
La fi del gest heroic

A final dels anys cinquanta del segle XX l’art i la societat s’enfronten a un canvi de
paradigma. El capitalisme de consum entra a les llars i a la més profunda intimitat a
través dels mitjans de comunicació. Aquests seran l’escenari de les grans mitologies
de la modernitat. S’imposen com a protagonistes del present històric, s’erigeixen en
el mirall irrefutable de l’època, gaudeixen del monopoli de la història i converteixen
en espectacle la política i en mite el que és social. 

El model d’estabilitat i convivència fonamentat en la por als horrors de la Segona
Guerra Mundial i als efectes de l’Holocaust que havia nodrit la repressió d’una dura
postguerra s’acaba amb el final d’una de les etapes més gèlides de la Guerra Freda.
Canvia la visió de l’existència, desapareix el turment anímic que havia impactat el més
íntim de l’individu i de l’artista, que s’havia expressat de forma hegemònica mitjan-
çant l’expressionisme abstracte als Estats Units i l’informalisme o tachisme a Europa 
i al Japó. S’anuncia la fi de l’època heroica, aquella que representaren els drippings de
Jackson Pollock als Estats Units, les teles gestuals de Georges Mathieu a Europa o els
intents d’un altre existencialisme d’acció amb el grup Gutai al Japó, que obriran l’art
cap a l’acte performatiu.

Els artistes de la vella guàrdia de l’avantguarda també es posen en acció. El 1957
Marcel Duchamp proclama a The Creative Act1 que l’espectador contribueix amb la
seva participació a completar l’acte creatiu, una afirmació que s’estava consolidant des
que va crear els ready-made el 1913, i l’any 1961 se sent lliure per proclamar que «l’artis-
ta del futur serà underground».2 En aquest impasse, va crear la seva darrera obra, 
l’últim dispositiu de l’art del passat, Étant donnés (1946-1966), una Venus desmuntable
que tanca la teatralitat en la pintura i cedeix totalment la mirada a l’espectador, que és
qui la fa exercint de voyeur. Amb les seves tres al·legories sobre la mort (With my
Tongue in my Cheek, Sculpture morte i Torture-morte), realitzades el 1959, Duchamp va
proclamar també la fi dels gèneres pictòrics i la mort de la pintura com a representació
en el món occidental. 

Davant la crisi i decadència generalitzada de l’informalisme com a moviment artís-
tic hegemònic, altres artistes aporten la seva visió irònica i crítica. És el cas de Salvador
Dalí amb el film Chaos and Creation (1960), que ironitza sobre la pintura abstracta
geomètrica de Piet Mondrian i sobre el dripping de Pollock, obrint al mateix temps les
portes cap al happening i la performance com a formes d’acció, que tant va explotar
en el camp publicitari d’acord amb els nous temps. 
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PILAR PARCERISAS

ASSAIG CRÍTIC AL CAPITAL COM A ESPECTACLE

1 Marcel Duchamp: The Creative Act,
conferència pronunciada en una reunió 
de l’American Federation of Arts de
Houston, l’abril de 1957. Publicada a Art
News, vol. 56, n. 4, Nova York, estiu de 1957. 

2 Marcel Duchamp: Where do we go from
here?, conferència pronunciada en un
col·loqui al Philadelphia Museum of Art, 
el 20 de març de 1961. Fa servir el terme
underground en el sentit de «clandestí» 
o d’«artista que treballa en resistència».
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El trencament de l’hegemonia de l’informalisme va donar peu a la creació i obertura
de nous llenguatges i nous comportaments que no van fer més que reflectir l’auge d’un
nou món basat en els mitjans de comunicació com a monopoli de la història, en qualitat
de portadors de l’esdeveniment, que exhibeixen sense pudor els nous ritus i mites de la
contemporaneïtat, els nous ídols i els nous herois d’un capitalisme de consum, generat
per una societat postindustrial, que inicia l’anomenada era de la informació. 

L’any 1957 Guy Debord va fundar la Internacional Situacionista i a la revista homòni-
ma propugna la dissolució de la frontera entre art i vida i l’eliminació de l’estètica com
un camp cultural separat de la quotidianitat. Els mass media marcaven la pauta de la
internacionalització com a nou fenomen de l’època. Tanmateix, es constituïren en el
quart poder. Deu anys més tard, va publicar La Société du spectacle, que tanta difusió
tindria en l’entorn ideològic i l’activisme del Maig del 68. 

