
 

 

BIENNAL D’ART DE GIRONA 2019. DESENA EDICIÓ. DOSSIER INFORMATIU 

 

GUANYADORA DE LA BIENNAL D’ART 2019 A OBRA REALITZADA 

AUTORA: RO CAMINAL 

TÍTOL: In Limbus Melita 

ANY DE CREACIÓ. 2018/2019 

TÈCNICA. Vídeo instal·lació multimèdia 

Vídeo 4 Mono canal HD. 4’ 10’’ 

Àudio Estèreo. Color. Format de pantalla 16:9  

Idioma: àudio original en anglès i subtítols en català 

MIDES. Variables. Aprox: 2ms x 0,9ms x 2ms 

 

La peça està formada per una instal·lació de la qual el vídeo In LImbus és l’eix central. El vídeo 

es projecta sobre una pantalla que està ajustada a la façana posterior d’una bastida d’obra. Unes 

totxanes i un tauló de fusta acompanyen el vídeo i la bastida completen la iinstal·lació, que situa 

l’espectador davant d’un escenari que reprodueix el que visualitza a la pantalla de la peça. 

El vídeo superposa l’àudio computeritzat del discurs oficial del programa de Visat per Inversor 

Individuals del Govern de Malta a imatges del sector de la construcció a l‘illa. 

A les imatges hi pareixen poques persones i es corresponen a treballadores del sector que són a 

l’illa en condició de refugiats o simplement com a immigrants, la majoria dels quals treballa 

sense contracte i en condicions precàries.  

La peça és única i inèdita i és una evolució del vídeo In Limbus, realitzat al 2017/2018 per al 

Programa Trasformer en el marc de Malta Capital de la Cultura Europea 2018. 

La peça juga amb la contraposició gairebé pornogràfica que provoca el desajust entre l’àudio i 

les imatges. El títol de la peça fa referència a dos aspectes clau que defineixen la realitat dels 

immigrants a Malta: d’una banda, la percepció de l’illa com a espai liminar pre-europeu, que 

encarna la transitorietat com a condició permanent; de l’altra, la sensació de desencantament i 

de frustració que senten els immigrants que hi arriben donat el precari estatus legal que poden 

obtenir. 



 

Malta es presenta com una destinació inesperada en una Europa altrament idealitzada. De fet, 

la majoria dels immigrants hi arriben per error, com a conseqüència de naufragis, d’ iniciatives 

de rescat ambigües o de polítiques Institucionals de reubicació de demandes d’asil i refugi de la 

Unió Europea. Malta es converteix aleshores en un estat intermedi, uns llims alhora transitoris i 

permanents, en els quals els immigrants es veuen atrapats . In Limbus reflecteix simbòlicament 

aquest doble discurs maltès sobre els vincles actuals entre la immigració i la industria de la 

construcció. Reflecteix la seva participació com a mà d’obra barata que possibilita el boom 

econòmic maltès i també la seva absència en el discurs sobre qui és benvingut i reconegut com 

a un valor per a l’illa. Per extensió, la peça simbolitza la situació general dels nouvinguts no 

desitjats a Europa. 

 

 

 

GUANYADOR DE LA BIENNAL D’ART A PROJECTE DE CREACIÓ ARTÍSTICA 

AUTOR: LEVI ORTA 

TÍTOL: La emancipación del lord 

TÈCNICA : Acció-Instal·lació multimèdia 

 

El Principat de Sealand és una micronació no reconeguda per cap altra nació de les 

Nacions Unides situada en una petita plataforma, construïda durant la segona Guerra 

Mundial, sobre el mar del Nord, al sud-est de la Gran Bretanya.  El projecte d’acord amb  

l’exposició de l’artista és el següent:  

 

Després de convertir-se oficialment, el 6 de novembre de 2017, en Lord del Principat de Sealand 

i d’haver-hi comprat una propietat de 30 cms quadrats , l’artista planteja com aquesta petita 

plataforma de 50 m quadrats és també un exemple per a l’estudi de les estructures geopolítiques 

per la seva insistència, durant 50 anys, a independitzar-se. 

 

 “Aquest projecte exigeix –explica l’artista-, des de la meva posició de Lord de Sealand, la 

independència de la part del territori que em pertany, així com el seu reconeixement posterior 

com a nova micro-nació." 

 



 

El porjecte preveu la tramesa de les exigencia d’independència al Príncep de Sealand, viatjar-hi 

amb el propòsit de prendre possessió del terrrtori adquirit i declarar-ne la independencia. 

