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En un pla seqüència, la càmera segueix els passos de Fina Miralles per la ciutat. 
Camina portant unes sabates amb la sola d’escuma retallada de manera que 
forma el nom de pila a la sabata esquerra i el cognom a la dreta; amarades de 
tinta, cada pas deixa l’empremta del nom de l’artista, mentre recita el text se-
güent: «A la ciutat se’ns presenten diàfans els trets característics 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. No només legalitzem els nostres béns personals per adquirir poder, 
casa, automòbil, terres, objectes; sinó també les persones que es troben sota la 
nostra protecció: la meva dona, el meu fill; donant el nom per reafirmar que són 
nostres, que són propietat nostra i estan sota el nostre poder. A partir d’aquí, les 
sabates que presento amb el meu nom a la sola, com un tampó d’oficina, i l’acció 
d’imprimir el meu nom per tot arreu on passo, no fa sinó posar en evidència 
aquest sentit possessiu i el poder, extralimitant les coses fins al ridícul, l’increï-
ble, dient que el lloc per on passo també és meu. És meu.»1 Un tràveling que 
Miralles havia planificat fotografiant cadascun dels llocs per on havia de passar 
el seu recorregut urbà a Barcelona: els habitatges, els monuments i els espais que 
configuren el paisatge urbà, un paisatge artificial creat per l’home.

La pel·lícula només recull el moviment compassat d’uns peus que trepitgen 
amb força sobre la vorera i l’asfalt, per deixar-hi ben marcada la seva signatura 
repetida a cada pas. Amb aquest gest, l’artista al·ludeix a l’apropiació que exer-
ceix sobre allò que fins aleshores era un espai compartit, l’espai públic. Cal tenir 
present, però, que també hi transfereix la marca de la seva autoria: filma el seu 
caminar i al mateix temps signa la seva obra. El 1968 On Kawara va decidir 
traçar en el mapa de la Ciutat de Mèxic, on es trobava, el recorregut exacte que 
havia fet aquell dia. A partir d’aquell moment, i durant onze anys consecutius, va 
dibuixar amb tot detall, minuciosament, els llocs on havia estat cada dia. I Went 

1 La cita és una traducció de la veu en off de Fina Miralles, en castellà, al vídeo de l’acció Petjades (1976).
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pretén canviar el món […] però sí es pretén canviar l’encasellament de l’art, la 
comercialització, l’estatus social al qual va dirigit (al no vendre’s, ja no va dirigit 
a la classe adinerada que pot adquirir-lo)».3 La finalitat és el procés de creació de 
l’obra, el seu desplegament, l’acció. Però, un cop enllestida, comença el procés  
de «destrucció», ja que l’obra desapareix i només perdura en el registre fotogràfic 
o en vídeo. L’objecte acabat i definitiu ja no és l’objectiu del treball artístic. Per 
tant, l’obra és un procés obert com a concepte i formalització, a partir d’una 
proposta sovint ben delimitada i definida per l’artista. Precisament pel seu caràc-
ter inacabat –o, més ben dit, antiacabat– l’obra ha deixat de perseguir un resultat 
final; es desmaterialitza. Ha deixat de ser susceptible d’esdevenir mercaderia. 
El procés obert n’afecta la condició d’immaterialitat i la converteix també en un 
projecte obert assequible i accessible a tothom. L’«obra» no es compra ni es ven. 
L’obra es «fa», es performativitza. Una aposta ideològica que aparta l’art de la 
societat burgesa en què s’havia sustentat. Una aposta de transformació del sis-
tema de producció de l’art que l’allunya dels mitjans, suports, llenguatges i fo-
naments que en «manipulaven» el desenvolupament: «[...] que l’art no sigui 
com fins ara un producte que es dona a la societat, sinó que sigui la societat la 
portadora del producte».4

L’exposició Soc totes les que he sigut és una proposta estructural que mostra 
una part important del treball de Fina Miralles. Aquests últims anys, diverses 
aproximacions a la seva obra l’han abordat com a part de la seva biografia i del 
seu procés vital, vinculant-ne el desenvolupament personal amb les experiències 
artístiques. La mateixa Miralles ha avalat el relat de la seva evolució creativa des 
de mitjans dels anys vuitanta com un procés de creixement individual i de cons-
trucció de la seva pròpia subjectivitat: «No és una professió, ni una vocació, ni 
una devoció. És una manera de viure.» Efectivament, d’aleshores ençà, a partir 
de viatges i experiències personals, es produeix un gir cap a la introspecció, cap 
a una recerca interior, que reconstrueix la subjecte-artista. Ara bé, tot i aquest 
enfocament radicalment diferent, en aquest abans i després s’hi perceben fils 
conductors subjacents que ens permeten desdibuixar aquest aparent antagonis-
me posicional que traça el recorregut de la seva obra. Cal subratllar que, sota 
epígrafs que constrenyen l’obra a etiquetes restrictives, hi ha una trama d’in-
quietuds i interessos que configuren la riquesa cartogràfica del seu treball. Les 
categories preconceptual, conceptual, postconceptual, o termes com la pintura, i fins  
i tot, més endavant, el magicisme, però també la natura, el feminisme, el vessant 
sociològic o polític, delimiten, però sobretot limiten, l’abast de moltes d’aquestes 
obres. Per posar-ne un exemple, la importància de la relació amb la natura és un 
dels aspectes més destacables del seu treball, però quan es distingeixen aquestes 

