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La qüestió de l’espai i l’espectador
La trajectòria artística d’Àngels Ribé comença a finals dels anys seixanta, mo-
ment en què es fa evident un canvi de model estètic que serà fonamental en 
l’aparició de noves maneres de concebre la pràctica artística. La funció asso-
ciativa o simbòlica de l’art es renegocia; l’obra d’art deixa de ser un ens autò-
nom tal com havia estat concebuda per la tradició moderna, i el seu significat 
passa a dependre de l’intercanvi amb l’espectador; així, revela l’ambigüitat i la 
multiplicitat de referències i lectures que en són una part intrínseca. En aquest 
context, però, la historiografia tradicional s’ha referit a alguns moviments artís-
tics del moment, en concret al minimalisme, des d’una perspectiva estilística 
i formal; des d’una visió molt esbiaixada que ha ignorat les motivacions ideo-
lògiques subjacents. Aquest tipus d’anàlisi s’ha basat sobretot en una lectura 
no narrativa de l’obra que ha exclòs qualsevol altra mena de significació. Si bé 
és cert que les obres que s’ha optat per reunir sota l’epígraf del «minimalisme» 
responen a unes pautes reduccionistes de la forma i del gest, que utilitzen 
materials industrials i objectes trobats amb una manipulació subjectiva gairebé 
inexistent, també cal tenir en compte que molts d’aquests artistes concebien  
el seu treball com un compromís. Es tracta d’una pràctica que explora les rela-
cions entre l’artista i les institucions, així com les jerarquies que les governen, 
els mecanismes de relació amb l’obra i altres aspectes diversos de caire social 
i polític. Artistes com Robert Morris o Carl Andre, en reconsiderar el vincle tra- 
dicional entre l’espectador i l’objecte, van destacar el caràcter obert i el poten-
cial democràtic del seu treball. És a dir, van incorporar l’aspecte participatiu a 
través d’un replantejament de les maneres de presentar l’obra. Amb això bus-
caven eliminar les barreres que els distanciaven de l’espectador i l’interpel·la-
ven directament. El 1967, Michael Fried escriu el seu conegut assaig «Art and 
Objecthood»,1 en el qual postula una crítica al minimalisme per considerar-lo un 
art literalista i en el qual es constata una característica inherent, que denomina 
teatralitat. Si és l’experimentació de l’espectador la que restitueix el sentit de 
l’obra, es tracta aleshores d’una experiència canviant, ja que depèn d’un espai-
temps. L’obra requereix, doncs, el reconeixement de l’espectador, la seva im-
plicació; amplia el seu potencial experimentador més enllà del fet formal, atrapa 
l’espectador en una relació «teatralitzada» i incorpora l’efecte fenomenològic.  

La poètica de la resistència 
Teresa Grandas

1. A Artforum, núm. 6 (juny de 1967).
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2. Anne Rorimer: New Art in the 60s and 70s. Redefining Reality. Londres: Thames & Hudson, 2001,  
p. 195-196.

3. Meyer argumenta que el minimalisme va ser un espai on van confluir pràctiques de vegades oposades, 
contràriament al moviment «cohesionat» que la historiografia tradicional havia considerat. Vegeu James  
Meyer: Minimalism. Art and Polemics in the Sixties. New Haven i Londres: Yale University Press, 2001.

La mediació o intervenció de l’espectador és la que contribueix al sentit de 
l’obra, mentre que Fried proclama una concepció artística adscrita a l’especifi-
citat dels materials. No és més que un principi antagònic en la base mateixa de 
la modernitat que es fonamenta en l’autoreferencialitat de l’obra. El concepte 
de teatralitat, de textualitat de l’obra, comporta un element narratiu. Així, l’obra 
s’entén com un espai discursiu i d’acció que abasta l’espai públic. Anne Rorimer 
el sintetitza així: «En una re-reavaluació de l’objecte autònom, aquests artistes, 
tan dispars en altres aspectes, inclouen corporalment o temàticament l’espec-
tador i l’integren en la seva obra. Imbuint-lo de continguts psicològics o socials, 
eliminen la frontera literal i conceptual que separa l’observador de l’objecte 
observat.»2 Amb això es redefineix la realitat des de pràctiques diverses i fins 
i tot, de vegades, oposades.3 El mateix any en què es publica el text de Fried, 
1967, el crític John Perreault escriu diversos articles sobre el minimalisme i la 
reconsideració de l’objecte artístic. A «Union-Made: Report of a Phenomenon» 
al·ludeix a les diverses actituds que convergeixen en el minimalisme i comenta: 

Untitled (Mirrored Cubes) de Robert Morris, 1965 
Cortesia de Leo Castelli Gallery, Nova York
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4. Vegeu Arts Magazine, març de 1967, número titulat «A Minimal Future?» que utilitzava com a portada  
una imatge de la Tetra City de Buckminster Fuller. Els altres articles van aparèixer dins The Village Voice,  
el gener de 1967, i Art International, el març de 1967. Han estat recopilats a Gregory Battcock (ed.):  
Minimal Art. A Critical Anthology. Berkeley, Los Angeles, Londres: University of California Press, 1995.  
Ann Goldstein va utilitzar el títol del número especial d’Arts Magazine en una interessant revisió del minimalis-
me a A Minimal Future? Art as Object 1958–1968. Los Angeles: The Museum of Contemporary Art, 2004.

5. L’exposició inclou obra d’entre el 1969 i el 1984.

«El minimalisme no és tan fred, avorrit i inhumà com els seus detractors afirmen. 
El minimalisme només és fred si per “fred” entenem un grau mínim d’autoex-
pressió. [...] El minimalisme, tot i el seu aspecte polèmic, és emocional, però les 
emocions i experiències que comporta són noves i inesperades. Cal recordar 
que la qualitat racional i la conceptual poden suscitar emoció. També en l’efi-
ciència, la claredat i les proporcions sorprenents es donen l’emoció i el plaer 
estètic.»4 Més enllà de plantejaments sobre el seu abast i implicacions, la veritat 
és que el minimalisme va contribuir a la reconsideració de l’objecte artístic des 
d’una perspectiva simbòlica subjectiva, i la lectura de Perreault l’encerta de ple 
en aquest punt. Àngels Ribé va fer els seus primers treballs només dos anys 
després de la publicació d’aquests textos, i s’hi evidencia aquest moment de 
conflicte. En aquesta exposició s’inclouen des de les primeres obres que va fer 
a París, en què preval l’objectualitat entesa fenomenològicament (la qualitat que 
justament centra la crítica de Fried), fins a les que treballen amb la desmateria-
lització i la performance.5

Els estudis d’urbanisme d’Henri Lefebvre, un dels intel·lectuals més influents  
als anys seixanta, conceben la ciutat com a espai social. Precisament en aque-
lla dècada, va dedicar nombrosos assajos a l’estudi de la vida quotidiana i va 
llançar postulats crítics contra les imposicions i els convencionalismes que la 
constrenyen. En el seu assaig «La production de l’espace», trenca amb la idea 
de l’espai entès geomètricament o arquitectònicament i el propugna com a 
categoria social i mitjà de producció. L’espai, doncs, es concep com un camp  
o base d’acció, i transcendeix no només l’àmbit urbanístic, sinó també l’artístic.  
A l’exposició Camps de forces, que es va presentar al MACBA l’any 2000,  
ja s’hi estudiava l’obra d’art com un camp de forces, com un espai expansiu.  
A través del pensament de Lefebvre, però, s’hi incorpora també una dimensió  
social que resulta especialment interessant. Molts dels treballs artístics d’aquells 
anys són intervencions en l’espai que no es conceben com a meres presenta-
cions d’obres o objectes, sinó que se situen en un espai que l’artista manipula, 
que es brinda a l’experiència de l’espectador, que és utilitzat i penetrat. És a 
dir, és un espai que actua no només com a contenidor físic de l’objecte artístic, 
sinó que intervé en la seva pròpia articulació i actua a un nivell epistemològic. 
En aquest sentit, és pertinent tornar a la crítica de Fried en relació amb una 
obra clau de Robert Morris, Untitled (Mirrored Cubes) de 1965. En els seus 
cubs de miralls, el reflex genera un espai intersticial que nega la relació jeràr-
quica entre l’obra, l’espectador i l’espai en què tots convergeixen; els cubs 
incorporen semànticament el context, incideixen en la participació i impulsen el 
recorregut a través seu, i això dóna lloc a una obra en constant transformació. 
Els primers treballs d’Àngels Ribé s’encaminen en aquest sentit, ja que l’obra 
s’entén com un espai d’experimentació fenomenològica.  
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6. La Fête va ser un dels actes que es van organitzar al castell de Verderonne en aquella època, on  
també es van celebrar alguns Cerimonials d’Antoni Miralda, Jaume Xifra, Dorothée Selz i Joan Rabascall. 

