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Segons Pollock, el mite ovidià erradica la Dafne antiga, plena de connotacions 
associades a la vida, la mort i la regeneració, per assimilar-la a un simbolisme 
patriarcal relacionat amb el fet amorós.

Veig Dona-arbre (1973) arrelada a la terra, lliurada a una metamorfosi que 
converteix el cos femení en una altra cosa, allunyada de la concepció sexualitza-
da del femení-per-a-un-altre, que en els treballs de Fina Miralles he identificat 
com el femení traumàtic. A Dona-arbre, el cos de l’artista apareix per primera 
vegada en escena, i ja hi apareix per quedar-se quiet, per mirar de posar-se fora 
de perill mentre s’esmuny per aquesta esquerda, buscant recer dins de la terra. 
Veig el cos de la Fina fent-se pedra, fent-se terra, fent-se sorra, i penso que són 
imatges ambigües, intents d’actualitzar l’inenarrable que van més enllà del 
binomi mort-vida i on concorren violència i quietud, desaparició i restitució de 
la presència, trossos de mort i trossos de vida.

Sempre he pensat que les accions de la Fina formen part d’un contínuum 
en el qual es transmet i s’actualitza un saber sobre el cos; que es poden llegir 
com gestos de dissidència enfront de les representacions estetitzades i estètica-
ment naturalitzades del cos femení com a cos violat o violentat. Per escriure 
sobre l’obra d’algunes dones artistes cal tenir en compte, com diu Pollock, «la 
intersecció dels traumes de gènere acumulats per l’“existència femenina” amb 
els traumes excepcionals dels esdeveniments històrics extrems o personalment 
contingents».17 Cal no perdre de vista que, com hem vist actualitzat en el treball 
de Fina Miralles, hi ha un component en el fet d’haver d’existir en femení que 
resulta en si mateix violent i traumàtic.

17  Ibíd., p. 70.

La «relació d’exterioritat amb la “natura”» constitueix «la condició per  
a l’apropiació/explotació que es troba a la base del paradigma occidental del 
creixement sense límit», és a dir, del desenvolupament.1 
Rita Segato 

Interdependència vol dir canvi de model.2 
Fina Miralles

Ens acostem a Fina Miralles en el context del taller d’investigació «Perillositat 
social. Minories desitjoses, llenguatges i pràctiques a les dècades del 1970 i 1980  
a l’Estat espanyol», amb participants del Programa d’Estudis Independents 
(PEI) del MACBA (2008-2009).3 Després de les primeres visites al Museu 
d’Art de Sabadell, al qual Miralles va donar íntegrament el seu arxiu l’any 
1999, i de converses amb l’artista, ens va semblar urgent abordar-ne el treball 
des del mateix arxiu, tenint en compte els contextos que n’han condicionat les 
lectures. L’acostament des del PEI a un conjunt de pràctiques dels setanta i 
vuitanta tenia a veure amb un intent d’interpel·lar les tensions entre historio-
grafies dominants i alternatives des de perspectives feministes i queer. En el 
nostre grup de recerca ens preguntàvem sobre l’expulsió de la política –o, si més 
no, d’una politicitat feminista– en certs relats del conceptualisme.4 Ens semblava 

1  Rita Segato, «Ejes argumentales de la perspectiva de la Colonialidad del Poder», Revista Casa de las 
Américas, núm. 272 (juliol-setembre de 2013), p. 32.

2  Text manuscrit, Cadaqués, desembre del 2010, a Maia Creus (ed.): Fina Miralles. Paraules f èrtils. Sabadell: 
Fundació Ars, 2018, vol. i, p. 114.

3  Taller d’investigació dirigit per Paul B. Preciado i Xavier Antich (gener de 2008 – març de 2010).
4  En el context del taller vam organitzar el seminari On va ser (o es va perdre) el que és polític, que incloïa la 

jornada «Entre conceptualismes i feminismes: el cas de Fina Miralles», MACBA, 26 de gener de 2009 (or-
ganitzat per Sonia Abián, Mariana Bacelar, Juliane Debeusscher, Tamara Díaz Bringas, Augusta Espinosa, 
Ania González, Fernanda Nogueira, Florencia Terzano, Linda Valdés, María Velázquez i Alicia Viana).

Ser-ne part (contra una pedagogia de l’exterioritat)

Tamara Díaz Bringas
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simptomàtic, per exemple, que el moment que s’acostuma a identificar com una 
dissolució del moviment conceptual a l’Estat espanyol coincideixi amb l’emer-
gència de pràctiques que, de manera més explícita, tractaven qüestions femi-
nistes: Standard (1976) i Matances (1976-1977), de Fina Miralles; Discriminació 
de la dona (1977) i Ordre públic (1978) d’Eulàlia Grau; Fin i Boy Meets Girl (1978) 
d’Eugènia Balcells, entre d’altres.

