iconografia que és la joia dels catalans 
i de qui pugui veure-la. Amb Perejaume i abans que 
ell, Fina Miralles treballà la paradoxa d’abandonar 
la pintura endinsant-se en el paisatge, tema 
primordial de la pintura moderna del rococó ençà, 
passant per les escoles de Barbizon i d’Olot i, és 
clar, l’impressionisme que tot ho sotmet fins a 
esdevenir un repelet. El paisatgisme conceptual 
i d’acció de Fina Miralles és magnífic i bé pot 
caminar al costat dels mestres paisatgistes 
Vayreda, Rusiñol i Miró. Fina Miralles fa això i 
desapareix, i així esdevé un mite dins el cor del 
POCC...

L’any 1983 Fina Miralles sent dues temptacions 
íntimes: el viatge i la pintura, o més ben dit el 
moviment de la natura que es desfilarà en dibuixos 
que seran pintures. Arabescos o ninots si es vol, 

Afina i Miralles,
el paisatge al cap

un bon cop per al POCC. Però tant se val, perquè 
ella no busca una segona i millor fama com Ferran 
Garcia Sevilla, convertit del radicalisme conceptual 
al postmodernisme monumental, sinó sortir d’ella 
mateixa i viatjar com a mètode o teràpia. És així 
com desapareix doblement Fina Miralles, de qui 
durant molt temps ningú sap res, mentre ella va 
sabent més de si mateixa. Aquesta qüestió que 
apunto aquí l’explica magníficament Miralles en 
el seu Testament vital, petit text autobiogràfic 
que situa al capdavall del camí, posat que el “camí” 
tingui capdavall. També la malaltia, mortal com 
la vida –que sempre acaba en mort segura–, va 
donant pàtina al cos i l’ànima de Fina Miralles, que a 
voltes amb prou feines pot fer res més que atendre 
la malaltia i el dolor, i així durant anys i panys.

Lliure de cap mercadeig possible, 
Fina Miralles es lliurà als gestos 
conceptuals més efímers i purs 
que podia imaginar; ella, el seu 
cos, la terra i el pas del temps.

De les antigues cròniques del POCC i successives 
edicions renovades coneixia l’escassa obra de Fina 
Miralles, poderosament il·lustrades per les seves 
foto-accions. Vaig veure la seva exposició a l’Espai 
10 de la Fundació Miró el març de 1979, on la ja 
inquietant presència del bastidor i la tela (si bé de 
forma multimèdia i atípica) va fer que Jordi Pablo 
digués de l’artista: “Fina Miralles és, sortosament, 
poc encasellable. (...) Potser el joc que Fina Miralles 
tendeix a buscar (amb l’ús de bastidors, teles, 
arrels i pedres) és com un trencaclosques tàctil i 
corpori a base de fragments del «seu» paisatge, 
tanmateix com els polyrama del segle xviii, que 
consistien en fragments de paisatges ajustables 
en qualsevol ordre i que sempre donaven una 
figura possible.” Coneixia la “balada” de la seva 
desaparició física i geogràfica i que ara vivia al 
marge del món de l’art, sols interessada a fer 
ganxet com a activitat neoartística. De seguida 
vaig saber que això del ganxet era pura invenció 
enigmàtica o maliciosa –mai ha tingut mans per 
al bricolatge i l’artrosi en aquest cas li posaria 
les coses més difícils–, però és el que corria... Em 
vaig imaginar una Josefina Miralles hermètica i 

JOAN CASELLAS
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esquerpa, difícil. Feia temps que volia conèixer-la, 
però no en trobava ocasió...