7. El laberint és una arquitectura que apareix al llarg de la història amb formes i connotacions diverses,  
i que en aquells anys va ser utilitzada simbòlicament o formalment en molts contextos. És interessant  
The Spiral Labyrinth (1963), del grup situacionista escandinau Co-Ritus. Al seu torn, Frank Popper en 

El 1969 Ribé participa a La Fête,6 a Verderonne, a prop de París, i hi construeix 
un laberint circular de plàstic groc transparent.7 En aquella ocasió, hi havia un 
únic accés que feia d’entrada i de sortida, i això ja en condicionava el recorre-
gut. Els laberints univiaris o unicursals obliguen a recórrer tot l’espai per arribar 
al centre mitjançant una única via, sense alternatives ni bifurcacions, sense 
possibilitat de pèrdua. En la nova versió que es presenta al MACBA, hi ha dos 
accessos i possibilitats diverses de recorregut, com en els anomenats «labe-
rints multicursals». És a dir, laberints de camins alternatius en què el recorregut 
permet seguir itineraris correctes o no, que potser duen a la sortida. Laberint 
(1969) actua com un objecte que ocupa l’espai, a la manera d’una escultura 
participativa que explora la corporalitat. L’acció de l’espectador modifica l’espai, 
que es redistribueix constantment. Àngels Ribé abordarà la intervenció del cos 
més endavant amb les seves instal·lacions i les seves performances: d’una ban-
da, a partir de l’ús de l’espai i de la ingerència directa de l’espectador; de l’altra, 
a partir dels punts cardinals, com a coordenades de posició i orientació abstrac-
tes que ens situen en un lloc concret. Tant el laberint com l’espai en què s’integra 
(en aquest cas, la sala d’exposició) queden transformats pel material utilitzat.  
Així, el plàstic que el conforma s’oposa a l’opacitat laberíntica habitual que impe-
deix endevinar o intuir què passa a l’altra banda i que dificulta trobar-ne la sorti-
da. Alhora, amb això es reforça la crítica als materials tradicionals de l’escultura  
i de l’art en general. Si simbòlicament el laberint implica una revelació i es vincula 
als ritus iniciàtics, al trànsit vital que ens forma com a individus, aquest recorre-
gut també es pot entendre com una pèrdua. Tanmateix, en aquest cas, està més 
relacionat amb la visió de Jorge Luis Borges, que considera el laberint com un 
símbol de la perplexitat. L’itinerari que proposa Àngels Ribé a través de murs tous 
i transparents trenca amb la incertesa de l’enrevessament laberíntic i també amb 
la soledat que l’acompanya. Aquest laberint ens fa partícips de les tries dels altres: 
l’activitat no és la d’un individu sol, sinó la que sorgeix en la relació amb les per-
sones que hi són dins o que l’observen des de fora. Per això és essencial l’ele-
ment participatiu i col·lectiu de la peça. La pèrdua o la desorientació dóna pas 
al joc, a la invitació a l’experimentació, i al recorregut sensorial i racional. D’algu-
na manera, l’escultura Acció al parc (1969), que l’artista fa aquell mateix any 
amb un tub de conducció d’aire per a avions, funciona amb paràmetres semblants. 
A la zona de jocs infantils d’un parc de Montrouge de París, hi va col·locar un 
fragment d’aquest tub; després, va fotografiar com els nens el manipulaven i l’in-
tegraven lúdicament en els seus jocs. Davant de la noció immobilista de l’escultu-
ra tradicional, fixa o estàtica, Ribé proposa no només la possibilitat, sinó també 
la necessitat de manipular l’obra perquè tingui sentit, la necessitat implícita d’in-
teractuar-hi mitjançant un principi de mobilitat intervinguda. I, d’altra banda, no 
hi ha un resultat únic, ja que la mateixa manipulació de la peça origina múltiples 
formes. Els dos treballs són exemples d’una concepció de l’obra que impugna 



15

Acció al parc d’Àngels Ribé, parc de Montrouge, París, 1969
Col·lecció de l’artista

la tradició moderna. Constitueixen experiències socialitzadores d’integració de 
l’espectador, en les quals se’n qüestiona el rol i se’l convida a intervenir. L’objecte 
artístic es transforma en un espai integrador que desborda els límits tradicionals. 
La participació de l’espectador és el que activa poèticament el sentit de l’obra.

La desemfasització de l’objecte
Tal com ens revelen els cubs de Morris, amb l’ús de suports i procediments alter-
natius, els canvis en la pràctica i en la percepció de l’obra artística es van traduir 
en una pèrdua del concepte d’autoritat, segons s’havia entès fins aleshores, 
aplicat a qüestions com ara l’autoria, l’autenticitat, la seva institucionalització, i 
fins i tot l’exposició o la manera de mostrar les obres. Se substituïen els materials 
tradicionals per una gran varietat de mitjans en què prevalia la idea o el missatge 
i la desmaterialització de l’objecte. Anne Rorimer8 els enumera així: la fotografia, 
com a sistema de reestructuració del que és pictòric, i el vídeo, amb l’aparició 

remarca la presència en el que va denominar «els entorns pluriartístics». Així mateix, destaquen el laberint 
cinètic Hier-Aujourd’hui-Demain (1967), de Nusberg, o un projecte del grup Dvizjenie, de 1970, un  
entorn cinètic en el qual, com en els laberints, l’espectador havia de seguir un itinerari establert. Vegeu 
Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy (1980). Madrid: Ediciones Akal, 1989.

8. Op. cit.
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9. TriQuarterly, núm. 32, hivern de 1975. Amb contribucions d’artistes com Lawrence Weiner, Agnes Denes, 
Douglas Huebler, John Baldessari, Vito Acconci, Hans Haacke, Eleanor Antin, Adrian Piper, Sol LeWitt, 
Robert Smithson, Joseph Kosuth i Daniel Buren, fins a un total de 35 artistes.

dels sistemes portàtils; l’ús dels codis metalingüístics, és a dir, del llenguatge com 
a mitjà o representació –o allò que Rorimer anomena «el mitjà com a missatge/el 
missatge com a mitjà»–; la comunicació, els sistemes o esquemes d’organització; 
la seqüencialitat i la serialitat; el subjecte com a objecte, a partir de la integració 
de l’espectador en la producció de sentit de l’obra; les peces d’environmental  
art on el context concret es concep com a lloc i temps en què transcorre l’obra. 
En tots els casos, s’alteren els criteris convencionals de percepció, recepció  
i significat de l’obra d’art. La reestructuració de la percepció i la relació entre  
el procés de producció i l’obra posterguen qüestions formals com la presència 
física i l’objecte, la composició i la tècnica, per donar pas a la informació o als 
sistemes de comunicació. En el cas d’Àngels Ribé, el llenguatge i la geometria,  
la relació entre pensament abstracte i natura, són aspectes recurrents. 

