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Artistes que van acudir a PamplonaArtistes que van acudir a PamplonaArtistes que van acudir a PamplonaArtistes que van acudir a Pamplona    
Artistes participants (llista elaborada a partir de les crítiques aparegudes a la premsa): Juan José 
Aquerreta, Arri, Balerdi, Isabel Baquedano, Néstor Basterrechea, Bonifacio, Ramón Carrera, Eduardo 
Chillida, Gonzalo Chillida, Luis Garcí Núñez (“Lugán”), Agustín Ibarrola, Iñurrieta, Mari Paz Jiménez, 
Vicente Larrea, Remigio Mendiburu, Mieg, Mirantes, Javier Morrás, Ortiz de Elguea, Pedro Osés, 
Joaquín Resano, Mariano Royo, Rafael Ruiz Balerdi, Pedro Salaverri, Sistiaga, Zumeta. // Altres artistes: 
Javier Aguirre, Carlos Alcolea, José Luis Alexanco, Shusaku Arakawa, Jordi Benito, Nacho Criado, 
Equipo Crónica, Esther Ferrer, Xavier Franquesa, Joan Gardy Artigas, Madelaine Gins, Llimós, Antoni 
Muntadas, Fernández Muro, Denis Oppenheim, Martial Raysse, Salvador Saura, Francesc Torres, 
Isidoro Valcárcel Medina. // Poetes: Alain Arias Misson, Carlos Ginzburg, Jorge Glusberg, Ignacio 
Gómez de Liaño, Lily Greenham, Kriwet, Fernando Huici, Javier Ruiz. // Arquitectes: José Miguel de 
Prada Poole. // Creadors de dansa i teatre: Laura Dean i el seu grup, Merce Cunningham (com a 
espectador), Ludwig Flaszen, Kathakali de Kerala. // Músics: Agúndez, José i Jesús Artza, J. S. Breton, 
Silvano Bussotti, John Cage, Luis de Pablo, Diego el del Gastor, Luc Ferrari, Grocco, Juan Hidalgo, 
Hornung, Kathakali de Kerala, Hoseyn Malek, Tomás Marco, Walter Marchetti, Carmelo Llorente 
(Orfeó Pamplonès), Eduardo Polonio, Steve Reich, Josef Anton Riedl, Tran van Khe, David Tudor, 
Horacio Vaggione. // Espectadors: Juan Antonio Aguirre, Castilla del Pino, Luis Gordillo, Armano 
Montesinos, Simón Marchán, Tomás Llorens. 
 
Total d’artistes representats aTotal d’artistes representats aTotal d’artistes representats aTotal d’artistes representats alslslsls Encuentros Encuentros Encuentros Encuentros:::: 348 
Directors:Directors:Directors:Directors: José Luis Alexanco i Luis de Pablo (grup Alea)1 
 

                       

 
Plànol de la ciutat de Pamplona on s’assenyalen les zones que van ocupar els Encuentros. / Vista general de les cúpules inflables projectades per 
l’arquitecte José Miguel de Prada Poole per als Encuentros. 

                                                 
1 Cfr. DÍAZ CUYÁS, José, amb la col·laboració de Carmen Pardo. “Pamplona era una fiesta: tragicomedia del arte español”, a 
Desacuerdos I. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español, Donostia-Barcelona-Sevilla: Arteleku-MACBA-UNIA, 
2004, p. 30. 



“A l’estiu del 1971 va tenir lloc a Buenos Aires 
l’estrena de Soledad Interrumpida, obra 
plasticoacústica de la qual Luis de Pablo i jo som 
autors. Aquest fet, precedit de molt de temps de 
treball i d’intercanvi d’idees, va donar lloc a altres 
coses, des de viatges pels Andes fins a reflexions 
sobre com habitar l’Art. A la tardor, i de tornada a 
Madrid, la família Huarte va encarregar a De Pablo, 
aleshores director del grup Alea, l’organització 
d’una sèrie de concerts in memoriam del seu pare 
Don Félix, mort feia poc. Amb aquest motiu, la 
continuació de les nostres reflexions va anar 
prenent la forma d’un festival d’art que no solament 
es limités a la música sinó que, a més, fos creat i 
dissenyat pels artistes mateixos. La família Huarte 
va entendre la idea, la va finançar, hi va col·laborar i 
ens va defensar. A més, no ens va imposar res. 
Amb aquesta complicitat fonamental i amb el suport 
de la Diputació i l’Ajuntament de Pamplona (ciutat 
escollida per raons òbvies), va anar agafant forma 
un projecte cada cop més ambiciós, que va 
desembocar a l’estiu del 1972 en els Encuentros. 
L’eix principal de la idea era crear una nova manera 
d’habitar l’Art, compartir escenaris, involucrar 
l’espectador, fer conviure els sentits, mesclar 
l’avantguarda amb la tradició, la plasticitat amb la 
sonoritat, atenent sempre la qualitat dels fets, i la 
seva capacitat d’estar vius. El títol havia de definir la 
nostra voluntat, el lloc era idoni per contenir en 
l’espai reduït d’un nucli antic prou llocs per acollir 
els nombrosos esdeveniments artístics que es 
proposaven. Es van triar els protagonistes entre els 
qui, en les diferents tendències, encarnaven el que havia de venir i el que ja estava consolidat. La 
situació es prestava a enfrontar conceptes nous amb els que ja estaven aparentment assentats.La 
polèmica estava servida.” José Luis  Alexanco2 
 
“Un festival organitzat per artistes“Un festival organitzat per artistes“Un festival organitzat per artistes“Un festival organitzat per artistes    
A les seves presentacions, els organitzadors insisteixen que aquest esdeveniment no tenia com a finalitat, 
com succeeix en altres casos, la venda o la promoció. Per aquest motiu, segons ells, no hi ha 
intermediaris, sinó que són els artistes mateixos els qui l’organitzen. Cal destacar que els organitzadors, 
Luis de Pablo i José Luis Alexanco, insisteixen en la llibertat absoluta amb què van prendre les seves 
decisions, només amb el límit del pressupost disponible. 
Tots els artistes participants van cobrar la mateixa quantitat de diners: 1.000 dòlars. Als qui es van 
presentar fora de programa se’ls va facilitar la producció de l’obra.” 
 
