
La relació de la mà amb la màquina no ha estat només inestable en l’àmbit de la indús-
tria, el de la producció de béns de consum al llarg de l’era moderna. També ho ha estat
en el de l’art, en el de la producció d’objectes creats amb una intenció estètica i com a
contenidors fonamentals d’idees. L’art del segle XX no podia deixar de fer-se ressò del
gir qualitatiu que ha suposat passar de la creació a la producció. Aquest vocabulari ja
tradueix un periple que, en el cas de Joan Rabascall, es deixa llegir en el període de tre-
ball que aplega aquesta mostra. 

El que permet aquesta caracterització és sobretot l’evolució de les tècniques de pro-
ducció de l’obra que està profundament arrelada en els mètodes tècnics de difusió de
les imatges: la reproducció fotogràfica i la proliferació dels mitjans de comunicació
impresos i de distribució massiva. A partir dels anys seixanta assistirem al pas d’una cul-
tura iconogràfica impresa a una de televisiva. La distància no és accidental: llegirem, per
exemple, la transició d’una cultura iconogràfica que perdura, on les imatges són immò-
bils i s’expressen en el reducte de la pàgina de paper, cap a la imatge que no subsisteix,
que és volàtil i que es troba permanentment en moviment, que a tota hora se substi-
tueix a si mateixa. De la pàgina impresa a la pantalla, el paisatge dels mitjans no és una
entitat distant i allunyada de la quotidianitat: en constitueix l’atmosfera pròpia de tota
percepció. Aquests mitjans operen segons unes lleis pròpies i determinades que l’artis-
ta haurà d’interpretar i explicitar a fi de no confondre-s’hi. La tradició de l’artista que
«llegeix» els mitjans de comunicació com abans els pintors «llegien» la natura, la ciutat,
els rostres representats en els retrats, s’inicia amb el naixement del segle passat. Així,
busquem antecedents per donar a conèixer genealogies i veiem que les ruptures i expe-
riments del passat són les nostres tradicions d’avui. La modernitat genera les seves prò-
pies tradicions més enllà dels materials i principis clàssics. 

L’art de Joan Rabascall s’expressa en format de tableaux, és a dir, s’insereix en una
tradició de la representació i de la vehiculació estètica emparentada amb les belles arts
i les convencions de narració i percepció pròpies de la pintura burgesa moderna.1 Són,
doncs, tableaux domèstics, de dimensions i factures que remeten a un espai on es de-
senvolupa la vida en l’esfera privada. Només canviaran de format i materials a mesura
que la realització manual de les obres doni pas a les tècniques de reproducció fotogrà-
fica, les emulsions fotogràfiques sobre tela que permeten conjugar les característiques
de reproductibilitat pròpies de la fotografia amb els materials de la pintura. Els cons-
tructivistes russos van practicar i teoritzar aquesta transició de la mà a la màquina en un
ambient que descobria l’objectivitat com a posició ètica de l’artista davant d’un món
que s’havia de canviar. S’havien de canviar, sobretot, les relacions de valors associades
a l’experiència estètica i a la natura d’aquesta experiència. Rodtxenko, Tatlin, Lissitzky,
entre molts altres, van portar la pintura a una conclusió dins del paradigma de la

7

1 Michael Fried: Absorption and
Theatricality: Painting and Beholder 
in the Age of Diderot. Chicago: The
University of Chicago Press, 1980.

BARTOMEU MARÍ

JOAN RABASCALL. PRODUCCIÓ 1964-1982

Maqueta JR CAT-CAST  12/12/08  18:48  Página 7



modernitat tot introduint processos tècnics de composició i execució i van obrir la
porta a l’aparició del fotocollage entorn de 1919.2

Les primeres obres de Rabascall són collages compostos d’imatges impreses en
paper que amb tota evidència provenen de revistes, diaris i anuncis, combinades amb
taques de colors pintades sobre la superfície del quadre. Hi veiem, doncs, dues apli-
cacions de la mà: aquella que distribueix el color amb una intenció abstracta i gairebé
gestual, i aquella que selecciona i ordena els diferents elements iconogràfics com qui
composa miniatures de gran densitat. Abstractes i fotogràfics al mateix temps,
aquests treballs s’apropen als principis combinatoris del real i de l’imaginari, i s’allu-
nyen de la imatgeria surrealista que havia dominat el panorama de l’última pintura.
Un collage sobre fusta de 1964 titulat La Fragilité des apparences s’articula, però,
sobre una organització espacial cartesiana i racional. Compost en forma de vinye-
tes sobre el mateix pla, hi trobem ja alguns dels temes principals que Rabascall explo-
rarà durant els anys posteriors; això és, la construcció de l’estereotip de la imatge de 
la dona com a objecte sexual i objecte de desig per a la mirada masculina. Els nus, la
cosmètica, la reducció de la identitat a parts concretes del cos, etc., s’aniran associant
amb altres clixés de la cultura de massa, del consum i de l’objecte. 

