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Totes I s eines al
•serve.

Des deis inicis de la seva
existencia, I'home ha
aprofitat les eines que ha
tengut a I'abast per
expressar-se j comunicar·
se. Al cap i a la fi, entre les
pintures fetes damunt
roques j eJs lIenguatges
computeritzats només hi
ha una distancia d'uns
quinze mil anys i l'aug
meot progressiu d'eines i
mitjdos deis quals disposa
¡'home a ¡'hora de fer ser
vir el seu instent creatiu.

Avui, en el darrer día del
segon miHeni de la nostra
era un fet que és absolu
tament intranscendent a
una epoca globalitzada en
la qual conviuen eres dis
tintes, de cultures j reli
gions diverses-, coincidei
xen a I'espai petit de
Mallorca mostres d'ex
pressions artlstiques
actuals que confirmen
que el món propasa ¡ I'ho
me és qui disposa. Coinci
deixen les obres d'aquells
que fan servir terres aco
lorides per pintar damunt
un suport concret -Mateu
Bauc;:a a la Sala Pelaires,
Campano a la Gianni Gia
cobbi, Albis a la Bennas
sar, entre mol15 d'altres-,
amb les deIs que utilitzen
la tecnica el ferro fos per a
les seves escultures -Joa.n
Costa a la galeria Altair-,
amb els que opten per
Ilenguatges multidisdpli·
nars -Cornelia Schleime a
la galeria Maior o Eloi Puig
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a la Ferran Cano-, els que
s'expressen a través de la
fotografia -Fotografia
contemporania a Mallor
ca, actualment al Centre
Cultural de Felanitx- o de
I'obra grafica -f-Jaco
Fabré, Nieves Galliot,
Blanca Navas ¡Nuria 501
sana a la Fundaci6 Pilar i
Joan Mir6-, Eils que utilit
zen procesos digitaljtza15
-Gabriel lacomba, a I'ex
posidó col· lectiva de foto
grafia ja esmentada-, els
que se serveixen de les
instal·ladons -Jesús Palo-

mino a la galería Xavier
Fiol, i el mateix artista
amb Alberto Peral a la
Fundadó Pilar i Joan
Mir6-, i els que troben en
el video el mitja adient per
enraonar i comunicar-ho
-Pierrick Sorin al Centre
de Cultura Sa Nostra.

To15 i cada un d'aquests
artistes en plena produc
ció a I'actualitat tenen a la
seva disposidó un sense ti
d'eines i mitjans per triar,
que la darrera meltat del
segle XX ha multiplicat
per milers donat l'avanc;:

tecnologic. Avui, tots
manegen la mateixa infor
madó aqur la gran avan
tatge de la globalitzadó-;
tots tenen al seu abast les
eines tradicionals i les
noves tecnologies i cada
un es decanta per I'utensi
li que, en cada moment,
més li serveix, i millor. Si
una cosa hauriem de tenir
clara és que el mitja o la
tecnica no valida el Uen
guatge com a obra tras
cendent. I quan per posar
un exempte amb el qual
ens trobam amb relativa

freqüenda- una pantalla
d'ordinador de dimen
sions gegantines ocupa
una paret d'un museu i es
dóna l'oportunitat de que
I'espectador partidpi actj
vament en el que succeeix
a la pantalla, sigui el que
sigui, no pareix sufident
per validar el fet com a
obra _d'art. Considerar-ho
aixl és una prova evident
de que encara hi ha una
gran immaduresa respec
te d'aquest mitja. I aixO és
el que, avui per avui, suc
ceeix treqüentment amb

els Jlenguatges que utilit
zen el vIdeo -després de
quaranta anys de fer-ho-,
el laser, la informatica i
tots aquells processos
que intenten obrir I'art
cap a un nou espai vir
tual. S'ha de tenir en
compte que si el naixe
ment de la fotografia va
servir de revulsiu als
impressionistes, s'ha
necessitat més d'un segle
perqué el mitja assolfs un
nivel! considerable de
maduresa, és a dir, per
comptar amb reterents i
amb una tradici6 que és,
al cap i a la ti, allo que li
pot donar la consisténda.

El que resulta absurd o
fruit de criteris molt poc
solids és considerar uns
mitjans o uns lIenguatges
més actuals que els altres.
Hi ha, aixo sI, lIenguatges
o eines amb més o menys
tradició, des de tradidons
mij·lenaries, com la cera
mica o la pintura, fins a
aquells que, nadons com
són, es troben en fase
d'experimentadó i man
cats de referents.

Al lIarg de la historia
n'hi ha hagut molts de
lIenguatges que han mort
abans de superar I'estat
experimental. Avui i aqui
conviuen tots aquells que
han aconseguit la trans
cendéncia que se Ii dema
na a I'art amb altres que
estan en procés de conso
lidadó. En tot cas, no
entrarem en la discussió
de qué és i qué no és art,
perqué hauríem de parlar
de persones, de cultures i
d'époques distintes. I
sempre haurlem de fer-ho
voltant la mirada al pas
sal. Alllindar del segle XXI
i del tercer mil'leni, I'únic
que és cert i segur és el
que avui hi ha i allo que
ha sobreviscut tins ara. Fer
pronostics sobre el qué
sera o el que no sera d'a
quf a uns anys seria poc
més que negar allo més
gran que té I'art: la capa
citat de sorprendre.

Amb la col'laborad6 del
_consell de Mallorca


