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Amb aquest premi es vol impulsar la coproducció d’un
projecte que, en l’àmbit de les pràctiques contemporànies,
incorpori el vídeo com a element únic en el conjunt de
la proposta. L’objectiu és formular accions estratègiques
que puguin desenvolupar-se en xarxa, i incrementin la
visibilitat en el territori i la presència internacional.

Mabel Palacín és la guanyadora de la 6a Edició del
Premi de Videocreació. Coproducció d’un projecte de
videocreació entre els Centres Territorials del Sistema
Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya (AV3), Arts
Santa Mònica /Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i LOOP Barcelona.
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Extracte de la conversa de Mabel Palacín amb Irene Agosti

IRENE
AGOSTI

Estem en un moment en què la pandèmia
aixeca confins nous fins i tot dins les nostres
comunitats. Un moment en què les paraules
s’esmorteeixen, gairebé s’apaguen en la por
confusa del malentès. I tu vens amb un
projecte al qual dones un nom provocador,
poliglota i transeünt...
Lladres/ladri/ladrones/thieves... no m’agrada
donar-li un sol nom perquè aquest projecte s’ha
basat sempre en el moviment i la transformació,
en la traducció. Un missatge pronunciat a Moscou
travessa Europa per arribar a Lisboa al més intacte
possible. És un projecte en què treballo des de fa
temps, i a través del premi de la Xarxa i Loop va
sorgir la possibilitat d’invertir el moviment i pensar
que totes aquestes llengües ja eren a la ciutat, que
les ciutats contenen altres ciutats. Em vaig centrar
en Barcelona i vaig pensar que la idea era treure
un missatge de Barcelona cap a l’exterior. Així
apareix una altra ciutat a la ciutat, feta d’altres
llengües, altres llocs, encreuaments i connexions.
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El moviment que has filmat transcorre llavors
en el paisatge humà al qual pertanys. Mires
Barcelona com si fos una ciutat-món? Una
ciutat on les llengües, els ciutadans i els
intercanvis no són només els que apareixen als
cromos que estàvem acostumats a difondre?
És una ciutat diferent, que s’estén més enllà dels límits
físics. Una ciutat que funciona en la potencialitat,
per les connexions que és capaç de fer. Una ciutat
en la qual les llengües que funcionen no són les
seves llengües oficials, perquè això ja no importa.
La ciutat, que es caracteritzava en principi per
la proximitat de béns, persones, informació i
mercats, s’ha estès i assistim a la reformulació
d’un cos que té a veure amb la comunicació que la
digitalització propicia. Imaginem la ciutat com un
protocol infinit en què se superposen l’espai físic
i el de les comunicacions que és capaç d’establir.
La ciutat està definida com l’espai de fluxos que
estructura la ciutat de la informació, fluxos i
llocs. Les persones no connectades a l’espai de
fluxos romanen en l’espai de llocs, disponibles
per articular altres fluxos.
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Com has retratat aquesta percepció d’una
ciutat més real o realista?
Lladres/ladri/ladrones/thieves... és un vídeo
en què un missatge, que es pronuncia en diverses
llengües, travessa persones i espais per assolir un
destinatari desconegut. El missatge a Lladres és
verbal, perquè el projecte s’ocupa de la veu, la veu
que pertany a algú, les paraules pronunciades, no
escrites, el seu so. La veu està lligada al cos i al
lloc. Els personatges miren i parlen a la càmera, no
es troben mai físicament, troben la veu dels altres,
les imatges dels altres, de vegades per separat. El
vídeo s’articula a través de primers plans i ambients
units per la veu, que actua com a fil conductor.
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Els personatges de Lladres tenen veu i emocions
en la seva pròpia llengua: quina és la matèria
comuna que els reuneix i els amalgama com
un cos únic, que fa que la ciutat sigui real?
Com es comuniquen entre ells?
Per la manera que majoritàriament la utilitzem, una
imatge és també un missatge, té un remitent i busca
un destinatari. No un destinatari concret, sinó un
qualsevol, busca un destinatari en un camp obert. La
comunicació apareix avui com una funció principal
de les imatges, i aquest és el material amb què
treballa Lladres. S’ocupa de la comunicació com a
experiència estètica, una comunicació que ha tingut
èxit, encara que el receptor no rebi exactament el
mateix missatge que envia l’emissor, perquè el que
és important és la naturalesa d’intercanvi inherent
a l’acte de comunicació. Una comunicació que va
més enllà de l’emissor i el receptor, que considera
el codi en què s’estableix la comunicació i el soroll.
La traducció va més enllà de les paraules: les paraules
en la transformació no perden, sinó que amplien
l’experiència del text. Lladres posa en evidència
la necessitat dels altres, d’una altra persona que
tradueixi i ajudi a transportar el missatge. Llança
la sospita que no som exactament un ésser íntegre,
complet i individual, sinó que som part dels altres,
formem amb els altres un organisme. Les xarxes ja
ho suggerien i la pandèmia ha intensificat aquesta
idea. William S. Burroughs mantenia la teoria
que el llenguatge i les seves normes gramaticals
i sintàctiques eren com paràsits que han triat les
nostres ments com a hàbitat. El llenguatge ens
infecta: el seu poder no ve de la seva capacitat
directa per comunicar-se o persuadir, sinó d’una
naturalesa infecciosa, el poder dels fragments de
llenguatge per empeltar-se en altres fragments de