El crític John Perreault va ser el responsable d’un número especial de la revista 
TriQuarterly, dedicat a l’«Anti-Object Art», en què va participar Àngels Ribé.9  
Es tractava d’evidenciar que una part significativa de la producció artística recent 
partia de la premissa que era més important la idea que no la seva materialitza-
ció. Havien passat uns quants anys des de la reflexió de Perreault a Arts Maga-
zine i, més enllà de qualsevol intent de classificació, constatava que l’expressió 
física o visible de la idea no tenia importància respecte a la idea mateixa. Supe-
rades les nocions inherents a la condició moderna de l’art, molts artistes d’aque-
lla època no només qüestionaven aquestes nocions, sinó qualsevol altra que 
fonamentés aquesta visibilitat, intrínseca a la condició artística. «El contingut de 
TriQuarterly no és “sobre” art, sinó que és art en si mateix. [...] Amb el nom d’art 
antiobjecte o art no-objecte estic mirant de definir una tendència, més que no 
pas de batejar o rebatejar un moviment.» La proposta de Perreault no deixa de 
ser significativa i reuneix un interessantíssim grup d’artistes que, en la seva opi-
nió, feien obres antiobjectes o no-objectes, en una aposta per la desmaterialitza-
ció de l’art o la seva desobjectualització, «un des-èmfasi en la materialitat». Més 
enllà de la consideració de quina mena d’obra eren o del suport que utilitzaven, 
actuen com a anti-commodities objects, conformen actituds en comptes de crear 
un estil. L’anàlisi de Perreault, tot i centrar-se en la materialitat, transcendeix el 
que és només formal i encerta a diagnosticar una sèrie d’actituds que es desvien 
de la tradició artística moderna. Si bé és cert que actua més com a baròmetre 
que com una anàlisi del sistema, és interessant que dirigís un número de la 
revista pensat com una exposició portàtil inèdita mai presentada en un context 
convencional, que l’espectador podia dur a la butxaca i que, com a experiència, 
s’acabava a l’hora de passar la pàgina. D’Àngels Ribé s’hi incloïa Light Interaction 
i Wind Interaction (1973), obres que havia presentat anteriorment a l’exposi-
ció Outdoors-Indoors, a l’Evanston Arts Center de Chicago (juliol de 1973). 
En aquesta acció deixa durant vint-i-quatre hores un ventilador i un llum en un 
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10. La instal·lació es va exposar a l’espai de la Clocktower Gallery, dirigit per Alanna Heiss, en el marc  
de l’exposició Ideas at the Idea Warehouse, organitzada per l’Institute for Art and Urban Resources de  
Nova York el 1975.

11. Aquesta obra es va presentar a Prospectiva’74, comissariada per Walter Zanini al Museu de Arte  
Contemporânea da Universidade de São Paulo, del 16 d’agost al 16 de setembre de 1974. L’exposició 
reunia aproximadament 150 artistes de diversos països.

espai exterior damunt l’herba. D’aquesta manera es pot percebre com interactua 
la llum artificial amb la natural, o com conviuen l’aire natural i l’artificial. Parteix 
de fenòmens artificials –en aquest cas, de l’emissió de llum amb una bombeta  
i d’aire amb un ventilador– que s’enfronten als seus corresponents fenòmens  
naturals: la llum solar i el vent. Definits per l’artista com una objectivització d’un 
fenomen artificial (el corrent d’aire) i de la seva interacció amb un fenomen 
natural (el vent), es posen en dubte conceptes com el de la monumentalitat o la 
perdurabilitat de l’obra. Aquestes peces no es produeixen en un espai conven-
cional, ni galerístic ni institucional, i incideixen en la paradoxa de la relació d’un 
mateix efecte (llum o aire) i la seva transcendència i interacció segons provingui 
d’un medi natural o artificial. Uns anys més tard, Ribé va traslladar aquesta pro-
posta a una experiència real en la instal·lació The Best Way of Expressing It.10 
En aquest cas, la vivència pretén provocar no només una experiència sensorial, 
sinó també una emoció. La peça consisteix en un ventilador a terra orientat cap 
a una plomada, que es manté immòbil, ja que està disposada a una distància 
tal que no hi arriba l’aire del ventilador. La plomada, tensada per la força de la 
gravetat, assenyala la línia vertical. El corrent d’aire origina un angle invisible 
però perceptible en l’espai, de manera que la geometria es converteix en un 
fenomen sensorial. Les paraules que el descriuen (The Best Way of Expressing 
It) indiquen la convicció de Ribé que certes coses només es poden expressar 
a través de l’art. El llenguatge, tant si és verbal, sensorial o gestual, com si es 
basa en un suggeriment o una impossibilitat, mostra una comunicació possi-
ble i les frustracions que pot generar. En un altre nivell de descontextualització 
es troben els treballs amb escuma de 1969, en els quals l’artista insereix en 
contextos poc habituals aquest material efímer: a l’aigua del mar o en una paret 
mitgera; són translacions amb connotacions semàntiques que en disloquen el 
sentit convencional. El 1973 Ribé fotografia diversos elements que, aïlladament 
o per associació, i precisament perquè estan descontextualitzats, poden rela-
cionar-se entre si. Són imatges de petjades, irrupcions, traços, o evidències de 
l’absència mateixa. No hi ha figures humanes ni elements que ens proporcionin 
un referent d’escala, i això permet establir associacions conceptuals d’índole 
diversa. Aquests treballs tracen una cartografia de possibilitats per descontextu-
alització, translació o associació, que s’amplia a altres obres d’aquells anys. Si a 
Light Interaction i Wind Interaction ens mostrava la interferència de dues fonts 
d’energia fora del seu lloc habitual, a les tres fotografies d’Intersecció de llum, 
Intersecció de pluja,11 Intersecció d’onada (1969) segueix un altre procediment. 
Les imatges mostren la interacció d’aquests elements en un espai natural, i la 
seva dependència de factors aleatoris i transitoris. Aquestes imatges fan evident 
allò que està ocult, l’energia i els fets quotidians que sovint no prenem en consi-
deració. Estableixen un aspecte connotatiu, revelen situacions que altrament no 
serien operatives. Aquesta iconografia estàtica es mostra en forma de seqüència 
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a Accumulation – Integration (1973/2001), amb sis fotografies en què es relata 
un procés de translació: el de transportar aigua artificialment amb una mànega 
al seu espai natural lògic, el mar, on es fonen dues natures diferents: l’aigua dol-
ça i la salada. L’ambigüitat també s’expressa amb aquesta dualitat. Consisteix 
en una experiència canviant de l’espai, que nega la representació com a fet es-
table i únic, i que corrobora el procés de desmaterialització. Aquestes imatges 
no actuen d’una manera dramàtica, sinó que subratllen l’aspecte experimental, 
fenomenològic. El relat d’un recorregut persisteix a Transport d’un raig de llum 
(1972),12 una acció pensada per ser filmada i que consistia a transportar la  
llum reflectida en un mirall a través del moviment del seu cos, que travessava 
l’espai en diagonal. En el cas de Two Main Subjective Points on an Objective 
Trajectory (1975), una sèrie de fotografies mostra el recorregut d’anada i tor- 
nada al llarg del pont de Williamsburg, a Nova York, a partir de dos punts sub-
jectius en un desplaçament objectiu establert per l’artista. 