 

L’artista afirma que “aquest projecte pretén utilitzar les estructures de les micronacions com un 

terreny d'estudi en el qual es poden realitzar hipòtesis de possibles futurs per a nacions 

emergents així com per a les relacions entre elles”. 

 

DIRECTRIUS GENERALS DEL TREBALL 

L’objectiu és investigar el component creatiu de la política reproduint mecanismes, estratègies 

i protocols usats pels polítics per remarcar, des d'una postura cínica, irònica i satírica, el to més 

subversiu d'aquests comportaments. El treball d’organitza en tres àmbits que s’interrelacionen: 

 

La rèplica analítica consisteix a reproduir en el camp de l'art fenòmens existents en l'esfera 

social o política. Aquestes reproduccions actuen com una lupa que permet analitzar des d'una 

perspectiva crítica les seves múltiples capes i connexions que en el dia a dia són normalitzades. 

 

Col·lecció de símptomes és el mètode d'acumular documents, fotografies, objectes i fins i tot 

obres d'art produïdes per polítics per mostrar un comportament ideològic. Individualment 

aquests símptomes són només noticies passatgeres a la premsa però quan s'acumulen 

mitjançant meus col·leccions es transformen en una eina per llegir certs usos de la política. 

 

Joc de rols quan s’utilitza l’estatus social d’artista per acostar-se a l’objecte de la investigació. 

L’artsita afirms que “actuar amb diferents rols em permet viure noves experiències de vida 

mentre creo pensament crític”.  

 

 

ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE 

Comprar  del títol de Lord de Sealand. 

Compra de territori en el Principat. 

Tramesa de carta d’exigències d’independència. 



 

Inici de contactes diplomàtics -estat actual.- 

Trobada amb el Príncep Michael de Sealand a Londres. 

Visita i acte de presa de possessió del territorio dins de Sealand. 

Establiment de lleis per a les relacions bilaterals.  

 

 

 

 

ARTISTES SELECCIONATS PER A L’EXPOSICIÓ DE LA BIENNAL D’ART 2019 

 

AUTOR: ALBERT GIRONÈS 

TÍTOL: Segon intent 

ANY DE CREACIÓ. 2017 

TÈNICA. Intervencions i instal·lació:  

tres vídeos, maqueta de fusta i dibuixos 

MIDES. Variables 

 

Una història que em va explicar el meu pare narra el fracàs en la destrucció del pont que uneix 

el nostre barri amb el centre de la ciutat de Valls. Aquest sembla que es va procurar volar a les 

darreries de la Guerra Civil per part del bàndol republicà, com a mesura per dificultar l’entrada 

de les tropes franquistes a Tarragona. 

El projecte proposa una recreació històrica de l’intent frustrat d’enderroc, a partir d’un seguit 

d’accions mínimes d’intents a l’entorn del pont: enlairar-lo amb trenta globus d’heli, arrossegar-

lo amb una bicicleta i dues cordes, fer-lo volar amb onze ventiladors; i de diversos plantejaments 

per altres possibilitats de no-enderroc. La deliberada ineficàcia de la intervenció busca tenir, en 

canvi, una eficàcia en el pla simbòlic i en tant que forma de rememoració d’un esdeveniment 

històric fracassat. 

Enllaços als vídeos: 

https://vimeo.com/236600670 

https://vimeo.com/234108785 

https://vimeo.com/234120046 

 

https://vimeo.com/234120046


 

AUTORA: MARLA JACARILLA 

TÍTOL: La integridad o el discurso 

ANY DE CREACIÓ. 2017 

TÈNICA. Plòter emmarcat sobre paper de 210 gr. 

MIDES. 61 x 91 cm 

Recopilació, ordenació i classificació –per ordre alfabètic i de 

freqüència de aparició- de les 6.719 paraules que conformen 

sis dels discursos d'investidura pronunciats pels presidents del govern a Espanya des de 1976 

fins al 2011 (Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis 

Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy). 

 

 

AUTOR: LLORENÇ UGAS 

TÍTOL: Falsa línea del horizonte 

ANY DE CREACIÓ. 2018-2019 

TÈNICA. Instal·lació. 

Roques i paviment dels banys de Panticosacas 

y pavimento de los Baños de Panticosa i vinil de 

terra. Peça única.  

MIDES. 25 x 459 cm 

La instal·lació es composa de 14 roques, cadascuna muntada en un prestatge individual de color 

blanc. Es munten de forma lineal, de manera que l'espai total de la peça muntada és de 459 cm. 

D'alçada no supera els 25 cm. Les roques no són d'una gran grandària. El vinil de terra amb el 

títol de la peça - falsa línia de l’horitzó- cal situar-lo centrat a 250/300 cm de la peça a la paret. 