Pensar el treball de Fina Miralles i les seves lectures com un camp on es 
troben múltiples forces ens va portar, més endavant, a fer una mena d’assaig 
visual en què obríem interrogants –sobre les relacions entre espai públic, arqui-
tectura i poder o sobre els processos de producció de subjectivitat– entorn de la 
dècada del final del franquisme i el començament de la Transició, i sobretot 
entorn del present. Contracampo 70, con Fina Miralles interrogava, a més, els 
precaris límits entre obra i document, la condició inestable de l’arxiu, les pràc-
tiques que intervenen en la seva configuració i les maneres en què es fa públic.5 
En certa mesura, ens interessava mostrar la contingència de l’arxiu (i del nostre 
propi treball) com una manera d’imaginar altres pràctiques crítiques.

Uns anys després, i també en un projecte col·lectiu, vam centrar l’atenció 
en Matances. Poder i subjectivitat. Una lectura visual a l ’arxiu Fina Miralles,6 on 
partíem d’aquesta sèrie del 1977 (que constitueix, en si mateixa, una mena d’ar-
xiu de la seva obra dels setanta) com a frontissa entre una idea de poder sobirà 
–el poder de donar mort– i un poder que es materialitza en el control de la 
vida: «sí que es fabriquen les persones», afirma Miralles al vídeo. El mateix 
any en què Michel Foucault publica el text «Dret de mort i poder sobre la vida» 
(1976), on s’esmenta per primera vegada la noció de biopoder, Fina Miralles està 
treballant en les obres Standard i Matances, que revisen les tecnologies de pro-
ducció i normalització del cos i la subjectivitat, o les maneres en què el poder 
entra en els cossos.

Abordar la feina de Fina Miralles des de l’arxiu –des de la seva contingèn-
cia i historicitat– ha estat per a mi un intent de veure la seva pràctica en relació, 
eludint les operacions que separen obra i document, obres majors i menors, dins 
i fora d’un determinat camp. FM_el archivo y la caja de zapatos és el nom amb 
què acostumava a designar una investigació inacabada en què vaig començar 
reunint còpies de quaderns de Fina Miralles, apunts, processos de treball, així 
com textos crítics o exposicions per on han circulat les seves sèries Translacions 

5  Contracampo 70, con Fina Miralles (2009), realitzat per Juliane Debeusscher, Tamara Díaz Bringas, 
Emma Herbin, Fernanda Nogueira i Linda Valdés. Vídeo disponible per a visionat íntegre a Hamaca: 
http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=1079.

6  Matances. Poder i subjectivitat. Una lectura visual a l ’arxiu Fina Miralles (2012-2013), guió i realitza-
ció: Maia Creus, Tamara Díaz Bringas, Inés Martins, amb la col·laboració de Victoria Sacco; edició: 
Adrián Melis; producció: Fundació Ars i Museu d’Art de Sabadell, Ajuntament de Sabadell, amb la 
col·laboració d’ESDI.

i Relacions des del 1973 i fins avui.7 En certa mesura, pretenia interrogar les «con-
dicions de veritat» de l’arxiu mateix, les forces que el van establint i transformant, 
com les pràctiques d’exposició, crítica, investigació o col·lecció. Al llarg d’aquest 
text m’agradaria seguir (o suggerir) un cert corrent que connecta poètiques, idees, 
lectures del treball de Fina Miralles, a través d’aquestes dues sèries i en particular 
de dues de les seves obres més reproduïdes: Dona-arbre (1973) i El cos cobert de 
palla (1975). I també m’agradaria posar-hi en relació altres peces de Miralles, sug-
gerir vincles intermitents o intuïcions que es van connectant.

Dona-arbre. La imatge apareix per primera vegada en la mostra Translacions, 
organitzada per l’Associació del Personal de la Caixa de Pensions el gener del 
1974. Al catàleg s’hi publica un text de la mateixa Miralles, en què enumera les 
translacions que ha dut a terme en un marc natural fins aleshores: «1. Deixada 
anar de cargols (1-xi-1973), Parc de la Ciutadella; 2. Flotació d’herba en el mar 
(11-xi-1973), Premià de Mar; 3. Translació d’arena de la platja a un camp de 
conreu (18-xi-1973), Sant Martí d’Empúries.»8 Curiosament, el text signat el  
gener del 1974 no menciona la quarta d’aquestes translacions, que havia tingut 
lloc el novembre del 1973 a Sant Llorenç del Munt. Tot i així, la fotografia de 
l’acció es podia veure emmarcada a la paret, al capçal del llit de la instal·lació 
Llit-arbre (1973). I de seguida va tornar a aparèixer en el cartell que anunciava 
la segona presentació de Translacions, a la Sala Tres de l’Acadèmia de Belles 
Arts de Sabadell, de febrer a març del 1974.