Per a Debord, l’espectacle no és divertiment, sinó que constitueix el model de vida
socialment dominant. I ho és perquè és el resultat del mode de producció existent, de
manera que el sistema genera una presència permanent d’imatges que mediatitza 
la relació social de les persones. No s’ha d’entendre l’espectacle, diu Debord, «com
l’engany d’un món visual, producte de les tècniques de difusió massiva d’imatges. 
Es tracta d’una Weltanschauung que s’ha fet efectiva, que s’ha traduït en termes
materials. És una visió del món objectivada».3 Més contundent és encara la seva afir-
mació: «L’espectacle és el capital en un grau tan alt d’acumulació que s’ha convertit en
imatge.»4

Poc més tard, Roland Barthes va proclamar que l’emergència del lector com a figu-
ra central de la crítica es compensaria amb la progressiva mort de l’autor, afirmació que
serà una de les bases de l’estructuralisme. 

Aquesta entrada al regne del que és quotidià veié la llum amb el Nouveau Réalisme
francès, proclamat pel crític Pierre Restany en un manifest el 1960. La cultura urbana, el
carrer, els cartells, la publicitat, l’objecte en desús formaren part de les noves estratègies
artístiques, tanmateix inspirades en certs mètodes dadaistes com el de l’objecte o la
imatge trobats. Els processos pictòrics basats en l’habilitat del pinzell van reculant
enfront de les noves tècniques de reproducció, del mecanicisme de la màquina, que
reapareix en forma de meta-màtics, en Jean Tinguely. També la violència va formar part
directa de l’expressió artística amb les dianes de tir de Niki de Saint Phalle, o els mono-
croms van constituir un altre pas en la reducció de l’il·lusionisme pictòric en Le Vide
d’Yves Klein o els Achromes de Piero Manzoni. 
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3 Guy Debord: La Société du spectacle. París:
Buchet-Chastel, 1967. Edició en castellà: La
sociedad del espectáculo. València: Pre-
Textos, 2000, p. 38.

4 Ibíd. p. 50.
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Tot un món que reflecteix la pèrdua d’hegemonia de l’informalisme, el progres-
siu enderrocament de les ideologies, utopies i visions que havien alimentat la moder-
nitat i la proclamació de l’audiència internacional, d’aquest gran auditori gegantí 
a nivell planetari que sorgeix amb l’impuls mundial dels mass media. Les arts visuals
es veuran també afectades per aquest canvi de paradigma, i s’obriran a noves figu-
racions i, especialment, a l’art pop, reflex directe de la monumentalització de la
societat de consum.

Un voyeur a París. Els primers collages

Per què continuar amb la farsa de la pintura? Joan Rabascall arribà a París el 1962
enmig de tot aquest procés de canvi social, artístic i mediàtic. El franquisme havia dei-
xat poc marge per a grans alegries i l’ensenyament oficial de l’art es tancava amb sort
a l’impressionisme. L’ensenyament clandestí a Barcelona entre 1959 i 19615 li va obrir
els ulls a l’art d’avantguarda i a un món que més tard havia de trobar a París. Era l’ex-
cepció profitosa d’una Barcelona que volia recuperar una normalitat darrere el túnel
del franquisme, guiada per uns quants intel·lectuals obstinats. Calia completar les his-
tòries de l’art truncades per les deficiències del sistema educatiu espanyol. El fet de
mirar va acabar sent la gran lliçó artística.

Joan Rabascall ha estat sempre un gran observador de la realitat social. Dos anys 
a París i una estada a Londres el 1964 amb Miralda,6 en contacte amb l’avantguarda
que es mou entorn de l’ICA (Institute of Contemporary Arts),7 el van impulsar a
emprendre una determinació: allunyar-se de la decadència que les pràctiques infor-
malistes exhibien a la majoria de galeries de París per obrir altres camins més d’acord
amb la pròpia visió crítica de la realitat i amb el present històric que li havia tocat de
viure. 

Rabascall va emprendre una lectura de la fenomenologia del present. Va exercir
de voyeur de la societat de l’espectacle, o millor dit, de l’espectacle de la societat, va
reduir i neutralitzar els processos de realització de l’obra, d’acord amb el nou paper
de l’art a l’era de la seva reproductibilitat tècnica. Emprà recursos mecanicistes i, en
conseqüència, va advocar per una progressiva mort de l’autor com a empremta
expressiva en favor d’una lectura lliure de la imatge per part de l’espectador. Ell és el
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5 Entre el 1959 i el 1961 va assistir a uns cursos
clandestins a la Ronda de Sant Antoni, on hi
feien classes d’història, literatura i art,
Miquel Coll i Alentorn, Joaquim Triadú 
i Alexandre Cirici, entre d’altres. 