3 Fina Miralles: Quadern de treball, núm. 1, p. 22.
4 Ibíd, s.n.

desplaça l’obra a l’espai del que és comú, un espai relacional que es configura  
a partir del gest individual. El 1973 el Grup de Treball realitzava Recorreguts, on  
es reproduïa l’itinerari de 113 persones entre els dies 28 i 31 d’octubre a Barcelona, 
amb motiu de la detenció de 113 membres de l’Assemblea de Catalunya: tres 
maneres diferents de mesurar el recorregut sobre el mapa de la ciutat. A la sessió 
Contracampo 702 van vincular Recorreguts amb Petjades, que va ser l’aportació de 
Fina Miralles a la pel·lícula A la ciutat (1976-1977). Es tracta d’un film col·lectiu 
impulsat per Eugeni Bonet i José Miguel Gómez, que deixava oberta a la inici-
ativa de cada participant la seva col·laboració sobre aquest tema. Més de vint 
artistes i cineastes es van sumar a la proposta.

On i en quin lloc va quedar l'obra d'art? Són diverses les experiències que, 
des de finals dels anys seixanta, desvien el centre d’interès de l’obra respecte  
a allò que tradicionalment s’havia considerat com l’espai de l’art. Des de llocs 
geogràfics i conceptuals molt divergents es replanteja el sentit, la funció i la 
materialització del fet artístic. L’art perd l’objectualitat i desplaça el sentit 
de l’objecte cap al que es va anomenar la desmaterialització de l’art. L’art com  
a procés, com a experiència, però també com a registre o crònica. Un desplaça-
ment de l’objecte cap a la performance i l’àmbit experiencial, que qüestiona la 
precisió, la delimitació del concepte tradicional de l’obra d’art. Si les experièn-
cies de què parlàvem connotaven l’espai, el camp epistemològic s’expandeix  
i obre un potencial insospitat fins aleshores. L’espai del fet artístic, la condició 
d’autor, la condició mateixa de l’obra, però també el lloc de l’espectador, queden 
radicalment travessats per aquesta manera de fer, per un art altre.

Les accions de Fina Miralles durant els primers anys de la seva pràctica 
estan fortament imbuïdes de la necessitat de ruptura amb l’obra tradicional. 
Havia estudiat a la facultat de Belles Arts a Barcelona, però l’experiència li va fer 
qüestionar els valors academicistes, convencionals i anacrònics apresos; un punt 
de partida per rebutjar els suports i mitjans que havien regit fins aleshores els 
llenguatges artístics. Però no es tracta d’un rebuig purament formal. Hi ha una 
disrupció conscient i voluntària que plana damunt la seva obra des de bon co-
mençament. Natura morta (1972) és un bodegó en què es mostren els elements 
que constitueixen un paisatge, però que es presenten com un repertori, un catà-
leg dels ingredients que conformen l’espai de la natura. En una taula s’hi han 
col·locat pots d’aigua i d’algues, així com grapadets de pedres o fulles identificats 
pel seu nom: l’artista «dibuixa» un bodegó alhora que hi ha implícita una nega-
ció de l’acte de pintar, del gest de la mà amb el pinzell.

En el primer dels seus quaderns de treball, Fina Miralles parteix del que 
ella mateixa defineix com una «ideologia artística revolucionària [...] on no es 

2 La sessió es va fer del 3 al 6 de març de 2010. L’ equip de recerca estava integrat per Julianne Debeusscher, 
Tamara Díaz Bringas, Fernanda Nogueira i Linda Valdés, participants de la segona sessió del Programa 
d'Estudis Independents del MACBA (2008-2009). 
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no és sinó un recurs que Miralles fa servir per mostrar «problemes que avui es 
presenten a la nostra societat i la nostra cultura. Des de sempre, el poble s’ha vist 
bloquejat i castrat per la força i el poder, sigui el que sigui; aquest ha intentat 
per tots els mitjans negar la capacitat de pensar, decidir i governar el poble per ell 
mateix. Per tot això creiem important, i en un cert aspecte necessari, l’estudi,  
la divulgació i la sortida al carrer del folklore com a element d’expressió social  
i artística».6 Organitzat en tres eixos –l’arbre i l’home, l’arbre amb personalitat 
humana, i l’arbre i els elements naturals–, es tracta d’un conjunt d’accions que 
l’artista fotografia i que confereixen a l’arbre diverses qualitats i atribucions.  
Una vegada més, trasllada el subjecte a un ens natural, desplaça la construcció 
de subjectivitat a l’entorn, fora de l’individu, complementant-lo i atribuint-li la  
qualitat de subjecte polític. A la sèrie Relacions. Relació del cos amb elements naturals 
(1975) ofereix el seu cos a la sorra, a l’herba, al mar o a la palla, entre altres elements, 
en un procés de cobertura que arriba a ser total. Aquí també s’estableix una hibri-
dació cos-element que recorda processos com Self-Burial de Keith Arnatt (1969), 
Drifts (1970) de Vito Acconci o els treballs d’Ana Mendieta, com Feathers on  
a Woman (1972) o Flowers on Body (1973). La silueta perdura o desapareix, segons 
l’element natural utilitzat, en una relació que fon els elements en un nou aliatge.