Rabascall és un dels artistes fonamentals per entendre la formulació d’un art que
a Europa reacciona a la massificació de la producció dels objectes i el consumisme
d’una manera molt diferent a com això succeeix als Estats Units. Més enllà de la qua-
lificació de l’art pop nord-americà, que reprodueix tal qual la fascinació per la serialit-
zació dels objectes, de les formes i dels continguts, Rabascall, com Richard Hamilton,
reacciona amb ironia i esperit de denúncia. La serialització produeix anonimat. La
industrialització i la massificació dels mitjans de comunicació fragmenta el món.
L’emergència de les masses, episodi típicament modern de la societat, equipara l’in-
dividu amb un consumidor i la ciutat amb una botiga. La publicitat imposa la seva efi-
càcia, seductora i encisadora. Rabascall «desvia» els efectes de la publicitat amb els
mitjans típics de la comunicació, a la manera com els situacionistes «desvien» mèto-
des d’acció i sistemes de significats. 

L’emergència de l’art pop europeu té unes arrels ben diferents de les del pop nord-
americà: són arrels íntimament lligades a la dissidència política de la postguerra i a una
posició contrària a certs cànons de la modernitat que rebutja l’aïllament de l’art res-
pecte a la vida i rebutja l’allunyament de l’estètica respecte a la política. El formalisme
que domina l’art de la immediata postguerra xoca amb la lectura de les noves genera-
cions d’artistes que arreu del vell continent es plantegen la pràctica artística com a
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eina de reflexió política i acció socialment significativa. Entronquen així amb les avant-
guardes dels primers decennis del segle passat, i amb la consciència que l’art només ha
de ser actiu. L’art no ha de representar la realitat que envolta l’artista sinó que ha d’en-
tendre-la per canviar-la. Per als artistes europeus de final dels anys cinquanta, la consti-
tució d’una nova cultura no pot restaurar les jerarquies de la vella ni pot fer-se amb els
mateixos materials. És el que empeny Constant Nieuwenhuys, entre d’altres artistes, a
imaginar un món nou a través de noves formes de col·lectivitat i creativitat; és el que
l’empeny igualment a abandonar la pintura per començar a comportar-se com un arqui-
tecte i propagandista del seu nou model de vida comuna, basada en el plaer del joc: 
la ciutat és el resultat de l’acció de l’habitant.3 L’Independent Group, a Londres, o la
Internacional Situacionista abordaven aquesta missió de l’art amb instruments i actituds
diverses: Parallel of Life and Art, la mostra de l’Independent Group a l’Institute of
Contemporary Arts de Londres a final de 1953, recuperava la idea de l’exposició com 
a dispositiu d’experiència que havien propugnat els constructivistes russos, però també
la Primera Exposició Dadà l’any 1920. La iconografia i la varietat de materials i suports
proposava la supressió de les divisions jeràrquiques entre alta cultura i cultura popular
d’una manera clarament programàtica. Rabascall ha pogut veure aquestes aportacions
en viatges realitzats amb Miralda a Londres l’any 1963 i els següents, tot just després
d’haver-se instal·lat a París. Allí va entrar en contacte amb Lawrence Alloway, teòric
imprescindible de l’art d’aquell moment que va encunyar, a final dels anys cinquanta, el
terme «pop art» (juntament amb Richard Hamilton). Però, per a Alloway, el terme pop
no provenia de la fascinació de l’objecte industrial destinat al consum sinó dels mitjans
de comunicació.4

3 Mark Wigley: Constant’s New Babylon.
The Hyper-Architecture of Desire.
Rotterdam: 010 Publishers, 1999.

4 Richard Kalina (ed.): Imagining the
Present. Context, Content, and the Role 
of the Critic. Essays by Lawrence Alloway.
Londres i Nova York: Routledge, 2006.

