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Una utopia subterrània d’Olga Olivera–Tabeni estableix una dicotomia entre dues posicions 

diferents que són representades per dues muntanyes; una que mostra el seu interior per 

efecte de l’explotació de la pedrera “Marbres Valls d’Aguilar”, actualment tancada, i l’altra, 

la muntanya d’Ares, que sembla que s’amaga a causa dels efectes d’ubicació i de clima.

Podríem iniciar el recorregut per l’exposició a partir de les obres que al·ludeixen a la 

primera muntanya i d’una manera més precisa a la pedrera: una cova fabricada, nova, 

oculta fins fa poc temps pel material que omplia el seu interior i ara buidada del seu 

contingut primigeni per les enormes màquines que han perforat i esgarrapat les seves 

parets, amb l’únic motiu de cobrir les necessitats d’un sistema en si mateix sobresaturat i 

alhora desconnectat de la seva matriu que, insaciable, reclama tota mena de recursos fins 

a l’esgotament; moment del desinterès i de l’abandó.

Actualment, en aquesta “cova construïda” –buida i desocupada–, hi entra la llum que ens 

permet albirar, per mitjà de les obres que conformen aquesta exposició, allò que pensa, 

imagina i fa l’Olga Olivera–Tabeni: allò que, partint del que és concret (el fragment, la prova, 

la més pura realitat) i mitjançant un autèntic exercici de “primitivisme contemporani” que 

invoca el futur, va desvetllant la utopia que, segons la genètica venidora, es donarà, o no.

Hom pot pensar que per a la realització d’Una utopia subterrània l’Olga Olivera–Tabeni va 

ocupar l’espai d’intersecció entre aquests dos llocs i plantejaments diferents: una vall entre 

dues muntanyes, una des d’on l’artista va projectar la possibilitat i una altra on potser, 

amb el temps, aquesta possibilitat pugui ocórrer i ser visibilitzada: un lloc intermedi entre 

la utopia i la problemàtica política i social que ens enclou, a tots, en un cercle de confusió 

que amaga el que conté, sigui el que sigui.

La Fundació Marguerida de Montferrato agraeix a l’Olga Olivera-Tabeni aquesta exposició, 

aquest document que, com a vehicle per a la utopia, com a art, ens porta exacte perquè 

avui aquella emoció habiti a les parets i l’espai de la Fundació.
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Fer visible allò que hi és, però no veiem 

Joan Maria Minguet Batllori

10)



Mai no podem veure allò invisible, que és l’autèntic 

autor, el subjecte, el vivent, però sempre podem veure 

les manifestacions de la seva presència, els seus suports, 

el seu rastre fenomenal. Podem acorralar allò invisible a 

través del visible. Concebre, veure, és, alhora, estar cec a 

allò invisible i veure’n els rastres.

Edgar Morin (1970)

Hi ha artistes que voluntàriament juguen en una lliga diferent: no són gregaris d’allò 

que es porta en el món artístic o, almenys, ho són menys que d’altres, que aquell alt 

percentatge d’artistes que s’acull a l’art i la literatura recreativa, com l’anomenava Manuel 

de Pedrolo. És un exemple. O als qui viuen pendents de les tendències que es porten als 

grans centres de decisió de l’art internacional per mirar d’integrar-hi les seves propostes; 

semblaria que ingènuament, sempre arribaran tard. És un altre exemple.

Olga Olivera és una artista poc gregària, va molt per lliure, diria que obre camins i, sens 

dubte, no es preocupa gaire —o gens— de la recreació, és a dir, de l’art entès com a 

esbargiment. O decoratiu. I és una evidència que tampoc es preocupa per les modes que 

es porten en els cenacles artístics internacionals o nacionals: els seus projectes sempre 

parteixen de la proximitat territorial. I aquesta presa de posició és ja per si mateixa una 

característica que em sembla digna de menció, per inusual. Com diu una dita o un poema 

que vaig llegir fa molts anys, el poeta, abans de posar-se a comptar les estrelles del 

firmament, ha de comptar les llambordes del seu carrer. 

Els projectes d’Olga Olivera sempre s’arrelen a la realitat dels paisatges —de les realitats— 

que la circumden. No sé si dir-ne món rural serà una reducció; no sé si centrar-ho en el 



12) marc del Ponent català en serà una altra. Però l’èmfasi en allò proper, en el local, no passa 

desapercebuda. Sortosament. I és que el supòsit postmodern de la globalització és que 

cal ser universal o, fins i tot, que la pròpia concepció global del món ens fa universals 

implícitament quan, per exemple, et connectes a internet. Però tot això és mentida: les 

forces de poder són allà on eren, on sempre han estat. Les forces de poder de l’art, també. 

I, per tant, treballar des de la perifèria, des de la marginalitat territorial, lluny dels centres 

de producció de sentit de l’art (les fires, les llistes dels agents artístics més influents, els 

artistes més cotitzats, els museus de capçalera...) és —continua sent, com sempre ha 

estat— un punt de ruptura.

He de ser més precís: no es tracta d’elogiar el treball artístic de proximitat per a convertir-

ho en una mena de lema o eslògan que es pronuncia des del món urbà per part d’alguns 

que no saben el que és trepitjar el paisatge disposats a què t’abrusi, que potser no tenen 

paisatge propi i singular (l’escriptor Patrick Modiano va escriure que un home sense 

paisatge està desarmat, és com si fos discapacitat). No es tracta d’acarar-se als paisatges 

no urbans per a traslladar-los amb els mecanismes tradicionals de representació, la pintura 

de cavallet, sinó amb una clara voluntat de repensar-lo i proposar noves visualitats. Olga 

Olivera treballa des de —i amb— parcel·les autònomes de territori per a interrogar-lo amb 

coneixement i, sobretot, voluntat de fer-ho. Però no per localisme o provincianisme, sinó 

tot el contrari, per poder accedir, pel cap baix, als mateixos registres analítics i estètics que 

venen aprovats pels usos i costums més acceptats, pels consensos gairebé inamovibles 

del món de l’art. I és que —és important posar-hi l’èmfasi—, des d’aquest posicionament 

de proximitat, des del local o des de l’ultralocal, es pot accedir amb la mateixa facilitat 

a les reflexions artístiques més profundes sobre el món contemporani: la desigualtat del 

capitalisme; la història oculta del sistema de primacies; la invisibilitat i maltracte de les 

dones; i, per dir-ne una més, les desigualtats que es produeixen, també, en el món 

cultural. No és que es pugui; és que és una manera original de fer-ho.