Les Relacions. Relació del cos amb elements naturals en accions quotidianes (1975) 
s’endinsen en una sèrie d’accions que ocupen la nostra vida quotidiana interac-
tuant amb diverses matèries, i esdevenen un repertori d’actes diaris seleccio-
nats per Miralles. Quins actes denotem en el nostre dia a dia? Quines són les 
accions quotidianes que connotaríem? Pensem en Novel·la (1965) de Joan Brossa, 
un recorregut per la vida d’una persona a través dels diferents documents oficials 
que ens «visibilitzen» però que difícilment parlen de nosaltres, les dades dels 
quals l’autor deixa sense completar. Respirar, mirar, menjar, passejar o fumar, 
¿són una manera de parlar de les nostres vides? Aquest component incomplet  
o inacabat també hi és a Translacions, que no pretén oferir una obra tancada, sinó 
mostrar com opera un element natural sense ser transformat, fora de context,  
i testimoniar el canvi que experimenta. D’aquests projectes en l’entorn natural, 
Miralles en durà a terme una variació de descontextualització consistent a des-
plaçar terra, herba, palla, un arbre i pedres en un entorn domèstic, i tornarà a 
confrontar el món natural amb l’artificial. Aquest desplaçament s’assembla en 
certa mesura a l’operació de la pintura de paisatge que trasllada la natura a la tela, 
i que aquí es trasllada literalment a una taula, unes cadires, un escriptori, un llit i 
un armari. Es pregunta què implica la pertinença a alguna cosa, com es capgira 
l’ordre d’allò que ve donat i on és el límit del que està establert. Són gestos que 
qüestionen què governa la mirada, com percebem les coses i com les ordenem. 

6 Agustí Hurtado Giner: «De les idees a la vida», Fina Miralles. De les idees a la vida. Sabadell: Ajuntament 
de Sabadell i Museu d’Art de Sabadell, 2001, p. 59-60 [cat. exp.], que indica com a referència que es troba 
adjunt al Quadern de treball, núm. 1, també a la p. 22. Tanmateix, no he pogut trobar la cita utilitzada.

obres (Dona-arbre, El cos cobert de palla, etc.) de les que aparentment comporten 
una major crítica social (tal com Emmascarats o Standard), s’obvia el caràcter 
desnaturalitzador i subversiu de les primeres i se les despulla d’un potencial 
polític que sí que tenen.

Naturaleses naturals, naturaleses artificials (1973) és un repertori descontextu-
alitzat d’elements naturals que es presenta amb aquests mateixos elements en la 
seva condició artificial; d’aquesta manera, s’estableix una relació dialèctica entre 
les dues qualitats partint d’un mateix origen. D’altres artistes havien experimen-
tat amb la descontextualització (el 1968, Sigmar Polke traslladava munts de pata-
tes a la galeria d’art a Kartoffeln; o el 1969, Robert Smithson desplaçava miralls 
entre les roques d’una muntanya a Mirror Displacement [Vertical on Rocky Bank], 
per posar-ne un parell d’exemples), però Fina Miralles fa un pas més enllà i juga 
amb la contraposició d’unes categories que la nostra societat, cada vegada més 
industrialitzada, tendeix a hibridar i subvertir.

En aquest sentit, les sèries Translacions (1973) o Relacions (1974-1975) can-
viaran l’ordre de les coses, ja que permuten la realitat i hibriden l’espai del que 
està establert. En El retorn (2012), el cos de l’artista que se submergeix a l’aigua 
es relaciona una altra vegada amb un dels elements naturals. Anteriorment, a 
Imatges del zoo (1974), evoca les denominades exposicions etnogràfiques o zoos 
humans que les grans exposicions universals de segle xix presentaven per mos-
trar el repertori de varietats de tribus o aborígens provinents de terres llunyanes 
i que les grans metròpolis explotaven colonialment. D’altra banda, els zo-
ològics, concebuts com a llocs per mostrar-hi animals salvatges, exhibeixen la 
supremacia humana sobre les espècies. Aquí Miralles torna a subvertir l’ordre 
establert i en capgira les categories habituals: les feres i els animals exòtics es 
presenten en fotografies, mentre que les gàbies estan ocupades per animals de 
l’entorn domèstic i per la mateixa artista. És un exhibicionisme que transmu-
ta la presentació de l’obra i en subverteix una altra vegada el sentit, la qüestió 
de l’autor i el registre de l’espectador, en una mena d’alquímia dels elements 
del món de l’art i, per què no, de la vida, que esclata quan se la desposseeix dels 
valors en què s’havia sustentat. La perdurabilitat, el valor o sentit de l’obra 
queden desplaçats, i també els valors del que és «natural», el que és «normal» i 
el que és «artificial». Què engabiem i per a què? Quan es pot dir que alguna 
cosa/algú és susceptible de ser engabiat i exhibit? Aquests treballs plantegen 
una crítica de la noció d’autoritat i de poder. El joc amb les imatges, pel fet de 
dislocar-les, genera rebuig.

