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A l’exposició de Mireia C. Saladrigues, els títols dels llibres exhibits contenen la paraula “art”. El seu sentit, però, no apunta
a les belles arts, sinó que transmet significats molt diversos.
Som davant d’una paraula comodí que s’empra en qualsevol
situació i serveix tots els interessos, des dels més transcendents
fins als més prosaics, sovint fins a l’abús.
Fascinada i alhora incòmoda amb aquesta multiplicitat de sentits, Mireia C. Saladrigues explora a Els significats de l’art els
orígens i els usos heterogenis del terme. Ho comença a fer a
partir del món profús dels llibres. Els exemplars que es mostren
a la Capella de Sant Roc són només les primeres passes d’un
projecte que va molt més enllà. A la web de l’artista
(www.mireiasaladrigues.com) qualsevol persona pot aportar
les seves troballes. Només cal que enviï per correu electrònic
qualsevol imatge en què hi aparegui la paraula “art”, sempre
que no faci referència al més obvi: art plàstica, art visual o art
de l’escena. S’inicia així una recerca col·lectiva marcada pel
descobriment, la sorpresa, l’esperit de joc i fins i tot l’humor.
De mica en mica, a partir de l’experiència inicial de l’exposició,
el projecte ha anat bastint un arxiu virtual amb la participació
activa del públic. Cal destacar la col·laboració de l’escriptora
vallenca Margarida Aritzeta, amb qui Mireia C. Saladrigues va
mantenir una conversa per observar com algú que traballa amb
la paraula es posiciona davant de la pluralitat de denotacions
i connotacions d’”art”. A l’exposició de Sant Roc s’inclou el
registre en vídeo d’aquest diàleg.
Des de la cloenda de la mostra, el projecte ha guanyat altres
horitzons. A les cobertes de llibres s’hi van sumant nous objectes, imatges i lemes. Anuncis de publicitat, tires còmiques,
caràtules de discs i pel·lícules, titulars periodístics, etiquetes
de productes comercials… Tot pot emprar amb oportunisme
la paraula fetitxe. I el seu registre esdevé un altre art. L’art de
recopilar els significats de l’art.

El Arte de la Sexualidad en China. El arte de enlazar. El arte de la
guerra. El arte de la estrategia. El arte de hacer sentencia. El Arte
de Vivir. El Arte del control. Método Pilates. El arte de amar. Corioplastia o el arte de tratar el cuero. El arte de escribir bien para
comunicar mejor. El Arte de Vivir el Flamenco. El arte transgénico. El Arte De la Personalidad. El Arte de Vivir a Propósito. El
Arte de la Cartomancia. El arte de rodar anuncios en un videojuego. El hipertexto como arte. El arte de hablar - Prevenir los problemas de voz. El arte de retratar un culo. El arte nuevo de hacer
comedias en este tiempo. El arte de hacer radio. El Arte del Fuego, estufas, chimeneas, insert, hornos. El Arte de morir. El arte
de la felicidad. El arte de conocer a los desconocidos. El arte de
la cocina. El Arte de Ser Persona. El Arte de Crear. El arte como
apuesta. El Arte del Comercio Electrónico. El Arte de la Memoria.
El arte de la mentira. El Arte de la Seducción. El Arte de ser feliz.
El Arte de lo Inútil. El arte de coleccionar y degustar el vino, una
industria del siglo XXI. El Arte de Amargarse la Vida. El arte de
amar. The Art of Complex Problem Solving. The Art of Living
Foundation. The Art of Kissing. Art of Surfing Tarifa. Art of
Dying. The Art of the Prank. The Art Of Innovation. Art of the
Table. The Art of manliness. The Art of Kissing. El difícil art de
gestionar la incertesa en temps de canvi. L’Art de trair. L’art de
saber escoltar. L’art de la bicicleta. Art de la natura morta. L’art
de l’engany - Hacking. The art of exploitation. Nail Art. Latte Art.
Art of the devil. The ancient art of the war. Aforismos sobre el
arte de vivir. The Art of Quitting - Quit Smoking Inspiration. The
Art of Quitting Your Job Gracefully. The Art of Teaching Science
Blog - A Place to Discuss Issues Related to Science Education. The
Art of Electronics. The Art of Driving. The Art of Business - Web
Site Promotion. The Art of Demotivation. The Art of the Start.
The Art of Project Management. The Art of Learn Software Development. A Practical and Incremental Approach. L’ofici de viure L’Art de la meditació - Per què, com i sobre què meditar? The
Art of Computer Programming (TAOCP). L’Art d’estar sol. Les
péripéties cynégétiques des Noirs d’Équateur - De l’art de rester
humain et chrétien tout en chassant. L’art de mourir. El penjoll L’Art de paraula. L’Art de viure. L’Art de la philologie: Mélanges en l’honneur de Leena Löfstedt. L’Art de la Memòria. Arte
en fruta. Alma con arte. El arte de saber regalar. Some works of
art are made in 15 minutes. The art of being straight. El arte de
no hacer nada. Art of murder. El arte de la crónica periodística.
The art of programming. The art of 16 bars. El arte de tirarse pedos. The Art of Piece. L’Art d’estimar. Del asesinato considerado
como una de las Bellas Artes. Arte de amar y las metamorfosis.
Entrenamiento para las Artes Marciales. Art de ben menjar. El
arte de la distorsión. El arte de ser Dios. El arte del placer. Malas
artes. El arte de tener razón. El arte de olvidar lo insoportable.
L’art d’ensenyar Barcelona. El arte de insultar. El arte de amar.
L’art d’enamorar. L’art du commensal. El arte del espectáculo. El
arte de viajar. El arte de lo posible. El profeta - El arte de la paz.
L’art de la felicitat. El olvidado arte de guardar secretos. El arte de
gobernar. El arte del yo-yo. Del arte de amar de Ovidio. El arte de
perder. L’Art de la vida. L’art de viure la lentitud. El arte de la lógica. El arte de vivir - Reflexiones socráticas de Platón a Foucault.
Arte del buen vivir y otros ensayos. El arte de tratar a las mujeres. El arte de la fuga. L’art de tenir sempre raó. Del asesinato
considerado como una de las Bellas Artes. L’Art d’estimar. El arte
de insultar. Arte de volar y otros trances. El arte del asesinato - 11
relatos de crimen e investigación. El arte de amargarse la vida. El
arte de ensayar. Pensadores imprescindibles del siglo XX.