El compromís d’un nou paisatgisme

El projecte d’Olga Olivera sobre el Coll de Mu i la muntanya d’Ares, a les Valls d’Aguilar (a 

l’Alt Urgell), ens aporta noves perspectives als seus treballs precedents. Hi torno tot seguit. 

Però també hi trobem coincidències, una de les quals és el fet de fer emergir a la nostra 

mirada coses dels paisatges on treballa que hi són —o hi han estat—, però no es veuen. 

Un bon exemple és el seu projecte Temptativa d’inventaris, on descobreix que llocs on van 

ajusticiar dones acusades de bruixes a la plana de Lleida, a finals de l’Edat Mitjana, ara són 

terres ermes, sense conreu i sense el presumpte atractiu dels paisatges que alguns polítics 

volen convertir en past del turisme. És a dir, fa emergir d’uns paisatges estèrils uns relats 

que fan visibles unes injustícies històriques. Ara, a Una utopia subterrània, el mecanisme 

torna a ser el mateix: fer visible el que és davant nostre però que no veiem. Potser aquesta 

sigui, ben mirat, una de les raons substancials de l’art: interrogar llocs, coses, fets històrics 

i persones i proposar-ne lectures que passen desapercebudes si no hi pares atenció.

Enllaço amb el final: parar atenció o parar esment d’allò que et pot passar desapercebut. És 

el que fa Olga Olivera davant d’una muntanya aparentment feréstega, sense cap atractiu 

turístic, que s’oculta quasi voluntàriament: el seu vídeo del no-res, d’una neu que cau, sobre 

el qual ella explica aquesta sensació d’inaccessibilitat, és una manera fascinant de captar a 

través dels nous mecanismes artístics aquest paisatge que es resisteix a ser representat. 

Perquè ella sap que aquella muntanya, com quasi tots els paisatges que trepitgem i que 

ens semblen inaccessibles, han estat lloc de pas o lloc d’estada. Llocs de pas o d’estada de 

persones generalment limítrofes amb el sistema, o marginals. Les bruixes, els resistents a 

la dictadura, els qui volen fugir de la societat, entre més, no es refugiaven ni es refugien ni 

es refugiaran en muntanyes sagrades (sí, vull dir Montserrat com a exemple) ni en aquells 

paratges que formen part dels circuits oficials del muntanyisme. Mai no ho han fet. I segur 

que a la “Muntanya fosca” hi ha rastres d’aquella presència, ni que siguin invisibles, i calgui 

fer un procés de visibilitat (i de visualitat) a través de l’art.

Parar atenció als paisatges, a tots els paisatges, especialment aquells que ens podem 

semblar els menys atractius de tots. Perquè tots ens oculten misteris. El paisatgisme 

pictòric ha volgut, de vegades, captar aquest misteri (Friedrich, Turner, les ruïnes de 

Hubert Robert...). Però la pintura a l’aire lliure ja no pot aportar gaire cosa més, si vols 

escodrinyar a través de les arts contemporànies aquells paisatges que amaguen coses. 

O que, més que amagar-les, no es veuen a primer cop d’ull. Cal esforçar-se: William 



14) Faulkner deia que el paisatge es conquereix amb la sola de les sabates, no sobre les rodes 

d’un automòbil. I, així i tot, se’ns escapen coses.

El procés de l’Olga davant d’aquell territori agafa la seva màxima intensitat, potser, quan 

s’enfronta a una antiga pedrera. Les pedreres com a mecanisme que destrueix la natura 

per a poder construir cases a través del sistema capitalista: un promotor, la compra d’un 

terreny urbà, l’oferta i la demanda, els preus abusius, els desnonaments, les crisis de la 

construcció, i més i més. I quan la pedrera es tanca, com la de Coll de Mu, emergeix el no-

res. Aparentment. Perquè l’artista comprova que el procés destructiu d’una pedrera deixa 

a l’aire lliure tot un seguit d’elements que estaven, aquests sí, ocults, invisibles i del tot 

inaccessibles. I com visualitzar aquesta matèria, aquests paisatges nous que sorgeixen de 

l’ensulsiada d’uns paisatges virginals? Com presentar-nos, en una sala d’exposicions, els 

resultats de les seves recerques?

Les solucions que adopta són de diversa etiologia i prenen diverses formalitzacions. Una 

de les més interessants és el que podríem denominar paisatgisme físic, un paisatgisme 

en sentit estricte: a través del frottage i dels gravats practicats sobre la pedra, extreu de 

les roques, de les parets, el negatiu de les seves formes. Insisteixo: l’artificiositat de la 

pintura de cavallet, la falsedat de la perspectiva, la pintura retinal, ha donat tot el que 

podia donar a la història de l’art. La seva pervivència és un llast. Quin paisatgisme més 

autèntic o fefaent que aquell que veiem que realitza Olga Olivera sobre la mateixa pedra! 

Aquí, l’artifici o l’engany es redueixen a la seva mínima expressió. Els vídeos ens mostren 

a l’artista fregant un paper sobre la paret de l’antiga pedrera; i, quan veiem aquestes 

superfícies penjades a la paret de la sala d’exposicions, ens trobem davant del que als 

anys trenta del segle passat en deien l’art concret. En aquest cas, un paisatgisme concret.