Sabia que recentment havia fet algunes 
conferències i presentat vídeos i imatges d’obres 
antigues, però res indicava que tingués cap interès 
a fer art. De fet ho continua dient, com el mentider 
de Marcel Duchamp. L’ocasió de conèixer-la 
personalment me la brindaria Denys Blacker amb 
una de les seves titàniques idees, Corpologia, una 
trobada-tertúlia d’acció i revista (per a la qual ara 
escric aquestes línies), bàsicament un àmbit de 
reflexió entorn de l’art d’acció i el cos humà. Allà hi 
havia la senyora Miralles, riallera i equilibrista. El 
primer dia ens va cantar una cançó pseudotàntrica 
tot tapant-se la cara amb les mans. Després ens 
va explicar les seves tesis sobre la verticalitat 
i l’horitzontalitat, els arbres i les dones-arbres, 
les rosasses ovals i les seves connexions aèries i 
tel·lúriques. Fina Miralles porta el paisatge al cap 
i dins del cos. Prediu i previu la fusió amb aquest 
paisatge. Ara s’ha trobat amb una tropa d’artistes 
de performance i així, de forma familiar, reprèn el 
contacte amb la pràctica de l’art d’acció, si bé des 
d’un context diferent, ja que aquelles primeres 
accions es feien sobretot per a la càmera i en el 
context de “nous mitjans”, que avui estan en un 
altre lloc. 

L’actual paisatge de Fina Miralles està ple de 
figures familiars i de ritus, d’idees senzilles però 
alhora transcendents. Res no ha canviat gaire, 
si bé tot ha canviat, necessàriament. El cos, ara 
hiperconscient per la seva fragilitat i constant 
cridada a la cura, a la carícia gaudidora de l’aigua, 
al vent, a les fulles i a les abraçades amigues, 
redimensiona el seu treball. En un indret secret 
que no revelaré, vam treballar sobre una nova 
obra d’acció de Fina Miralles, per ara secreta. Sols 
diré que hi van intervenir pedres, pedregots i rocs 
que ni es veuran, aigües màgiques que brollaven 
amb força del cor de la terra i plantes mil·lenàries, 
un senglar assedegat que no gosava acostar-se i 
infinitat d’insectes verinosos i indigestos per als 
humans. De sobte Fina Miralles va ser tota ella una 
granota, una gran granota d’aquest paisatge mític, 
i va dir sense paraules tot el que diu des de sempre 
en els seus paisatges d’acció; tot és u.

Juan Camacho Ferrer (1919-2009) es una figura
excepcional del exilio republicano español,
un andaluz que vivió en primera persona todos
los grandes dramas del siglo XX: la emigración
económica a Francia, el regreso a una Cataluña
en plena efervescencia, la Guerra Civil
española, los campos franceses, el combate
contra la Alemania de Hitler y la deportación
a los campos nazis, antes del exilio definitivo
al Río de l a Plata, primero a Argentina y luego
a Uruguay.

Combinando la anécdota y el testimonio íntimo
con la reflexión ética y filosófica Un cadáver en
el espejo es más que una biografía de Juan Camacho.
David Serrano Blanquer se adentra en el mundo
de los campos y recoge las pulsaciones del
testimonio para registrar, más allá del lenguaje
verbal, los sentimientos, los silencios y las
emociones de un drama, el de la deportación de
los republicanos a los campos nazis, que forma
ya parte de nuestro patrimonio democrático.
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El baptisme, la granota
i el retorn de Fina Miralles
JOAN CASELLAS| Fotografia Joan Casellas-Arxiu Aire

La fotografia que il·lustra la coberta d’aquesta 
revista és el resultat d’una sèrie de foto-accions 
de Fina Miralles, l’objectiu de les quals va ser 
produir una imatge per al cartell anunciador 
de la 8a edició de la Trobada internacional de 
poesia d’acció i performance de la Muga Caula 
(www.lamugacaula.cat), trobada artística en la 
qual Miralles participarà aquest proper mes de 
setembre.

La idea inicial va ser ben senzilla, si bé el 
desenvolupament pràctic resultaria complex 
per raons alienes a la idea i relatives a la terra, al 
calendari  i al clima, i també als límits del cos. Però, 
ves per on, en el fons d’això hi ha les idees del 
retorn, la granota i el baptisme. 

A Cadaqués, un dia assolellat d’estiu, quan Fina 
Miralles em va dir que sí i no sols que sí sinó que 
volia fer l’acció al bell mig de la font de la Caula, 
vaig pensar que no era plenament conscient de la 
dificultat de l’empresa, tot i que l’havia informada 
detalladament sobre la irregularitat orogràfica 
del lloc, sobre les bèsties, bestioles i animalons de 
la contrada, i sobre el costerut camí. Certament, 
l’elecció de Miralles era òptima tant per al seu 
treball artístic com per a la història i l’ànima de 
la trobada, així que li vaig pendre la paraula amb 
alegria.