El 1967, Lucy Lippard i John Chandler13 parlaven d’un art «ultraconceptual» que 
feia èmfasi en el procés mental i que s’orientava en dues direccions: l’art com a 
idea i l’art com a acció. «En el primer cas, es nega la matèria, ja que la sensació 
s’ha convertit en una idea; en el segon cas, la matèria s’ha convertit en energia 
i moviment en el temps.»14 La constatació de Lippard i Chandler és oportuna no 
només en el cas dels treballs d’Àngels Ribé de finals dels seixanta, sinó també 
en el de molts altres artistes anteriors, de l’àmbit nord-americà i de Llatinoamè-
rica i Europa, inclosos els dels països de l’Est. En el treball de Ribé s’hi pot 
apreciar l’interès per la lògica poètica de la percepció, ja sigui verbal o matemà-
tica. En aquest sentit, és freqüent l’aparició i l’ús de la geometria en les seves 
obres, l’estudi de les figures en el pla o en l’espai. Ja sigui en l’àmbit de la foto-
grafia, de la instal·lació, d’un film o de les performances, la relació amb l’espai 
s’estableix fonamentalment a través del seu propi cos. En els diversos treballs 
titulats 3 punts, que du a terme entre 1970 i 1973, o en el film Triangle (1978), 
les formes geomètriques es creen mitjançant el cos o el moviment, de la mateixa 
manera que el cos podia transportar la llum en l’acció Transport d’un raig de 
llum. En el cas de la instal·lació E la forma (1979), inicialment la llum penetrava 
en una sala a les fosques a través d’una imatge transparent de l’artista en una 
finestra, posteriorment convertida en una caixa de llum. El gest de l’artista, el 
moviment del seu cos, és el que ocupa l’espai. I passa el mateix amb les imat-
ges d’Invisible Geometry (1973): si en l’una és la simetria creada pel moviment 
dels ulls a esquerra i dreta la que forma una mena d’escultura geomètrica, en 
l’altra és el desplaçament de la càmera fotogràfica davant d’una mateixa imatge 
la que produeix una tensió més gran de la percepció geomètrica.

12. Acció que es va fer l’agost de 1972, en la segona edició del 1.219 m3, al frontó d’una casa familiar de 
Muntadas a Vilanova de la Roca. En la primera edició, durant el mes de juliol, hi van participar Francesc 
Abad, Jordi Benito, Alberto Corazón, Miquel Cunyat, Ferran García Sevilla, Robert Llimós, Muntadas,  
Carlos Pazos i Ponsatí. A la següent, a l’agost, al costat d’Àngels Ribé hi van participar Alicia Fingerhut, 
Manel Rovira, Olga Pijuan, Jaume Sans i Carles Santos.

13. Vegeu «The Dematerialization of Art», que es va publicar el febrer de 1968 a la revista Art International.

14. Lucy Lippard: Seis años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972 (1973). Madrid: 
Ediciones Akal, 2004, p. 81.
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15. Hi va haver diverses edicions dels Encuentros Internacionales de Video, que es van presentar a  
ciutats com París, Ferrara o Buenos Aires. El febrer de 1977 se’n va celebrar una a la Fundació Joan  
Miró de Barcelona. Antoni Muntadas, Joan Rabascall, Jaume Xifra, Eugeni Bonet, Eulàlia Grau, Francesc 
Torres, Juan Navarro Baldeweg, Carles Pujol i Manel Valls són alguns dels artistes de l’Estat espanyol  
que hi van presentar els seus treballs. Àngels Ribé hi va participar amb el vídeo de la performance  
Stimulus – Reaction.

16. El projecte va començar amb l’exposició organitzada per Julie Ault: Cultural Economics. Histories  
from the Alternative Arts Movement realitzada al Drawing Center, el 1996, a tall d’aproximació al panorama  
artístic de la ciutat de Nova York des de mitjans dels anys seixanta fins a mitjans dels vuitanta. Posterior-
ment, ja al 2002, Ault va publicar Alternative Art New York, 1965–1985, on va incloure l’esmentat assaig  
«A Chronology of Selected Structures, Spaces, Artists’s Groups, and Organizations in New York, 1965–
1985». Aquest assaig es reprodueix també dins el número especial 15-16 de la revista Brumaria dedicat  
a la AWC-Art Workers Coalition, 2010.

17. De 1966 a 1969 Àngels Ribé va viure a París. El 1972 es va instal·lar a Chicago, on va residir durant 
un temps, i a finals de 1973 es va traslladar a Nova York, ciutat on va viure fins a principis de 1980, any  
en què torna a Barcelona.

L’espai compartit
Les noves maneres d’entendre l’activitat artística estan íntimament vinculades  
als espais alternatius. En aquests anys sorgeixen sistemes de distribució i 
difusió de les obres en l’àmbit internacional, a partir de mitjans com l’art postal, 
o d’exposicions d’obres reproduïbles. Aquest és el cas d’Arte de sistemas, o 
de les diverses edicions dels Encuentros Internacionales de Video a diverses 
ciutats del món, unes trobades organitzades pel Centro de Arte y Comunica- 
ción argentí (CAYC) a iniciativa de Jorge Glusberg, on es convidaven artistes 
de països europeus i americans; Àngels Ribé hi va participar en cinc convo-
catòries entre el 1975 i el 1976.15 A partir de mitjans dels seixanta s’articulen 
associacions, modalitats de gestió i espais alternatius que pretenen respondre 
a les propostes que presenten els artistes. Com a intent de contextualització 
econòmica i social de les noves pràctiques artístiques i les seves estructures, 
és especialment interessant l’estudi dirigit per Julie Ault, Alternative Art New 
York, 1965–1985,16 en el marc del qual presenta una cartografia dels grups 
i espais alternatius, cooperatives d’artistes o espais autogestionats que van 
començar a aparèixer a la ciutat de Nova York a la segona meitat dels seixanta, 
i que als setanta van proliferar i activar l’escena artística i cultural de la ciutat  
fins a mitjans dels vuitanta. Aquest tipus de locals es van obrir també en altres 
punts del país, com en el cas de la N.A.M.E. Gallery a Chicago, que va agluti-
nar les primeres exposicions conceptuals de la ciutat, i on Àngels Ribé va  
muntar una instal·lació el 1973 i va fer-hi una performance l’any següent. Si el  
context artístic responia a la comercialització de l’art a partir de les noves for- 
mes de creació, producció i distribució, també es devia a la voluntat dels artis-
tes de controlar quin ús es feia del seu treball i com circulava. En l’estudi  
d’Ault es recullen alguns dels espais on Àngels Ribé va presentar obres durant 
la seva llarga estada als Estats Units, entre 1972 i 1980.17 Per posar-ne alguns 
exemples, un en què va col·laborar va ser el 3 Mercer Street Store, obert el 
1973 per Stefan Eins i que es mantenir actiu fins al 1977; el 1975 va presen-
tar-hi la seva obra Two Main Subjective Points on an Objective Trajectory. I el 
1979 va mostrar la instal·lació E la forma, aquesta vegada al Franklin Furnace, 
fundat el 1976 per l’artista Martha Wilson. Un altre espai paradigmàtic va ser 
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18. A partir de 1980 aquest espai es va convertir en el White Columns. En el segon número de la revista 
Avalanche (hivern de 1971, p. 12-13), s’hi publica una entrevista d’Alan Saret i Jeffrey Lew en què narren 
el procés de creació d’aquest espai adaptable a les diferents tipologies d’obres. Avalanche va ser una de 
les revistes més influents de l’època i va recollir els processos artístics que s’hi estaven fent: la transició de 
l’art minimalista a la performance, així com la incorporació de nous mitjans com el vídeo. Va aparèixer a la 
tardor de 1970 i es va publicar en format revista fins a 1973, i en format butlletí des de maig/juny de 1974 
fins a l’estiu de 1976. Dirigida per Willoughby Sharp i Liza Bear, va recollir l’activitat artística americana, 
especialment la de l’escena novaiorquesa. El número 11 de l’estiu de 1975 anunciava la revista TriQuarterly 
dedicada a l’«Anti-object art», un monogràfic dirigit per John Perreault en què va col·laborar Àngels Ribé.

19. Formada per una gran varietat d’elements, apareixien imatges dels diaris sobre les revoltes del Maig del 68  
i la mort de Franco, la imatge bíblica de David i Goliat, el text d’Albert Memmi «The Colonizer and the Colonized»,  
fotografies en blanc i negre d’uns peus a la vora del mar o de les restes d’un búnquer a la platja, imatges de 
llaunes de conserva, fotografies en color de paisatges, així com un martell i una estufa encesa a tall d’impulsors 
de l’esforç, i un cercle de lletres blanques a terra format amb les paraules: «The Point of Reference».