Acabaré amb un al·legat en favor d’aquestes noves expressions. Relativament noves, ja 

ho sé, però molt noves si contemplem la història d’allò visible, com ho anomena Jacques 

Aumont per distanciar-se de les polèmiques ràncies sobre el que és art i el que no ho és, 

en la seva dimensió mil·lenària. Un fulls amb uns dibuixos de formes aleatòries, les que 

produeix la pròpia roca deixada allà, a la intempèrie quan la pedrera va deixar de produir; 

unes roques plenes de fòssils que havien estat amagades milers d’anys fins que aquella 

pedrera les va posar al descobert; les fotografies d’un monòlit palplantat enmig de la 

naturalesa, com si fos aquell monòlit de la pel·lícula d’Stanley Kubrick, o de les restes 

d’un automòbil que, inversemblantment, ha quedat impedit enmig de les pedres; aquell 

vídeo que ja he esmentat, amb unes imatges que no representen res més que allò que es 



veu, la neu i la pluja caient amb força i impedint que se’ns mostri allò que l’artista volia, 

una muntanya que, pel que es veu, no vol mostrar-se (la radicalitat d’aquesta filmació em 

recorda la pantalla en blanc i en negre, sense figures, d’aquell film mític de Guy Debord, 

Hurlements en faveur de Sade)...

Al començament d’aquest escrit he citat Manuel de Pedrolo. No l’he tret a col·lació per 

atzar. Em sembla que l’escriptor de Ponent pot explicar, des del passat, registres de l’obra 

de l’Olga molt interessants. Pedrolo, en una entrevista publicada el juny de 1961 a la 

revista Serra d’Or, explicava quina era al seu parer la funció del narrador. Em prenc la 

llibertat de resumir i extrapolar una de les idees que ell atribuïa a la literatura i jo centraré 

en el camp de les arts: l’artista té l’obligació de contribuir a la ruptura d’estructures que 

només per inèrcia segueixen presents en la nostra vida actual i que, en realitat, pertanyen 

a un temps passat. No és, precisament, el que fa l’Olga amb la manera en què planteja la 

seva relació amb el paisatge? Trencar amb estructures que pertanyen a un temps passat, 

i renovar-les des d’uns processos on es combina la història, la geografia, l’antropologia i, 

òbviament, l’art. 

Hi haurà persones que trobaran difícil l’exposició; aquesta manera diferent d’enfrontar-

se i d’apropiar-se, alhora, del paisatge. Encara hi ha un sector ampli de la societat que 

no entén que els artistes, ara, no es dediquen a fer quadres o bibelots per a decorar les 

seves cases. Els treballs de l’Olga Olivera no són per a penjar a les parets dels nostres 

menjadors i deixar-los allà com a un electrodomèstic inservible, no són especialment fàcils, 

l’art contemporani mai no ho és, però tampoc són difícils. Si pengem una obra seva a 

casa nostra serà per a discutir-nos-hi cada dia que la veiem. Les instal·lacions que conec 

d’ella (Temptativa d’inventaris; Una florista desobedient; Portland del Ebro...) reclamen 

la posició curiosa i compromesa de l’espectador. No pots llambregar-les fugaçment com la 

majoria d’aquelles pintures que es pengen a les parets dels nostres museus. Cal enfrontar-

s’hi amb una mirada indagadora, per a poder dialogar amb el procés d’indagació que ella 

ha fet prèviament. Com passa en aquest projecte que avui concita la nostra atenció. Perquè 

només si nosaltres entenem la seva obra com la recerca d’un misteri, buscar allò que no 

es deixa veure i fer-ho visible per mitjà de procediments el menys artificiosos possibles, 

podrem connectar amb el propi misteri que encercla el treball (els treballs) d’Olga Olivera.

I tot amb una voluntat que connecta la seva obra amb la de les grans artistes del passat; 

i que el sociòleg francès Edgar Morin definia amb una frase gairebé irreverent: “Podem 

acorralar allò invisible a través del visible”.
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Hacer visible lo que está ahí pero no vemos 

Joan Maria Minguet Batllori



Nunca podemos ver lo invisible, que es el auténtico autor, 

el sujeto, el viviente, pero siempre podemos ver las 

manifestaciones de su presencia, sus soportes, su rastro 

fenomenal. Podemos acorralar lo invisible a través de lo 

visible. Concebir, ver, es, al mismo tiempo, estar ciego a 

lo invisible y ver sus rastros.

Edgar Morin (1970)

Hay artistas que voluntariamente juegan en una liga diferente: no son gregarios de lo que 

se lleva en el mundo artístico o, al menos, lo son menos que otros, que ese alto porcentaje 

de artistas que se acogen al arte y a la literatura recreativa, como lo llamaba Manuel de 

Pedrolo. Es un ejemplo. O los que viven pendientes de las tendencias que se llevan en los 

grandes centros de decisión del arte internacional para intentar integrar sus propuestas; 

parecería que ingenuamente, siempre llegarán tarde. Es otro ejemplo.

Olga Olivera es una artista poco gregaria, va muy por libre, diría que abre caminos y, sin 

duda, no se preocupa demasiado —o nada— de la recreación, es decir, del arte entendido 

como distracción. O decorativo. Y es una evidencia que tampoco se preocupa por las 

modas que se llevan en los cenáculos artísticos internacionales o nacionales: sus proyectos 

siempre parten de la proximidad territorial. Y esta toma de posición es ya de por sí una 

característica que me parece digna de mención, por inusual. Como reza un dicho o un 

poema que leí hace muchos años, el poeta, antes de ponerse a contar las estrellas del 

firmamento, tiene que contar los adoquines de su calle.

Los proyectos de Olga Olivera siempre se arraigan en la realidad de los paisajes —de las 

realidades— que la circundan. No sé si decir mundo rural será una reducción; no sé si 



20) centrarlo en el marco del Ponent catalán será otra. Pero el énfasis en lo próximo, en lo 

local, no pasa desapercibido. Afortunadamente. Y es que el supuesto posmoderno de la 

globalización es que hay que ser universal o, incluso, que la propia concepción global del 

mundo nos hace universales implícitamente cuando, por ejemplo, te conectas a internet. 

Pero todo esto es mentira: las fuerzas de poder están allí donde estaban, donde siempre 

han estado. Las fuerzas del arte, también. Y por lo tanto trabajar desde la periferia, desde 

la marginalidad territorial, lejos de los centros de producción de sentido del arte (las 

ferias, las listas de los agentes artísticos más influyentes, los artistas más cotizados, los 

museos de cabecera...) es —sigue siendo, como siempre ha sido— un punto de ruptura.