Aquella imatge va encapçalar també l’article que Alexandre Cirici va dedicar 
a «Les recerques de Josefina Miralles» en un número de març del 1974 de la revista 
Serra d’Or.9 En aquell text, el crític que amb més atenció i lucidesa va acompanyar 
el treball de Miralles des de la seva participació en la Primera Mostra d’Art Actual 
de l’Hospitalet (1972) i durant tota la dècada, exposava algunes línies que han 
marcat altres lectures de la seva feina d’aleshores ençà, com la «dialèctica natural-
artificial». La imatge que obria el text de Cirici és la mateixa que havia aparegut en 
les dues mostres de Translacions: apaïsada, amb el cos de l’artista dins d’un context 
on també es veuen arbres i muntanyes. Després d’aquestes aparicions, la versió més 
contextualitzada de la Dona-arbre va deixar de circular i, en endavant, es veurà 
més aviat en fotografies de format vertical on el cos apareix en primer pla.

Suggereixo qüestionar els desplaçaments d’una imatge, les operacions críti-
ques que impliquen, els contextos de lectura dels quals són testimonis. Preguntar, 

7  Una presentació d’aquest projecte va tenir lloc a Nauestruch, l’Estruch, Sabadell, juny del 2011, amb  
el llarg títol: «Plan B, un acercamiento al proceso de investigación FM_ el archivo y la caja de zapatos, 
de Tamara Díaz Bringas, en torno al archivo Fina Miralles, centrándonos en las primeras acciones de 
la artista realizadas en Sabadell, así como en sus posibles “translaciones” y “relaciones” en el presente 
(ha de quedar claro que no se trata de una exposición de Fina Miralles, exactamente)». 

8  Josefina Miralles. Translacions. Barcelona: Associació del Personal de la Caixa de Pensions, 1974, p. 6.
9  Alexandre Cirici, «Les recerques de Josefina Miralles», Serra d’Or, núm. 174 (15 de març de 1974), p. 43-45.
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per exemple, per què es repeteixen només tres o quatre imatges d’un fons que 
n’inclou una mica més d’una dotzena.10 També proposo aturar-nos en les ma-
neres en què s’ha descrit una mateixa acció. «Persona plantada fent d’arbre», es 
llegeix en un quadern de treball de Miralles.11 «Josefina Miralles, enterrada en 
part», deia la llegenda de Serra d ’Or el 1974. En aquell moment la imatge enca-
ra no havia cristal·litzat en un nom. El 1987 una exposició col·lectiva comissari-
ada per Marta Pol es va titular Dona arbre: l’arbre s’hi associava a un principi 
femení de nodriment i protecció.12

El 1992 l’exposició Idees i actituds: entorn de l ’art conceptual a Catalunya, 
1964-1980 del Centre d’Art Santa Mònica incloïa una seqüència d’imatges de la 
Dona-arbre en què es destacava el cos de l’artista amb un enquadrament verti-
cal, però en preses diferents. Aquesta exposició va ser clau per a la circulació 
posterior d’aquesta i altres obres de Miralles. Les fotografies de la Generalitat 
de Catalunya per a la mostra van passar a integrar els fons d’aquesta institució 
i després es van dipositar a la Col·lecció MACBA. A més, la lectura de l’obra de 
Miralles articulada en aquesta mostra de l’olímpic 1992 es va reiterar en altres 
projectes de la comissària Pilar Parcerisas, com en la seva contribució al catàleg 
Fina Miralles. De les idees a la vida (2001) o en el llibre Conceptualismo(s) poéti-
cos, políticos y periféricos. En torno al arte conceptual en España, 1964-1980 (2007). 
En l’enfocament de Parcerisas, que ha tingut força pes en el relat dominant de 
l’art conceptual a Catalunya, el treball de Fina Miralles se situa de manera in-
sistent –i a parer meu, problemàtica– com a contrapès d’un art de caire polític.

En l’exposició El arte sucede. Origen de las prácticas conceptuales en España (2005) 
també hi apareixia la Dona-arbre, i en el catàleg la imatge encapçala el text de la 
comissària Victoria Combalía, que hi ressenya la peça en els termes següents: «Es 
plantava a la terra com un arbre (no sabem si coneixia una obra gairebé idèntica de 
Keith Arnatt del 1969, Self-Burial, és a dir, “Autoenterrament”).»13 El 2001 Dona-
arbre prologava també el text de la investigadora Assumpta Bassas en el catàleg de 
la mostra de Fina Miralles al Museu d’Art de Sabadell. Per a aquesta lectura, Dona-
arbre tenia un interès especial en la mesura que, segons l’autora, «associa cos femení 
i naturalesa».14 Si Parcerisas havia llegit l’arbre com a símbol masculí i la dona-
arbre com un assaig metafòric de canvi de sexe, Bassas, en canvi, entén l’arbre com 

10  L’arxiu de Fina Miralles al Museu d’Art de Sabadell registra de la Dona-arbre: 1 transparència en color,  
2 negatius en color, 12 negatius en b/n, 19 positius d’època i 3 positius sobre cartró ploma (MAS, núm.  
reg. 10.608).

