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Nomadisme cartogràfic és el resultat d’un procés
de treball que en Jordi Mitjà ha portat a terme amb
un grup de vallencs del Casal de l’Avi. Plegats han
realitzat una sèrie de passeigs durant els quals se’ls ha
convidat a mirar i fotografiar de forma intuïtiva el
seu context.
Els acompanyants de l’artista han esdevingut
també els seus còmplices, coneixedors en tot moment
que la col·lecció d’imatges compilada es destruiria per
ser exposada.
-

-

Aquest catàleg s’ha editat amb motiu de l’exposició
Nomadisme cartogràfic, un projecte de Jordi Mitjà,
a cura de Cèlia del Diego, per a la Capella de Sant
Roc - Espai Contemporani ( Jaume Huguet 1, 43800
Valls), del 14 de desembre del 2007 al 3 de febrer del
2008.
Amb textos d’Amanda Cuesta, Cèlia del Diego i
Jordi Mitjà. Disseny gràfic de ferranElOtro. Correccions de Pere Ferrés i Gurt. Edita el Museu de
Valls, Fundació Pública Municipal d’Acció Cultural,
Institut d’Estudis Vallencs. Impressió de Gràfiques
Moncunill, S.L.
D’aquest catàleg se n’han editat dues versions: 800
exemplars sense numerar i 200 exemplars numerats que inclouen restes del material destruït durant
l’exposició.
Dipòsit Legal: T-XXXX-2008
Agraïments: Roser Alegret, Francesca Benet, Rosa
Boleda, Joan Bonet, Jordi Domènech, Jordi Ferré,
Agustín Flores, Àngel Gasol, Núria Menero, M. Carme Olivé, Jordi París i Joan Ramon Salvadó.
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ICONOCLÀSTIA
D’UN
MAPAT

Però l’acte de fotografiar sovint s’imposa sobre el passejant fins al
punt que la voluntat de retenir una imatge, inscrita en la tensió que
apuntava Paul Virilio2 entre el moment viscut, la seva tendència
fugissera i el desig d’eternitzar-lo, absorbeix la seva atenció en detriment de la vivència. És per aquest motiu que, en una aposta per
la memòria comú enfront dels documents que en donen testimoni,
i amb la intenció també d’evitar convertir l’exposició d’aquests en
espectacular pornografia (pel que aquesta té de traïció a la intimitat
compartida), els protagonistes del passeig còmplices de l’artista compilen la col·lecció d’instantànies en qüestió amb la intencionalitat
inicial d’arrossegar-les ells mateixos al seu destí indefugible, que és
la destrucció. Tot plegat, un acte de fer soroll per escoltar el silenci.

Cèlia del Diego

-

Les despulles triturades de la que s’endevina com una antiga
col·lecció fotogràfica presideixen la Capella de Sant Roc en una exposició en què l’enaltiment de l’objecte devastador –la màquina destructora de documents–, i la presència d’una excavadora en plena
acció, accentuen la brutalitat de l’acte iconoclasta.

Apologia de la destrucció que plana sobre la trajectòria artística de
Jordi Mitjà, present en treballs precedents com ara A bruit secret
–edició de material fílmic de la policia de Mèxic D.F. que mostra
un grup de persones que el govern mexicà contracta per trossejar
tot tipus de productes pirata– o bé Concèntric. Poble petit, infern
gegant –vídeo que recull la mirada de l’artista sobre la compilació
de documents de l’arxiu familiar just abans de destruir-los.

-

En aquest cas, però, l’arxiu d’imatges que configura Nomadisme
cartogràfic té la particularitat d’haver estat concebut expressament
per ser sotmès al seu inevitable procés de desaparició. Jordi Mitjà,
fidel al seu gest de mapar els indrets que visita, contactà amb un
grup de vallencs del Casal de l’Avi amb la voluntat que li oferissin
una visió autòctona de la vila alhora que ell els proposava entrenarlos en l’art de passejar per la ciutat que els és pròpia més enllà dels
territoris que fressen habitualment. D’aquesta manera es proposa
depassar, d’una banda, la seva mirada de nouvingut o turista –que,
segons John Urry1, es caracteritza per cercar la diferència més que

no pas l’autenticitat– i, per l’altra, els rituals comuns i quotidians
dels seus acompanyants –propis de l’acomodació a l’espai on viuen i
del sentit de pertinença a un indret– en un exercici de contaminació
recíproca. I ho fa convidant-los a vagarejar plegats sense rumb amb
l’actitud del flâneur baudelarià vuitcentista, així com a capturar
fotogràficament cadascuna de les cartografies sensitives i emocionals
concentrades durant la ruta compartida pels carrers de Valls.
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1

John Urry, The Tourist Gaze. Sage, London, 1990.