20. Hi van participar Laurie Anderson, Vito Acconci, Jacki Apple, Cecile Abisha, Barbara Bloom, Jonathan 
Borofsky, Mary Beth Edelson, Tina Girouard, Suzanne Harris, Àngels Ribé, Dennis Oppenheim, Hannah 
Wilke i Martha Wilson. Marina Urbach atribueix com a tret comú dels participants que tots ells «[...] aborden 
d’una manera o altra la simultaneïtat, la multiplicitat i la subversió de la frontalitat». Al seu torn, Lucy Lippard, 
en la seva contribució al catàleg, veu com a tret comú d’aquests artistes la fragmentació, entesa no en  
un sentit negatiu, sinó com a «[...] una forma d’assenyalar l’existència d’una xarxa, una trama de connexions, 
significats i associacions subtils, tant visuals com verbals».

el 112 Greene Street,18 dirigit per Jeffrey Lew i en funcionament entre 1970 
i 1978. Ribé hi va presentar la instal·lació Work is the Effort Against Resistance 
(1976), un dels seus treballs amb més referents polítics, cosa que no és gaire 
habitual en la seva obra.19 La lluita, els elements de poder i la fràgil línia que els 
separa conviuen amb la insistència a fer esforços de tot tipus per aconseguir 
alguna cosa, ja siguin polítics, psicològics o de qualsevol altra mena. En aquesta 
i en altres obres amb el mateix nom, però que són independents entre si, l’artista 
es basa en la definició física del treball com un esforç en contra de la resistència. 
Amb motiu de l’exposició Style and Process20 organitzada per Marina Urbach al 
Fine Arts Building de Nova York, el maig de 1976, Ribé va presentar dues obres 
titulades també Work is the Effort Against Resistance. D’una banda, la instal-
lació constava d’un film en loop de l’artista corrent, acompanyat d’una gravació 
que repetia un text sobre la utopia, davant d’un mirall tenyit de vermell. La impos-
sibilitat de realització, intrínseca a la noció mateixa d’utopia, s’evidencia en la 
imatge d’una cursa sense fi, que no porta enlloc. L’altra versió es desenvolupava 
en un altre àmbit, en el qual un cercle blanc, a terra, definia un espai ocupat per 
uns auriculars, al mig, i per un fragment d’un text de la història de Grècia que 
constatava com la cultura i el caràcter d’un país són conseqüència directa de la 
geografia. La peça reflectia un determinisme irracional, la idealització del passat 
davant l’absurd de la situació present (en aquell cas, la dictadura grega), en què 
els auriculars s’erigien com un monument a la modernitat. Una última obra amb 
aquest mateix títol va ser l’homenatge a l’artista Charlotte Moorman, que orga-
nitzava l’Annual Avant-garde Festival de Nova York, en què Ribé va participar en 
dues edicions consecutives.

Al començament d’aquest escrit m’ha semblat oportú referir-me a allò que sus-
tenta la crítica de Michael Fried al minimalisme, justament perquè redueix el po-
tencial narratiu de l’objecte artístic. És la seva teatralitat, la constatació de l’ele-
ment determinant de l’espai-temps en què es desenvolupa i l’element essencial 
de la lectura o la intervenció per part de l’espectador, el que permet entendre la 
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riquesa de les propostes de les obres i la seva evolució cap a la performance. 
En els treballs d’Àngels Ribé, el cos de l’artista intervé en la definició de l’ac- 
ció. En el cas de la performance, amb l’obra ja no es busca investir l’objecte 
d’entitat artística, sinó que són la presència tant de l’artista com de l’espectador 
les que incorporen un factor de subjectivitat en el desenvolupament d’una acció  
en un espai i un temps delimitats. Es tracta, doncs, de desplaçar la producció 
de sentit de l’objecte artístic a l’experiència, un procés de desobjectualització de 
l’art, de des-èmfasi. És, de fet, un intent d’entendre l’obra com una cosa no 
necessàriament perdurable; de traspassar la qualitat de l’objecte artístic al que  
és no material o efímer i negar-ne l’objectualitat, la monumentalitat. Si primer 
Ribé va investigar la idea d’objecte mitjançant la transgressió, així com els ma-
terials i la seva relació amb un espai natural dislocant-lo, aviat els trasllada a 
l’interior de les galeries en forma d’«instal·lacions» en què se suggereix la pre-
sència de l’artista amb elements com ara fotografies, so, vídeo, textos, objectes, 
etc. La necessitat d’establir una comunicació directa l’impulsa a investigar i 
experimentar el comportament humà i la seva funció com a artista en particular. 
D’aquí sorgeixen obres com E la forma, o performances en què Ribé admet: 
«Utilitzava tant els meus coneixements de psicologia com les meves intuïcions, 
els meus somnis, els meus records i les meves experiències personals.»

Abans d’abordar les performances, voldria referir-me a la instal·lació North –  
South – East – West (1973) que es va incloure a l’exposició Chicago, a la 
N.A.M.E. Gallery. L’espai en forma d’L de la galeria estava perfectament orientat 
sobre els eixos dels quatre punts cardinals, en què es basa l’ordenació urbanís-
tica de la ciutat. Ribé va marcar a la galeria el nord, el sud, l’est i l’oest, i a l’espai 
central, a terra, hi va disposar un plànol de la ciutat, on va indicar el lloc exacte 
de la galeria. Finalment, hi va posar una brúixola al damunt per evidenciar la  
posició segons les coordenades dels punts cardinals. En aquest cas, l’obra es 
desmarca del concepte tradicional d’escultura i utilitza la geometria per fer-hi una 
instal·lació escultòrica, en què coincideixen representació i realitat. Aquesta peça 
es vincula amb la performance Perception of the Cardinality of Chicago, presen-
tada al Museum of Contemporary Art de Chicago el mateix any, i de la qual no  
es conserva documentació. Aquesta performance tenia un component objectiu 
–el traçat cardinal de la ciutat, és a dir, els paràmetres d’ordenació de l’espai–  
i un altre de subjectiu: un recorregut en cotxe per Chicago, en el qual intervenien 
l’orientació i la percepció personal de la ciutat. Un any més tard va presentar a la 
Vehicule Gallery de Mont-real un cicle de quatre performances. Si bé a la primera, 
Nord – Sud – Est – Ouest, es manté l’interès per la referencialitat, la posició  
i el territori delimitat, les altres tenen relació amb algunes de les peces anteriors.  
A Constatation de la présence d’un volume immatériel (1974) intervenen les  
variables que utilitzava a Light Interaction i Wind Interaction (1973) i en aquest 
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cas incorpora la reacció dels espectadors, que redibuixen l’espai al voltant de 
l’aire del ventilador. Réel – Faux (1974) és una performance definida per l’artis-
ta com la constatació de dues materialitzacions diferents de la realitat: una, en 
la qual gravava i emetia en temps real una conversa telefònica; i una altra, tot 
seguit, en què la reproduïa quan ja havia passat. A Stimulus – Reaction (1974) 
equiparava la reacció d’una tórtora, davant el so gravat dels seus propis refilets, 
amb la reacció del públic davant l’enregistrament de l’enrenou d’una multitud. 

La contingència, la possibilitat que una cosa s’esdevingui o no, o l’aspecte efí- 
mer, són característiques d’aquestes performances. De fet, la primera performan-
ce de Ribé té relació amb els treballs geomètrics, però inclou un paràmetre dife-
rent, la gravetat: Relation Between the Position of a Particular Body and Gravity 
(1973) mostra una imatge de la seva mà enlaire i cap avall, i s’hi percep la dilata-
ció venosa causada per l’estasi sanguínia. Va presentar les fotografies d’aquesta 
performance a la revista Qüestions d’Art (núm. 28, 1974), com a part d’«Informa-
ció d’Art Concepte 1973 a Banyoles», del Grup de Treball, del qual Àngels Ribé 
va ser una de les integrants.21 El 29 de maig de 1977 es va organitzar a la West 
Side Highway la convocatòria Works to be Destroyed,22 on es convidava diver-
sos artistes a fer una acció. Ribé hi va presentar la performance Counting my 
Fingers, en què, asseguda a terra, concentrada, comptava els dits de les mans 
amb veu alta. Quan algú s’hi acostava, li deia: «Quan acabi, me n’aniré», i tornava 
a començar. Era una acció-loop, ja que cada interrupció requeria un recomençar, 
que li impedia anar-se’n. El component fenomenològic busca fer infinit l’efímer, 
conjugar dues natures contràries. D’altra banda, la impossibilitat d’acabar, la cons- 
tatació que no se’n pot anar, obre una bretxa de tipus psicològic que es mantin-
drà en les seves peces posteriors més introspectives.