6 Miralda és el primer artista català que
Rabascall troba a París, i amb ell comparteix
diversos viatges. A final dels anys seixanta,
col·laboren junts en cerimonials i rituals, al
costat de Jaume Xifra i Dorothée Selz. Amb
Benet Rossell, un altre català que passa per
París, realitza la pel·lícula Bio Dop (1974).
Rossell, que no va formar part del grup, va
ser el cronista audiovisual de totes aquestes
activitats amb la seva càmera de 16 mm.

7 És l’any que Joan Miró exposa a la Tate
Gallery. Miró els introdueix a l’ICA, on
coneixen Roland Penrose, amic de Picasso 
i Miró, protagonista de l’avantguarda
surrealista i director de la institució. Un any
més tard, Rabascall exposa a l’ICA els seus
«anticòmics».
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primer observador de les morfologies de la vida real i convida els altres a ser-ho, també.
Per això, davant l’esclat de la cultura pop que va veure a Londres, afirmà: «Els grans
magatzems són els nostres museus.»

L’impacte de Guy Debord i les seves teories sobre la desviació (détournement) van
calar profundament en els primers objectius de Rabascall. La desviació de la imatge, un
fet que Duchamp ja havia avançat posant bigotis a la Gioconda, va retornar amb força.
El mateix Rabascall en deixà testimoni a l’article Pour un détournement d’image: «Cap
al 1963-1964, vaig començar a fer assemblatges amb retalls de paper de diari i de revis-
tes, és a dir, enganxant-los sobre la tela i retocant-los amb pintura acrílica. La fase
següent consistia a fer fotomuntatges i ampliar-los sobre teles i plaques metàl·liques
fotogràfiques, per intentar produir així una altra dimensió de la imatge i també un
impacte més fort sobre aquell qui mira» (el regardeur).8

Els primers collages, d’entre 1964 i 1968, apunten cap a un repertori d’imatges
sociològiques que reflecteixen la societat de consum i el poder que exerceix sobre les
consciències individuals el plaer de desitjar allò que es pot obtenir fàcilment sense pati-
ments ni sacrificis. Rabascall va prendre dels Encants de la vida diària els sobrants de
diaris i revistes il·lustrades que trobava pel carrer i va retallar el que considerava testi-
moni irrefutable de la societat del moment. La imatge desproveïda d’autor envaïa a 
l’inici dels anys seixanta les revistes gràfiques, els àlbums familiars, la pantalla televisiva
i l’àmbit del que és domèstic, sent l’espill de la societat i el joc d’aparences en el qual
aquesta s’emmiralla. 

Alguns d’aquests collages inicials, que adopten la forma d’encolat de paper sobre
tela, mantenen encara part de la superfície pintada, però retallen i reenquadren imatges
procedents d’un món gràfic tan divers com les imatges de la història, els repor-
tatges il·lustrats de revistes, els diaris i els seus anuncis, la publicitat il·lustrada, els cartells,
les postals, els grafits del carrer, els textos publicats, les galerades; un món que entra a les
consciències des de la simultaneïtat, la mateixa amb què Rabascall fa aparèixer aquests
fragments en els seus collages que, fins i tot, es deixen seduir per alguna déchirure del
Nouveau Réalisme, com a Jazz Hot (1966).

A poc a poc, es van definint les narratives d’aquests collages que, com bé ha assenya-
lat Robert C. Morgan,9 menen cap a la «delectació del que és absurd», tot creant un tren-
caclosques narratiu, una seqüència d’imatge i text, que s’acaba expressant en una mena
de bandes illustrées. Dels primers collages construïts amb fragments tallats que posen
tota la seva càrrega significant en la part que ha d’expressar el tot i que s’encadenen en
una retòrica d’ordre metonímic, Rabascall va passar a una organització de l’espai i de la
seqüència d’imatges amb unes intencions menys casuals i més contundents, com veu-
rem a la sèrie Kultur (1971-1973). 
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8 Joan Rabascall: «Pour un détournement
d’image». París: Gulliver, n. 6 (abril de 1973).
Text en català reproduït en aquesta
publicació, p. 66. 