El treball artístic de Fina Miralles és i ha sigut 
sempre el paisatge. L’origen de la Muga Caula, 
nom construït amb la unió de dos topònims de l’Alt 
Empordà, el riu Muga i el salt d’aigua la Caula, és 
una aproximació poètica d’aquest paisatge a un 
fet històric: les excursions de Marcel Duchamp al 
salt de la Caula.

Ens plantegem un paisatge amb figura; un 
paisatge a la manera dels savis taoistes i del no 
menys savi Leonardo; un paisatge amb aigua 
que brolla i corre entre les roques antigues i 
les plantes mítiques; un paisatge vibrant de 
vida amfíbia, volàtil, rèptil i feréstega... Fem 
una primera incursió al lloc.  Després d’esquivar 
un llarg tram de torrentera estreta i plena 
de rocs que semblem llançats allí per alguna 
catapulta romana, arribem al naixement de la 
Caula, un indret recollit i ombrívol, enclotat allà 
on, si s’avança sigil·losament, es pot sentir el 
cant de diverses classes d’ocells, el brogit de 
borinots i libèl·lules, el xarrupar del porc senglar 
assedegat i l’onada ràpida de la serp d’aigua. 
La font, subterrània, és un doll d’aigua cobert 
per una estora de llot molsut per on caminen 
miraculosament les granotes. En percebre 
la nostra presència, les granotes fan un petit 
concert de saltirons i capbussades. El porc 

La grenouille-fontaine, 
à propos de Marcel 

Duchamp.
Acció de Fina Miralles
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senglar fuig amb un brogit sord i les libèl·lules 
escampen.

Descric tot això minuciosament com si fos 
una pintura del Bosco, perquè encara que la foto 
no mostrarà tot aquest tràfec, hi és virtualment 
en l’atmosfera i des d’aquell moment també en 
el nostre ànim, accionista i documentalista a la 
recerca d’una imatge viva!

Apartem amb una branca el llot molsut i 
descobrim el fons pedregós a través d’una aigua 
tèbia i cristal·lina. D’un forat fosc que s’endinsa en 
la roca aquàtica en surten algunes boletes d’aire. 
Posant-hi la mà es pot percebre un lleu corrent 
d’aigua. Ha sigut tan dificultós per a la Fina 
arribar allí amb les crosses que ara, tan impacient 
com és, ja vol ficar-se a l’aigua i fer el fet. Però 
per concentrar-ho tot en unes poques imatges 
s’ha de buscar la llum òptima i l’enquadrament 
precís, que ja intueixo en un lloc de molt difícil 
accés. En definitiva, hem de fer un inventari de 
les dificultats tècniques i dels recursos materials 
i humans que necessitem. Així, una foto tan 
senzilla comença a transformar-se en una mena 
de mini súper producció. La llista de treballs és 
llarga però tant és si, de viva veu, a la vora del mar 
radiat i llampant, la Fina ho va veure clar. Ara, en 
l’atmosfera tèbia d’aquest clot mític, ja no ho veu 
sinó que ho viu, el lloc esdevé l’únic lloc possible de 
les seves cavil·lacions poètiques i simbòliques.

Estem emocionats. Convenço la 
documentalista Ona Vega perquè ho vingui a 
gravar en vídeo. Enrolem un equip de voluntaris 
per a la intendència i fixem una data al calendari, 
una data que conflueixi en línia de tots els que hi 
serem, com les llunes de Júpiter. La tardor avança 
i ens porta les pluges, que com sempre cauen 
generosament els dies escollits... Ens acostem a 
l’hivern “però l’aigua és caula, càlida...”, recordo a la 
Fina i a l’equip, que s’impacienta. Un dia del nostre 
calendari jupiterí deixarà de ploure i farem la foto, 
predic amb simplicitat de pagès.

Aquest dia va arribar amb les millors 
condicions. De tant ploure tot el llot s’havia esvaït 
Caula avall i l’aigua brollava amb força, més 
tèbia que mai, fent singlots i petites onades a la 
superfície del doll. Ara la Fina sabria amb certesa 
on trepitjar i com bandejar les altrament innòcues 
i porugues serps d’aigua.