2

Paul Virilio, Esthétique de la disparition. André Ballard, París, 1980.
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(SOBRE)DESTRUCCIÓ
Jordi Mitjà (ed.)

-

Des de fa anys m’obsessiona el lloc de les imatges, la seva irrupció
en el món contemporani, la sobreproducció i l’eficàcia per desvetllar
els sentits que aquestes despleguen. Aquest assaig visual ens parla
de la fascinació per la iconoclàstia, de la destrucció com a acte propagandístic que genera d’altres imatges no menys eficaces, de restes
que perduren i d’altres que desapareixen sense deixar empremta, de
la imatgeria en un moment i en un món que ja no pot digerir-ho
tot. En aquest grup hi apareixen documentades accions d’artistes,
retalls de premsa i curiositats per articular un discurs que acumula
inputs de forma erràtica.

fig. 1. La pedra Rosetta. Estela de granodiorita gris i rosa,
erigida el 27 de març del 196 a.C. British Museum.
pàg. 6
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fig. 2. Magatzem de pel·lícules de nitrat després d’un
incendi. Lloc no identificat. Estats Units, c. 1920.
Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

-

fig. 3. Un empleat dels estudis Douglas Fairbanks
destrueix a cops de destral pel·lícules “inútils”, 1922.
National Center for Film and Video Preservation.
pàg. 7
NomadismoCartográfico.indd 7
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fig. 4. Màquina per trossejar pel·lícules de 35 mm després de la seva distribució comercial. Aquest instrument, conegut com a “la guillotina”, trosseja cada any
150.000 cintes de polièster procedents de tot Europa.
El material es converteix en combustible de baix cost
per a plantes industrials i en matèria primera per a
pintes, muntures d’ulleres i roba. Es troba a Cinisello
Balsamo, prop de Milà. Fondazione Cineteca Italiana.

fig. 5. Enderroc de l’estàtua de Saddam Hussein a
Bagdad, el 9 d’abril del 2003. Daily Mirror Gulf
Coverage.
pàg. 8
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fig. 6. Estudiants talibans cremen pel·lícules a Kabul.
Emissió de la BBC, 15 d’octubre del 1996.
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fig. 7. Desaparició del camp de Morag a Gaza. Fotografia de Suhaib Salem. Superior 12 d’agost del 2005
i inferior 23 d’agost del 2005.

fig. 8. Destrucció de CD en un carrer de Majadahonda, Madrid. A la piconadora es pot llegir l’eslògan
“Cerca de ti”. El País, 18 de març del 2007.
pàg. 10
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fig. 9. Un grup d’executius simulen llençar les caixes de
transport de pel·lícules de 35 mm dels estudis Goldberg.
Aquest esdeveniment simbòlic va tenir lloc en una conferència de premsa durant la qual es va anunciar la conversió del material analògic a digital. New York Times,
26 de novembre del 2000.
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fig. 10. Notícia sobre la destrucció de rellotges falsos
per part de les autoritats de Bangkok. Agència Reuter,
23 de juny del 1990.

-

fig. 11. 6.500 rellotges Cartier falsos són destruïts a la
Fondation Cartier en presència de l’escultor César i de
Mr. Alain D. Perrin, president de Cartier International. Notícia del 9 de maig del 1983.
pàg. 12
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fig. 12. Stan Brakhage. Dog Star Man, 1962. Dog
Star Man és una obra no narrativa que es converteix en un clàssic del cine experimental. Consta de cinc
pel·lícules (un pròleg i quatre parts). En aquest fragment, Stan va filmar un fotograma cremant-se amb
la làmpada del projector.
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fig. 13. Bruce Nauman. Burning Small Fires, 1968.
Fulletó desplegable amb quinze fotografies que documenten la destrucció de la publicació d’Ed. Ruscha,
Various Small Fires and Milk, 1964.