Tengo que ser más preciso: no se trata de elogiar el trabajo artístico de proximidad para 

convertirlo en una especie de lema o eslogan que se pronuncia desde el mundo urbano 

por parte de algunos que no saben lo que es pisar el paisaje dispuestos a que te abrase, 

que quizás no tienen paisaje propio y singular (el escritor Patrick Modiano escribió que 

un hombre sin paisaje está desarmado, es como si fuera discapacitado). No se trata de 

encararse a los paisajes no urbanos para trasladarlos con los mecanismos tradicionales 

de representación, la pintura de caballete, sino con una clara voluntad de repensarlo y 

proponer nuevas visualidades. Olga Olivera trabaja desde —y con— parcelas autónomas 

de territorio para interrogarlo con conocimiento y, sobre todo, voluntad de hacerlo. Pero 

no por localismo o provincianismo, sino todo el contrario, para poder acceder, como 

mínimo, a los mismos registros analíticos y estéticos que vienen aprobados por los usos y 

costumbres más aceptados, por los consensos casi inamovibles del mundo del arte. Y es 

que —es importante ponerle énfasis—, desde este posicionamiento de proximidad, desde 

lo local o desde lo ultralocal, se puede acceder con la misma facilidad a las reflexiones 

artísticas más profundas sobre el mundo contemporáneo: la desigualdad del capitalismo; 

la historia oculta del sistema de primacías; la invisibilidad y maltrato de las mujeres; y, 

para decir una más, las desigualdades que se producen, también, en el mundo cultural. 

No es que se pueda; es que es una manera original de hacerlo.



El compromiso de un nuevo paisajismo

El proyecto de Olga Olivera sobre Coll de Mu y la montaña de Ares, en las Valls d’Aguilar 

(en el Alt Urgell), nos aporta nuevas perspectivas a sus trabajos precedentes. Vuelvo a ello 

enseguida. Pero también encontramos coincidencias, una de las cuales es hacer emerger 

en nuestra mirada cosas de los paisajes donde trabaja que están ahí —o han estado— 

pero no se ven. Un buen ejemplo es su proyecto Tentativa de inventarios, donde descubre 

que lugares donde ajusticiaron a mujeres acusadas de brujas en el llano de Lleida, a 

finales de la Edad Media, ahora son tierras yermas, sin cultivo y sin el presunto atractivo 

de los paisajes que algunos políticos quieren convertir en pasto del turismo. Es decir, 

hace emerger de unos paisajes estériles unos relatos que visibilizan injusticias históricas. 

Ahora, en Una utopía subterránea, el mecanismo vuelve a ser el mismo: hacer visible lo 

que está ante nosotros pero que no vemos. Quizás esta sea, mirándolo bien, una de las 

razones sustanciales del arte: interrogar lugares, cosas, hechos históricos y personas y 

proponer lecturas que pasan desapercibidas si no prestas atención.

Enlazo con el final: detectar, prestar atención a lo que te puede pasar desapercibido. Es 

lo que hace Olga Olivera delante de una montaña aparentemente salvaje, sin ningún 

atractivo turístico, que se oculta casi voluntariamente: su vídeo de la nada, de una nieve 

que cae, sobre la cual ella explica esa sensación de inaccesibilidad, es una manera fascinante 

de captar a través de los nuevos mecanismos artísticos el paisaje que se resiste a ser 

representado. Porque ella sabe que esa montaña, como casi todos los paisajes que pisamos 

y que nos parecen inaccesibles, han sido lugar de paso o lugar de estancia. Sitios de paso o 

de estancia de personas generalmente limítrofes con el sistema, o marginales. Las brujas, los 

resistentes a la dictadura, los que quieren huir de la sociedad, entre más, no se refugiaban 

ni se refugian ni se refugiarán en montañas sagradas (sí, quiero decir Montserrat como 

ejemplo) ni en aquellos parajes que forman parte de los circuitos oficiales del montañismo. 

Nunca lo han hecho. Y seguro que en la Montaña oscura hay rastros de esa presencia, ni que 

sean invisibles, y debamos hacer un proceso de visibilidad (y de visualidad) a través del arte.

Prestar atención a los paisajes, a todos los paisajes, especialmente aquellos que nos puedan 

parecer menos atractivos. Porque todos nos ocultan misterios. El paisajismo pictórico ha 

querido, a veces, captar este misterio (Friedrich, Turner, las ruinas de Hubert Robert...). 

Pero la pintura al aire libre ya no puede aportar mucho más, si quieres escudriñar a 

través de las artes contemporáneas los paisajes que esconden cosas. O que, más que 

esconderlas, no se ven a primera vista. Hay que esforzarse: William Faulkner decía que el 



22) paisaje se conquista con la suela de los zapatos, no sobre las ruedas de un automóvil. Y, 

aun así, se nos escapan cosas.

El proceso de Olga ante este territorio alcanza su máxima intensidad, quizás, cuando se 

enfrenta a una antigua cantera. Las canteras como mecanismo que destruye la naturaleza 

para poder construir casas a través del sistema capitalista: un promotor, la compra de 

suelo urbano, la oferta y la demanda, los precios abusivos, los desahucios, las crisis de 

la construcción, y más y más. Y cuando la cantera se cierra, como la de Coll de Mu, 

emerge la nada. Aparentemente. Porque el artista comprueba que el proceso destructivo 

de una cantera deja al aire toda una serie de elementos que estaban, estos sí, ocultos, 

invisibles y del todo inaccesibles. ¿Y cómo visualizar esta materia, estos paisajes nuevos 

que surgen del derrumbe de unos paisajes virginales? ¿Cómo presentarnos, en una sala 

de exposiciones, los resultados de su búsqueda?