9 Robert C. Morgan: L’Évacuation de Rabascall.
París: Galerie J & J Donguy, 1991.
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Aquests primers collages constitueixen la base de la seva gramàtica creativa, la
narració d’un món que a cada obra pren el títol d’algun retall integrat al mateix collage.
Rabascall no fa més que subratllar les mitologies que els mass media han creat: l’ero-
tisme que uneix poder i star-system, el show-business, el campió esportiu, el poder
del diner, l’exhibicionisme femení com a objecte de consum, la vedette o el cantant al
rànquing del hit-parade, l’heroi malaurat per l’accident, l’assassinat del líder carismà-
tic, el polític amb expectativa de vot, l’executiu triomfant, el lideratge del cap d’Estat,
la nova alimentació, l’automòbil o l’avió com a símbols de riquesa i velocitat, el con-
sum dels productes de bellesa o la informàtica com a nou poder fiscalitzador dels
éssers humans mitjançant la presència d’ordinadors gegants, centralitzats i massificats. 

En els collages de Rabascall també trobem al·lusions al món de la comunicació, al
de les empreses i indústries que dominen el món, la conquesta de l’espai sideral com
a exhibició de poder i la presència de les masses com a testimoni dels nous públics
que dibuixen els media, una aglomeració d’individus seleccionats sense atendre a les
tradicionals estructures socials, de classe o d’identitat. Una massa que respon per
igual als nous fenòmens culturals del segle XX: el cinema, la ràdio, el periodisme, 
la televisió, la música popular, el còmic, la ciència-ficció, els best-sellers, el futbol, la
moda i altres signes culturals que reflecteixen la fenomenologia del present. Rabascall
ens els presenta amb el desig de deixar entreveure la manipulació que la societat de
la informació promou en les consciències. A partir d’un mètode que pot semblar
innocent com retallar imatges de diari ens pot explicar el complot de l’assassinat de
John Fitzgerald Kennedy, a la manera d’una bande illustrée, al collage JFK (1965).

Allà on Rabascall se’ns mostra més agut és en el retrat de l’American way of life
que s’imposa per tot Europa, continent que havia restat una mica al marge de la
societat consumista, les comportes de la qual s’obren també a final dels anys cinquan-
ta, un cop superada la postguerra més crua. Un món que l’anirà apropant a la cons-
ciència crítica sobre el model consumista nord-americà que practica un dels grans cre-
adors del fotomuntatge: Josep Renau. Aquest, però, ho farà des d’una posició polí-
tica militant en el comunisme, mentre que Rabascall s’hi apropa des d’una mirada
sociològica objectiva. L’altre referent rellevant en els collages de Rabascall és el retrat
de la violència, relacionada amb el sexe, la política i l’amenaça de la bomba atòmica,
que ell situa a dreta i esquerra del globus terraqüi, és a dir, a Orient i a Occident, com
ho evidencien els collages L’Explosion (1966) o Drapeau (1967). En aquest sentit, la
guerra del Vietnam i el moviment pacifista que genera són el detonant d’aquests
collage-denúncia que poden tenir un altre gran mestre de l’activisme: John Heartfield.

Hi ha un collage titulat American way of... (1970) que sintetitza la iconografia d’a-
quest model de vida nord-americana que s’imposa, un repertori mural en el qual con-
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viu l’ordre imperativa de certs senyals de trànsit (stop, direcció prohibida, circulació
obligatòria) amb els licors, el paquet de Camel, la pistola i el revòlver, el vestit i el calçat
masculí, la pilota de golf, la marca de cotxes o un bitllet del Bank of America. Els objec-
tes de caràcter femení s’interposen en aquest inventari de la vida i el comportament
quotidians, com el paquet de bombons, l’objecte de regal, el perfum, la boca femeni-
na i el pintallavis, dispositiu cosmètic de forma fàl·lica i agressiva, que recorda les bales
i els míssils, i que en els collages de Rabascall es relaciona sovint amb el sexe i el diner.
No hi falta la fitxa informàtica amb les seves enigmàtiques perforacions, que retrobem
a IBM 360 (1967), ni His Masters Voice, anunci de gramòfon, que farà fortuna en l’obra
posterior de l’artista. 

El conjunt és el resultat de tota una iconografia importada de la cinematografia de
Hollywood, bé en la imatge masculina derivada dels westerns o els films de gàngsters,
bé en la femenina, procedent del star-system i del mite Marilyn Monroe. Una mirada 
a l’objecte que no va deixar indiferents els nous pensadors francesos de l’època, espe-
cialment Jean Baudrillard, que va publicar Le Système des objets (1968) i La Société de
consommation (1970), o Abraham Moles, amb la seva Théorie de l’information et per-
ception esthétique (1958 i 1972) i Théorie des objets (1972), sense oblidar L’Affiche dans
la société urbaine (1969). 

