
ACTE #2  Retrospectiva en tercera persona

Aportación de agentes del orden (2008–2009), per Lía Vallejo
«Servir y Proteger», Hondures, 2021

El cos de policia forma part de les forces de seguretat de l’estat. La policia 
representa el cos real, materialitza la violència opressora del cos sense 
rostre que és l’estat. Ens trobem amb subjectes empoderats, amb armes 
i uniforme, que gaudeixen de la seva segura impunitat, emparats pel po-
der de l’estat. La jerarquia estructural i sistèmica exigeix ordre, submis-
sió i respecte. Això se sosté per la marginalització i genocidis històrics 
de cossos en resistència i dissidents que no caben a la seva norma. Ales-
hores, quin és l’ordre que busquen, i per a qui les seves conseqüències?

El síndrome de Sherwood 2 (2013), per Democracia
El síndrome de Sherwood (Núria Güell, 2013 – Democracia, 2021), 
Espanya, 2021

Aquesta proposta s’articula entorn de la distribució de còpies del pro-
jecte fi de màster de David Piqué, comissari en cap dels Mossos d’Esqua-
dra, amb l’objectiu de donar a conèixer públicament les teories sobre les 
formes de control policial i judicial de grups dissidents o «antisistema». 
Això dona lloc a un seguit de reflexions obertes sobre «polítiques polici-
als», com ara la discussió sobre si els cossos de seguretat de l’estat poden 
ser considerats «classe obrera» i altres qüestions com el ciutadà-policia 
i les últimes posicions sobre l’abolició policial, que passen per la retirada 
de fons, la militarització progressiva dels cossos de seguretat de l’estat i 
el caràcter industrial de les tàctiques de seguretat ciutadana.

Un evento público (2020, obra cancel·lada per qüestions sanitàries), 
per Habacuc

Impuestos públicos, Regió Central –Espanya, 2021
Si «imposar» significa ‘posar a dins’, qui posa a dins l’impost? El govern, el 
públic, la comunitat, el ciutadà mateix? «Públic» i «comú» són sinònims? 
Els impostos públics són impostos comuns? I quina relació hi ha entre una 
ordre i una imposició? Sigui com sigui, el ciutadà té el deure de pagar a 



l’estat els impostos que les lleis prescriguin, i després el govern adminis-
trarà aquest capital rebut. La cultura, tot i que costi molt definir-ne o deli-
mitar-ne el camp d’acció, es considera un bé comú, i els governs dediquen 
una part dels diners rebuts a subvencionar-la. Aquesta obra —i l’expo-
sició en què s’insereix— s’ha pogut produir gràcies als impostos públics.

Apátrida por voluntad propia (2015–2016), per Levi Orta
National Record, Cuba, 2020 – en procés

National Record és la meva resposta a les polítiques recents de censura i 
control que aplica el Ministeri de Cultura de la República de Cuba; políti-
ques que vulneren la llibertat de creació artística i intel·lectual. Per això, 
vaig decidir renunciar a les meves credencials d’artista que atorga el go-
vern, i per tant als meus avals i privilegis, per dedicar-me íntegrament 
i per temps indefinit a l’esport mental de resoldre el cub de Rubik en el 
mínim temps possible, esport en el qual actualment tinc vuit rècords na-
cionals. En un estat totalitari, moure formes i colors pot ser una decla-
ració política.

A Apátrida por voluntad propia, la Núria renuncia a la seva nacionali-
tat; a National Record, jo renuncio a la meva condició d’artista.

Una película de Dios (2018), per Rosa Casado i Mike Brookes
Matèria Divina, Catalunya, 2021

Partint de l’obra Una película de Dios (2018), hem triat una representació 
del segle xvii de santa Àgata, una de les imatges que les dones involucra-
des en el projecte original van seleccionar. Considerem aquesta pintura 
com un rastre físic del context en què es va fer i com una combinació tan-
gible d’elements del món material del qual va ser feta.

El pintor Pere Llobera col·labora amb nosaltres creant una còpia fi-
del del quadre com una manera de revelar i explorar les interconnexions 
materials, geogràfiques i socials encarnades en la composició física de la 
pintura. Llobera treballarà públicament a la sala d’exposicions, on també 
s’aniran acumulant fragments de les investigacions i converses que emer-
geixin a través d’aquest procés.

(Reproducció de Santa Àgueda (ca. 1635–1640), de Massimo Stanzione, 
de la col·lecció del Museu de Belles Arts de València; assessorament tèc-
nic per gentilesa del Museu de Belles Arts de València).