Tota la idea de la Fina es concentrava en el fet 
de l’emersió, del baptisme com a retorn a l’origen 
còsmic. Vaig escollir un punt de vista on l’aigua 
no tingués ni principi ni fi i el paisatge s’intuís a 
través dels reflexos i d’una única planta, un jonc 
antic arrelat a la roca, en una escletxa enriquida 
de pols terrosa i humitat de rosada. 

La Fina va iniciar el seu autobaptisme. Coberta 
fins a la cintura, es llançava aigua a la cara i a les 
espatlles, en alguns moment semblava talment 

una madona renaixentista absent i entregada 
al fet. La llum d’hivern minvava ràpidament. 
Tot plegat tenia un cert aire místic i irreal, o 
d’una altra realitat entre el Bosco i Leonardo. 
Ja autobatejada, la Fina va començar a fer la 
granota, movent-se com a tal i propulsant amb 
la boca grans rajos d’aigua, com les granotes 
ceràmiques que adornen moltes fonts del segle 
XIX. Això podria ser un reconeixement vers les 
granotes que vam conèixer en la nostra primera 
visita; senyores del doll quan es cobreix de llot. 
Però, com va explicar després, ella mateixa se 
sentia granota de ben petita, així que no se’n havia 
pogut estar. La seva és una granota-fontaine 
feréstega, lluny de l’asèptica fontaine d’estudi 
de Bruce Nauman, encara que totes dues tenen 
com a rerefons la de Marcel Duchamp i Elsa von 
Freitag-Loringhoven, que tant d’escàndol va 
generar a Nova York l’any 1917 tot fent pública la 
invenció del ready-made com a mètode artístic, 
consistent a transformar en obra d’art qualsevol 
objecte industrial senzillament escollint-lo i 
descontextualitzant-lo.

La grenouille-fontaine de Fina Miralles és 
altrament humorística, ben diferent de la fontaine 
cubista que Tàpies va dedicar a Picasso al Born de 
Barcelona. Jo sempre he pensat que aquesta obra, 
tan encotillada en la tècnica i en la restauració 
permanent, hauria millorat molt amb algunes 
granotes fontaine.

Entre les seqüències del baptisme i de la 
grenouille-fontaine, es van fer fotos fixes que 
poguessin explicar amb una sola imatge aquest 
retorn al fons de l’aigua primigènia, el trànsit entre 
dos espais iguals i alhora diversos i contraris, el 
món d’una matèria que flueix i arrossega, rodeja 
i envolta els cossos, acollint-los i traient-los pes. 
Quan ens banyàvem a Cadaqués, enlluernats i 
emblanquinats pel sol, evaporats per la calor, 
adobats per la sal, la Fina em deia: “M’agrada el 
mar perquè aquí no peso, el meu cos és lliure”. 
A la font de la Caula no deia res, començava a 
fosquejar, a refrescar. Ni els ocells deien res; 
gairebé surava del tot, gairebé estava del tot 
dins l’aigua; el jonc antic de la roca mil·lenària li 
tocava la cara amb unes arrels fines, capil·lars, que 
cercaven l’aigua; els seus peus lleugers caminaven 
damunt dels còdols lluents que portava el torrent 
i els seus braços suraven damunt d’una fina capa 
d’aigua plena d’espills vegetals. Ho miraven sis 
ulls de porcs senglars, quatre de serps d’aigua, 
trenta de granotes, cent vint d’ocells cantaires 
i dos d’àliga, tres-cents de borinots i libèl·lules, 
vuit-cents de mosquits i nou mil sis-cents de 
formigues de diferents espècies. Ho vèiem tots 
i també, em va semblar, dos ulls d’un anacoreta 
esquerp que llençava pedretes sense punteria des 
de dalt d’un marge curull de romaní.
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L’Epifania o la fada Epifana. És la manifestació de 
la vida còsmica, en contínua, constant i violenta 
palingenèsia, símbol de la intensitat, de la força 
vital que és alhora generadora i destructora. La 
Mare sagrada que dóna vida i que devora.