L’espai simbòlic. Ornamentació i pintura
El 1979, quan encara vivia a Nova York, Ribé rep l’encàrrec de dur a terme un 
projecte per a una escola de magisteri de Sant Cugat del Vallès. Li interessa la 
idea d’educar la mirada dels qui es dediquen a l’ensenyament. A tall de reflexió 
escultòrica, fa Ornamentació, una sèrie de diapositives de formes ornamentals, 
que configuren l’imaginari de l’entorn urbà. La troballa casual es combina amb 
l’inventariat o repertori de formes. Una mica més endavant, repetirà el procés a 
Nova York, aquesta vegada amb fotografies en blanc i negre. En el seu treball hi 
ha referències a elements de caràcter simbòlic, tant ornamen-tals com corporis 
i immaterials. Si inicialment aborda l’estudi i la comprensió dels símbols, poste-
riorment li interessen les seves formes, tal com ella mateixa afirma, «desposseï-
des del seu contingut i de la seva funció, com a vehicles permanents de comu-
nicació, capaços de traspassar el seu temps històric». Al cap d’uns anys en què 

21. Per ampliar la informació sobre la intervenció d’Àngels Ribé en aquest grup, vegeu el catàleg Grup  
de Treball. Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (febrer-abril de 1999). 

22. Works to be Destroyed va tenir lloc a la West Side Highway, a Nova York, el 29 de maig de 1977.  
Va comptar amb la participació de Vito Acconci, Laurie Anderson, Jacki Apple, Arman, Bill Beirne, Peter 
Berg, Terry Berkowitz, Jean Dupuy, Gordon Matta-Clark, Rita Myers, Dennis Oppenheim, Saul Ostrow,  
Lucio Pozzi, Àngels Ribé, Francesc Torres i Krzysztof Wodiczko.
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investiga les formes geomètriques, se centra «[...] en l’aparença dels objectes, 
en tot el que és aliè a la seva estructura, el que no intervé en la seva funció, el 
que s’hi sobreposa amb la intenció d’embellir-los i significar-los». En el procés 
de fotografiar-los i mostrar-los com a elements aïllats, els dota d’estructura prò-
pia, aliena a l’entitat a la qual inicialment pertanyien, i els converteix en objectes 
escultòrics independents. En aquest procés de treball no només intervé l’altera-
ció de la manera en què percebem els objectes a través de descontextualitzar-
los, sinó que en aquesta percepció també destaquen la repetició, la combinació 
d’elements i el ritme. En aquest sentit, es pot establir una clara connexió amb 
alguns treballs de brodat en què el fil dibuixa una escriptura simbòlica. Aquest 
particular ús de la costura topa amb l’imaginari cultural, que tradicionalment as- 
signa aquesta tasca a la dona. I en comptes de presentar-lo com una cosa fun-
cional, el mostra com un fet artístic. A les escultures de la dècada dels vuitanta 
va encara més enllà, en una simbiosi de mitjans: l’escultura com a suport de la 
pintura (és el cas de la peça Paisatge, formada per estructures de ferro i neons); 
o la pintura escultòrica de les reixes, on la pintura s’escampa més enllà del su-
port i cobreix directament la paret. Un any més tard, els dibuixos sobre papers 
molt fràgils desborden la línia tradicional i es converteixen en grans traços. El 
resultat és una pinzellada sobredimensionada, que de vegades implica la pèrdua 
de consistència a mesura que el traç es repeteix. 

L’espai públic. La identitat trencada 
Si les ornamentacions ens revelen la presència de formes geomètriques en el 
nostre entorn urbà –no pot ser d’altra manera, ja que la geometria forma part 
de l’essència mateixa de la naturalesa–, trobem un altre plantejament geomètric 
interessant a la sèrie de sis fotografies Six Possibilities of Occupying a Given 
Space (1973). En aquesta obra, Ribé utilitza el simple moviment dels dits de la 
mà que s’ajunten i se separen entre si, i les possibilitats combinatòries que per-
meten ocupar l’espai, jugant amb els buits entre els dits. En aquest cas, el gest 
simple, modest, té múltiples possibilitats perceptuals i semàntiques. En relació 
amb aquesta peça és interessant recordar el treball de l’artista italiana Ketty 
La Rocca, Le mie parole, e tu? (1971-1972), del qual hi ha diverses versions. 
Una d’elles, formalment més propera a la de Ribé, mostra la mà oberta amb el 
pronom anglès you escrit unes quantes vegades; en cada imatge va amagant 
un dels dits, de manera que al final del procés no se’n veu cap. En qualsevol cas, 
és especialment interessant una altra versió de l’obra en què, en comptes de 
moure els dits, manté la mà (de nou, amb la paraula you escrita diverses vega-
des) amb el palmell obert i els dits estesos. I, successivament, una mà mascu-
lina va cobrint un dit cada vegada, de manera que a l’última de les sis fotografies 
acaba tapant completament els dits de l’altra. Desapareix la mà de la dona i  
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23. Op. cit., p. 13.

només queda la mà masculina, també amb la paraula you escrita al dors. En aquest 
cas, se silencia la interpel·lació de la dona i és l’home qui domina la situació  
amb el seu gest. Si bé formalment s’aproxima a Six Possibilities of Occupying 
a Given Space, el fet és que conceptualment és més propera a altres obres  
de les quals parlaré tot seguit. Són propostes de caràcter universal que trans-
cendeixen la dimensió individual, ja que aborden qüestions intemporals que es 
refereixen a la condició de la dona i mostren un moment de fragilitat i de dubte. 

Les polítiques d’identitat de gènere, els mecanismes de consideració social  
del rol que s’atribueix a les dones, els prejudicis culturals que afecten les pautes 
de comportament, van determinar especialment en aquests anys l’articulació de 
moviments i grups que van reclamar un reposicionament de les dones i una 
reformulació de les estructures socials i polítiques per part de les institucions de 
poder. A França, durant els anys que Àngels Ribé va viure a París, el moviment 
d’alliberament de la dona es va articular entorn de les protestes del Maig del 68, 
i no es va entendre com una organització, sinó com un «moviment» no jerarquit-
zat al si del qual no hi havia, ni hi havia d’haver, cap equip dirigent. Ribé va con-
tactar a París amb el grup Le torchon brûle, però no hi va militar mai, ni ho va fer 
quan va arribar als Estats Units. El seu feminisme és un aspecte existencial que 
estimula i transgredeix, que aflora en la seva obra com un compromís personal, 
però sense militància. En el context nord-americà, als anys setanta va ser espe-
cialment remarcable la constitució de diversos grups de reivindicació dels drets 
civils i moviments feministes que, des de l’activisme i la ingerència social, o des 
de l’activitat professional, reivindicaven canvis en els comportaments culturals  
i polítics de la societat. Moltes artistes participen d’aquesta necessitat identità-
ria de posicionar-se des de l’activisme, però també des d’una actitud personal  
i la reconsideració intel·lectual de la seva condició, com a dones i com a creado- 
res. La posició instrumentalitzada de la dona i el seu rol social, els mecanismes 
de poder i submissió, i la seva transcendència en l’ordre simbòlic del llenguatge 
i de la vida quotidiana estava, i encara ho està, marcada per tòpics masculins. 
La naturalesa de la representació i de la identitat condiciona una estructura narra- 
tiva que, en el cas dels treballs d’Àngels Ribé, és molt significativa. 