llenguatge, propagant-se i reproduint-se, utilitzant
els éssers humans com a amfitrions. Georges Bataille
defensava que la comunicació s’entenia millor des
de la perspectiva del contagi. Segons Bataille,
qualsevol ésser humà no és més que un conducte
per al procés comunicatiu, un canal per a les idees
que el travessen.
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Annexionar aquestes idees a un projecte creatiu
no és lineal, em sembla que és necessari
un tema de mètode i pautes tècniques...
Un dels aspectes fonamentals del projecte és la
idea de procés. Lladres és un projecte que fixa un
PROCÉS. Ho diria amb majúscules perquè la idea
de procés és molt important en el meu treball,
però aquí ho és doblement. Aquest és un projecte
que no està tancat i que es desenvolupa seguint un
protocol, com un joc; per això el procés té una part
d’aprenentatge i de sorpresa. No sabem exactament
com serà el missatge que arribarà a un destinatari,
i encara no sabem qui és aquest destinatari. En la
història hi ha una sèrie de forats que anem omplint
entre espectador i actors, i això m’interessa i dona
potencial a la història. Una peça misteriosa a la
cerca de les instruccions per abordar-la. En el flux
narratiu apareixen altres històries com, per exemple,
la història de la partida d’escacs que Kasparov
va jugar contra el món (representat per 5O.OOO
jugadors) el 1999 i que va patrocinar Microsoft.
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La part més complexa d’un projecte en
moviment és tenir-ne sempre a la vista la
conclusió o tenir l’energia per considerarho una r/evolució permanent.
Es té també la idea que no hi ha una versió definitiva.
El mateix muntatge ho suggereix, perquè va canviant
a mesura que el projecte avança. Es pot llegir en
qualsevol ordre i totes les versions són vàlides.
En aquest sentit m’agrada que aquesta sigui una
producció que sorgeix d’un premi que dona una
xarxa de centres d’art (la xarxa de centres d’art de
la Generalitat). Em sembla interessant involucrarlos i tenir present tot el territori, la ciutat estesa,
infinita, flexible i plàstica destinada a aparèixer
tard o d’hora i ampliar els límits del que percebem
com a ciutat. La proposta és treballar amb aquests
centres i que el que es presenta al Santa Mònica
sigui un punt de partida d’una peça que es va
ampliant, incorporant-hi parts i projectant una
presentació específica en cada lloc.