Fins l’any 1968 els collages de Rabascall continuen incidint en l’impacte dels mass
media en la vida quotidiana i en la forma manipulada com arriben al receptor per aca-
bar d’afegir-hi la seva pròpia lectura, amb una intervenció mínima. Així, pot relacionar
les marques comercials amb el diner creant una vinyeta de còmic o seleccionar imatges
de nus femenins procedents de revistes naturistes per afegir-hi monedes i donar 
a entendre que es poden llegir com una publicitat de sexe encoberta. En són un exem-
ple Women and Naturism o One Day Last Summer (ambdós de 1968), on utilitza el
paper de confeti. En altres, usa les imatges d’aquestes mateixes revistes per associar-
les a tampons de visats i passaports a fi d’assenyalar l’ambigüitat del missatge. 

Rabascall va assistir a l’esclat de la revolta gràfica del Maig del 68, que l’impulsà 
a crear una col·lecció de cartells sorgits d’aquests tallers populars. Posteriorment, l’im-
pacte d’aquesta revolta es va deixar sentir en el moviment pacifista a Washington l‘any
1970, el moviment d’estudiants a Itàlia durant la primavera de 1969 o a la Revolució dels
clavells a Portugal, l’abril de 1974. A l’inici de 1975, Rabascall viatjà a Portugal, encara en
plena ebullició revolucionària. Va exposar a Porto i va realitzar a Lisboa, com a conse-
qüència de l’impacte visual i l’interès que li despertaren, un reportatge fotogràfic sobre
els cartells revolucionaris que omplien les parets de la ciutat.

Un dels fets que van afectar directament el seu treball van ser els actes terroristes
palestins als Jocs Olímpics de Munic de 1972, que van anul·lar tot el programa cultural
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en el qual Rabascall havia d’exposar la instal·lació Bandera olímpica, obra que ha
romàs inèdita fins a la present exposició al Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 

L’art a l’era de la reproductibilitat tècnica

Aquest art només es podia produir a l’era del triomf de les masses i les audiències. Els
sistemes fotomecànics es perfeccionen, l’art s’allunya de l’habilitat de la mà per privi-
legiar la imatge fotogràfica i la visió, fet que impulsa nous sistemes de representació
d’acord amb els nous temps. 

Rabascall és un dels artistes que es va situar en l’ús de la fotografia trobada als
media, i per tant manipulada, com a base de la qual partir. Després dels collages, el
fotomuntatge i l’ampliació fotogràfica posterior transferida a la tela van crear un pro-
cediment d’una gran neutralitat expressiva en l’obra de Rabascall. El valor radica en el
découpage de la mirada, en saber traçar l’enquadrament intel·lectual que permet fer
l’ampliació adequada a una narrativa crítica, des de l’ull del qui ho mira. La pràctica
artística esdevé aquí un derivat d’un mecanisme tecnològic, del manejament d’uns
instruments mecànics. Pierre Restany va posar etiqueta a aquesta pràctica de transfe-
rir la imatge per mitjans mecànics i extrapictòrics a la tela amb el nom de mec art, que
a mitjan anys seixanta practiquen Yehuda Neiman, Alain Jacquet, Nikos, Mimmo
Rotella o Takis, entre d’altres. Restany va relacionar sovint la pràctica de Rabascall
amb el mec art, i l’any 1965 va reunir a la Galerie J de París diversos artistes que se ser-
vien de procediments fotomecànics per a la reestructuració de la imatge plana i espe-
cialment del report-photo, a l’exposició Hommage à Nicéphore Niépce. 

Les produccions de Joan Rabascall de principi dels anys setanta responen com 
a procés a aquesta dinàmica. Com a temàtica, segueixen denunciant l’ambigüitat dels
missatges que s’han difós dels mass media, mitjançant el desviament de la imatge 
i dels seus significats. Tanmateix, trobem la sèrie eròtica de 1971 que publica la Galleria
Eros de Milà l’any 1974, fruit d’aquesta nova manera de fer. Una carta de Pierre
Restany a l’autor descriu perfectament quina és l’aportació intel·lectual de Rabascall
a aquestes imatges de sexe, difoses pels mitjans, que podrien ser qualificades de
«porno/socials»: «Tot art és el reportatge de la vida duta al paroxisme dels sentits: no
hi ha res a dir o a redir. Tota la resta no és més que hipocresia moral o masturbació
literària. Les teves imatges dessacralitzen l’acte de l’amor per presentar-lo en el des-
pullament d’una veritat tècnica, mitjançant l’angle de visió de tal o tal detall. Allò
important resideix precisament en la distància objectiva que hi ha entre el teu referent
i el clixé original, “pres a partir de la natura”. Aquesta distància és la del cervell en
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relació als sentits, de l’esperit en relació al cos, de l’objecte en relació al subjecte.»10