 



 

AUTOR: JORDI MITJÀ 

TÍTOL: Entre la resistència i la veracitat  

ANY DE CREACIÓ. 2019 

TÈNICA. Porcellana, acer i vernís 

MIDES: 110 x 110 x 10 cm 

Aquest treball, com indica el seu títol, està vinculat a 

recerques o derives que vinculen uns materials que semblen una cosa i en són un altre. La 

porcellana, tot i la seca aparent fragilitat és un dels materials més resistents que es coneixen, 

l'acer també s'ha hagut de treballar amb grans premses per acabar tenint aquesta aparença de 

paper o cartó. 

 

 

AUTORA: IRENA VISA 

TÍTOL: Fer veure 

ANY D’EXECUCIÓ 2019 

MIDES 26x31x9cm 

TÈCNICA/DISCIPLINA 

Llibre d’artista dins d’un bloc de ciment. Pòster serigrafiat 

Llibre d’artista: Contenidor de ciment: 26x31x9cm Dimensions del llibre: 20x25cm 

Paper: Munken 2.0 print cream 90gr, 100 fulls Serigrafiat a mà amb tinta fotocromàtica 

Portada de cartró gris gofrat  

Contracoberta de paper a l’engrut 

Enquadernat cosit a mà 

Tiratge de 5 còpies 

Pòster: Mides: 70x50 cm  

Paper: Munken 2.0 print cream 90gr 

Serigrafiat a mà amb tinta fotocromàtica 

Tiratge de 15 còpies 

 

Comentaris / Observacions: 

Aquest projecte està format per tres peces: 



 

Fer veure (2019) - Llibre d’artista i pòster. 

Una audioguia per mirar el que no es veu (2019) – Audioguia per terrenys sense excavar 

al jaciment d’Empúries. Fitxa tècnica: 7 fragments d’àudio i un mapa. 

Tierras sin reclamar (2019) - Ocupació efímera de l’espai sense excavar. Fitxa tècnica: 

Una pancarta, fotografies, dibuixos. Documentació relacionada amb aquesta ocupació. 

 

Les tres peces, tot i formar part del mateix projecte, són independents entre elles. La peça que 

es proposa per a la Biennal és Fer veure: llibre d’artista dins d’un bloc de ciment. 

 

 

AUTOR: SIMON CONTRA 

TÍTOL: Spanich chronovisor  

ANY DE CREACIÓ. 2019 

TÈCNICA. videoinstal·lació (documents, “cronovisor”, llibres, 

objectes),  7’08’’ (vídeo, connexió oculta a dvd, loop) 

MIDES: 130x160x80 cm 

link: https://vimeo.com/321025128 contrasenya: crono  

El cronovisor és una inquietant llegenda del misteri, basada en fets reals. Si avui coneixem el 

terme “maleïda hemeroteca”, l’aparell suposadament dissenyat als soterranis del Vaticà pel 

pare benedictí Marcello Pellegrino Ernetti (1925-1994), a tota pàgina del Domenica del corriere 

de maig de 1972, seria una translació visual de les imatges de la història del món, flotant a anys 

llum pels universos infinits (les imatges no deixen de ser energia, flaixos de llum sensorials), 

captades per algun mecanisme tecnològic ultrasecret. Sigui com sigui, Spanish chronovisor 

transforma aquest batibull en un popurri polític d’emergència on cavalca Abascal, canta María 

Lapiedra, gesticula Rivera?, lluita Froilán, s’allibera Rubianes, tapa Letizia -a Sofía-, s’enfada Willy 

Toledo, ressuscita Franco (el seu enterrament reproduït a la inversa), s’apareix Puigdemont jove, 

amenaça Losantos o diverteix la senyora de Jaén que va veure un “resplandor ¡y hace pum! digo 

hoy ya está aquí la guerra...”. Un aparell inconvenient i impossible per entendre o justificar allò 

contrari al progrés: el retrocés. 

 

 



 

AUTOR: XAVI BOVER  

TÍTOL: Acords Visuals 

ANY: 2019 

TÈCNICA: Instal·lació de llum i àudio. 

MIDES: El volum de la instal·lació és variable,  

Arox: 1 m de fons x 3 m d’ample, i l’alçada de 2,5 m a 10 m.  

Mida de cada bola: 30 cm de diàmetre 

Mida de cada motor: 40cm x 50cm x 20 cm 

Desplaçament de la bola (alçada): de 0 a 6 metres (límit adjustable) 

 

S’utilitzen tres “kinetic lights” (llums amb un cable extensor). 