Las soluciones que adopta son de diversa etiología y toman varias formalizaciones. Una de 

las más interesantes es lo que podríamos denominar paisajismo físico, un paisajismo en 

sentido estricto: a través del frottage y de los grabados practicados sobre la piedra, extrae 

de las rocas, de las paredes, el negativo de sus formas. Insisto: el artificio de la pintura de 

caballete, la falsedad de la perspectiva, la pintura retiniana, ha dado todo lo que podía dar a 

la historia del arte. Su pervivencia es un lastre. ¡Qué paisajismo más auténtico o fehaciente 

que aquel que vemos que realiza Olga Olivera sobre la misma piedra! Aquí, el artificio o el 

engaño se reducen a su mínima expresión. Los vídeos nos muestran a la artista frotando 

un papel sobre la pared de la antigua cantera; y, cuando vemos esas superficies colgadas 

en la pared de la sala de exposiciones, nos encontramos ante lo que en los años treinta del 

siglo pasado denominaban arte concreto. En este caso, paisajismo concreto.

Acabaré con un alegato a favor de estas nuevas expresiones. Relativamente nuevas, ya 

lo sé, pero muy nuevas si contemplamos la historia de lo visible, como lo llama Jacques 

Aumont para distanciarse de las polémicas rancias sobre lo que es arte y lo que no lo es, 

en su dimensión milenaria. Unas hojas con unos dibujos de formas aleatorias, las que 

produce la propia roca dejada ahí, a la intemperie, cuando la cantera dejó de producir; 

unas rocas llenas de fósiles que habían estado escondidas miles de años hasta que esa 

cantera las puso al descubierto; las fotografías de un monolito plantado en medio de 

la naturaleza, como si fuera el de la película de Stanley Kubrick, o de los restos de un 

automóvil que, inverosímilmente, ha quedado impedido entre las piedras; el vídeo que 

ya he mencionado, con unas imágenes que no representan nada más que lo que se ve, 



la nieve y la lluvia cayendo con fuerza e impidiendo que se nos muestre lo que la artista 

quería, una montaña que, por lo que se ve, no quiere mostrarse (la radicalidad de esta 

filmación me recuerda la pantalla en blanco y en negro, sin figuras, de aquel filme mítico 

de Guy Debord, Hurlements en faveur de Sade)...

Al principio de este escrito he citado a Manuel de Pedrolo. No lo he sacado a colación por 

azar. Me parece que el escritor de Ponent puede explicar, desde el pasado, registros de la 

obra de Olga muy interesantes. Pedrolo, en una entrevista publicada en junio de 1961 en 

la revista Serra d’Or, explicaba cuál era a su parecer la función del narrador. Me tomo la 

libertad de resumir y extrapolar una de las ideas que él atribuía a la literatura y que yo 

centraré en el campo de las artes: el artista tiene la obligación de contribuir a la ruptura 

de estructuras que solo por inercia siguen presentes en nuestra vida actual y que, en 

realidad, pertenecen a un tiempo pasado. ¿No es, precisamente, lo que hace Olga con la 

manera en que plantea su relación con el paisaje? Romper con estructuras que pertenecen 

a un tiempo pasado, y renovarlas desde unos procesos donde se combinan la historia, la 

geografía, la antropología y, obviamente, el arte.

Habrá personas que encontrarán difícil la exposición; esta manera diferente de enfrentarse 

y de apropiarse, al mismo tiempo, del paisaje. Todavía hay un sector amplio de la sociedad 

que no entiende que los artistas, ahora, no se dedican a hacer cuadros o bibelots para 

decorar sus casas. Los trabajos de Olga Olivera no son para colgar en las paredes de nuestros 

comedores y dejarlos ahí como un electrodoméstico inservible, no son especialmente fáciles, 

el arte contemporáneo nunca lo es, pero tampoco son difíciles. Si colgamos una obra suya 

en nuestra casa será para discutirnos con ella cada día que la vemos. Las instalaciones 

que conozco de ella (Tentativa de inventarios; Una florista desobediente; Portland del 

Ebro...) reclaman la posición curiosa y comprometida del espectador. No puedes ojearlas 

fugazmente como la mayoría de pinturas que cuelgan en las paredes de nuestros museos. 

Hay que enfrentarse a ellas con una mirada indagadora, para poder dialogar con el proceso 

de indagación previo. Como pasa en este proyecto que hoy concita nuestra atención. Porque 

solo si nosotros entendemos su obra como la búsqueda de un misterio, lo que no se deja 

ver, y hacerlo visible por medio de procedimientos lo menos artificiosos posible, podremos 

conectar con el propio misterio que rodea el trabajo (los trabajos) de Olga Olivera.

Y todo con una voluntad que conecta su obra con la de las grandes artistas del pasado 

y que el sociólogo francés Edgar Morin definía con una frase casi irreverente: “Podemos 

acorralar lo invisible a través de lo visible”.
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Una utopia subterrània

Olga Olivera-Tabeni



La primera vegada que vaig anar a la Pedrera de Coll de Mu, l’any 1996, hi vaig accedir 
per una pista ampla i polsegosa que des de Noves de Segre, planejava primer per la part 
més baixa de la vall i el Congost de Nyus, per anar prenent alçada a poc a poc, tal com 
acostuma a passar als camins de muntanya, fins a arribar, després de molts giravolts, al 
Coll de Mu, un replà vermellós ple d’immensos cubs de pedra on podies aparcar. Aquesta 
zona està envaïda per una rellevant franja de terra oxidada que, des de Gerri de la Sal al 
Pallars, travessa aquestes valls i arriba fins al Coll de Creus, a la zona de Vansa i Tuixén.

A partir d’aquí, l’accés a la pedrera cal fer-lo a peu. A l’esquerra, un marc obert i rovellat, 
les restes d’un vell rètol ara sense text, i a la dreta un altre que ens anuncia: “E.M.D. 
La Guàrdia d’Ares, pedrera precintada. Prohibit el pas”. Tot i que ja està mig esborrat i 
trencat, tot i que hi van pintar al damunt, encara s’hi poden intuir les lletres de quan la 
pedrera estava en funcionament: “Marbres Valls d’Aguilar. Pedrera en actiu. Prohibit el pas. 
Perill. Voladures”. A sota hi ha un cadenat que cal travessar. A banda i banda del camí, 
que mai no para de pujar, hi ha un munt de blocs de pedra; primer, els de més avall són 
vermellosos, i a mesura que vas ascendint es van transformant en blocs de marbre blancs. 

