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Als marges de l’art.
Creació i compromís polític

Tot i que la relació entre creació artística 
i compromís polític ve de molts anys enrere, va 
arribar a nivells inusitats d’intensitat al llarg 
de l’últim segle, impulsada, entre  altres raons, per 
les transformacions socials ràpides i profundes 
que es van succeir a mesura que fenòmens com la 
industrialització, el desenvolupament dels mitjans 
 de comunicació o l’expansió del consum anaven calant, 
gradualment, en la societat occidental. Promogudes 
per aquests i altres fenòmens, nombroses inquietuds 
polítiques, tant conservadores com progressistes, 
van sacsejar el món cultural i van trobar vies per 
manifestar-se a través d’ell, i en especial a través 
de les arts visuals, les quals, gràcies a la 
immediatesa i la potència de l’impacte de la imatge, 
molt sovint van ser el vehicle de transmissió idoni 
per a determinades actituds de caire ideològic.
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Tan inextricables són els lligams que uneixen els 
àmbits de l’art i la política com els que connecten 
la difusió d’idees polítiques i l’ús de la impremta. 
Els primers documents impresos a Occident de què 
es té constància, molt anteriors a la Bíblia de Gu-
tenberg, van ser fulls volants de contingut polític.  
A través d’una selecció de materials impresos que ha 
estat determinada per aquests tres eixos --art, causes 
polítiques, difusió impresa--, l’exposició Als marges 
de l’art. Creació i compromís polític il.lustra, per 
mitjà de revistes, llibres d’artista, cartells i fulls 
volants, els diferents entrecreuaments de l’art i la 
implicació política que es van produir durant la se-
gona meitat del segle xx.

Les peces triades per a aquesta mostra daten en la 
seva majoria del període comprès entre el 1960 i el 
1980, durant el qual es va produir una transforma-
ció especialment profunda de les formes artístiques. 
Amb la intenció d’alliberar-se de la tirania exercida 
fins llavors per la unicitat i originalitat de l’ob-
jecte artístic, molts artistes es van plantejar tro-
bar una manera de distribució de les seves creacions 
il.limitada i alhora no gaire costosa, per a la qual 
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cosa la impremta resultava un recurs molt adient. 
Tanmateix, cal no oblidar que la interrelació d’art, 
compromís i difusió impresa compta amb moltíssims 
precedents: per esmentar només dos exemples a prin-
cipis de segle, els integrants del moviment futurista 
italià van esgrimir la bandera dels ideals feixistes, 
mentre que, a l’altre extrem de l’espectre polític, les 
postures pacifistes i la denúncia de les injustíci-
es comeses per les classes dominants van ser moneda 
comuna entre dadaistes i surrealistes. A fi de retre 
compte d’aquests antecedents històrics, Als marges de 
l’art arrenca cronològicament amb dos tracts --fulls 
solts de text destinats a difondre declaracions de 
principis-- surrealistes que daten del 1933 i el 1936 
respectivament, per saltar després fins als anys sei-
xanta, dècada en la qual es van editar nombroses pu-
blicacions periòdiques per a la difusió d’informació 
artística, política i cultural. Entre elles, el 1961 es 
va començar a distribuir entre els cercles univer-
sitaris alemanys la publicació radical d’esquerres 
Konkret, autodefinida com a «revista independent de 

cultura i política», la redactora en cap de la qual, 
Ulrike Mainhoff, abandonaria la revista el 1969 per 
integrar-se en el grup armat Rote Armee Fraktion. 
Una mica més endavant, el moviment holandès Provo, 
a mig camí entre el Dadà, l’anarquisme i la ironia, 
va posar en marxa una revista del mateix nom (1965-
1967); el seu primer número, subtitulat «Revo», va ser 
immediatament confiscat i destruït per la policia.  
Les revistes International Situacioniste (1958-1969) 
i The Situationist Times (1962-1967), per la seva ban-
da, destaquen entre les abundants publicacions posa-
des en circulació per la Internacional Situacionista 
per divulgar la intensa activitat teòrica generada 
per aquest moviment, que contrastava marcadament 
amb l’ús de les arts visuals. L’apropiació per part 
dels artistes plàstics de recursos propis de la cul-
tura popular, amb l’objectiu de simplificar els seus 
missatges i arribar fins a un públic més ampli, és una 
constant en la història de l’art compromès, i es fa 
evident en el full volant Ten Days that Shook the 
University, publicat conjuntament pel moviment si-
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L’ús radicalment creatiu del llenguatge 

constitueix un dels recursos més 

significatius que han fet servir els 

artistes visuals a l’hora de transmetre 

missatges destinats a «despertar 

consciències» de gran impacte

Voter contre [le] capital ne suffit pas, 1968
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tuacionista i els estudiants de la Universitat d’Es-
trasburg el 1967, en els prolegòmens de les revoltes 
contestatàries del Maig del 68.