Lippard23 considera que les característiques del que s’ha anomenat «art con-
ceptual» van propiciar l’accés a la producció artística de moltes dones: «El  
caràcter barat, efímer i poc intimidatori dels mateixos mitjans conceptuals 
(vídeo, performance, fotografia, narracions, textos, accions) va animar les dones 
a participar, a entrar a través d’aquesta esquerda oberta en els murs del món 
artístic. Amb l’aparició pública de dones artistes més joves en l’art conceptu-
al, van sorgir nous temes i enfocaments: la narració, el repartiment de papers, 
l’aparença, la disfressa, les qüestions sobre la bellesa i el cos; es va centrar 
l’atenció en la fragmentació, en les relacions, l’autobiografia, la performance, 
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la vida quotidiana i, per descomptat, en la política feminista.» Segons Lippard, 
doncs, la marginalització del procés artístic i de les estructures productives de 
les dones és el que permet trencar aquesta barrera invisible que sempre havia 
situat les dones fora de l’actuació autònoma, desvinculada de l’autoritat mascu-
lina. Com passa amb la creació de cooperatives d’artistes i d’espais alternatius, 
aquests processos s’assenten en la desestructuració del sistema institucional 
i comercial de l’art, i canalitzen altres propostes que, al seu torn, actuen com 
a alternatives ideològiques i intel·lectuals de l’art establert. El «feminisme» i la 
«feminitat» són construccions culturals que comporten una visió política i social 
de la identitat o del gènere. En algunes de les seves primeres exposicions, Ribé 
va ser conscient que ser una dona artista era un desavantatge. Per això signava 
les seves obres com a «A. Ribé»; així amagava el nom de pila que evidenciava 
la seva condició de dona. D’una banda, es tractava de negar possibles lectures 
condicionades i de despullar-se de qualsevol connotació; de l’altra, era el resul-

Le mie parole, e tu? de Ketty La Rocca, 1971-1972
Cortesia de la Galleria Emi Fontana, Milà i de l’Archivio Michelangelo Vasta, Florència. Col·lecció particular  
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tat de comprendre que el fet de ser dona li havia de reportar més dificultats  
que avantatges en el món de l’art. Recordem el manifest de les Guerrilla Girls, 
«The Advantages of Being a Woman Artist» (1988), que una dècada més tard 
denuncia irònicament la discriminació que pateix la dona dins i fora de l’àmbit  
artístic, i les dificultats per ser reconeguda professionalment.24 En el cas d’Àngels 
Ribé, són obres més introspectives, que fan referència essencialment a la seva 
condició de dona amb totes les connotacions socials i ideològiques que compor-
ta, així com a les expectatives intrínseques d’aquesta condició. Són obres de la 
dècada dels setanta, de l’època en què Ribé vivia als Estats Units, en un context 
en què les lluites per la igualtat de sexes es trobaven en el màxim apogeu. Però  
a l’Estat espanyol, abans de la mort de Franco, la possibilitat emancipadora esta-
va tutelada, amb una forta pressió familiar i social. Les dones no podien viatjar a 
l’estranger, ni obrir comptes bancaris o un negoci sense el permís del cònjuge o 
del progenitor. A la dona se l’educava per a les feines de la llar, el matrimoni i la ma- 
ternitat. En aquest ambient opressiu, se li assigna un paper subaltern, centrat en 
l’àmbit domèstic, mai en el professional. La dona només té cert protagonisme 
en l’esfera pública i els mitjans de comunicació quan es refereix a qüestions de 
moda i de bellesa. Aquell ambient fosc i asfixiant, sense cap mena d’expectativa 
intel·lectual, condemnava moltes dones a l’ostracisme social. És l’ambient que, 
uns anys abans, Carmen Laforet havia retratat a la novel·la Nada: un Eixample 
barceloní on moltes famílies intentaven aparentar una opulència econòmica que 
no tenien i pugnaven per perpetuar uns clixés que la jove protagonista es nega a 
acceptar. És impactant la imatge que va aportar Àngels Ribé a la revista feminis-
ta sobre art i política Heresies, que va titular Stork-Woman. The Dryness and the 
Fullness of One’s Existence (1976): una fotografia en què es veu l’artista arrau-
lida a terra, bressolant un nadó imaginari. En aquest cas, la maternitat està força-
da per l’imaginari col·lectiu. Contradiu la realitat, ja que ella en aquell moment  
–i encara que el seu gest manté una expectativa frustrada– no havia tingut cap 
fill. Ribé sempre utilitza el seu propi cos per presentar aquestes qüestions; recor-
re a l’autorepresentació, i no a les figures anònimes. Tot i això, la narració perso-
nal es trasllada al pla simbòlic a través de l’experiència de l’espectador, al qual,  
si bé de vegades se l’empeny a recórrer determinats espais, en aquestes obres 
ha de seguir el fil conductor de les imatges per dotar-les de significat. 

Can’t Go Home (1977) és una instal·lació que replanteja el paper de la dona 
respecte a les estructures de poder i qüestiona els condicionaments heretats. 
Reflecteix un moment de dubte, de presa de decisions personals i professionals. 
Ribé torna a posar de manifest el desavantatge de ser dona i artista. Can’t Go 
Home és una reflexió sobre la im/possibilitat, una reflexió basada en la duali- 
tat: la memòria, la infantesa, el xoc, la por, la pèrdua, el somni, el desig enfront 
de la regressió, les circumstàncies socials determinants, l’opressió familiar i la 

24. La primera de les sentències és «Working without the pressure of success» (treballar sense la pressió 
de l'èxit) i, més endavant, prossegueix: «Having the opportunity to choose between career and motherhood» 
(tenir la possibilitat de triar entre professió i maternitat).
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constitució de la identitat. Contraposa el passat i el futur, la realitat i l’aspecte 
oníric. En una sala a les fosques, una doble projecció de diapositives mostra 
dos tipus d’imatges que corresponen a mons oposats. En una, algú la pentina 
o li dóna menjar, una figura materna no visible però que actua com a presència 
condicionada, i determina el que fa i com ho fa. En l’altra, apareix de cara a la 
paret com si visqués un càstig vergonyant: no pot tornar a mostrar la cara fins 
que no s’hagi penedit (aquesta exculpació catòlica de la falta, tan pròpia del 
nostre imaginari cultural), o fins que el «castigador» decideixi que el càstig ha 
estat suficient. Ribé es tapa la cara amb un plàstic, ofegant la possibilitat de 
parlar, de dir, de respirar, de veure, en unes imatges que ens remeten als tres 
gravats d’El no dit, El no fet, El no vist (1977), una aproximació a les màxi-
mes dels tres micos savis: no veure, no sentir i callar. Es tracta d’una lectura 
del benestar desvinculada del coneixement i del qüestionament de la realitat. 
D’aquí també provenen les imatges dels ulls tapats, una al·lusió crítica a la 
convicció que, per ser feliç, és millor no saber i mantenir amagades certes 
coses. El plàstic cobreix el seu cos i n’impedeix la visibilitat, la mobilitat, de la 
mateixa manera que les cordes la lliguen, o l’antifaç pintat a la cara desdibuixa 
la identitat i anul·la figuradament qualsevol possibilitat de veure i de ser vista. 
En altres imatges, adopta la posició fetal o el gest regressiu de llepar-se el dit 
i evoca un retorn a la infància impossible i paralitzant. La dependència de la 
figura materna no afecta només el període de creixença, sinó que es necessi-
ta per subsistir, juntament amb la figura de l’autoritat masculina: l’home sense 
rostre, vestit amb americana, a qui dóna la mà no tant perquè la guiï, sinó com 
una forma de submissió als seus dictats. De tant en tant s’hi intercala la imatge 
de l’artista que mira de pujar per un pendent del qual no veiem ni el principi ni 
la fi, sense més expectativa que la voluntat infatigable d’accedir al desconegut. 
Aquest ascens infinit remet a l’acció impossible de comptar els dits de la mà 
una vegada i una altra. Els gestos de cada imatge, mesurats, continguts i sense 
marge d’acció possible, configuren el substrat d’aquest retorn al passat llunyà 
dels primers anys de vida, al determinisme social i familiar. En una altra imatge 
es tapa les orelles amb dos llibres. En un costat, L’Anarchisme. De la doctrine   
à l’action de Daniel Guérin, una utopia llibertària de 1965. A l’altre costat, l’es-
tudi Psychology For The Fighting Man. What You Should Know About Yourself 
And Others,25 en què s’analitzen formes psicològiques de control i d’aplicació 
de la força, així com de la por, el pànic, la derrota, la moral i el lideratge. D’una 
banda, es tracta d’una imatgeria que mostra un entorn opressiu i castrador, els 
lligams del passat, la necessitat de fugir. És, en definitiva, una constatació de 
la necessitat de saltar, però amb la convicció que es tracta d’un salt al buit, a la 
incertesa. D’altra banda, mostra l’intent de comprendre, la possibilitat de fugir    
i d’avançar; de trencar amb el que ens oprimeix i de volar; és una representació 
del somni i d’un món alliberador. Caminar desinhibidament nua per la neu o llan-