Poca cosa més es pot afegir a les agudes observacions de Restany.
En aquesta mateixa dinàmica cal situar la sèrie Kultur (1971-1973), una de les més

reeixides dels primers anys setanta. El seu punt de partença són les imatges i textos de
la secció de cultura del setmanari alemany Der Spiegel, on podem trobar des d’imatges
científiques del planeta fins a les pintures murals de Miquel Àngel o altres imatges de
caràcter violent que tenen poc a veure amb la cultura. Aprofitant que és convidat
per Bernard Teyssèdre a participar a l’exposició L’Art contre l’idéologie a la Galerie
Rencontres de París,11 crea amb aquest mateix títol un mural d’imatges en què combina
la sèrie Kultur amb la sèrie eròtica, una forma de presentar l’estranya convivència
mediàtica de l’alta cultura i la banalitat pornogràfica. Es tracta d’una exposició d’art
sociològic que, com anteriorment el mec art, vincula Rabascall a estratègies col·lectives
del panorama artístic francès. Amb motiu d’aquesta exposició, es va publicar un mani-
fest en el qual es definia l’art sociològic com l’art de «dir la veritat sobre l’art». El mani-
fest, signat per Teyssèdre, remarca en negreta què és l’art sociològic: «d’una banda, una
pràctica artística que tendeix a qüestionar l’art; posant-lo en relació amb el seu context
ideològic, socioeconòmic i polític; d’una altra, cridant l’atenció sobre els mitjans de
comunicació (o no comunicació), sobre els circuits de difusió (o d’ocultació), sobre l’e-
ventual pertorbació i subversió.» 

Certament, Joan Rabascall va ser un dels fundadors a París de l’art sociològic i de la
posada en marxa dels mecanismes d’aquesta nova mirada sobre l’art que s’havia d’ar-
ticular en una presa de posició col·lectiva. Finalment, l’apropiació del terme «art socio-
lògic» i el desig d’acaparar i aglutinar tot aquest moviment per part del Collectif d’art
sociologique (Hervé Fischer, Fred Forest, Jean-Paul Thénot), donant per fet que eren
ells els únics representants d’aquest art –tal com van intentar aconseguir enregistrant el
nom i publicant un manifest al diari Le Monde el 10 d’octubre de 1974–,12 no van fer via-
ble una presa de posició de gran abast. 

Amb l’ús de la imatge fotogràfica, Rabascall havia transcendit el fet de criticar la socie-
tat i la denúncia als poders que la regeixen per arribar a exercir una crítica de la imatge
mateixa. En paraules de Bernard Teyssèdre, «la fotografia havia passat de la comunicació
sociològica a la desviació sociocrítica».13

Instaurat en aquesta etapa, el context de l’art sociològic va aportar a Rabascall noves
experiències. Una de les més significatives, perquè obrirà una nova etapa en el seu tre-
ball, és la proposta d’art socioecològic a Neuenkirchen el novembre de 1975, amb motiu
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10 Carta de Pierre Restany a Joan Rabascall,
escrita en el trajecte d’avió París-Nova York,
el 26 de febrer de 1971, i publicada a: Joan
Rabascall. Milà: Galleria-Libreria Eros,
Edizioni Carte Segrete, 1974, p. 12-13.

11 L’exposició té lloc del 10 de desembre 
de 1974 al 4 de gener de 1975.

12 La polèmica també es viu a Catalunya 
a partir d’un article publicat per Victoria
Combalia que és replicat per Joan
Rabascall. Cf. Pilar Parcerisas:
Conceptualismo(s) poéticos, políticos 
y periféricos. En torno al arte conceptual 
en España, 1964-1980. Madrid: Akal, 2007, 
p. 174 i p. 450-453.

13 Prefaci de Bernard Teyssèdre a L’Art contre
l’idéologie. París: Galerie Rencontres, 1974-
1975. 
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del simposi organitzat per l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse), un dels
paratges més bonics d’Alemanya, a la zona de Bergen-Belsen, prop d’Hamburg. 
El municipi intentava vendre una imatge paradisíaca del seu paisatge a les postals sou-
venir dirigides a un eventual turisme, però en realitat es tractava d’una operació de
camuflatge dels camps de concentració i dels cementiris improvisats que hi havia sota
els boscos i els camps de conreu. 