Conversa 1:
Margarida Aritzeta

Em fa gràcia veure llibres tan diversos… Alguns,
com L’art de la lògica, L’art de la paraula o fins i tot
aquest on surten les Belles Arts, lliguen amb el concepte clàssic i dual que tinc de l’art: d’una banda és
una cosa que es pot aprendre, però també comporta una part de geni. Suposo que dic això influïda
pels romàntics, que definien l’art com aquell camí
que ens pot aproximar a donar una explicació de les
coses més intuïtiva i més profunda que l’explicació
donada per la raó.
[…]
En el passat es distingia entre els artesans i els artistes. Aquelles persones que aprenien un ofici i que
dominaven les tècniques eren uns bons artesans.
Quan destacaven per la bellesa dels resultats aleshores se’ls considerava artistes.
[…]
Però la frontera entre l’artesà, és a dir, aquella persona que aprèn unes tècniques, i l’artista, aquella
que de sobte destaca per sobre d’aquestes tècniques i aporta un plus, és una frontera que es dóna
per consens social. Que una cosa sigui art o no sigui
art és una pura convenció.
[…]
En el fons estem parlant d’això, de consensos i de
convencions. Estem parlant de maneres de viure
l’art i de maneres d’acceptar-lo. No és quelcom que
ens vingui donat del més enllà o que sigui apriorístic. En el fons és un joc. És un joc d’acceptacions,
de modes, i per tant és un joc de gustos que canvien al llarg del temps. Fins i tot coses que han estat
produïdes com a purament utilitàries després tenen
un valor artístic, no?
[…]
Les normes de l’art existeixen però són obsoletes
en el mateix moment que les emprem. A partir
d’aquí l’únic que fem és repetició. Quan fem alguna
cosa certament singular és quan trascendim l’aprenentatge tradicional. Diria que la gràcia és actualitzar contínuament les normes de l’art, fer-les vives i
transformar-les. Si no, no funciona.

L’art de viure, de Goliarda Sapienza, i L’art de la vida,
de Zygmunt Bauman... Jo diria que aquests llibres
formen part d’allò que en la tradició de la nostra cultura s’anomenen les històries exemplars. Amb elles
pensem “a veure què descobreixo”, “a veure si hi
ha alguna cosa que em permeti millorar, trascendir,
etc.”. Vull dir que són com una invitació a reflexionar
a partir d’un model.
L’assassinat considerat com una de les Belles Arts…
Aquest altre títol forma part de la tradició de la
literatura criminal. Edgar Allan Poe, a Els assassinats
del carrer de la Morgue, fa una primera narració en
què planteja un cas irresoluble. Després hi ha tota
una literatura, i una filmografia, sobre la figura del
malfactor. És molt interessant perquè els orígens
són a la mitologia cristiana, en què tenim dos tipus
d’èssers, els àngels i els dimonis, que representen
la maldat i la bondat absolutes, el bé i el mal... Això
forma part dels grans temes que creuen la humanitat, no?
La banalització de la paraula “art” en aquests diversos camps la fa més asequible i menys trascendent.
Més abastable, no com quan et presenten aquell
“Art” en majúscula, en què només un quants són
els escollits. Tu pots entrar a qualsevol mena d’art a
partir de la teva experiència, i no et planteges que
hagis de ser diferent de l’altra gent per entrar-hi,
no? Hi entres, com si diguéssim, per la porta petita,
sense traumatització, sense necessitat d’haver de
passar per una educació especial adreçada a una
gent també molt especial.