fig. 14. Santiago Sierra. Galeria cremada amb gasolina. Galeria Art Deposit, Mèxic D.F., novembre del
1997. Aquesta obra es va preparar per a la reinauguració del nou espai d’aquesta galeria. Es van cremar
les parets i sostres amb torxes i les parts més resistents,
com ara les portes i finestres, amb un bufador.
pàg. 14
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fig. 15. Gordon Matta-Clark. Bingo X Ninths,
1974. Súper 8, color, sense so, 9,40 minuts. MattaClark va treballar a contrarellotge a la paret posterior d’una casa de Niagara Falls, a Nova York, que
s’havia d’enderrocar. Després de dividir la façana de
fusta en nou quadrats, l’artista va començar a retirar
els segments i va deixar intacta la part central de la
retícula, que aguantava encara dreta al seu lloc quan
va arribar la retroexcavadora. Una hora després que
Matta-Clark acabés, l’edifici fou enderrocat.

pàg. 15
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fig. 17. Rubén Grilo. 20 manifestos, 2006. Instal·lació
de confetti en el marc de l’exposició Información contra información. CGAC, 2007.

fig. 16. Gordon Matta-Clark. Splitting, 1974. 322
Humphrey Street, Englewood, Nova Jersey. Era una
casa residencial típica, situada en un barri negre de
nivell superior a la mitjana, que es va destruir per
a un projecte de “renovació” urbanística que no es va
arribar a realitzar. Les tres fases del treball van ser:
efectuar un tall de dos centímetres i mig d’ample pel
centre de la casa, rebaixar la meitat posterior dels fonaments de manera obliqua fins arribar a un punt
inferior d’uns trenta centímetres i utilitzar un gat per
inclinar la part posterior de l’edifici cap als seus nous
fonaments, amb la qual cosa es va obrir per la meitat.

pàg. 16
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fig. 18. Notícia sobre la reconstrucció dels arxius de
la Stasi. Quan era clar que el mur de Berlín cauria,
el govern de la RDA va ordenar destruir tots els documents importants de la Stasi. El 1990, milions de
documents van ser esmicolats per les màquines trituradores de paper. Les màquines anaven tan carregades dia i nit que milers d’altres documents van ser
estripats a mà pels funcionaris diligents. Tota aquesta
paperassa havia de ser cremada als forns crematoris
de la RDA, perquè no en quedés ni la memòria, però
la caiguda del comunisme va ser tan ràpida que quan
els funcionaris van arribar amb les saques els forns ja
eren en mans de la RFA. Avui, l’Alemanya unificada té sis-cents milions de trossos de papers guardats
en setze mil saques recloses a Magdeburg. Un grup
d’experts de Zindorf, Baviera, treballa des de fa onze
anys en la reconstrucció d’aquests trossets de paper. De
moment han pogut reconstruir tres-centes saques de
dos mil cinc-cents documents cadascuna. Amb aquest
ritme, recuperar tots els documents estripats costaria
uns sis-cents anys. És per això que el govern alemany
ha decidit crear un programa informàtic que solucioni
el puzle dels documents de la Stasi. Els treballadors
han d’escanejar tots els trossets de paper per les dues
bandes i llavors l’ordinador els compara segons el tipus
de paper, la mida, el color i la seva tipografia. Amb
l’ordinador, cada pocs segons un nou document queda resolt i es poden llegir les frases mecanografiades
i allò més important: les signatures. L’arxiu complet
s’acabarà en uns cinc anys de feina, amb un cost d’uns
sis milions d’euros.
pàg. 17
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fig. 19. Jordi Mitjà. Secuestro de mala muerte, 2002.
Vaig contractar a un artesà perquè encunyés uns diaris i
unes revistes del dia. Un cop adscrits els motius a cadascun
dels rotatius, havia de mostrar-los a la càmera com ho fan els
segrestats. Els papers picats es manufacturen en cases particulars i es venen pels carrers en motiu de la festa dels morts.
pàg. 18
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Concèntric. Poble petit, infern gegant (1)
peça específica per al catàleg Espai Zero1 #15
still captural d’un video HDV sense editar
editat per Espai Zero1, Olot
2006
Bolsas para defenderse (2)
instal·lació
mides variables
18 bosses de plàstic i paper de diari
2002
enBlanc. Re-edició d’un periòdic local (3-4)
edició (3.000 exemplars)
38 cm x 29 cm (36 pàg.)
rotativa B/N
editat per Ajuntament de Girona
2007
Delectació voyeurista (5)
edició (10.000 exemplars)
100 x 70 cm
offset B/N
editat per CASM, Barcelona
2007
Gracias a la piratería vivimos mejor (6)
edició (100 exemplars)
3 peces de 86,5 x 57,5 cm
impressió amb tipus mòbils (color)
editat per Galería José María Velasco, Mèxic D.F.
2003
Simulacro insólito (7)
edició (1.000 exemplars)
19 x 27cm
offset color
editat per Ex-Teresa Arte Actual, Mèxic D.F.
2003
Lògica del vampir (8)
edició (300 exemplars)
27,5 x 20,5 cm
offset B/N (portada color)
editat per P_O_4, Terrassa
2007