Els treballs entorn de l’arbre parteixen del Costumari català.5 La referencia-
litat als costums i usos ancestrals, a l’anomenat folklore que compila el Costumari, 

5 Costumari català: usos i costums de bon pagès sobre boscos i arbredes (1920), és un document publicat per la 
Mancomunitat que acredita la relació arbre-dona. El Costumari català de Joan Amades, publicat el 1952, 
en recull una part important.
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exigia que es cobrissin els cabells en senyal de submissió, modèstia i reverència; 
però no ho exigia als homes. La mantellina a la boca emmordassa i emmudeix la 
dona, que ha d’assistir a la construcció del personatge de la nena i a la construcció 
del seu propi personatge, incapacitada per moure’s, impossibilitada per respondre 
críticament a allò que li és donat. La immobilitat induïda a través de l’educació,  
la religió, també culturalment, socialment i políticament, l’obliga a veure quina 
és la seva naturalesa, o la que s’espera que sigui: la seva altra naturalesa artificial. 
Hi ha una translació de la subjectivitat que es construeix en el recorregut de les 
imatges. La coerció a què se la sotmet a través d’un exosquelet, l’apèndix que 
la immobilitza, no és només la cadira de rodes. Cada imatge li trepitja la pròpia 
subjectivitat i queda impresa en la seva construcció biopolítica. Ser especta-
dor del que ets, ser espectador del que s’espera que siguis, del que et fan, del que 
volen que siguis, en una immobilitat autoinfligida i forçada que causa disrupció 
sobre l’expectativa, la regulació, la normativització i la normalització. Què és la 
normalitat? En el cas de la dona, ¿la feminitat, la maternitat, la família, la submis-
sió a l’home, la vida domèstica, la bellesa, la docilitat? És el retrat del titella, 
amb uns fils moguts per mans alienes. La pintura de la dona convertida en objec-
te, «dona-objecte-burgesa, dona-criada-burgesa, dona-treballadora-obrera».9

La cosificació reapareix a Emmascarats (1978), en què Miralles tapa la cara 
d’una dona amb una mantellina que li cobreix totalment el cap; amb unes corret-
ges que li lliguen el rostre; amb l’ús tergiversat d’una mitja, ja que passa dels peus 
al cap; amb un passamuntanyes; amb una caputxa com les que feien servir els 
terroristes per no ser reconeguts quan apareixien en públic. En el seu quadern de 
treball, també hi anota la possibilitat d’emprar un vel de núvia i una corona, com 
en el cas de Bertlmann, o un encaputxat religiós, entre d’altres.10 La màscara en-
cobreix, tapa, oculta, esborra, desdibuixa. D’una manera semblant a l’acció de 
dissoldre el rostre, són retrats sense entitat, sense subjectivitat. Les màscares són 
un recurs molt freqüent en el treball de diverses artistes en aquells anys. En tenim 
exemples a Schuhmaske (1976), en què Birgit Jürgenssen dibuixa una cara que ens 
mira a través d’unes corretges; a Isolamento (1972), en què Renate Eisenegger es 
cobreix la boca i els ulls amb cotó fluix i després s’encinta el rostre sencer. També 
Françoise Janicot a Encoconnage (1972) i Annegret Soltau a Selbst (1975) utilitzen 
aquest recurs; mentre que Elaine Shemilt s’emmascara nua a Constraint (1976)  
i Margot Pilz ho fa vestida a Sekundenskulpturen (1977/1978).

Emmascarats dissol la identitat, dibuixa el no-ser, esborra la imatge i la pròpia 
condició de l’ésser humà, de la mateixa manera que dissol les convencions artísti-
ques del retrat. I, com havia esquivat el bodegó i la noció mateixa de pintura, 
l’artista dissoldrà el pigment en l’aigua per pintar sense la mà, com veurem més 

9 Fina Miralles: Quadern de treball, núm. 1, p. 33.
10 Ibíd., p. 42.

Quins són els paràmetres d’autonomia i de pertinença, a què estan subjectes  
i com es disloquen aquests valors. 

L’operació que comporta Petjades quan es marca l’espai caminat s’amplia  
a Standard (1976). A través de l’educació, dels estereotips socials i culturals, se’ns 
designa com a individus, se’ns assenyala: l’exercici d’una mare vestint la filla es 
converteix en una maniobra connotada amb cadascun dels atributs que li assigna. 
Aquest recorregut s’interromp seqüencialment amb imatges familiars o extretes 
dels mitjans de comunicació que tracen un itinerari complementari a través de tot 
el que s’espera d’aquesta nena: valors, comportaments, actituds, ideologia i creences. 
La primera comunió, el casament, la maternitat i la formació d’una família; quali-
tats com la bellesa, l’elegància o convertir-se en objecte de desig; però també 
atributs com la submissió, l’acatament a l’autoritat en l’àmbit de la família, de 
l’educació i en la societat, són codis que construeixen una identitat social, que 
esquiva la subjectivitat individual. Em deia Miralles que «vestir el cos és vestir la 
ment».7 Convindria refutar la consideració d’aquesta obra únicament com a femi-
nista. Sense perdre la perspectiva de gènere, la lectura que se’n pot fer és molt més 
complexa i rica. Miralles descriu Standard com «[...] una acció que evidencia els 
valors tradicionals donats a la dona “standard”, inculcats des de la infantesa pels 
pares, els mestres, els marits, les lleis, l’església, la societat, etc. A la dona no 
la deixen ser mestressa de la seva vida, ser ella mateixa; primer és la filla de..., 
després la dona de... i després, la mare de...»8 Quan va presentar aquesta obra per 
primera vegada a la Galeria G l’octubre del 1976, Fina Miralles es va asseure en 
una cadira de rodes, s’hi va lligar pels turmells i els canells, i es va tapar la boca 
amb una mantellina. En aquesta posició es va col·locar davant d’una projecció 
d’imatges, a la qual s’afegien un programa de televisió en un petit monitor i una 
emissió de ràdio que evocaven la sobrecàrrega ideològica dels mitjans de comu-
nicació de l’època: programes com el consultori d’Elena Francis, que es va emetre 
des del 1947 fins al 1984 i que, amb els seus consells a les oients sobre temes 
sentimentals i familiars, exercia un adoctrinament conservador i tradicional.