11  Fina Miralles: Quadern de treball, núm. 1, p. 24.
12  Marta Pol: Dona arbre. Girona: Fundació Espais d’Art Contemporani, 1987.
13  Victoria Combalía: «El arte conceptual español en el contexto internacional», El arte sucede. Origen de las 

prácticas conceptuales en España. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía / Donostia-San 
Sebastián: Koldo Michelena Kulturunea, 2005, p. 31.

14  Assumpta Bassas: «Fina Miralles: natura, cultura i cos femení», Fina Miralles: De les idees a la vida. 
Sabadell: Museu d’Art de Sabadell, 2001, p. 94.

a «símbol femení pel fet que sorgeix de la terra mare i ell mateix produeix fruits».15 
Una altra lectura feminista és la que va proposar el projecte internacional re.act.
feminism: a performing archive (2011-2014), on s’inclouen diverses obres de Fina 
Miralles i entre les quals la Dona-arbre s’entén com «una nova i poderosa reinter-
pretació de la imatge estereotípica de la dona com a mare terra, mare dona, en 
relació amb les forces tel·lúriques enfront d’una societat intensament patriarcal».16

De la imatge apaïsada a la imatge vertical –com qui diu del paisatge al 
retrat–, el desplaçament en les lectures de la Dona-arbre fins avui es pot seguir 
a la pàgina web del MACBA corresponent a aquesta obra, on diu: «Si bé les 
primeres accions eren un clar exemple de land art, en aquest cas l’artista, amb la 
incorporació del seu cos, apuntava cap al body art...»17 Era la primera vegada 
que el cos de Fina Miralles apareixia en una de les seves obres i probablement 
aquesta presència va resultar determinant en l’elecció dels formats en què ha 
circulat la Dona-arbre. No ha estat fins fa poc, arran de la difusió de la mostra 
Aquí eran los ojos los que hablaban, que la imatge apaïsada ha tornat a circular, tot 
i que l’edició de la Dona-arbre que es va fer per ser distribuïda en aquesta ma-
teixa exposició reproduïa una altra vegada la fotografia vertical.18

El cos cobert de palla. Realitzada a Sabadell el març del 1975, dins la sèrie 
Relacions, aquesta obra ha tingut en part un recorregut semblant a Dona-arbre, 
com el fet de presentar-se en el marc de les mostres entorn de pràctiques concep-
tuals Idees i actituds (1992) i El arte sucede (2005). La seqüència de quatre fotografi-
es produïdes per a la primera d’aquestes exposicions es va incorporar a la Col·lecció 
MACBA.19 Curiosament, la imatge que falta en aquesta seqüència, que mostra el 
cos de l’artista abans del progressiu revestiment amb palla, és la que destaca l’arxiu 
en línia de re.act.feminism, que esmenta la identificació del cos de l’artista amb  
els elements naturals amb els quals es fusiona.20 I el 2001 El cos cobert de palla va 

15  Pilar Parcerisas: Conceptualismo(s) poéticos, políticos y periféricos. En torno al arte conceptual en España, 
1964-1980. Madrid: AKAL, 2007, p. 80, i Assumpta Bassas, op. cit., p. 97. 

16  Projecte comissariat per Bettina Knaup i Beatrice E. Stammer. Arxiu online disponible a: http://www.
reactfeminism.org/archive.php?l=lb.

17  Disponible a: https://www.macba.cat/ca/translacions-dona-arbre-documentacio-de-laccio-realitzada-
el-novembre-de-1973-a-sant-llorenc-de-munt-espanya-0503. 

18  Aquí eran los ojos los que hablaban, exposició de Fina Miralles i Rita Ponce de León, comissariada per Juan 
Canela, Fundación Cerezales, Lleó, 2019.

19  En una entrevista que vam fer a Pilar Parcerisas per al seminari On va ser (o es va perdre) el que és polític (2009),  
la comissària explicava aquest passatge que ens sembla eloqüent sobre les operacions de tall, classificació  
i valoració que posen en pràctica la crítica i la historiografia de l’art: «Més endavant vaig fer una 
exposició, Idees i actituds, el gener del 1992, i aquesta vegada sí que amb Fina Miralles vam començar 
a mirar tots els negatius fotogràfics, tot el material que ella tenia, perquè era un material que tenia 
completament oblidat. Vam treure d’una caixa de sabates els negatius fotogràfics d’on vaig extreure, 
d’acord amb ella, la seqüència d’aquestes obres que podeu veure al MACBA, és a dir, la seqüència de 
la palla la vaig determinar jo.» Vídeo disponible a: https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/
activitats/va-ser-o-es-va-perdre-que-es-polític.

20  Disponible a: http://www.reactfeminism.org/entry.
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ser la imatge triada per a la coberta del catàleg de l’exposició De les idees a la vida 
(2001), retrospectiva de Fina Miralles al Museu d’Art de Sabadell.