Richard Hamilton, Just what is it
that makes today’s home so

different, so appealing?, 1956 
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Així i tot, només podem alinear el treball de Rabascall d’aquests primers anys sei-
xanta amb l’art pop amb molta cura i precaució. Com Hamilton, Rabascall denuncia els
excessos i la hipocresia de la ideologia consumista. Un cop superades les contencions
pròpies de la llarga dècada de reconstrucció als anys cinquanta, l’estètica de l’abundàn-
cia –com l’anomena Alloway– maquilla i disfressa la transformació de l’individu en con-
sumidor i la voluntat emancipadora de l’art en la seva subrogació com a element deco-
ratiu d’interiors neoburgesos. L’absència d’objectes de consum, l’absència del que
anomenem disseny i els rigors de la post-postguerra, Rabascall els coneix bé de la
Barcelona dels anys quaranta i cinquanta. París, l’any 1962, pot haver produït un xoc
d’abundància d’objectes, signes i missatges, un xoc en comprovar que existeix una
història de la modernitat i que dins d’aquesta història hi ha modernitats diverses 
i divergents. 

Rabascall pertany a l’ambient de l’avantguarda francesa de principi dels anys sei-
xanta, però els seus primers referents són britànics i no es poden obviar similituds
amb obres de Joe Tilson, Eduardo Paolozzi, Nigel Henderson o John McHale, on s’a-
profiten retalls de publicacions d’índole molt diversa que apareixen en acumulacions
densíssimes d’informació gràfica i textual. No són ready-mades: s’articulen a partir
d’una lògica ara ordenada i serial, ara orgànica i sovint emparentada amb programes
tòpicament pictòrics. Dialogue, un collage sobre tela de 1967, explicita clarament la
crítica al consumisme tot i acostant-se al món del còmic a través de l’ús de les bafara-
des que contenen els diàlegs. A la més gran, una acumulació de marques comercials 
i eslògans publicitaris; a la més petita, la imatge dels diners. En tot cas, potser és
Mass Media (1967) l’obra més emblemàtica d’aquesta sèrie, en el sentit que resumeix
el centre de gravetat dels interessos de l’artista en aquest moment. L’obra és una
mena d’abecedari, d’enumeració de les formes i missatges del mitjà de comunicació
imprès que ja en aquell moment començava a ser substituït pel mitjà televisiu. 

10Joe Tilson, 10th Sonnet, 1964 
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Al mateix any, La Super-Femme inaugura així mateix un conjunt d’obres que se centren
en la imatge de la dona i la manera en què els mitjans construeixen estereotips com a
objecte de consum. Sexe i consum, equivalen a pornografia.

Rabascall coneix bé els decollages de Jacques de la Villeglé i les noves declinacions
iconogràfiques i objectuals dels Nouveaux Réalistes. Pierre Restany, amb qui manté una
llarga relació d’amistat, segueix de prop les evolucions del món de l’art amb gran dis-
creció i modèstia. El seu no és un art que es pugui posar de moda en un moment
determinat: és com un negatiu de l’art i de la societat del seu temps. Si el trobem als
voltants de 1974 associat al grup de l’art sociològic, aquesta afiliació és brevíssima 
i la trenca el mateix artista, que no se sent part de col·lectius estètics. Per un breu perí-
ode, trobarem Joan Rabascall col·laborant en els «rituals» que artistes com ara Miralda,
Dorothée Selz, Jaume Xifra i Benet Rossell organitzen a París.5 Els rituals no són perfor-
mances ni accions: els autors no es mostren com a tals ni adquireixen un protagonisme
determinat; no són obres teatrals encara que depenen d’una dramatúrgia i els escenaris
són mòbils i diversos; no són obres de land art tot i que tenen lloc en entorns naturals
fora del brogit urbà. El crític Alexandre Cirici associa Joan Rabascall amb aquesta tipolo-
gia artística en un moment determinat, malgrat que l’artista no es prodigarà durant
gaire temps com a participant en l’organització d’esdeveniments que sovint es conver-
teixen en situacions imprevisibles. Rabascall torna als formats i les convencions d’una
forma d’art molt concreta, que li permet ser exacte en la traducció de les relacions
entre idea, execució material i procediment tècnic. 