Formant part dels nombrosos col.lectius que es van 
aixecar en protesta durant la primavera del 1968 
hi havia també molts artistes plàstics, alguns dels 
quals es van encarregar de dissenyar els cartells 
impresos i distribuïts des dels tallers dirigits per  
Gérard Fromanger a l’École des Beaux-Arts de París,  
per difondre missatges de protesta; això no obstant, 
en la gran majoria dels casos aquests cartells mai no 
van arribar a ser signats, a fi de treure protagonisme 
als seus autors individuals i donar més pes al con-
tingut. D’aquests cartells, en destaquen el poderós 
impacte visual i la senzillesa dels seus enunciats, 
que de vegades són subtils i indirectes --«Il faut du 
noir pour sortir du rouge», en un cartell de Degot-

tex-- i d’altres, molt clars i rotunds: «Voter contre 
[le] capital ne suffit pas.»

Idees semblants a les defensades durant les protestes 
del Maig del 68 es van tornar a difondre al cap d’un 
any, durant el festival celebrat a Charlottenburg 
(Dinamarca) arran del segon centenari de la Reial 
Acadèmia de Belles Arts de la Ciutat. Per a aquest 
festival, l’historiador Troels Andersen, defensor 
d’idees anarquistes no violentes, va idear el Butlle-
tí del Festival 200, que es va publicar diàriament 
entre el 8 i el 18 de juny de 1969 i va comptar amb 
la col.laboració de nombrosos artistes --entre ells 
Herman de Vries, Marc Adrian i Tom Kugiers-- que, per 
a les seves intervencions en el butlletí, feien ús de 
tècniques com el collage, la manipulació d’imatges i 
la combinació de text mecanografiat amb text manus-
crit, amb la qual cosa explotaven a fons el doble 



nivell de lectura --semàntic i visual-- a què es 
presta la pàgina escrita. L’ús radicalment crea-
tiu del llenguatge constitueix un dels recursos 
més significatius que han fet servir els artistes 
visuals a l’hora de transmetre missatges desti-
nats a «despertar consciències» de gran impacte; 
en aquest tret, sens dubte, es pot rastrejar la 
poderosa influència de la poesia visual i concreta. 
Malgrat que la poesia visual gairebé sempre ha 
estat objecte d’una divulgació molt escassa --els 
tiratges reduïts implicaven una difusió molt 
limitada--, la seva capacitat per explotar i des-
bordar convencions lingüístiques, alhora que la 
seva combinació innovadora de paraula i imatge en 
el suport bidimensional de la pàgina, han exercit 
un poderós influx en altres moviments i col.lectius 
artístics políticament compromesos al llarg del 
segle xx. En aquesta exposició s’inclouen algunes 
publicacions ubicables en el territori fronterer 
entre poesia visual i art compromès, com ara una 
sèrie de materials del grup Textruction editats 
per l’École Spéciale d’Architecture de París el 
1972, i la revista uruguaiana Ovum, publicada per 
Clemente Padín en les mateixes dates. 

Les derivacions d’aquests usos del llenguatge són 
comunes a molts artistes llatinoamericans que al 
llarg de tota la segona meitat del segle xx, però 
especialment durant els períodes dictatorials dels 
seixanta i els setanta, van ser objecte d’agressives 
polítiques estatals de repressió. Les motivacions 
per a la creativitat lingüística en aquests casos, 
tanmateix, no eren únicament estètiques, sinó que 
naixien en bona mesura de la necessitat de burlar 
la censura i escapar-se del control governamen-
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tal per posar en circulació missatges de 
denúncia social. L´exclamació «¡Basta de 
corturas!», de Clemente Padín (s.d.), és un 
bon exemple d’aquestes actituds, que també 
es poden trobar en moltes de les nombro-
ses peces editades per Edgardo Antonio 
Vigo al llarg de la seva vida, i en els 
elments d’art correu dels quals el mateix 
Vigo va ser un promotor destacat. Per a 
aquesta exposició s’han seleccionat dues 
revistes-caixa editades per Vigo: Biopsia 
2 (1993), del Grupo Escombros, que apunta 
contra la corrupció amb el lema «Arroje 
aquí todo lo que corrompe» enganxat a una 
bossa d’escombraries, i Biopsia 4 (1997), 
de Juan Carlos Romero, titulada «Memoria 
de la materia», constituïda en homenatge 
plàstic als desapareguts i represaliats 
durant la dictadura argetina. 