Sense el component sexual tan explícit de les Dorines de Carol Rama (anys 
quaranta), lligades amb corretges al llit o en cadires de rodes, la figura alienada 
per una suposada malaltia mental es presenta aquí alienada per una malaltia so-
cial. La núvia embarassada de Renate Bertlmann a Schwangere Braut im Rollstuhl 
(1978) sembla moure’s espasmòdicament lligada a una cadira de rodes, com les 
vaques boges a què al·ludeix Rama («io sono la mucca pazza»). El vel de núvia 
de Bertlmann es transforma aquí en la mantellina que es posaven les dones du-
rant el franquisme per tapar-se el cap quan anaven a missa. L’església catòlica 

7 Conversa entre Fina Miralles i Teresa Grandas, Cadaqués, 25 de setembre de 2018.
8 Fina Miralles: Testament vital. Sabadell: Edicions de Gràfic Set, 2008, p. 17. També disponible a la web 

de Fina Miralles (apartat «Publicacions»).
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fores subjacents en cadascun dels elements que formen part de Matances, el 
potencial simbòlic que sorgeix de la relació iconogràfica rizomàtica es reforça 
amb les fotocomposicions.

El conjunt de les fotocomposicions de Matances mereix que ens aturem en 
el repertori conceptual i iconogràfic que comprenen. Continuem respirant  
o Sístole-diàstole apel·len a allò que evidencia la vida, però Miralles també ironit-
za sobre què és estar viu: Veure-hi no és estar viu; a Ferits, la ferida és un estat 
transicional entre la vida i la mort; i a Abandonats mostra la imatge del gos sol 
en un pis. N’és destacable la ironia: Entre baionetes combina imatges d’un casa-
ment al costat d’imatges d’infermeres fent la salutació feixista i del Papa assegut 
a la cadira gestatòria; o apareix la diana –com la punteria precisa en l’acte de 
matar i en el joc– que es mostra a Dar en el blanco o Fer forat, on pot ser les dues 
coses, en un límit difús entre plaer i destrucció, amb un clar component sexual. 
En algunes Matances hi afloren conceptes artificials del nostre imaginari social 
com la justícia i la família, que haurien de ser espais socials de protecció, però 
que revelen el seu costat més fosc i les contradiccions sobre les quals se susten-
ten: els valors de protecció i submissió, la incomunicació, la por i la impunitat,  
el sotmetiment (Abaixar el cap), l’obediència imposada (Debo ser obediente),  
la imposició religiosa (Ciris). S’explicita la mort a Mort, i també queda simbolit-
zada amb la pell d’un animal (Gat mesquer, Pèl i ploma) i la presència d’animals 
morts, molts d’atropellats en les cunetes de les carreteres, per denunciar una altra 
forma de brutalitat en la qual el progrés, el que és artificial, anul·la el que és na-
tural. A Esquela per a un lleopard l’animal apareix mort en vida, tancat en una 
gàbia com en els zoològics, allunyat del seu hàbitat natural, encara que també 
molts d’aquests animals se sacrificaven per obtenir-ne pells de luxe o eren caçats 
per plaer. S’escenifica la mort sense morir en el cas de la dona lligada nua a un 
llit. L’executor i l’executat en un mateix pla es poden arribar a confondre en el 
replec ambigu de les estratègies de poder i els seus símbols, com el triangle.

Precisament El triangle com a simbologia de poder i mort (1976) és una acció 
que incideix en les diverses lectures que s’atribueixen a una imatge segons la 
manera en què es presenta a l’espectador, servint-se del triangle com a simbolo-
gia de poder, manipulació i mort. El triangle pot simbolitzar la deïtat, una reli-
gió, la masculinitat, la victòria o el franquisme, és a dir, aspectes socials, polítics 
o religiosos. Els signes són manipulats per un prestidigitador, un personatge que 
hibrida el joc i la màgia amb el poder i la mort. En aquesta mateixa línia trobem 
l’obra que Miralles va presentar al pavelló espanyol de la Biennal de Venècia de 
1978, Mediterrani t’estim, al voltant del tema «De la natura a l’art i de l’art a la 
natura». La seva intervenció s’exposava al costat de treballs de Nacho Criado, 
José María Iturralde i Pilar Palomer, amb fotografies de ponts dels enginyers 
Martínez Calzón i Fernández Ordóñez. Santiago Amón va qualificar la instal-
lació de l’artista de «metàfora, més literària que plàstica, entorn de l’amenaça de 