Les lectures més polititzades d’aquesta obra tenen a veure amb la seva apari-
ció al cartell de la mostra Valors actuals del costumari català en les arts plàstiques 
(1976).21 Al costat de la imatge del «recobriment amb palla» de Fina Miralles, s’hi 
podia veure el «recobriment amb herbes» d’un personatge del ball de diables de la 
Patum de Berga, agafat d’un dels volums del Costumari català de Joan Amades.  
El fet de convocar aquesta obra del reconegut folklorista català s’ha interpretat com 
un intent de connectar l’art contemporani amb la cultura popular i de distanciar-se 
d’un art burgès i elitista,22 així com un retrobament amb la identitat nacional.23 
Aquesta última interpretació ha estat destacada també per Maite Garbayo-Maeztu 
a la seva investigació Cuerpos que aparecen. Performance y feminismos en el tardofran-
quismo, on la referència al Costumari català s’inscriu en un context de reivindicaci-
ons de la llengua i les tradicions locals en llocs com el País Basc i Catalunya com a 
resposta al totalitarisme del nacionalisme espanyol.24 La lectura de Garbayo-
Maeztu, d’altra banda, posa en relació les accions de Fina Miralles de cobrir-se el 
cos de pedres, sorra o terra, amb la forma de túmuls i les idees d’enterrament  
i mort: «El cos enterrat», escriu la investigadora, «porta al present altres enterra-
ments, fa aparèixer els milers de cossos desapareguts i enterrats en fosses i cunetes.»25

Alhora que fem lloc per a aquesta (necessària) lectura política de la pràctica 
de Fina Miralles, m’agradaria ressaltar una política de la vida que persisteix en la 
seva obra. A la mateixa sèrie de Relacions del cos amb elements naturals s’hi pot ad-
vertir, en diverses accions, un component de gaudi sensual i lúdic: «Rebolcar-se per 
la sorra», «Relació del cos amb el mar i la sorra», «Relació del cos amb l’aigua de 
mar», «Relació del cos amb la pluja». Així mateix, en les accions que l’artista deno-
mina Relació del cos amb elements naturals en accions quotidianes hi apareixen accions 
habituals com caminar, menjar, fumar, beure o mirar el sol, juntament amb la in-
sistència en una relació tàctil amb les coses: «tocar roba», «tocar la gàbia de l’ocell», 
«tocar carn», «tocar fusta», «tocar herba», «tocar terra». Un impuls comú reverbera 
entre aquestes accions del març del 1975 i una pintura del 1996, Les orenetes ja són 
aquí (la carícia de l ’aire), i entre aquestes obres i la sèrie de fotoaccions que Miralles 
va dur a terme l’estiu de 2012 a Cadaqués: «Esborrar el rastre», «Dibuixar la sorra», 
«Acariciar la pedra», «Acariciar l’olivera», «Acariciar el cos».26

21  Valors actuals del costumari català en les arts plàstiques. Exposició de Josep Domènech, Josefina Miralles, Jordi 
Pablo (del 6 al 20 de febrer de 1976), organitzada per l’Associació del Personal de la Caixa de Pensions.

22  Pilar Parcerisas: Conceptualismo(s) poéticos, políticos y periféricos, op. cit., p. 448, i El arte sucede, op. cit., p. 99.
23  Pilar Parcerisas: «De la naturalesa a la naturalesa», Fina Miralles. De les idees a la vida, op. cit., p. 37.
24  Maite Garbayo-Maeztu: Cuerpos que aparecen. Performance y feminismos en el tardofranquismo. Bilbao: 

Consonni, 2016, p. 70-83.
25  Ibíd., p. 78.
26  La unió dels Oceans, Galería PM 8, Vigo, 2013 (fotoaccions).

He tingut la sort de néixer d ’uns pares manuals, jo tot ho tocava. La mare 
em deia: «Fina, tens un ullet a cada dit.»27

«Em miro les mans», escrivia l’artista el 2011, «amb les taques de la vellesa a la 
pell, els dits deformats pel reumatisme i me les estimo tal com són, plenes de 
força i de tendresa, de la carícia al cop de puny sobre la taula.»28 Unes foto-
grafies entranyables de les seves mans acompanyen aquest text a la revista 
Corpologia. Les mans tenen una presència especial en les seves accions, en les 
primerenques i en les més recents. La mà se m’emporta les idees, diu el títol d’una 
petita pintura de Miralles del 1986. Uns quants anys abans, cap al 1983, el fet de 
triar la pintura tenia a veure amb el desig de fer alguna cosa manual: «[...] tor-
nava a dibuixar amb la mà el que veia amb els ulls», escriu.29 El 1983, una expo-
sició de Fina Miralles va ser molt criticada en un context que debatia les trans-
formacions de pràctiques conceptuals en un nou escenari cultural i polític.30 És 
curiós que l’aproximació de l’artista al mitjà pictòric s’hagi interpretat insistent-
ment en relació amb la pintura nord-americana o la transavantguarda, tot i que 
en aquella època Miralles ja devia mirar cap al Sud.31