25. Dut a terme pel Committee of the National Research Council with the Collaboration of Science Service 
as a Contribution to the War Effort, el 1943.
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çar una pedra refermen la sensació de poder i de control d’un mateix. Damunt 
les parets negres de la sala, escrites amb un guix blanc que potser el refrec del 
visitant esborrarà, frases i paraules que insisteixen en aquesta doble perspecti-
va: try to go back, memory i, alhora, the point of departure, flight. Uns altaveus a 
cada costat dialoguen sobre la dificultat i la por, i sobre quan (una cosa) podrà 
ser. Finalment, al bell mig de la sala, una peanya sosté un got al costat del qual 
cauen unes gotes d’aigua que no l’arribaran a omplir mai, com una escultura a 
la impossibilitat. De fet, aquesta obra és un plantejament polític sobre la possi-
bilitat d’acció, de control de les pròpies capacitats individuals i socials. La llum 
no implica només la possibilitat de fugida, sinó que també representa la creació 
d’un projecte personal i col·lectiu al marge dels constrenyiments del passat. 
Només havien passat dos anys des de la mort de Franco i Espanya encara tot 
just començava el procés de transició política que portaria el país a construir 
un projecte legitimador democràtic capaç de deixar enrere el llegat de quaranta 
anys de dictadura. Les figures d’autoritat i domesticació que s’assimilaven als 
pares es tradueixen en la figura de control dictatorial d’un país sotmès i repri-
mit. El somni ja no és només un acte individual, sinó que afecta tot un país que 
demana transformar-se i evolucionar. 

Aquell mateix any Ribé va realitzar la instal·lació Amagueu les nines que passen 
els lladres, exposada a la Galeria G de Barcelona. Es compon d’un espai fosc, 
amb dos focus de llum vermella al mig dirigits cap a terra i dos altaveus, que 
permeten escoltar dos àudios. L’un posa l’accent en l’obediència, la docilitat, la 
dependència i la disciplina; l’altre, en la resistència, el conflicte, la passió i els 
somnis. El tema torna a ser la necessitat de ruptura, d’obertura a altres realitats, 
l’esperança, confrontada amb el que no es pot i no s’ha de fer: «No pintis / No 
beguis / No saltis / No et moguis / No miris / No escoltis / No parlis, no parlis, 
no parlis / No pugis / No baixis / No et giris / No cantis / No diguis / No parlis /  
No pensis, no pensis, no pensis / No xuclis / No xiulis / No corris / No corris / 
No et giris / No bufis / No riguis, no riguis, no riguis, no riguis», insisteix la veu. 
Les ordres i les prohibicions remeten a les imatges de Can’t Go Home o als tres 
gravats ja esmentats que inciten a no actuar. Remeten al bloqueig paralitzant 
que condiciona el nostre comportament, les convencions socials que determi-
nen el que és apropiat, correcte; què s’espera de nosaltres, i en concret de les 
dones. Configuren una ètica i una moral possibles, les dues discutibles. Tot això 
es confronta al desig i a la necessitat de canvi: «Vull, vull, vull, vull, vull, vull / 
Vull, vull, vull, vull», exclama. Finalment, una projecció de diapositives alterna les 
imatges de les seves mans obertes, destensades, amb les mateixes mans tan-
cades en posicions crispades i recargolades, que evidencien les dues realitats 
oposades, potser d’una manera no tan explícita però més punyent que en l’obra 
anterior. Si la ferida, a Association. Cut: Interruption of the Skin’s Continuity, 
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era entesa des de la seva accepció mèdica com una interrupció a la solució  
de continuïtat de la pell, en aquestes obres s’expressa més com a ruptura, el 
que afligeix i turmenta l’ànima. Si havíem vist com la feina era un esforç contra  
la resistència, ara veiem dues forces que actuen l’una impossibilitant l’altra.  
La dualitat, molt present en la seva obra, s’expressa aquí com una escissió  
interna, com un conflicte de contraris. La crispació de les mans reflecteix una  
angoixa enfront de la relaxació i l’esperança. En el treball de Ketty La Rocca 
la mà masculina acabava dominant la situació i amagava la interpel·lació de la 
dona. Aquesta mateixa dualitat –el que veiem i el que no podem veure– havia 
sorgit ja en obres anteriors d’Àngels Ribé, quan el recorregut, el procés o  
la perspectiva ens permetien percebre allò que inicialment no s’havia mostrat.  
També apareixia la dualitat a les obres geomètriques en les quals la simetria 
actua com un eix físic i conceptual (Invisible Geometry 3, 1973). La dualitat  
pot ser entesa físicament: la trobem en les associacions, en la contraposició de  
l’espai buit i l’espai ocupat, de la llum i l’aire natural i els fenòmens artificials 
corresponents. Però la dualitat també pot ser psicològica, com es constata  
en aquestes últimes obres, que confronten somni i memòria. 

És interessant observar que les obres més introspectives, que denoten la  
posició devaluada de la dona, són segurament les que exemplifiquen més bé  
la situació política i social del nostre país al llarg d’aquests anys. És cert que la  
construcció social de conceptes com el de «gènere» respon a una ideologia, 
a les idees fonamentals que vertebren el pensament d’una persona o d’un 
col·lectiu, però també la seva pràctica quotidiana. En aquest sentit, la política 
no s’ha d’entendre només com allò que afecta el govern, sinó que designa tot 
allò que regeix les nostres actuacions en l’àmbit col·lectiu. La realitat dual que 
encertava a elucidar Àngels Ribé en aquestes instal·lacions de 1977 és reve-
ladora no només d’un imaginari femení fragmentat i estigmatitzat, sinó també 
d’un procés de construcció d’Estat que fràgilment intentava equilibrar la càrrega 
de la història recent amb un imaginari polític diferent. El canvi social i cultural 
s’havia de produir no sols en l’àmbit individual, sinó en el de la col·lectivitat. En 
aquest sentit, tot i que aquestes obres exigeixin una actitud més contemplativa 
per part de l’espectador –que ha de veure i sentir–, conviden també a l’acció, 
una acció no immediata però sí determinant. Perquè actuen sobre l’emoció com 
a narratives impactants, indissociables d’un procés racional, tant en el terreny 
personal com en una dimensió pública. No admeten la passivitat, sinó que for-
cen a posicionar-se davant la situació. En aquest sentit, són treballs políticament 
molt compromesos, perquè no es limiten a enunciar, sinó que també denuncien 
situacions insostenibles. I és justament aquesta manifestació de la ruptura  
de la construcció social de la dona i de l’individu la que fa evident la necessitat 
d’acció per part de l’espectador, clarament interpel·lat.