endavant. El context social, polític, educatiu i religiós torna a ser objecte d’inte-
rès a Matances (1976-1977), que Miralles descriu com «fotocomposicions, 
textos, objectes i esquemes sobre paper. El tema principal és la manipulació 
feta per l’home sobre els animals i a ell mateix, el poder i l’exercici del poder.»11 
«Composicions i fotomuntatges damunt d’un suport, dirigides al tema de la 
mort física (aparent) i al de la mort psicològica produïda per la manipulació,  
el poder, etc., en animals i persones. Aquest treball ha estat elaborat a finals de 
1975, però la seva realització no s’ha concretat fins a 1976 i 1977.»12 Aquesta obra 
es compon de diverses peces. Una és un vídeo sobre la matança del porc en 
què s’insereixen fotografies en blanc i negre del recorregut escolar de la seva 
infància i fragments d’imatges domèstiques d’un gos tancat en un pis. La ma-
tança del porc era un dels costums més arrelats en les zones rurals de Catalunya,  
una tradició ancestral, segons Joan Amades, que conjuga el ritu sacrificial amb 
l’abastiment domèstic.13 Una altra peça seria el múltiple Diviértase matando, 
amb les siluetes que s’utilitzen en pràctiques de tir i que sovint apareixen a les 
casetes de fira per practicar la punteria, totes amb una diana al pit; en aquest 
cas, es combina l’aspecte lúdic i la relació amb la mort imposada, el joc i la 
tragèdia, presents en l’imaginari des de l’antiguitat. Els jocs del circ romà recor-
rien al sacrifici per causar plaer en els espectadors, que gaudien i es divertien 
en una mena de pornografia de la violència.

També a Matances, concretament en el tríptic Tres esquemes de mort artificial, 
que Miralles va presentar a la Biennal de París el 1977, hi ha tres seqüències inter-
relacionades. A la primera part del tríptic s’hi veu una imatge d’Els afusellaments 
del 3 de maig, la pintura de Goya que rememora l’execució de patriotes i ciutadans 
després dels aixecaments a Madrid contra l’ocupació francesa (1808); a sota, un 
fris de creus, de Crist a la creu i de la gran creu del Valle de los Caídos. Al centre 
hi apareix, en primer terme, la figura de l’home acabat d’ajusticiar del quadre de 
Goya en paisatges i entorns diversos. Finalment, la tercera part del tríptic està 
formada per la fotografia de Fina Miralles el dia de la primera comunió, vestida 
–com era costum– de petita núvia, amb els fusellers de la pintura apuntant cap  
a ella. Davant del tríptic s’hi retalla la silueta del mort dibuixada a terra, tal  
com se sol fer en les investigacions policials d’un crim.14 Mitjançant les metà-

11 Testament vital, op. cit., p. 17.
12 Arxiu del Museu d’Art de Sabadell.
13 Amades la recull el 1952 en la compilació sobre el Costumari català, en el volum v, dedicat a la tardor.
14 En el seu quadern de treball Miralles hi havia anotat una altra composició d’imatges diferents: a la pri-

mera part, la fotografia d’un suïcidi i la foto de la tomba de Gabriel Ferrater, l’escriptor i poeta que es va 
suïcidar (27 d’abril de 1972) després d’haver-ho anunciat. A la segona part, la fotografia d’una execució  
i la tomba de Txiki, el militant d’ETA que va ser executat per afusellament el 27 de setembre de 1975, 
poc abans de la mort del dictador. I, finalment, la tercera part formada per una fotografia d’un accident 
i una altra de la tomba de la mare de l’artista. Al quadern hi indica la presència del perfil d’un cadàver  
a terra, amb rastres de sang; i també hi esmenta el vídeo. Però, tal com hem vist, la formalització final va 
ser diferent. Quadern de treball, núm. 1, p. 37.
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mort que pesa (sense remei o recurs) sobre el mar Mediterrani».15 L’espai estava 
cobert per una tela de mosquitera com les de les tendes de campanya, que segons 
Miralles representava l’úter de la nostra cultura,16 i el paviment era ple de sorra; 
al mig hi havia una llosa que feia de làpida, amb la inscripció: «Vola gavina / 
estigues alerta / que l’home ja és aquí», davant d’una pell de guineu amb el forat 
causat per un tret.

Amb aquest conjunt d’obres, Fina Miralles planteja un recorregut per aquells 
aspectes de la naturalesa natural de l’home i aquells que la seva naturalesa artifi-
cial construeix, que denoten el seu costat més salvatge i destructiu. Reflexiona 
novament sobre la condició del que és natural i artificial; en una proposta que, 
per descomptat, implica una crítica social i política, una resposta a les condicions 
que la societat imposa a les dones, però també als homes; a tothom més enllà del 
gènere. L’eix es vertebra sobre la natura i l’artifici com a elements constitutius 
dels éssers i de les coses, però també de l’art. De fet, el replantejament del que és 
artístic, dels valors que sustenten l’art i d’allò que li dona sentit, i la revisió dels 
rols dels agents que hi intervenen, continua latent i emergeix en les obres que 
farà més endavant.