La instal·lació utilitza tres llums cinètiques en forma de bola (kinetic lights), i cadascuna d’elles 

representa una ritme i nota musical. Aniran penjades d’una barra elevada, i es mouran amunt i 

avall i emetran llum en sincronia amb el so.  

Cada bola tindrà associat un altaveu, de tal manera que projectarà el so pertinent a cada ritme 

i nota. 

L’obra funciona ininterrompudament, en un loop, presentant 3 acords d’uns 3 minuts 

aproximadament cadascun, i amb un interludi entre ells. 

Aquesta obra és la culminació d’un estudi que va tenir una primera aproximació amb la 

instal·lació Sonoscopi, de la qual se n’extreuen les fotos presentades. Amb el perfeccionament 

de la tècnica, la incorporació dels tres altaveus, i la creació de més acords i d’uns interludis 

visuals-sonors per a la seva comprensió, es dona la obra per acabada. 

 

 

AUTOR: JORDI MORELL  

TÍTOL: La Pletera 

ANY: 13.05.2015 (2018) (tríptic). 
TÈCNICA: Impressions digitals emmarcades. 

MIDES: 120 x 90 cm. c/u. 

 



 

L’obra és un tríptic (120 x 90 cm c/u.) format per una imatge 

panoràmica, en tres parts, realitzada el dia 13.05.2015 a la 

Pletera (l’Estartit) i que va acompanyada per un seguit de 

textos, com són: un llistat de lleis i ordenances vinculades al 

territori dels darrers 40 anys, un seguit de referències sobre 

vegetació, i dades biogràfiques que funcionen a la manera de 

memòria dels tres anys posteriors a la data mentre feia el 

seguiment de l’indret. Aquesta obra sorgeix amb motiu del 

projecte personal La Pletera: un cas d’entretemps (2015-

2018), que alhora formava part de la iniciativa artística “Lloc, 

memòria i salicòrnies. Una mirada des de l’art contemporani a la desurbanització de la Pletera” 

i de la col·laboració vinculada al projecte europeu LIFE Pletera, en el qual l’artista va fer el 

seguiment del procés de desurbanització i de restauració ecològica d’unes maresmes a l’Estartit. 

 

 

AUTORA: AZAHARA CEREZO 

TÍTOL: Altres principis de traçabilitat 

ANY: 2019 

TÈCNICA: Acció (documentació, impressions 18x24cm)  

i fotografia emmarcada (impressió inkjet en paper d’arxiu. 

40X30cm) 

MIDES: 420 x 120 cm 

 

Selecció de 4 segons de Sans Soleil (1983), pel·lícula de Chris Marker que, a tall de diari de viatge, 

reflexiona sobre la fragmentació de la memòria i la impossibilitat de reconstruir un relat. Els 

fotogrames que composen aquest micro-fragment són enviats a adreces IP d’una xarxa que 

connecta amb Tindouf (Algèria), regió de camps de refugiats saharahuis. L’acció s’executa des 

de les Illes Canàries, territori de l’Estat espanyol més proper al Sàhara Occidental, uns 100km, 

confrontant el film de Chris Marker sobre les problemàtiques relacions entre subjectivitat, 

memòria i història amb les fronteres digitals del Sàhara, inscrites en un context de desbocament 

del capital i comunicacions accelerades que tracen noves coordenades i zones de transició. Com 

a acció és un gest abocat al fracàs, ja que cada enviament acaba sense èxit. Tanmateix, les 



 

successives operacions ens permeten veure el recorregut que segueixen les dades abans de 

donar per finalitzada la connexió. 

El treball està format per documentació de l’acció (105 impressions) maquetada introduint un 

progressiu desplaçament en la composició de les impressions, de forma que els continguts 

desborden els fulls. D’altra banda, l’obra està acompanyada per una fotografia (30x40cm) presa 

a Gran Canaria, des del punt més proper accessible (el més pròxim és zona militar) al Sàhara 

Occidental. 

 

 

AUTORA: ISABEL BANAL i XIFRÉ 

TÍTOL: Pedregós 

ANY: 2019 

MIDES: 128 x 84 x 12 cm 

TÈCNICA: caixa de llum (perfil alumini, leds),  

impressió digital tèxtil backlight.  

 

L’obra és una fotografia d’un espai gris on apareixen uns peus amb gest de caminar. Al terra hi 

ha una sèrie d’objectes blancs que representen bosses, maletes, cistells...en miniatura.  

La imatge és mostra en una caixa de llum de certa profunditat per poder deixar-la al terra, prop 

de la paret. 