Per primer cop, Joan Rabascall va fer servir la càmera fotogràfica i va fer les fotos
ell mateix. A Neuenkirchen va fotografiar l’empremta dels nombrosos camps de con-
centració de la regió per confrontar-los a les imatges paradisíaques de les postals de
la zona. Va contraposar el paisatge ideal de postal al paisatge real, constituït per
aquestes imatges preses en directe com a testimoni d’un fet real que es volia ocultar.
Les postals van deixar de ser els paisatges souvenir, a partir d’aquell moment ho foren
els camps de concentració.

Aquesta sèrie, que posà en evidència una realitat política a través de la imatge, 
va obrir noves perspectives en el treball de Joan Rabascall, especialment una visió crí-
tica sobre les polítiques turístiques i el paisatge, que retrobarem a les sèries Spain is
different (1973-1977) i Paisatges Costa Brava (1982). 

Espanya és diferent 

A partir de 1975, Espanya serà diferent, no solament perquè ho deien des de feia
temps les campanyes de turisme impulsades pel ministre Fraga Iribarne, sinó perquè
la mort del dictador el 20-N d’aquest mateix any deixa les portes obertes cap a la
construcció d’una democràcia, que passa obligatòriament per una etapa de transició.
La mirada internacional també s’aboca a Espanya. 

Rabascall va observar de lluny certs aspectes del franquisme tardà, que deixaven
anar alegrement alguns diaris. «Franco hace deporte» era el titular del diari La
Vanguardia, com també ho era de les notícies televisives. Mentre el règim agonitzava
i es feia veure que el dictador estava en forma, els diaris estrangers publicaven la rela-
ció de bancs i empreses que intervenien en la creació de les autopistes, especialment
a Barcelona, la primera que es construeix a l’Estat en direcció a França. Mentre el
poble estava distret amb la imatge de Franco jugant a golf, el capital estranger s’apro-
piava del país. És el que dóna a entendre Rabascall al díptic Franco hace deporte
(1975), preludi d’altres treballs. 

En aquesta etapa de transició democràtica Joan Rabascall també va mirar un altre
cop Espanya, sense abandonar un exili artístic que no el farà tornar mai més. Spain is
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different és la sèrie que sorgí d’aquest nou observatori que utilitza l’artista per pren-
dre la temperatura del país emprant com a títol aquest eslògan de la política turística
oficial. El mapa d’Espanya, reproduït als diaris, en la seva versió meteorològica i dibui-
xat encara com la pell de brau, amb Portugal inclòs, conviu al costat dels horaris de
misses que encara surten publicats a la premsa. La massa, alienada pel futbol, que en
època franquista l’esquerra comunista considerava «l’opi del poble», apareix amb 
el subtítol de «Gol!», indicant que aquesta s’expressa en una sola veu quan es tracta
de fenòmens de la cultura de masses. Al costat, el llistat de les preferències musicals
del jovent. Són dos exemples de les diverses emulsions fotogràfiques sobre tela 
que ens parlen de la classificació moral dels cinemes, del que val l’entrada als museus,
dels anuncis de lloguer de cotxes de luxe, de la publicitat de revòlvers, de les estre-
nes de cinema, de l’absència d’alta cultura en els mitjans de comunicació en favor dels
espectacles de masses com el futbol. Tota la sèrie vol ser un retrat sociològic d’aquesta
Espanya que inicia el periple de la transició sota esquemes heretats del franquisme, on
la televisió és encara «la voz de su amo», com diu la primera de les teles d’aquesta
sèrie.14 El diner, les masses, la religió, els espectacles, la censura, l’esport, l’art, la cultu-
ra, la seguretat i/o la inseguretat, són aspectes «en transició». La sèrie Spain is different
va ser exposada a la Galeria G de Barcelona durant l’abril i el maig de 1976, alguns
mesos més tard de la mort del dictador.

L’altra obra que reflecteix l’esperit crític i incrèdul de Rabascall enfront de l’etapa
política de la transició democràtica és la instal·lació Elecciones Show (1977), presenta-
da per primer cop a la Sala Pelaires de Palma de Mallorca. La projecció simultània de
tres carros de diapositives que combinen imatges de moviments de masses, líders,
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Cartells amb l’eslògan 
Spain is different, 1962

14 Es va exposar per primer cop al Col·legi
d’Arquitectes de Ciutat de Mallorca amb
motiu de l’homenatge a Joan Miró, 
el 1973.
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cartells i grafits de les primeres eleccions democràtiques del 15 de juny de 1977, al
costat dels primers nus femenins dels anys coneguts com del «destape» publicats a
les revistes de l’època, crea un retrat en forma de tríptic de la manipulació de la
informació en una etapa de la història d’Espanya marcada per una desitjada però
aparent «llibertat». El so i les melodies escollides per acompanyar la imatge reforcen
el component temporal d’aquesta obra.