A partir del 1979 Miralles torna a la pintura, un llenguatge del qual ja havia 
alterat els fonaments temps enrere: amb el bodegó a Natura morta o el retrat  
a Emmascarats, en què la imatge fotogràfica oculta el rostre. Potser és un llenguatge 
que no ha abandonat del tot. Les sèries Paisatge i Doble horitzó són pintures de 
paisatge que treballa com a muntatges a partir d’una tela i un bastidor. El quadre 
no és el suport per a la pintura. Tela i bastidor estan concebuts com un entramat 
complex: plecs, girs, absències, obertures i buits. L’artista parla d’aquests treballs 
com de construccions: «Separant els dos elements del quadre, bastidor i tela, i 
utilitzant-los com elements d’expressió i construcció, vaig fer unes estructures 
que, conjuntament amb els elements naturals, no reproduïen paisatges, sinó que 
eren paisatges per si mateixes.»17 Forada i deforma la tela, incorpora la paret com 
a element de l’obra, pinta el bastidor, en alguns casos fins i tot els elements del 
quadre no se sotmeten a la pintura, i el quadre mateix esdevé un objecte pla. Jordi 
Pablo afirmava que el retorn al suport clàssic del bastidor i la tela prové de l’inte-
rès continuat de Miralles per comprendre el tòpic del paisatge en la pintura.18 
Les Relacions i les Translacions estan en aquesta línia de treball. També «pinta» 
paisatge afegint a la tela un munt de terra, una branca de farigola o una pedra. 
Una altra forma de pintura serà la immersió de la tela o el paper en aigua amb 
anilines de color, deixant que la capil·laritat n’impregni progressivament el suport. 
Curiosament s’ha atribuït a aquests treballs un sentit de despossessió de l’aura 

15 «La Bienal y la ciudad de Venecia», El País (13 de juliol de 1978).
16 Conversa entre Fina Miralles i Teresa Grandas, Cadaqués, 11 de juliol de 2019.
17 Testament vital, op. cit., p. 20.
18 Paisatge. Barcelona: Fundació Joan Miró, Barcelona, gener del 1979 [cat. exp.].

manufacturada; la mateixa artista destaca que la seva mà no hi intervé, al contrari 
del que passarà en els dibuixos dels seus quaderns de viatge de mitjans dels vui-
tanta i en les pintures que farà a partir d’aleshores: «Després de tants anys negant 
la mirada, la mà i el sentiment, aquest estiu del 1983 tornava a dibuixar amb la 
mà el que veien els meus ulls.»19 Al 1984, després d’un viatge per Llatinoamèrica, 
inicia una pràctica de l’art «oberta als sentiments i a les emocions, així com al 
llenguatge simbòlic i el pensament màgic».20 La seva pròpia necessitat de créi-
xer i d’entendre la vida, i d’entendre’s ella mateixa, sembla allunyar-la de tot el que 
és anterior a aquest moment en què comença una via de coneixement interior que 
n’impregna l’actitud vital i l’activitat com a persona-artista. Fina Miralles parla 
d’absència d’emoció i de neutralitat en aquestes obres, si bé ens interpel·len amb 
tanta força que és impossible defugir l’emoció, la sensualitat i el compromís 
polític que transmeten. Fins a un cert punt aquesta observació podria sorprendre, 
si no fos perquè està molt determinada per un canvi vital (diria que radical) que 
li fa entendre la seva obra d’una manera molt diferent a partir d’aleshores. Més 
enllà, però, de consideracions introspectives i magicistes, cal remarcar la coherèn-
cia i troncalitat que travessen la seva obra.

Tal com anunciàvem en començar aquest text, aquest projecte pretén revi-
sar una part de la producció de Miralles sense basar-se en els principis taxono-
micistes que la historiografia de l’art li ha atribuït, i que s’han destacat des de 
bona part de les lectures d’aquests últims anys; una revisió a partir de la qual 
es puguin generar nous relats i interpretacions que enriqueixin el treball ja de 
per si ric, complex i bellíssim de l’artista. Per aquest motiu la publicació també 
s’ha pensat com un espai per plantejar-hi altres discursos crítics. La tria dels 
autors no és una dada irrellevant i s’origina en propostes formulades ja fa temps 
que es mantenen vigents.

A finals del 2007 la revista Papers d’Art de Girona va publicar un número 
especial, titulat Vivid Radical Memory, entorn de l’art conceptual. Valentín Roma 
hi va col·laborar amb un article sobre el context històric i estètic del Grup de 
Treball, on formulava una idea fonamental com a punt de partida per revisar 
l’anomenat art conceptual, especialment emmarcat en les pràctiques desplegades 
a la Catalunya dels setanta: «Si analitzem les successives revisions que s’han re-
alitzat de l’art conceptual espanyol en els últims quinze anys podem apreciar 
diversos aspectes paradoxals que es repeteixen de manera simptomàtica i que, 
d’alguna manera, dibuixen un determinat “model” estereotipat d’interpretació 
enfront de la manera d’enquadrar aquestes mateixes pràctiques artístiques en el 
discurs històric.»21 En el seu diagnòstic es refereix a la museïficació de l’art con-

