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Núvol és aigua i aire,
Pluja és aigua i aire,
Llamp és foc, núvol i aire,
Ocell és aire, terra i aigua.

El núvol, quan deixa de ser 
núvol, és pluja,
La pluja, riu, el riu és mar, 
el mar és núvol.

Fina Miralles
Quadern de treball, núm. 1
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F I N A  M I R A L L E S .  S O C  TOT E S  L E S  Q U E  H E  S I G U T 

planteja una aproximació al treball d’aquesta 
artista a través d’algunes de les seves accions, 
fotografies, instal·lacions i pintures. La reflexió 
sobre la natura i l’artifici no només subverteix les 
convencions de la nostra relació amb l’entorn on vivim 
i ens desenvolupem com a individus; també ens fa 
replantejar la noció del que és artístic, de quins són els 
valors que sustenten l’art i d’allò que li confereix sentit. 

L’exposició no segueix un ordre cronològic, sinó que 
proposa una aproximació a una sèrie de treballs 
que constitueixen l’eix vertebrador i estructural de la 
pràctica de Fina Miralles. Es tracta de treballs que 
qüestionen conceptes com la pertinença, l’autoritat, 
el poder, l’ordre establert i també què és el que els 
atorga valor. Les nocions d’art, d’artista i d’espectador 
es capgiren constantment en aquestes obres. El 
potencial crític –desnaturalitzador en molts casos–, 
així com les diferències i els conflictes que evidencien 
aquests treballs, posen de manifest que la imatge 
poètica també pot tenir un contingut polític.

Fina Miralles (Sabadell, 1950) va estudiar Belles Arts, 
però l’experiència li va suscitar un rebuig profund 
dels valors academicistes i convencionals apresos. 
L’any 1974 va fer l’exposició Imatges del zoo a la 
Sala Vinçon, on es presentava ella mateixa i una 
sèrie d’animals domèstics tancats en gàbies, a la 
manera d’un zoològic, envoltats de fotografies de 
feres i animals exòtics del zoo de la ciutat. Aquesta 
instal·lació contraposava i subvertia l’ordre establert, 
en un exhibicionisme que contravenia la noció 
mateixa d’obra d’art, la qüestió de l’autor i el registre 
de l’espectador, ja que els desposseïa dels valors en 
què se sustenten. La perdurabilitat, el valor o sentit 
de l’obra queden desplaçats, i també els valors del 
que s’entén per «natural», «normal» i  «artificial». 
Què engabiem i per a què?



A Natura morta (1972) ens trobem davant d’un bodegó 
on es mostren els elements que constitueixen un 
paisatge, però presentats com un repertori o catàleg 
dels ingredients que componen l’espai de la natura: 
aigua, algues, pedres, sorra, fulles..., identificats 
pel nom, signats. L’artista «dibuixa» un bodegó en 
un gest que porta implícita la negació de l’acte de 
pintar, del moviment de la mà amb el pinzell. Seguint 
aquesta línia, Naturaleses naturals, naturaleses 
artificials (1973), presentada a la Sala Vinçon, va 
consistir en una intervenció que mostrava un repertori 
descontextualitzat d’elements naturals i dels mateixos 
elements en la seva condició artificial. A partir d’un 
mateix origen, s’establia una relació dialèctica entre 
les dues condicions possibles d’existència, en dues 
categories que la nostra societat, cada cop més 
industrialitzada, tendeix a hibridar.

Dona-arbre (1973) documenta una acció que es 
va dur a terme a Sant Llorenç del Munt en la qual 
l’artista es «planta», suplanta l’arbre i s’arrela a la 
terra. Forma part d’un projecte més ampli realitzat 
aquell any, les Translacions, on apareixen elements 
naturals sense ser transformats, fora del seu context 
habitual. No només es desplaça ella –dona, ésser 
humà i artista– enmig d’un camp; també desplaça 
sorra a la terra llaurada, o gespa enmig del mar. 
I anirà un pas més enllà en desplaçar terra, palla, 
gespa, pedres o un arbre a un entorn domèstic. 
D’aquesta manera planteja quin és l’ordre de les 
coses, quin és el límit del que està establert, tant en 
l’entorn natural i social com en l’entorn artístic. 

Relació del cos amb elements naturals en accions 
quotidianes (1975) comprèn un recorregut fotogràfic 
per diverses accions de la nostra vida quotidiana, 
un repertori de cadascuna de les coses que fem 
habitualment; mentre que a Relació del cos amb 
elements naturals (1975) ofereix el seu cos a la 
sorra, a la palla, a la gespa o a l’aigua, cobrint-se 
fins a desaparèixer o fondre’s, fins a confondre’s 
amb un element diferent. En aquest sentit podem 
llegir El retorn (2012), en què el cos nu de l’artista se 
submergeix a l’aigua i reprèn així aquestes relacions 
amb la natura que sempre han estat presents en 
el seu treball.



Petjades (1976) és un film que documenta 
el recorregut que fa Fina Miralles per la seva 
ciutat, caminant amb unes sabates amb la sola 
transformada: una escuma retallada i impregnada 
en tinta forma el nom de pila de l’artista en una 
sabata i el cognom a l’altra, de manera que a cada 
pas deixa l’empremta del seu nom a l’asfalt, en un 
gest d’apropiació de l’espai públic al qual transfereix 
l’autoria: filma el seu caminar, però signa l’obra. 
Aquest treball denuncia el sentit de propietat que 
regeix la societat capitalista, des de l’àmbit públic 
fins al més íntim, així com les relacions de poder 
que se’n deriven i que condicionen les nostres 
vides. En aquest sentit, Standard (1976) analitza la 
manera en què, a través de l’educació, la cultura, la 
religió i el poder, se’ns connota com a individus. Una 
projecció mostra imatges d’una mare que vesteix la 
seva filla, intercalades amb fotografies familiars o 
extretes dels mitjans de comunicació que revelen 
allò que socialment s’espera d’aquella nena: que faci 
la comunió, que es casi i sigui mare, que formi una 
família. Però també que sigui atractiva, desitjable. 
Fina Miralles va presentar aquesta obra asseguda i 
lligada a una cadira de rodes, amb una mantellina a 
la boca, immobilitzada i emmudida, presenciant la 
construcció social i artificial del seu personatge. 