I així, arribem al cotxe desballestat, un Peugeot 405 de color blau marí, tancat, d’una 
banda per una gran balma, i de l’altra, per una acumulació de blocs-cubs escampats 
per tot arreu. Una estranya manera d’empresonar un vehicle. Quan pensem en les 
circumstàncies que el van portar a aquesta estranya situació, ens venen al cap imatges 
d’accidents impossibles, a no ser  que fos una mala jugada dels treballadors de la pedrera 
amb el cotxe de l’amo, després del seu descontentament i indignació pel tancament i la 
suspensió de pagaments que va acabar amb l’empresa. Tot i això, la veu popular diu que 
aquell cotxe era el cotxe d’uns contrabandistes de tabac, que va acabar allí en insòlites 
circumstàncies, per un estrany joc d’intrigues i venjances, o qui sap si per alguna batuda 
de la Guàrdia Civil. De fet, també es diu que encara n’hi ha un altre de cotxe, tot i que una 
mica més avall, al pendent de la muntanya, molt ben amagat entre el fullam.  

En fi, fos com fos, ara aquell Peugeot dins la balma i aquell plec d’estrats i colors, s’havia 
convertit en una escultura d’una no-escultura que, d’una manera irremeiable, ens recordava 
a Wolf Vostell i les seves interminables peces de cotxes formigonats, com “Ruhender 
Verkehr”, a Colonia, de 1969, “Concrete Traffic”, a Chicago, de 1970, o “Autobarricada”, a 
Belfrod, de 1987, o “V.O.A.EX”, el seu viatge de formigó per l’alta Extremadura.

Igual que al museu de Malpartida, ambdós cotxes se situen a l’inici del recorregut, en una 
estranya i misteriosa coincidència. D’una forma d’emparedar a una altra, des del cub o cubs, 



28) al ciment; o de l’Opel Admiral al Peugeot 405. O com les roques de Los Barruecos a Càceres, 
són aquí les runes generades per la mateixa pedrera en les seves accions extractives. 

De fet, totes aquelles accions que un dia van ser d’extracció o destrucció de la muntanya, 
ara, un cop aturades, per obsolescència del sistema capitalista, li donaven a l’espai una 
nova dimensió totalment diferent. I, recordant a Hakim Bey, l’assagista i poeta anarquista, 
podrien ben bé convertir-se en “Zones temporalment autònomes” “(TAZ)”, llocs que 
eludeixen les estructures formals del poder i el control social. Nous territoris creats en les 
línies discontínues, limítrofes i provisionals. Amagatalls antisistema, o de tot aquell que 
vol fugir del centre cap a la perifèria. Espai d’artistes -tot allò en potencia la creativitat- o, 
perquè no, d’un nou museu, un museu de la història de l’art a l’aire lliure, amb records o 
reminiscències a moviments o artistes concrets. És clar que es tractaria del museu d’una 
història mai contada, o d’un museu oblidat del que és anònim. 

Bé, si continuem camí amunt, deixant de costat les dues bifurcacions que condueixen a dues 
planes d’extracció, i de les que en parlarem més endavant, arribem a la part més alta de 
la muntanya, una mena d’altiplà ampli, amb trenta-quatre cubs col·locats geomètricament. 
Aquests s’hi devien emmagatzemar en la segona fase de la pedrera, la que va iniciar-se 
pels volts de 2003 seguint aquells nous models extractius de grans dimensions que es 
van posar en marxa aleshores. En aquell moment se n’extreien grans blocs que, un cop 
transportats, eren tallats i venuts com a planxes de pseudo-marbre per a taulells. 

Fins aleshores, fins a l’arribada d’aquella època, l’extracció s’havia fet sempre a una 
escala molt més humana i, sobretot, més honesta amb nosaltres mateixos i el planeta. Se 
n’extreien pedres petites i irregulars que, un cop triturades, eren convertides en terratzo, 
un terratzo vermell que es va posar molt de moda als anys seixanta. 

Han estat molts els usos d’aquestes pedres, també a edificis històrics. Els trobem a la Mare 
de Déu d’Arboló de Gerri de la Sal o en un altar i un parell de bancs de la catedral de la 
Seu d’Urgell (actualment a l’església de Santa Magdalena de la mateixa localitat). També 
han tingut una utilització funerària, com al poblet de Trejuvell, a les mateixes valls, on hi 
ha una làpida rudimentària fabricada amb aquest material.

Alhora, s’han utilitzat artísticament, partint sempre de la premissa o la consideració 
tradicional que lliga la pedra amb l’escultura noble, perenne i immortal. Han estat uns 
quants els artistes que s’han aplicat a aquesta dura tasca, la de donar forma a un material 
quasi indomable. Així, descobrim una obra al centre d’una rotonda de la Seu d’Urgell, un 



estrany lloc francament per posar-hi una escultura; i sembla que hi ha un altre artista que 
també té projectada una altra escultura amb aquest material.  

Un cop arribats a aquest punt, cal que pensem o ens replantegem aquesta necessitat. 
Robert Smithson a “The monuments of Passaic” proposava la inactivitat, l’absència de 
qualsevol intervenció davant el paisatge industrial de Nova Jersey. I això, portat aquí, 
es podria tractar  de la mateixa manera. És necessària una escultura davant d’aquesta 
realitat en si mateixa escultòrica?  De fet, si et col·loques al bell mig d’aquest altiplà, 
al camí, entre les runes o a les zones pròpiament extractives, et pots sentir com si 
estiguessis envoltada per una immensa obra d’art, com en aquell museu del no-museu 
del qual parlàvem abans. Com si es tractés de les peces de Donnald Judd o de Joan Duran 
-l’artista mig lleidatà gairebé oblidat- o de d’altres artistes land o minimalistes. Les accions 
extractives apartades de la fúria capitalista, en la seva decadència, poden obrir les portes 
a formes i creacions artístiques. 

I, si continuem fent camí, ens trobem uns contenidors mig rovellats que, en algun moment, 
es devien utilitzar com a oficines, i unes tanques col·locades no fa pas gaire temps, 
noves incursions amb aquesta idea terrible del bosc recreatiu i els paisatges tematitzats 
únicament pensats per al lleure, després de la febre de la tala indiscriminada del XIX i la 
repoblació homogènia amb pins del XX, tant si abans n’hi havia com si no... I, al fons, hi 
veiem una gran pedra plantada, completament vertical, que ben bé podria ser un menhir 
contemporani. 