L’home no viu amb la naturalesa, és de la naturalesa, és la naturalesa,  
és igual de natural, és la mateixa cosa.32

A finals del 1983 Fina Miralles va començar un viatge a Sud-amèrica que va durar 
cinc mesos i va significar un canvi radical en la seva vida i en la seva pràctica ar-
tística, un desplaçament que ella mateixa ha explicat en molts dels seus textos  
i entrevistes, i que ha dibuixat en algunes de les seves obres. M’endinso en els 
aprenentatges d’aquesta experiència. L’escolto potser perquè ressona en mi,  
una exiliada cubana, una immigrant sudaca; o perquè em connecta amb pràcti-
ques que puc reconèixer en la cultura afrocaribenya o indígena mesoamericana.  

27  Text manuscrit, Cadaqués, octubre del 1994, a Maia Creus (ed.): Fina Miralles. Paraules fértils,  
op. cit., vol. i, p. 99.

28  Fina Miralles, «Després de seixanta anys de vida», Corpologia, núm. 1, maig de 2011, p. 6.
29  Fina Miralles: Testament vital. Sabadell: Edicions de Gràfic Set, 2008, p. 23. També disponible a la web 

de Fina Miralles (apartat «Publicacions»)
30  A l ’Espai, Galeria Joan Prats, Barcelona, gener del 1983.
31  Per exemple: «A partir del 1979 va començar a veure aquesta via com una cosa gastada i poc rendible, però 

no es va passar a la pintura d’un dia a l’altre. […] Està en la línia americana d’artistes més lligats al color  
i al suport…» (Victoria Combalía, «Las telas reforzadas por alambre de la artista catalana Fina Miralles»,  
El País, 5 de febrer de 1983); «[...] una dècada clau que s’obre amb la seva participació en la Primera 
Mostra d’Art Actual de l’Hospitalet (desembre del 1972) i que es tanca amb l’exposició de pintura a la 
Galeria Joan Prats l’any 1983 […]»; «Per una banda, connectava amb la pintura nord-americana del mo-
ment, però també amb la nova transavantguarda que s’acostava […]» (Pilar Parcerisas, «De la naturalesa 
a la naturalesa», op. cit, p. 30 i p. 47).

32  «Quadern de viatge, dibuix i escriptura, Cadaqués-Barcelona, agost de 1984», a Maia Creus (ed.): Fina 
Miralles. Paraules f èrtils, op. cit., vol. i, p. 65.
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És una cosa que té a veure amb certa espiritualitat i amb un saber que s’aprèn 
de la vida. Des d’aquest lloc em trobo avui amb la Fina. Reconec que quan 
m’hi vaig acostar el 2008, mentre investigava des dels feminismes, les seves 
pintures i dibuixos no em van interessar gaire. Amb el temps –i segurament amb 
aquests desplaçaments que produeixen certes relacions, obres, lectures o bé expe-
riències de fragilitat– em trobo en una altra sintonia amb aquests treballs, que 
prefereixo veure a través dels seus vincles intermitents amb obres de moments  
i llenguatges diversos, en un trajecte no lineal.33

La naturalesa no és únicament un paisatge verd. Naturalesa és Vida,  
nosaltres, el nostre cos és Vida, és Naturalesa.34

Torno als dibuixos de Fina Miralles a través de Paraules f èrtils, l’esplèndida edició 
en quatre volums de la investigadora Maia Creus que aplega escrits i obres de 
l’artista del 1972 al 2017. M’aturo en algunes imatges del 1984, com Dibuixos de 
Sud-amèrica, on una mateixa silueta sembla donar vida a una muntanya-arbre-
humà, o Titicaca, amb traços que copsen les vibracions més que no pas l’aparença 
del llac. Em torno a aturar en tres senzills dibuixos de les Suites de París (1987-
1988) on s’hi entreveu una cadira a la vora del camí i la resta són solcs d’un 
paisatge en moviment. I fins i tot en una altra peça, Regne vegetal (1991), saba 
de línies ondulades i verds diversos. Miralles no pinta formes sinó forces.

I és que miro les coses / i tenen cara i cos.35

Si el paisatge de Fina Miralles és la vibració vital, quan dibuixa figures estan 
animades. L’arbre de les 3 branques. Quin dels 3 camins? (Serrallonga, 1985), 
L’arbero degli sguardi (París, 1987), L’arbre de les mil cares (París, 1988), tenen atri-
buts animals o humans. Hi ha un pòsit d’animisme en la pràctica de Miralles. 
Ella mateixa ho formulava en un quadern que ens llegia –a Linda Valdés i a mi– 
fa uns mesos a Cadaqués: «El pensamiento de Fina Miralles para Occidente se 
alinea con los presocráticos, para Oriente con el taoísmo, para Oceanía, África  
y América con el animismo.»36

33  En lectures de l’obra de Fina Miralles, s’hi traspua sovint un cert to teleològic, com si hi hagués un re-
corregut que condueix a un final predeterminat. Per exemple, en l’exposició retrospectiva De les idees a la 
vida, la pintura apareix –en el text del comissari Agustí Hurtado i en la pròpia estructura de l’exposició: 
La pintura (1996-1983), Cap a la pintura (1983-1979), Des de la pintura (1978-1972)– com un destí al qual 
s’orienta com a fi últim tot el treball de l’artista.