Matances (1976-1977) està integrada per 
diversos elements, entre els quals destaquen les 
fotocomposicions. És una reflexió sobre l’exercici del 
poder damunt l’ésser humà i els animals; sobre el 
context sociopolític, educatiu i religiós, i sobre com 
ens influencia i ens determina, com ens manipula. 
També explora el límit entre el joc i la tragèdia, la 
diversió i la violència; el límit entre la pornografia del 
dolor i l’element lúdic. La idea de «cosificació» de 
la persona és molt present a Standard, però també 
a Matances i en d’altres treballs com Emmascarats 
(1976), on el rostre es cobreix i s’amaga, es 
desdibuixa i es dilueix, en un exercici crític amb la 
construcció de la subjectivitat imposada socialment, 
culturalment o políticament; a vegades, fins i tot 
autoimposada. 



Les fotografies d’Emmascarats dissolen la identitat, 
dibuixen el no-ser, esborren la imatge i dilueixen les 
convencions artístiques del retrat. Si a Natura morta 
Fina Miralles esquivava el bodegó i la noció mateixa 
de pintura, més endavant dissoldrà les anilines en 
aigua per tal de pintar sense la mà. En els Fragments 
(1980), el dibuix sorgeix dels pigments que, per 
capil·laritat, impregnen el paper assecant i creen la 
pintura que nega el gest de la mà. A partir de 1979, 
la pintura apareix en l’obra de Fina Miralles a través 
dels projectes Paisatge i Doble horitzó (1979-1981). 
En el primer cas, «pinta» el paisatge sobreposant una 
pedra, un grapat de terra o una branca de farigola a la 
tela. En el cas de Doble horitzó, la tela i el bastidor es 
presenten com a mitjans d’expressió i de construcció; 
s’estableix una relació entre els dos elements en 
què la tela es plega, es doblega, s’obre o deixa un 
buit sobre el bastidor. Són exercicis constructius 
de pintures en les quals el traç no prové del pinzell 
sinó del gest polític, real o mental, que configura una 
poètica de gran poder evocatiu.

A mitjans dels anys vuitanta, Miralles comença a 
«dibuixar amb la mà allò que veien els meus ulls», 
un gir que és fruit d’un nou projecte vital molt 
determinat per la recerca interior, la introspecció 
i l’autoconeixement. Els quaderns de viatges 
recuperen el traç, la pinzellada i el dibuix realitzat 
manualment, que més endavant transformarà en 
escala en pintures sovint de gran format. A Fina 
Miralles. Soc totes les que he sigut presentem 
alguns dibuixos i quaderns de treball en els quals 
l’artista recull projectes, processos i reflexions sobre 
les peces en què està treballant, així com sobre 
futures propostes. La selecció d’obres incloses en 
l’exposició evidencia un treball molt compromès i 
d’una gran transcendència política, que capgira les 
convencions artístiques i que replanteja críticament 
les convencions socials que ens conformen com 
a persones. Convencions que deixen petjada en la 
construcció de la subjectivitat i en l’articulació del 
fet artístic, en com el concebem i què n’esperem. 
Una petjada o rastre que, com en El rastre de la 
sirena (2014), ens obre un altre angle de visió i de 
comprensió de les coses.



Exposició organitzada 
pel MACBA Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, 
amb la col·laboració del 
Museu d’Art de Sabadell 
(MAS). 

Publicació
Fina Miralles. Soc totes les 
que he sigut. Amb textos de 
Tamara Díaz Bringas, Maite 
Garbayo-Maeztu, Teresa 
Grandas i Valentín Roma. 
Publicada pel MACBA, 
Barcelona, 2020. Inclou els 
textos en català, castellà i 
anglès. 
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Mitjans col·laboradors

Amb la col·laboració de

Horaris
Dilluns, dimecres, dijous 
i divendres, d’11 a 19.30 h
Dimarts no festius, tancat
Dissabtes, de 10 a 20 h
Diumenges i festius, de 10 a 15 h

Els dissabtes, de 16 a 20 h, 
l’accés al museu és gratuït.

L’entrada del museu té validesa 
durant un mes. Activeu-la a 
la recepció i torneu tantes 
vegades com vulgueu. 

Fes-te Amic del MACBA
a partir de 18 € l’any.

Visites 
Trobareu totes les visites 
programades a macba.cat.

Visites accesibles
Visites per a persones amb 
discapacitat auditiva o visual, 
i suports d’accessibilitat al
«Parlem de...», disponibles 
amb sol·licitud prèvia a 
educacio@macba.cat.

Parlem de...
Trobareu la programació 
actualitzada i més informació 
a macba.cat.

App del MACBA
Gaudeix de les fitxes 
explicatives i de locucions 
audiodescriptives d’una 
selecció d’obres de 
l’exposició amb l’app del 
MACBA. 

A més a més, hi trobaràs 
informació detallada de les 
exposicions i les activitats, 
així com vídeos, curiositats 
i tota la informació pràctica 
per visitar el museu.

Comissariada per 
Teresa Grandas 
(conservadora del MACBA).

Amics del MACBA
Consulteu les visites 
exclusives per als Amics del 
MACBA a macba.cat.