Com a observador distant, Rabascall aconsegueix impregnar de dosis d’objectivi-
tat aquesta visió d’Espanya en un punt aturat en el temps. Aquesta distància, obser-
vada ja per Restany, entre el subjecte i l’objecte acaba de reforçar una «higiene de la
visió», de la qual també s’ha parlat en comentar el treball de Joan Rabascall.15 L’obra,
despullada de tota expressivitat i emoció, ja no representa, sinó que es presenta,
revestida d’ironia potencial. La seva efectivitat dependrà de la capacitat de lectura de
l’espectador. Ja ho deia Duchamp que és l’espectador qui ha d’acabar l’acte creatiu.

Aquesta «Espanya diferent» retorna en l’obra de Rabascall en la sèrie de Paisatges
Costa Brava (1982), una mirada minuciosa, també a través de les fotografies fetes per
ell mateix, dels paisatges recorreguts durant la joventut, ara bruts de deixalles, plens
de souvenirs kitsch a causa del turisme massiu, paratges naturals destruïts per la
manca de planificació urbanística i la construcció de l’autopista A-7, amb la conseqüent
destrossa del paisatge natural de l’Empordà. Altres imatges parlen de la invasió de
remolcs per transportar barques, dels anuncis d’improvisats restaurants per a turisme
eventual, i, finalment, el conjunt de paisatges de la Costa Brava ofereix l’any 1982 la
imatge d’un país que en plena etapa democràtica no controla el desenfrenament del
fenomen turístic. El mot «paisatge», escrit en cursiva cal·ligràfica i en sis idiomes, pro-
bablement les mateixes llengües que parlen els turistes que visiten la Costa Brava, no
deixa de ser una marca «auràtica» sobre un paisatge que ha rebut l’empremta de les
masses i que ha perdut la seva «aura». Una visió que denuncia el mal ús del paisatge
per part dels poders públics i privats en favor de l’explotació massiva de la banalitat. 

Per acabar, un gag de mirada espanyola: la joguina 23-F. Reflex condicionat (1981),
en commemoració del 23-F. Un escarabat porta a l’esquena la paraula Tejero, nom del
tinent coronel de la guàrdia civil que va perpetrar el cop militar el 23 de febrer de 1981.
Accionant un dispositiu, l’escarabat se situa per sobre de la imatge telemàtica del Rei,
un paisatge polític de joguina, una farsa teatral com es va demostrar finalment que
fou l’esdeveniment del 23-F, un cop d’Estat al teatre del Congrés de Diputats que mai
no va tenir una base efectiva. L’artista es riu aquí d’un fet històric que va quedar reduït
a la dimensió d’opereta.

Semiòleg de les desviacions de significat, Rabascall aplica així mateix el détourne-
ment al text, mitjançant la selecció de textos trobats que no menen a cap altre camí
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15 Concepte citat per René Berger al pròleg 
del catàleg del Festival Art/Animation/Vidéo
que va tenir lloc a Annemasse (França),
el desembre de 1975.
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que no sigui l’absurd. En són un exemple Jeux de société (1972), Tout va bien (1972),
Table des matières (1973) o Résumé automatique (1972), veritable joc dels disbarats pel
que fa a la coherència del significat a l’interior del text. 

L’obra de Rabascall no acaba aquí. El camí iniciat a Neuenkirchen amb una valoració
del paisatge com a nova mitologia, continua en treballs posteriors com La Leçon de
peinture, sèrie sobre els manuals d’autoaprenentatge en pintura que desenvolupa als
anys vuitanta, i en d’altres treballs com Media 2000, en el qual analitza de forma crua i
testimonial el paisatge global, modificat i desviat per les antenes transmissores d’imatge
i so. Joan Rabascall s’apropia del paisatge com a ready-made i el transforma en un mite
d’avui, prenent-lo com un sistema de signes que genera, finalment, una representació
col·lectiva, en el marc d’una societat preocupada per una nova aparença: l’ecologia. 

La seva mirada i l’anàlisi sobre les noves mitologies quotidianes es reactualitzen
constantment i despullen de tot embolcall els significats que configuren els fenòmens 
i objectes de la nostra vida diària, certificant que la realitat que vivim no pot deixar de
ser absolutament històrica. 
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Censored, 1966
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