És a partir de 1968 que els collages comencen a deixar pas a tècniques noves com
ara les emulsions fotogràfiques sobre tela o les impressions sobre metall. Dues sèries
posteriors s’aparten, però, de la temàtica dels mitjans de massa i inauguren una preo-
cupació molt específica en relació amb la història i la seva transmissió. Una primera
sèrie de 1975 combina dos tipus d’imatges situant-les senzillament l’una sobre de l’al-

5 L’any 1970 el crític d’art Alexandre Cirici
escriu de Rabascall: «Tot sovint trobem el
nom de Rabascall entre els promotors de
manifestacions de recerca, a París, a

Londres o a Amsterdam. Darrerament, el
trobem vinculat al curiós fenomen del
reviscolament del cerimonial. Però dintre de
Catalunya continua essent molt poc

conegut.» Alexandre Cirici: «Joan Rabascall.
Del Pare Profitós a la mà negra», Serra d’Or,
n. 28, maig de 1970. 

Eduardo Paolozzi, Real Gold, 1949 

Maqueta JR CAT-CAST  12/12/08  18:49  Página 11



tra. Unes imatges mostren els llocs on durant el règim nazi i la Segona Guerra Mundial
s’havien emplaçat camps de concentració arreu de la geografia alemanya. Amb la
mateixa mida, postals destinades al consum dels turistes ens situen davant els matei-
xos indrets trenta anys més tard. Una geografia n’amaga una altra. Els paisatges agres-
tes, la ramaderia, l’arquitectura i els vestits tradicionals no arriben a ignorar la valoració
d’una mena «d’esperit dels llocs», típicament romàntics i… pintorescs, que contrasta
amb la desolació i el caràcter genèric dels indrets arrasats que havien allotjat les
instal·lacions del terror. Rabascall opera amb una fórmula d’associació d’imatges que
transcendeix la natura del monument com a instrument de materialització de la
memòria. Són, per tant, imatges antimonumentals però dirigides al cor de la constitu-
ció o destitució de la memòria col·lectiva com a paisatge ideològic del present. Són
incisions precises en els mecanismes a través dels quals la història institucional s’es-
polsa els llastres més molests. 

Una segona sèrie de 1982, Paisatges Costa Brava, que tanca l’espectre cronològic
d’aquesta exposició, ens acosta a terrenys més propers a casa nostra, ens deixa veure
indrets de la costa on es llegeix l’empremta del turisme en les diferents declinacions
possibles: els pàrquings de remolcs d’embarcacions al costat de la platja, les cons-
truccions modernes arran de mar, les botigues a l’aire lliure de decoracions de jardí, els
abocadors, els boscos de cartells de publicitat barrejats amb les indicacions de direc-
cions… En cadascuna d’aquestes imatges hi podem llegir la paraula «paisatge» en les
llengües dels països de procedència dels turistes: francès, anglès, català, alemany,
espanyol i italià. A principi dels anys vuitanta, Rabascall intueix el que ara sabem amb
certesa: que el turisme, aquí i arreu transforma inexorablement i irremeiablement

12Jacques de la Villeglé, Les Jazzmen, 1961
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aquell territori que explota, de manera física, visual, lingüística i humana. Turisme com a
migració temporal i com a superposició de realitats la convivència de les quals és incer-
ta i poc durable. Podem rememorar aquí obres realitzades els anys setanta que ens
remeten a les inversions d’empreses estrangeres a Espanya durant la dictadura del gene-
ral Franco.6 Inversions que, fonamentalment basades en el turisme i les infraestructures,
propulsen una economia autàrquica cap al capitalisme liberal que no hem deixat de
conèixer i que prepara –per què no pensar-ho?– el model d’explotació intensiva 
i exhaustiva del territori. Turisme, televisió, cultura, territori, lloc… han protagonitzat epi-
sodis centrals en un corpus de treball que ens parla més del món que ens envolta que
de les lògiques internes de tal o tal altre règim estètic. Rabascall és un productor selecte,
no extensiu. Produeix obres de dimensions modestes i de temàtica complexa. Si d’una
banda aporta claredat i transparència a l’esfera de les relacions de valor dins de la cultu-
ra europea, de l’altra hi afegeix densitat i en desvetlla els racons obscurs.

No serà fins ben entrats els anys vuitanta que provarà els llenguatges de l’escultura
i la instal·lació, els quals, altrament, perllonguen la tècnica del collage de caire construc-
tivista i força irònic. Els seus Monuments a la televisió, com també la sèrie La Leçon de
peinture, atrauen l’atenció de l’espectador cap a les versions més idiòtiques dels efec-
tes de l’aparell televisiu i la seva acció d’ídol contemporani, d’una banda, i de l’altra cap
a la pèrdua de consistència estètica i ètica d’una pintura desproveïda de raó, com la
que inunda els mercats i els mitjans de comunicació des de principi dels anys vuitanta.
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