Els eslògans impactants i els jocs de paraules, com-
binats de nou amb imatges poderosament cridaneres 
en cartells de gran tirada, han estat utilitzats tot 
sovint també per altres grups o moviments de cons-
cienciació que responien a motivacions diverses. Són 
paradigmàtics, en aquest sentit, el col.lectiu Black 
Panthers, actiu sobretot als seixanta i principis dels 
setanta en la defensa dels drets civils de les persones 
de color, i als anys vuitanta el grup Guerrilla Girls, 
les integrants del qual s’amagaven en l’anonimat per 
donar més pes a les seves reivindicacions de gènere. 
Però les denúncies de situacions de submissió no són ex-
clusives dels col.lectius que se senten en minoria, sinó 
que tot sovint tenen un caràcter tristament general,  
i responen a situacions en què el poder institucional  
o de qualsevol altre tipus s’erigeix en instrument de 
domini. La imatge triada per Klaus Staeck per emmar-
car-la simbòlicament en un cartell del 1975, acompa-
nyada de la frase «L’art d’aujourd’hui n’a pas lieu au 
musée», mostra un policia que colpeja un manifestant; 
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en el seu llibre d’artista T.V. Folk-Dance: Tango of 
Violencia (1977), Jürgen Harten replica una situació 
semblant en què les figures protagonistes del for-
cejament --una d’elles, uniformada-- s’han simplificat 
per reduir-se a siluetes; Jenny Holzer porta la re-
ducció encara més enllà i envolta la seva denúncia 
en una única frase que ocupa tota la portada d’un 
llibre realitzat el 1983: Abuse of Power Comes as 
No Surprise.

La subversió dels sistemes simbòlics en què se sus-
tenta el poder ha constituït una via de sortida 
que permet als creadors expressar una situació 
d’injustícia o desigualtat social. La iconografia 
dels mapes és manipulada moltes vegades, tal com 
passa amb el llibre Poé/lítica de Julio Plaza 
(1977), i també és freqüent la modificació creativa 
de documents o símbols oficials: el passaport i els 
mapes d’Alfredo Jaar (1992), els dòlars foradats 
per trets de bala de Bang, bang, bang (Samaral, s.d.), 
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els cruzeiros brasilers manipulats per Cildo Mei-
reles i la reintrepretació de la bandera alemanya 
proposada per K. P. Bremer en el cartell Korrektur 
der Nationalfarben (1973) constitueixen uns quants 
exemples d’aquesta actitud de reinterpretació gràfica 
i apropiacionisme crític. Això no obstant, no ha es-
tat el poder polític, o els seus representants, l’únic 
objecte de denúncia; a mesura que els mitjans de co-
municació s’anaven erigint en actors cada vegada més 
poderosos del joc social, els artistes van reaccionar 
davant d’aquesta nova hegemonia --amb peces com el 
cartell per a l’exposició Villeparisis de Joan Rabas-
call (1974) i el missatge «You are consumed. You are 
the product of television» de Richard Serra (1973)-
-, com també ho van fer contra el sistema mateix de 
l’art: entre altres materials, el cartell No New Ar-
tists de Les Levine (1992) i el missatge que dóna títol 
a un llibre de Jean Toche, I Piss on the Arts (2001), 
donen bona fe d’aquesta reacció. 

A partir dels anys vuitanta, altres causes socials  
i polítiques van trobar ressò en l’àmbit artístic: 
l’ecologia, les qüestions d’identitat ètnica i nacio-
nal, la lluita contra la sida, la visibilitat homose-
xual i la marginació dels immigrants són altres temes 
que apareixen reflectits també en els materials selec-
cionats per a aquesta exposició, que arriben fins als 
nostres dies amb el virulent rebuig a la guerra de 
l’Iraq i la denúncia del centre de detenció il.legal 
de Guantánamo, entre altres causes.

En el seu conjunt, la selecció de peces feta per a 
aquesta exposició conforma un paisatge clarament 
fronterer entre els territoris de l’art i la ideologia, 
que travessa diagonalment els àmbits del pensament, 
l’activisme polític i la creació artística. El paisatge 
sonor de fons també aprofundeix en aquesta temàti-
ca: es tracta de Campaign (1973), de l’artista alemany 
Ferdinand Kriwet: un muntatge en què es juxtaposen 
fragments dels discursos que van pronunciar els can-
didats a les eleccions presidencials americanes del 
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