IA

MP

Tornem al que jo anomenava abans pautes
tècniques.
Lladres està gravat amb telèfons mòbils i aquesta és
una decisió que lliga la imatge amb la comunicació.
El mòbil ha afegit una pantalla que ha transformat
i alterat la tradició de les pantalles. El cinema
estava concebut per a una pantalla gran i un nombre
elevat d’espectadors junts i alhora, la televisió estava
concebuda per a un nombre gran d’espectadors
separats i alhora. La més petita de les pantalles
es dirigeix a espectadors individuals, separats i
no sincronitzats, però connectats. La pantalla de
mòbil reformula el que és privat i, amb això, el
que és públic.
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El mitjà tècnic ha condicionat la forma de
l’obra, la imatge que l’espectador rebrà?
Aquesta pantalla diminuta té la particularitat
d’alternar indistintament dos formats: l’horitzontal o
panoràmic, el que veiem, i el vertical o retrat, el que
som. El format vertical és una novetat interessant,
ens ha costat acostumar-nos-hi, però ara comença a
funcionar amb facilitat. A Lladres hi ha sempre més
d’una imatge a la pantalla, entre 2 i 7, l’alternança
d’enquadraments és una característica important.
Es tracta d’enquadraments en què el cinema es
troba amb la pantalla múltiple de l’ordinador, una
trobada entre la split-screen del cinema i el mòbil,
la tradició de la panoràmica de cinemascop i el
retrat vertical d’un telèfon mòbil, en una composició
constant d’espais i veus.
El telèfon mòbil conté també una altra narrativa: les
dades. Són importants i gairebé sempre ignorades.
Lladres proposa visualitzar-les i fer que formin
part de la narració. La gent no dona importància
a l’ús de les seves dades perquè no es consideren
a si mateixos importants i perquè no veuen fins a
quin punt això no és el que és rellevant. Visualitzar
el storytelling de les dades, extreure una narració
que forma part de la història que s’explica, és part
d’un procés que revisa els límits entre el que és
públic i el que és privat.

MP

Cal dedicar una última consideració a la
instal·lació. Tornem a la teva definició de ciutat
i, conseqüentment, dels espectadors com a
ciutadans hàbils, capaços de triar el seu propi
punt de visió de l’art, capaços d’interactuar
entre el seu sentir i el sentit de l’obra.
L’art defineix l’espai públic i ara és particularment
necessari, perquè estem reconstruint un espai que la
pandèmia ha trastocat radicalment. La instal·lació de
Lladres al Santa Mònica està pensada per aparèixer
a l’exterior. És una instal·lació que s’ha de veure
des del carrer i recuperar la part més interessant
de l’edifici, la rampa-terrassa per la qual s’accedia
al centre. El vídeo apareix en una pantalla de leds
al mur que separa l’església i el centre d’art, una
pantalla que es pot veure des de la Rambla o, més
atentament, assegut a la rampa, que és també una
terrassa amb vistes sobre la Rambla amb la qual el
centre comparteix nom. La pantalla de leds és un
element que m’interessa especialment per la seva
característica urbana, perquè està a mig camí entre
la pantalla i l’arquitectura i parla en l’espai públic.
Expressa bé una relació entre arquitectura, cinema i
ciutat, entra en diàleg amb la ciutat i l’arquitectura.
La pantalla exterior té un format 4:3 vertical, s’escapa
del panorama i s’aproxima a l’edifici. No emet so,
però aquest es pot descarregar al mòbil a través d’un
codi QR. A l’interior podem veure una versió més
tradicional del vídeo, que apareix també fragmentat
a la pantalla d’informació del centre. L’art és espai
públic i els centres d’art han estat tancats massa
temps, cal obrir-los sense mediació.
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Lladres

A project by Mabel Palacín
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Germán Desvan
Olga Safronova
Carlos Palacín
(master chess & pelotari)
Akemi Fujita
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Lladres
Mabel Palacín
Projecte guanyador de la 6a Edició del Premi de
Videocreació. Coproducció d’un projecte de videocreació
entre els Centres Territorials del Sistema Públic
d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya (AV3)*,
Arts Santa Mònica/Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i LOOP Barcelona.
*Centres Territorials del Sistema Públic d’Equipaments
d’Arts Visuals de Catalunya (AV3):
ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies, Vic; Fabra
i Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona
i Fàbrica de Creació; Centre d’Art Tecla Sala,
L’Hospitalet de Llobregat; Centre d’Art la Panera,
Lleida; M|A|C Mataró Art Contemporani; Bòlit. Centre
d’Art Contemporani, Girona; Lo Pati - Centre d’Art
Terres de l’Ebre, Amposta i Centre d’Art de Tarragona.

Lladres es podrà visitar a Arts Santa Mònica des
del 1O de novembre de 2O2O fins al 17 de gener de
2O21, i seguidament itinerarà als Centres Territorials
del Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de
Catalunya (AV3).

Coordinació del Premi de Videocreació: Arantza Morlius
Disseny gràfic: Alex Gifreu
Lladres © Mabel Palacín
© dels textos: les autores
© de les imatges: Mabel Palacín
D.L.: B-21O33-2O2O

פורצים
Lopovi
Грабители
Zlodeji
ںایروچ
Ladri
Ladrones