19 Testament vital, op. cit., p. 23.
20 Conversa entre Fina Miralles i Teresa Grandas, Cadaqués, 12 de març de 2020.
21 Valentín Roma: «Algunes “desconsideracions” a propòsit del Grup de Treball i el seu context historico-

estètic», Papers d’Art, núm. 93 (2n semestre de 2007), p. 92. 
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ceptual com una «revisitació [...] aïllada i poc complexa» en la qual l’autor con-
sidera que hi rau un dels problemes principals: «La reconstrucció d’aquestes 
mateixes activitats com a confrontació amb els contextos que les van aixoplugar, 
és a dir, la seva representació com a fenomen confrontatiu amb un temps i amb 
unes condicions socials, econòmiques, polítiques, ideològiques... i no tant com una 
“arqueologia” o unes formes o estils artístics.»22

L’article derivava en consideracions sobre el Grup de Treball que no cal trac-
tar ara, però l’encertava en centrar el debat cap a les formes d’aproximació a l’art 
conceptual. Al mateix número, Jesús Carrillo es referia a les propostes «reïfi-
cadores i neutralitzadores de la història de l’art»23 en relació amb la historiografia  
de l’art conceptual a Espanya. Poc temps després de l’aparició d’aquell número de 
Papers d’Art, es va organitzar el taller «On va ser (o es va perdre) el que és polític», 
un seminari que formava part del cicle L’art després dels feminismes en el marc del 
PEI, el Programa d’Estudis Independents del MACBA, amb una sessió titulada 
«Entre conceptualismes i feminismes: el cas de Fina Miralles», en la qual van parti-
cipar Assumpta Bassas, Jesús Carrillo i Pilar Parcerisas. El taller estava dirigit 
per un equip de participants de la segona edició del PEI format per Julianne 
Debeusscher, Tamara Díaz Bringas, Fernanda Nogueira i Linda Valdés. La 
sessió es va plantejar com un qüestionament d’algunes pràctiques historicistes  
i crítiques que havien advocat per la neutralització del conflicte i l’homoge-
neïtzació de les diferències i l’havien desposseït del vessant polític. Tot i el temps  
que ha passat des de la publicació de Papers d ’Art i des del seminari del PEI,  
algunes de les qüestions que s’hi van formular continuen ben vigents. D’aquí 
la invitació a Valentín Roma, Tamara Díaz Bringas i Maite Garbayo-Maeztu, 
que ha investigat el treball de Fina Miralles aquests últims temps.

Els autors han respost generosament a aquesta invitació, i esperem que 
aquest projecte ens permeti accedir als àmbits cap on apunta actualment el tre-
ball de Fina Miralles. Soc totes les que he sigut vol evitar els espais de confort, els 
biaixos epistemològics, i fins i tot les aproximacions que legitimin un discurs 
basat en una innocuïtat que creiem que és aliena a la seva obra. La idea és enten-
dre els mecanismes d’interpel·lació del seu treball, i analitzar què proposa avui 
en dia. Es tracta, doncs, d’obrir nous espais interpretatius.

22 Ibíd.
23 Jesús Carrillo: «Conceptual Art Historiography in Spain», Papers d’Art, núm. 93 (2n semestre de 2007), 

p. 46.

La dificultat de tenir un cos

Sempre he pensat que una violència latent, una mena de dolor, travessa els cossos 
que Fina Miralles posa en escena. Es tracta d’una violència que el cos repeteix 
contínuament sobre si mateix, com si mirés de recosir un estrip o reparar un buit 
que hi ha quedat dins. Una violència que cita altres violències, potser exerci-
des sobre el propi cos, o potser transmeses en una xarxa històrica que viatja de cos 
a cos. Si bé el trauma seria inexistent si no hi hagués un segon esdeveniment que 
el desencadena, sempre hi queda una mena de rastre, com una ombra, que es fa 
present quan apareix la imatge del cos de l’artista.

Aquesta violència es torna més explícita en el període comprès entre 1975 
i 1977, amb treballs com Matances, Standard o Emmascarats, que posen de 
manifest una clara voluntat de fer visibles els estralls de la dictadura franquis-
ta sobre el cos social en general i sobre el seu propi cos (com a cos femení) en 
particular. Però el dolor, i una certa assumpció del poder que té la performance 
per mitigar-lo, ja hi era en la sèrie Relacions. Relacions del cos amb elements 
naturals (1974-1975), que tot i haver-se llegit sovint com a exemples locals de land 
art, es presten a lectures més complexes que tenen en compte algunes par-
ticularitats contextuals, com la condició de dona artista de Fina Miralles  
o l’adscripció d’aquestes accions als últims anys de la dictadura franquista.

En algunes d’aquestes accions l’artista es comença a cobrir el cos amb 
matèries diverses (pedres, sorra o terra) i el va ocultant a poc a poc fins a fer-lo 
desaparèixer del tot sota un túmul que en certifica la presència. La quietud del 
cos és una qüestió clau per entendre aquesta sèrie, que estableix relacions amb 
la natura basades no en l’explotació i l’extractivisme, sinó en la trobada, la in-
tersubjectivitat i l’afectació mútua. La quietud seria allò que apaivaga el cos  
i l’acull. D’altra banda, quedar-se quieta és un gest característic de les accions 
de Miralles que ha perdurat al llarg dels anys i que l’artista interpreta com una 
manera de parar, d’interrompre l’engranatge productivista en què estem immer-

Fina-arbre, Fina-pedra, Fina-terra

Maite Garbayo-Maeztu