34  Text manuscrit, «In vitro 1996, núm. 1», Sabadell, 1996, a Maia Creus (ed.): Fina Miralles. Paraules f èrtils, 
op. cit., vol. iii, p. 92.

35  Text manuscrit, «Caen, Normandia, finals del 1987 – començaments del 1989», a Maia Creus (ed.): Fina 
Miralles. Paraules f èrtils, op. cit., vol. ii, p. 48. 

36  Fina Miralles: «Naturaleza humana, 2018», text manuscrit: Proposta exposició MACBA per a Teresa Grandas.

Més enllà de l’animisme, els antropòlegs Tânia Stolze Lima i Eduardo Viveiros 
de Castro han proposat el concepte de perspectivisme amerindi. En un passatge  
de les seves Metafísicas caníbales, Viveiros de Castro suggereix un contrapunt entre 
l’epistemologia objectivista de la modernitat occidental, per a la qual conèixer és 
objectivar, i el xamanisme amerindi per al qual conèixer és personificar, adoptar el 
punt de vista d’allò que cal conèixer. Si l’ideal del coneixement occidental implica 
l’«objectivació», per al perspectivisme amerindi cal «personificar» per saber.37 Tot  
i arriscar-me a forçar una relació improbable, em pregunto quines altres lectures ens 
podria habilitar el perspectivisme per pensar una acció com Dona-arbre.

[…] tot s’interrelaciona, tot forma part de tot si t’uneixes a la vida com un ésser viu.38 

«Jo no era un ésser social, era un ésser viu»,39 ens deia Fina Miralles en una 
conversa del 2012, parlant del seu projecte Imatges del zoo (1974), on durant tres 
dies, a la Sala Vinçon de Barcelona, ella mateixa hi havia aparegut tancada en 
una gàbia, al costat de quatre gàbies més on hi havia, respectivament, una gra-
nota, un gat, un be i un gos. El cos femení engabiat convoca lectures sobre la 
condició de la dona en un context de restricció de llibertats i control biopolític. 
En una sala plena de fotografies d’animals al zoològic, Miralles decideix ficar-se 
ella mateixa en una gàbia, abandonar l’exterioritat de qui observa per situ-
ar-se al lloc de l’animal, o també de l’humà racialitzat, esclavitzat, que ha estat 
objecte d’«exposicions colonials». Decideix qüestionar la colonialitat –i el zoo-
lògic com una de les seves manifestacions abjectes– des de la condició de vivent.

Cosmocentrisme en lloc d’antropocentrisme, el pensament de Fina Miralles 
ressona amb la visió que tenen les cultures i els pobles indígenes, com la que con-
densa aquest fragment, extret de la Primera Cimera de Dones Indígenes d’Amè-
rica: «La visión cósmica de la vida es estar conectado con el entorno […] todo […] 
en el entorno tiene vida, [y] adquiere un valor Sagrado […] La espiritualidad 
nace de esta visión y concepción en la que todos los seres […] [de] la Madre 
Naturaleza tienen vida y se interrelacionan.»40

Quin gran desconeixement de la natura i de la vida quan únicament se la mira 
des del pensament racionalista que no permet acostar-s’hi o contaminar-se’n.41

37  Eduardo Viveiros de Castro: Metafísicas caníbales. Líneas de antropología postestructural. Buenos Aires: 
Katz Editores, 2010, p. 40-44.

38  Text manuscrit, Cadaqués, agost de 2012, a Maia Creus (ed.): Fina Miralles. Paraules fèrtils, op. cit., vol. iii, p. 121.
39  Matances. Poder i subjectivitat, 2012-2013 (vídeo).
40  «Memoria de la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de América», citada a Sylvia Marcos: «La es-

piritualidad de las mujeres indígenas mesoamericanas: descolonizando las creencias religiosas», Tejiendo  
de otro modo: feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala, Yuderkys Espinosa Miñoso, 
Diana Gómez Correal, Karina Ochoa Muñoz (eds.). Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2014, p. 155.