I ara, tot baixant, es pot passar per les tres zones d’extracció; una, a la dreta, de baixada, 
i dues a la part esquerra, amb els seus immensos murs de marbre blanc o granat fosc 
de calcària Griotte. Franges, com pintures i abstraccions, on cada fragment podria ser 
una peça artística... I amb totes aquelles imatges del passat gravades, les d’un mar del 
Devònic, entre els nòduls de carbonat càlcic vermellós que contenen fòssils i goniatits. 
Però, alhora, apareixen aquestes altres imatges, amagades, potser menys enlluernadores 
i, tanmateix, no per això menys interessants: la de tots aquests dibuixos gravats a la roca, 
els que un dia van fer totes aquelles màquines extractores, o les sirgues diamantades amb 
què es tallaven aquí aquelles enormes pedres, o els forats fets amb la perforadora perquè 
passessin aquelles sirgues. Talment relleus del nostre món contemporani. 

El resultat de tot això són aquests immensos cercles que envaeixen tot l’espai de la pedrera, 
cada racó, i que a molts llocs amb prou feines podem intuir, d’aquí els meus insistents 
“frottages”, i gravats, per extreure’n i mostrar tota aquella petja oculta. L’extractivisme, 



30) en la seva obsolescència, acabarà generant una altra forma d’extracció molt més creativa, 
en aquell museu-taller-estudi a l’aire lliure.

I deixant aquesta muntanya a banda, al costat oposat, just davant de la nostra mirada, i 
en posició contrària a la carretera, hi tenim la gran Serra d’Ares, que és l’altra muntanya 
que vertebra aquest projecte i que ens acompanyarà al llarg de tot el recorregut, en 
aquest camí d’ascens, sempre a la nostra esquerra, a partir del trencall de Noves de Segre. 
Només la deixarem de veure durant un breu parèntesi, entre el congost de Nyus i el poble 
d’Espaén. Després ens seguirà fins al Coll de Mu, Trejuvell, Roc de la Justícia i Ausàs; per 
acabar tot just una mica abans de la Guàrdia d’Ares que és, de fet, on s’acaba o s’uneix 
definitivament amb les serres de Boumort i de Carreu. 

La Serra d’Ares és una muntanya amb prou feines coneguda, a l’ombra de les grans 
serralades com el Cadí, o més enllà el Pedraforca o el Port del Compte. Habitualment es 
confon amb el Montsec d’Ares o el coll d’Ares, el pas fronterer que connecta Espanya amb 
França. Muntanya abrupta i plena de pedruscalls. De fet, ni tan sols es considera Pirineu, 
sinó que es troba en aquella franja indefinida o llinda que es coneix com a Prepirineu, és a 
dir, aquell conjunt de serralades de menys alçada. Però això, que per a alguns pot ser un 
problema, l’aïllament patit i la manca de reconeixement, per a uns altres pot ser un encert, 
ja que li han permès mantenir-se –almenys fins ara- al marge de les grans bombolles del 
turisme i el bosc recreatiu i, en tot cas, quan no ha estat així, ha estat afectada en menor 
mesura. Així, els seus habitants s’han pogut permetre un sistema de vida més lligat amb 
el passat, més ric, divers i heterogeni, i sobretot més vinculat a la terra. Modes de vida als 
quals hauríem de prestar més atenció perquè el seu redescobriment, lluny del bucolisme 
caduc, ens pot acostar a un futur més sostenible, i podrien ser com les marques que ens 
guiïn per aquest nou camí que hem d’emprendre. 

La serra d’Ares, la muntanya amagada, la que no se’ns mostra, o no es deixa veure. La 
rebel, des de la qual només ens arriben imatges del soroll, de lluentors i contrallums, o de 
capes fines de llum parasitària. Tota una sèrie d’errors fotogràfics que es van sumant un 
rere l’altre. La seva situació, davant el sol enlluernador, la deixa sempre a la penombra. I 
els dies de tempesta i neu, o quan s’hi fica la boira, a partir de la tardor, es retallen primer 
les parts més baixes de la vall, a la vora del riu, per pujar després ràpidament; llavors els 
colors baixen de to i la serra acaba desapareixent del tot. O, quan hi vam passar amb un 
dron, i es va estavellar i no vam poder treure’n cap imatge prou nítida, més enllà d’un pla 
llunyà i estàtic i la seva aterrada al fullam.



Però tota aquesta suma d’errors tècnics, i d’ocultacions, els que genera la mateixa muntanya 
que no es deixa veure, són de fet la seva essència, oculta -mai millor dit- darrere les llums 
estridents dels sistemes, o al marge del gran engranatge capitalista. D’aquesta manera 
també pot ser convertida, com el Coll de Mu, en una “Zona temporalment autònoma” o, 
millor dit encara, com diria Hakim Bey en un “Zona permanentment autònoma”. 

De fet, allí, darrere la boira, als terrenys dels emboscats, pot haver-hi qualsevol cosa, 
vells camins que s’han perdut, com la “Canal Torta”, la “Canal Ampla”, la “Canal del Moc”, 
el “Pas de les Arrases”, o la “Canal del Roi”... O aquell vell camí de fugida que, sortint des 
d’Organyà, des de la casa i el dolmen de l’Oliva, s’enfilava després cap al poble d’Ares i 
Cal Fiter -on antigament s’aturaven a descansar després d’aquella duríssima pujada-, la 
Guàrdia d’Ares, la serra del Cantó i Sant Joan de l’Erm per arribar finalment a França. 

Rere del gris emboirat d’aquestes muntanyes poden haver-hi aquests camins clandestins, 
d’emboscats, d’heretges, de bruixes antisistema o de rebels artistes, on podem amagar-
nos i on es pot  generar el veritable canvi o l’acció llibertaria. Per Scott, com bé diu a 
“The art of non being governated”, les muntanyes no són tant una qüestió de relleu 
com d’opacitat, d’allò que no podem veure a primera vista. Perquè són sempre terrenys 
complexos, on els poders no poden exercir fàcilment el control, plens d’estimballs, de 
coves o forats... 