L’aigua purificadora, la immersió regeneradora, 
dóna el renaixement en el sentit que l’aigua és a la 
vegada mort i vida.

L’aigua esborra la història, puig que restableix 
l’ésser en un nou estat.

La immersió en l’aigua et porta al més profund i 
fosc, a l’origen de tot fins a la mort, per ressuscitar 
després d’haver descendit a les entranyes de la 
terra.

L’aigua es un símbol de regeneració, l’aigua 
del baptisme condueix explícitament a un nou 
naixement.

L’aigua, mort i inici d’una nova vida.
[Font: Dictionnaire des symboles, Jean 

Chevalier i Alain Gheerbrant]

No deixo de pensar en el retorn a l’origen, en el 
naixement del primer arbre, en l’aigua primogènita, 
en el baptisme, per esborrar el nom i retornar a 
l’inici del món i de la terra.

“In albis”, en el blanc.
No deixo de pensar en el naixement de la Caula, en 
el seu brollar des de la profunditat de la terra, en la 
petita pica baptismal plena d’algues i de granotes, 
en els reflexos de la llum del sol que es filtren per 
entre les branques dels arbres.

El nou nat en l’ordre espiritual viu protegit per 
la invisibilitat de l’esperit.

De l’úter de la mare
a les entranyes de la terra.
“In albis”. En el blanc. “Albis et candidus”, el blanc 

nat i el blanc brillant, la puresa i la innocència, és el 
retorn à l’infant pur, a l’aigua primogènita, a l’origen 
de la vida.

El baptisme s’ha de celebrar al final de la vida, 
si torno a néixer serà sense pecat original, perquè a 
l’origen no hi ha la falta sinó l’Amor i la vida que són 
la mateixa essència, l’una és a l’altra.

-
En l’origen, quan vivíem en el món no diferenciat 

i tots érem arrel del mateix arbre, avui ja oblidat... 
Però jo encara desitjo viure en la profunditat de 
l’aigua i ser rierol, llac, font o deu, batre amb un sol 
cor, unir-me per sempre més a l’essencial i ser un 
únic i gran Amor i eterna vida.

Tardor 2011, Cadaqués

Epifania
FINA MIRALLES |  Fotografia Joan Casellas-Arxiu Aire

El baptisme.
Acció de

Fina Miralles
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Fina Miralles, el cos de l’artista en l’art
MAIA CREUS |  Fotografies Carlos Raurich (Arxiu Museu d’Art de Sabadell)

Amb data de juliol de 1974, Fina Miralles i cinc 
artistes més1 signaven un text avui històric titulat 
Què fer? Feia tot just dos anys que les propostes 
conceptuals de l’art s’estaven desplegant 
arreu del territori català, inscrites en l’onada 
internacional d’artistes que, inquiets davant 
dels temps en què els tocava viure, entenien que 
l’artista adequadament contemporani havia de 
plantejar un repte a les convencions estètiques 
i a l’establishment de l’art modern. Quan les 
pràctiques conceptualistes es començaven a 
conèixer com un seriós competidor en el món 
artístic de l’avantguarda, es considerava que el 
seu principal distintiu era escapar de la trampa 
de la prescripció formalista i la seva finalitat 
menysprear els aspectes materials de l’obra d’art.
A Catalunya, la tensió entre les tècniques de 
desmaterialització de l’objecte d’art i aquelles 

1 Els artistes que signaren la publicació Què fer? i participaren del 
cicle d’activitats presentades sota el mateix títol a la Sala Vinçon de 
Barcelona foren, en ordre d’exposició: Carlos Pazos, Olga L. Pijoan, 
Ferran García Sevilla, Lluís Utrilla, Fina Miralles i Jordi Pablo.

pràctiques que no defugien els aspectes matèrics 
i objectuals de l’experimentació es va fer visible 
en el cicle expositiu Què fer?, presentat a la Sala 
Vinçon de Barcelona. Les mostres s’identificaven 
en un element comú: la necessitat estètica de 
preservar un mètode de coneixement materialista 
en una pràctica artística que no desestima la 
transformació directa de la matèria. En aquelles 
dates, aquesta opció tenia el caràcter de manifest 
davant el predomini i la centralitat que prenien les 
estètiques efímeres i lingüístiques liderades pel 
Grup de Treball i el model expositiu entès com a 
tramesa d’informació —a través de documents, 
fotografies, texts, dades, l’oralitat i la discussió. 
Sense negar aquestes opcions, el col·lectiu Què 
fer? proposava fer lloc a una via creativa de 
caràcter realista i material i a un art de la vivència 
i la presència. Un art en què la materialitat del 
món fos l’epicentre i el cos fos l’espai i l’ocasió d’un 
esdeveniment. 