41  Text manuscrit, Cadaqués, febrer del 2011, a Maia Creus (ed.): Fina Miralles. Paraules fèrtils, op. cit., vol. i, p. 154.
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Potser podem rellegir la Dona-arbre arrelada a la terra, o la Fina Miralles de la 
sèrie Relacions que es vol fondre amb la sorra, el mar o l’herba, com intuïcions 
d’un cos que se sap naturalesa i no una realitat exterior. O la que als anys vui-
tanta escriu: «[...] yo abrazo un árbol, beso una piedra, acaricio la brisa de la 
tarde, me sumerjo en el agua del río, porque los amo, y entonces soy árbol,  
piedra, viento, río y amor.»42 O també la que el 2012 se submergeix en un riu  
a l’acció titulada El baptisme, i que sembla afegir connotacions espirituals a aquest 
capbussar-se a l’aigua que ja havia experimentat en accions dels setanta.43

La idea de ser part de la natura posa en tensió l’exterioritat de la mirada 
colonial/moderna que mesura, jutja, classifica. La d’un subjecte en relació de-
sarrelada amb una natura reduïda a cosa. La que veu la natura com un recurs 
per a l’acumulació de riquesa i no com una riquesa en si. Aquesta pedagogia de 
l’exterioritat contra la qual ens prevé l’antropòloga Rita Segato: «Hem d’atribu-
ir a l’exterioritat colonial/moderna de la racionalitat científica, exterioritat admi-
nistradora, exterioritat expurgadora de l’altre i de la diferència –ja apuntada per 
Aníbal Quijano i per Walter Mignolo en els seus textos– aquest caràcter porno-
gràfic de la mirada colonitzadora. Sens dubte, per a tot aquest grup d’autors, la 
colonial/modernitat no és sinó una pedagogia de l’exterioritat.»44

En un text del 1975, Fina Miralles es distancia de moviments com el land 
art, argumentant que, en el seu cas, «[...] els materials són presos com a ele-
ments d’estudi i no com a mitjà estètic».45 Aquesta precisió sembla assenyalar 
un desig de relació no instrumental amb la natura. O un vincle que no passi pel 
model extractivista de l’ordre patrimonial i patriarcal que denunciava la mateixa 
artista a Petjades (1976): «A la ciutat se’ns presenten diàfans els trets caracterís-
tics de la nostra societat capitalista. El poder, en el sentit de la propietat, està 
profundament arrelat en la nostra forma de vida, la nostra conducta, la nostra 
organització i les nostres lleis», li sentíem dir mentre els seus passos deixaven el 
seu nom estampat a l’asfalt.46

La pràctica artística i vital de Fina Miralles ens convida a ser part, a abra-
çar el món des de l’experiència de vivent, contra una pedagogia de l’exterioritat. 

42  Text manuscrit, «Transcripcions, 1982-1985», a Maia Creus (ed.): Fina Miralles. Paraules f èrtils, op. cit., 
vol. iv, p. 27.

43  El baptisme, Festival la Muga Caula, 2012 (fotoacció).
44  Rita Segato, «Ejes argumentales de la perspectiva de la colonialidad del poder», op. cit., p. 30.
45  Fina Miralles: Materials naturals, materials artificials. Barcelona: Alternes, 1975.
46  La cita és una transcripció de la veu en off de Fina Miralles al vídeo de l’acció Petjades (1976).

Durant les dues últimes dècades, la majoria d’operacions crítiques que es van 
dur a terme contra els relats hegemònics de l’art espanyol van arribar investides 
d’un cert caràcter impugnatori: la pretensió de rescatar aquelles produccions 
situades al marge de les tendències imperants; de redefinir, mitjançant nous 
codis expositius i patrimonials, les genealogies estètiques des dels cinquanta 
fins a l’actualitat.

En aquesta mateixa direcció, i igualment durant els últims vint anys, s’han 
erigit espais de significació per a nombrosos artistes i col·lectius que van des-
plegar la seva activitat des de l’antagonisme polític, considerant que s’hi podien 
albirar paradigmes o línies arqueològiques de treball sobre l’esfera pública, una 
dissidència no només vinculada a contextos dictatorials o de falta de llibertats, 
sinó també a la posterior mercantilització i apologia individualista.

Òbviament, aquests dispositius de relectura no van ser homogenis, de ma-
nera que, un cop superat l’ímpetu de la reinvenció institucional pròpia d’alguns 
museus a Espanya a principis del segle xxi, queda pendent inventariar quin 
panorama van deixar les temptatives anteriors, esbrinar si els seus mecanismes 
i les seves contrapartides encara tenen vigència.

La historització i museïficació del conjunt de pràctiques que, especialment en 
l’àmbit de Catalunya, es qualifiquen de conceptualismes ha estat un ariet per 
eixamplar la narració artística catalana, rellegint de manera contracanònica el 
període de la resistència antifranquista, l’obertura als nous llenguatges de l’èpo-
ca i les seves connexions amb els corrents internacionals, així com el paper de 
certes figures totèmiques.

Ara bé, vist en perspectiva, podríem dir que, fonamentalment a partir del 
camp teòric, es va teixir una mena de cens nominal que ha generat fractures 
notòries en la comprensió de molts artistes, que ocupaven un lloc propi en els 
discursos que pretenien habilitar-los, però que no disposaven de les mateixes 
estratègies d’anàlisi per a les seves produccions posteriors.

Historicisme i impugnació  
en l’obra de Fina Miralles

Valentín Roma