“Art públic i ocupació de la ciutat“Art públic i ocupació de la ciutat“Art públic i ocupació de la ciutat“Art públic i ocupació de la ciutat    
En l’orientació dels Encuentros de Pamplona s’aprecia una voluntat divulgadora, festiva i pública que 
els diferencia d’altres certàmens. Independentment que complissin o no els seus objectius, els 
Encuentros foren concebuts com una festa per a la ciutat i com una presa de la ciutat, cosa que cal 
posar en relació amb una voluntat més performativa, o d’esdeveniment, que expositiva. Tots els actes 
eren gratuïts.” 
 
“Anivellament de les arts i hibridació d“Anivellament de les arts i hibridació d“Anivellament de les arts i hibridació d“Anivellament de les arts i hibridació dels mitjansels mitjansels mitjansels mitjans    
Al programa resulta evident la voluntat d’anivellar els gèneres artístics, d’equiparar cine, poesia, música 
i teatre, entre d’altres; de cercar un diàleg entre la contemporaneïtat, la tecnologia i les tradicions no 
occidentals o ètniques, i, sobretot, s’aprecia la voluntat de potenciar les tendències que cerquen la 

                                                 
2 Del text “A 25 años de los Encuentros de Pamplona”, a Los Encuentros de Pamplona. 25 años después, Madrid. MNCARS, 1997, 
p. 9-10. 



hibridació entre els mitjans, de les tendències d’acció i de l’art públic. Hi predominaven els intermedia.” 
José Díaz CuyásJosé Díaz CuyásJosé Díaz CuyásJosé Díaz Cuyás3 
 

 
L’espectador d’espectadors, Equipo Crónica, 1972 (col·lecció particular, Pamplona). / Instal·lació Telèfons aleatoris, Luis Lugán / 
John Cage en concert a la ciutadella de Pamplona 
 
Un balanç personalUn balanç personalUn balanç personalUn balanç personal    
“Els Encuentros van estar plens d’accidents. Les jornades es van inaugurar amb estrèpit: la nit abans de 
l’inici, una bomba va explotar al monument del general Sanjurjo que s’erigia davant de l’hotel on 
s’havia d’allotjar un gran nombre de participants. En algunes zones de la ciutat es van llançar fulls de 
mà signats per ETA en els quals es cridava a boicotejar els Encuentros en nom dels interessos de la 
classe obrera. Es va haver de suspendre força actes programats o bé canviar-los de lloc per causes 
diferents. La ‘cúpula pneumàtica’ de J. M. Prada, que va arribar a tenir un cert valor emblemàtic, es va 
desinflar abans del compte. La censura es va fer notar. Hi va haver discussions violentes, amenaces i 
acusacions greus, es van denunciar obscures conspiracions, es van intercanviar comunicats... Res, però, 
que no fos d’esperar.” 
 
“Crec que amb totes les contradiccions i els conflictes, els Encuentros van ser un esdeveniment 
memorable. Encara conservo vives a la retina algunes situacions i molts espectacles. Ara bé, tan sols 
se’m fa possible considerar-los des del present. La idea impetuosa de progrés –perfeccionament, al cap i 
a la fi– que les avantguardes representaven, segons la qual la responsabilitat en aquell procés ens 
correspon del tot, i que, per damunt de qualsevol altra cosa, és el resultat d’una visió optimista de la 
naturalesa humana, es troba avui en estat de ruïna. La modernitat ja no significa res. Al seu lloc ens 
queda una addicció compulsiva al canvi institucionalitzat. Un canvi simulat. La tortura de la in-
novació.” Pedro ManterolaPedro ManterolaPedro ManterolaPedro Manterola4    
    
José Díaz CuyásJosé Díaz CuyásJosé Díaz CuyásJosé Díaz Cuyás    
    
És professor d’estètica a la Universitat de La Laguna (Tenerife), responsable d’Acto Ediciones i de la 
revista d’art Acto (www.revista-acto.net). Ha editat el llibre Cuerpos a motor (Las Palmas i Santiago de 
Compostel·la, 1997) i el catàleg raonat Ir y venir de Valcárcel Medina (Barcelona, Fundació Antoni 
Tàpies, 2002). Des de la dècada dels vuitanta, imparteix conferències i publica articles a revistes 
especialitzades. 
 
Recentment ha comissariat l’exposició Encuentros de Pamplona 1972: fin de fiesta del arte 
experimental (MNCARS, Madrid, del 28 d’octubre de 2009 al 22 de febrer del 2010). 
 
Referències de les imatges: Desacuerdos I. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español, Donostia-Barcelona-Sevilla: 
Arteleku-MACBA-UNIA, 2004, p. 36; Los Encuentros de Pamplona. 25 años después, Madrid. MNCARS, 1997, p. 8; Desacuerdos 
I, p. 44; Los Encuentros de Pamplona. 25 años después, p. 31, 35 i 37. 

 

                                                 
3 DÍAZ CUYÁS, José, amb la col·laboració de Carmen Pardo. “Pamplona era una fiesta: tragicomedia del arte español”, op. cit., p. 
41, 44, 52. 
4 Del text “Encuentros y desencuentros”, a Los Encuentros de Pamplona. 25 años después, Madrid. MNCARS, 1997, p. 42 i 43. 
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