Dins d’aquest cicle, Fina Miralles va presentar 
la instal·lació Imatges del Zoo, amb una impactant 
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posada en escena de la crueltat inscrita a 
l’interior mateix del progrés civilitzat occidental. 
La imatge del cos de l’artista engabiat al costat 
d’altres animals havia de prendre tot el seu sentit 
simbòlic i polític en el desplegament del seu treball 
posterior, a partir d’aleshores sempre coherent 
amb la voluntat d’entendre el cos com a veritable 
parallamps i mapa dels rastres que infringeixen 
les relacions de poder entre natura i cultura. La 
culminació d’aquests rastres del mal sobre la terra 
arribaria amb l’extens cicle de treball aplegat amb 
el nom de Matances (1975-1978), amb una extensa 
cartografia documental, al·legòrica i simbòlica de 
les relacions entre Poder i Mort.                                                        

A l’inici, però, no fou l’ombra del mal sinó la llum. 
L’acció Dona-arbre de Fina Miralles duta a terme a 
Sant Llorenç de Munt el novembre de 1973 il·luminà 
un desig: obrir el temps de l’acció corporal en l’art 
per intuir la vida com a esperança. L’esperança 
i no l’instint. L’esperança i no la intel·ligència. 
L’esperança, en paraules de Maria Zambrano, és a 
l’inici de l’acció i revela l’estructura metafísica de 
la vida. 

En referir-nos a l’art corporal de Fina Miralles 
dels anys setanta, és important assenyalar en la 

seva estructura el diàleg determinant entre dues 
temporalitats. La tensió entre el temps estàtic que 
cada una de les fotografies-acció retén i el temps 
successiu, lúdic, ritualista del seu origen. Temps 
conscient, lluminós, i temps cec a l’ombra del jo 
conscient.

Les accions de Fina Miralles a l’inici de la seva 
trajectòria tenen a veure amb la fluïdesa d’un 
esdeveniment que no és un fet ni una acció, sinó 
que remet a l’estat fluid d’una experiència del 
cos que es fusiona amb elements naturals, dins 
l’estructura d’una situació. El temps successiu de 
l’acció emergeix ja no com a forma de coneixement, 
sinó lloc on allò que és succeeix. O com a lloc 
de tot succés; revelació espontània de la vida 
manifestant-se en allò de natural que hi ha en 
l’ésser humà i en allò d’humà que és en la natura.

La Sala Tres. Un espai obert 
a les corpologies de l’art
A Catalunya, els artistes que al llarg dels anys 
setanta estaven implicats en una crítica a les 
formes de representació en els llenguatges de 
l’art trobaren en la Sala Tres de l’Acadèmia de 
Belles Arts de Sabadell un lloc d’acollida. Les arts 

Recobriment
del cos amb 
palla, 1974
(sèrie Relacions)
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A dalt;:
Dona-arbre.1973
(sèrie Translacions)

A baix;:
Recobriment del cos
amb terra, 1974
(sèrie Relacions)

corporals hi foren presents en dues instal·lacions 
memorables de Fina Miralles. Translacions (23 
de febrer de 1974) i Relacions (1975). Ambdues 
mostres tingueren en la fotografia-acció el camp 
privilegiat de presentació i per això mateix s’han 
interpretat tot posant-les en relació amb els 
moviments canònics de l’art internacional dels anys 
seixanta: el Land art, el Performance art i fins i tot 
l’art Povera. Sense necessitat de negar aquestes 
connexions, es poden suggerir altres mirades 
i lectures si posem en relació la perspectiva 
cosmopolita amb els entorns més immediats, 
socials, mundans, ancestrals, territorialitzats i 
lingüístics, sempre inscrits i suggerits en l’art de 
Fina Miralles.