NomadismoCartográfico.indd 19
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ESCOMBRARIES

SÍNDROME DE DIÒGENES

Hi ha molts tipus diferents de fascinació per les escombraries. La
de Jordi Mitjà ve marcada per una sentimentalitat neoromàntica
vinculada a una resistència a la desaparició arrelada en la nostàlgia i en la por a l’oblit, però en la qual també s’endevina un gust
per l’estètica de l’abjecte, una mòrbida atracció pels detritus. Entre
les muntanyes de sobres que genera la nostra societat de consum, les
escombraries audiovisuals, els registres en destrucció, constitueixen
una imatge tan poderosa com germinal en el treball de Mitjà.
-

-

En el treball de Jordi Mitjà és habitual trobar processos d’acumulació. Per aquest motiu, en ocasions pot pensar-se que hi ha un
afany compulsiu de col·leccionar-ho tot, d’atresorar escombraries i
més escombraries, salvant de l’oblit tot tipus de records malmesos i
fragmentats. Però, lluny de l’avarícia malsana, la seva és l’actitud
d’un espigador, del que troba una promesa de felicitat entre el que
els altres van llençar.
-

-

1

Com les imatges que conformen els vídeos Quemadores de sueños, economías y ritmos (2002) i A Bruit Secret (2004) o les
fotografies per a la publicació del film Concèntric. Poble petit,
infern gegant (2006). La destrucció de la imatge, de la còpia o
de l’original, es converteix en element pertorbador, en imatge de
transgressió, en una iconoclàstia radical difícil d’acceptar per a
un adorador d’imatges, el més pròxim a la desmemòria. L’oblit i
l’antipop.

2

Això es fa especialment evident en alguns dels projectes realitzats
a Ciutat de Mèxic, una ciutat que és en si mateixa un accident
caòtic i desmesurat, ple de venedors i tipògrafs ambulants, una font
inesgotable, un gran mercat replet d’encants i històries fabuloses,
com les recollides en Simulacro insólito (2003).
-

-

3

Però més enllà d’una patologia postmoderna, aquests processos
d’acumulació impulsiva, l’actitud de recerca entre les restes del gran
basar urbà, es desvetllen com la base de tota una metodologia de
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treball, especialment en els projectes més recents, en què el material
trobat es reordena per donar lloc a narracions discontínues. Narratives no lineals.
-

-

4

-

ARXIU

-

Recorrent el seu treball es fa evident que hi ha un ordre en tot
això, una lògica lúcida que sap trobar relacions i posar les coses en
connexió amb d’altres, de forma organitzada, categoritzant-les
amb precisió. Suturant aquestes discontinuïtats per donar-hi consistència. Fa molts anys que Mitjà agrupa i reuneix imatges mitjançant la lògica de l’arxiu, en treballs com Tianguis. Registro
gráfico de una imprenta en vía de desaparición o Europa Segona Mà. Però aquesta forma de treballar arriba al seu punt àlgid
en projectes tan rodons com el pòster editat pel CASM. Les imatges
i d’altres registres van i tornen, sempre diferents però sempre els
mateixos, renovant el seu sentit en tornar a ser trobades, posades en
un nou context per ampliar i estendre la seva lectura. I emprant estratègies pròximes a les d’artistes com Peter Piller, Mark Manders
o Erick Beltrán, les seves compilacions adopten la forma d’un arxiu
que organitza i agrupa imatges oblidades, imatges escombraries,
mitjançant l’analogia formal, i les eleva a una nova categoria icònica. Una muntanya d’escombraries una altra vegada, sempre.
-