Mostres i no formes. Vivències i no 
representacions. Aquest era el programa 
conceptual que guiava les accions de Fina Miralles, 
llicenciada en Belles Arts i que, com molts dels 
joves artistes internacionals del moment, lluitava 
per un art que ja no es plantejava com un plaer per 
a la retina sinó en termes de xoc o de provocació 
capaç de fer sorgir idees. Tanmateix, no seria 
suficient interpretar la rebel·lió estètica de Fina 
Mirallles en un context merament generacional. És 
imprescindible també apel·lar a la seva condició 
femenina en lluita per la conquesta del seu propi 
espai en l’escena social, cultural i pública. 

Com és conegut, els anys seixanta foren els 
de l’accés massiu de les dones a les universitats 
internacionals. També fou la dècada de l’expansió 
definitiva de la teoria feminista de l’art, la cultura 
i la vida. Aquesta realitat, imprescindible per 
analitzar l’art fet per dones artistes en les darreres 
dècades del segle passat, no fou tan evident ni 
explícita al nostre país. Tal com elles mateixes 
subratllen, no es pot posar l’etiqueta feminista a 
les quatre artistes que exposaren a la Sala Tres: 
Fina Miralles, Àngels Ribé, Eulàlia Grau i Concha 
Jerez. Per sobre de la consideració feminista 



Abril 2012  ·  Quadern   23 

se sentien partícips d’un estat de consciència 
ciutadana que a finals dels anys setanta intuïa 
que el carrer tornaria a ser seu. Que l’espai privat 
recuperaria vies d’accés a l’àmbit públic. Que es 
podrien manifestar a la llum del dia les lluites per 
retornar a les llibertats universals. Com també a 
la llibertat de l’ésser dona. I aquí neix, a finals dels 
anys setanta, la cara feminista en les pràctiques de 
l’art conceptual a casa nostra, un moment de grans 
processos socials en lluita que obrien pas a un 
temps de transició. 

Aquest fou el moment històric en què 
s’emmarquen els darrers anys d’activitat de la 
Sala Tres, en el context dels quals precisament 
es pogueren veure algunes de les obres més 
impressionants de la generació conceptual 
catalana. El maig de 1978 Fina Miralles hi va 
exposar el cicle d’obres Matances, un exemple 
singular i emblemàtic de la relació entre art i 
arxiu desplegat en les pràctiques conceptualistes 
internacionals. Amb una metodologia de treball 
basada en l’acumulació i el muntatge, l’artista ens 
ofereix una constel·lació de materials, dibuixos, 
símbols, imatges, al·legories i fotografies de valor 
local i a l’hora universal, tot plegat relacionat amb 
les polítiques i relacions entre Poder i Mort: Mort 
física, Mort social, Mort psíquica, Mort emocional, 
Mort de la memòria, Mort de la història.

El valor d’arxiu del conjunt d’obra Matances 
ens arriba des de dues perspectives i ens orienta 
vers un doble temps i un doble espai. D’una banda, 
el temps creatiu i biogràfic, i l’espai conceptual 
i estètic de les obres fetes fins al moment. De 
l’altra, el temps i l’espai social i polític en què foren 
concebudes. Els elements dels fotomuntatges 
constitueixen una trama conceptual i visual que, 
de forma diversa però constant, ens parla de 
cartografies i desplaçaments corporals, biogràfics, 
vitals, visuals. Polítiques de la mirada. Polítiques 
de representació. Polítiques de poder i de mort. 
Polítiques d’identitat. Relació entre cultura 
i natura. Projecció ideològica en el paisatge. 
Configuració d’allò que és col·lectiu i social. Context 
local i universal. Estructures de poder. Temps de 
l’oblit, temps de la història. I en aquest recorregut 
objectiu, dinàmic i complex es van manifestant els 
eixos filosòfics i conceptuals, les estètiques vitals 
i biogràfiques que aporten coherència interna a tot 
el treball artístic de Fina Miralles fins avui.

De dalt a baix:
Entre  baionetes , 1977;

Per la impunitat de la por, 1977
i Triangles, 1976. Fotomuntatges 

de la sèrie [Matances] 