-

5
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POSTPRODUCCIÓ

ELS MASS MEDIA

En els seus projectes hi ha dues estratègies que resulten predominants i que permeten a Mitjà activar i engegar els seus processos
de reciclatge. La cita i l’apropiacionisme són, sens dubte, les grans
mecàniques de la postmodernitat, en què l’originalitat ha deixat de
ser un requisit necessari per a l’autoria. Els discursos artístics actuals es conformen de forma intersubjectiva i hipertextual, a partir
de material preexistent reeditat i reinterpretat fins a l’infinit. És
l’anomenada cultura del sampler, perquè la metàfora del DJ, que
crea noves barreges a partir de material aliè, ve al pèl.
-

-

6

Nicolas Borriaud ho expressa en termes de postproducció. I és
que en aquesta clau se situen amb certesa obres fundacionals del
treball de Jordi Mitjà, com ara Gracias a la piratería vivimos
mejor (2003), que sota aquesta lectura s’allunya d’interpretacions
conjunturals i oportunistes relacionades amb les reivindicacions
del copyleft, que també les té, i cobra un sentit molt més dens i
de l’època. Perquè l’apropiació està estretament vinculada a una
tradició essencial de la contemporaneïtat, la de l’objet trouvé i el
ready made.

El treball de Jordi Mitjà ha cobrat una significativa envergadura en l’àmbit de l’edició impresa, i fa continuades al·lusions al món
mediàtic de la premsa gràfica. Això dóna lloc a unes quantes lectures
vinculades a l’objecte en si i a la fascinació gairebé fetitxista que estableix l’artista amb el material imprès, però també vinculades al rol
que juguen els mitjans de comunicació de masses en la nostra societat.
Sumàriament, pot dir-se que els diaris són potents màquines de
producció d’icones i referents col·lectius, conformen l’escenari fragmentat i discontinu del que va ser important en el dia d’ahir. Però
alhora, la seva condició perenne i la velocitat amb la qual caduca
la seva versió de l’actualitat els converteixen en efectius dispositius
de fabricació de registres residuals, banalització extrema del que
és actual, més encara des de l’aparició d’Internet. Això està dut a
l’extrem en projectes com En Blanc. Re-edició d’un periòdic local (2007), en què l’artista treballa a partir de l’arxiu fotogràfic
d’El Punt. Diguem que, metaf òricament, la imatge d’un diari vell
concentra en el cas de Jordi Mitjà bona part dels ítems presents en
la seva obra.
-

-

7
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… 3, 2, 1, ACCIÓ.

-

Sembla que, al final, sempre es torna al principi. Els inicis artístics de Mitjà es troben vinculats a un moment d’especial efervescència que va viure la performance catalana a mitjan anys noranta.
Un context bastant heterogeni al qual Mitjà contribuïa amb accions d’estètica povera i que va suposar el seu lloc de trobada amb
l’escena artística després d’una formació aparentment erràtica que
l’havia dut de les arts escèniques a l’arquitectura efímera.
-

-

8

Per aquest motiu, allò performàtic segueix tenint un pes específic
en la seva producció. En projectes recents, la microacció s’incorpora
amb força renovada a la metodologia de treball de l’artista, com a
punt de partida, com a excusa per incloure-hi la participació del
públic o com a vehicle mitjançant el qual fer penetrar la realitat, tal
qual, en els seus processos de producció. Això és especialment evident
en projectes com Lògica del vampir (2007) o Nomadisme cartogràfic (2007). En ambdós projectes, la microacció, pròpia o aliena,
constitueix un mecanisme efectiu de relació amb els esdeveniments,
mentre que el registre i el document constitueixen els records amb els
quals conformem la nostra història, les històries.
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