Com al “Beuabourg” d’Albert Meister estaríem davant d’una utopia subterrània, amagada 
darrere dels sistemes. Sota la cova-plec, sota aquell forat fet en aquesta terra, sota el 
Peugeot 405, o aquell altiplà ple de cubs, del menhir contemporani, sota la massa forestal 
i rural del bosc de la muntanya d’Ares en poden créixer noves utopies. Utopia, un terme 
que sembla anacrònic, però que hauríem de repensar, davant d'aquesta necessitat de canvi 
de paradigma, per un futur més sostenible. D’aquesta manera, aquest projecte -potser 
diferent del que pugui semblar en una lectura més superficial i una mica per portar-ne la 
contrària també, d’aquí la irreverència de l’art o la seva incomoditat-, obre les portes a 
noves possibilitats de formes utòpiques i zones autònomes, encara que siguin temporals. 
Buscar utopies en una pedrera subterrània en “stand by” o en l’emboscat obscur i opac d’una 
muntanya. 

Però cal vetllar, això sí, perquè aquestes zones autònomes continuïn sent subterrànies, 
mantenint-les com un secret a cau d’orella que anem transmetent de persona a persona. 
Es tracta de ser fins a la fi dels temps, unes ingènues i utòpiques obreres rurals indomables.
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Una utopía subterránea

Olga Olivera-Tabeni
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La primera vez que fui a la Pedrera de Coll de Mu, en el año 1996, accedí por una pista 
amplia y polvorienta que desde Noves de Segre, planeaba primero por la parte más baja 
del valle y el Congost de Nyus, para ir tomando lentamente altura, como suele ocurrir 
en los caminos de montaña, hasta llegar, después de muchas vueltas, al Coll de Mu, un 
rellano rojizo lleno de inmensos cubos de piedra donde podías aparcar. Esta zona está 
invadida por una relevante franja de tierra oxidada que, desde Gerri de la Sal en el Pallars, 
atraviesa estos valles y llega hasta el Coll de Creus, en la zona de Vansa y Tuixén. 

A partir de aquí, el acceso a la cantera debe hacerse a pie. A la izquierda, un marco abierto 
y oxidado, los restos de un viejo rótulo ahora sin texto, y a la derecha otro que nos anuncia: 
“E.M.D. La Guàrdia d’Ares, cantera precintada. Prohibido el paso.” Aunque ya está medio borrado 
y roto, aunque pintaron encima, todavía se pueden intuir las letras de cuando la cantera estaba 
en funcionamiento: “Mármoles Valls d’Aguilar. Cantera en activo. Prohibido el paso. Peligro. 
Voladuras.”  Debajo hay una cadena que hay que atravesar. A ambos lados del camino, que 
nunca para de subir, hay un montón de bloques de piedras; primero, los de más abajo, son 
rojizos, y conforme vas ascendiendo se van transformando en bloques de mármol blancos.  

Y así, llegamos al desballestado coche, un “Peugeot 405” de color azul marino, cerrado por 
un lado por una gran cueva, y, por otro, por una acumulación de bloques-cubos esparcidos 
por todas partes. Una extraña manera de aprisionar un vehículo. Cuando pensamos en las 
circunstancias que lo llevaron a esa extraña situación, nos vienen a la cabeza imágenes de 
accidentes imposibles, a menos que fuera una jugarreta de los trabajadores de la cantera 
con el coche del amo, tras su descontento e indignación por el cierre y la suspensión de 
pagos que terminó con la empresa. Sin embargo, la voz popular dice que aquel coche era 
el coche de unos contrabandistas de tabaco, que acabó allí en insólitas circunstancias, por 
un extraño juego de intrigas y venganzas o, quién sabe si por alguna batida de la Guardia 
Civil. De hecho, también se dice que todavía hay otro coche, aunque un poco más abajo, 
en la pendiente de la montaña, muy bien escondido entre la hojarasca. 

En fin, fuese como fuere, ahora aquel Peugeot dentro de la cueva y aquel pliego de 
estratos y colores, se había convertido en una escultura de una no-escultura que, de 
una manera irremediable, nos recordaba a Wolf Vostell y sus interminables piezas de 
coches hormigonados como “Ruhender Verkerhr” en Colonia, de 1969, “Concrete Traffic”, 
en Chicago, de 1970, o “Autobarricada”, en Belfrod, de 1987, o “V.O.A.EX”, su viaje de 
hormigón por la alta Extremadura. 

Al igual que en el museo de Malpartida, ambos coches se sitúan al inicio del recorrido, en 
una extraña y misteriosa coincidencia. De una forma de emparedar a otra, desde el cubo o 



36) cubos, al cemento; o del Opel Admiral al Peugeot 405. O, como las rocas de Los Barruecos 
en Cáceres, son aquí las ruinas generadas por la misma cantera en sus acciones extractivas. 

De hecho, todas aquellas acciones que un día fueron de extracción o destrucción de la 
montaña, ahora, una vez detenidas, por obsolescencia del sistema capitalista, le daban 
al espacio una nueva dimensión totalmente diferente. Y, recordando a Hakim Bey, el 
ensayista y poeta anarquista, podrían muy bien convertirse en “Zonas temporalmente 
autónomas” “(TAZ)”, lugares que eluden las estructuras formales del poder y el control 
social. Nuevos territorios creados en las líneas discontinuas, limítrofes y provisionales. 
Escondites antisistema, o de todo aquél que quiere huir del centro hacia la periferia. 
Espacio de artistas -todo aquello potencia la creatividad- o, porque no, de un nuevo 
museo, un museo de la historia del arte al aire libre, con recuerdos o reminiscencias a 
movimientos o artistas concretos. Claro que se trataría del museo de una historia nunca 
contada, o de un olvidado museo de lo anónimo. 

Bien, si seguimos ascendiendo por el camino, dejando de lado las dos bifurcaciones que 
conducen a dos llanos de extracción, y de las que hablaremos más adelante, llegamos 
a la parte más alta de la montaña, una suerte de ancho altiplano, con treinta y cuatro 
cubos colocados geométricamente. Estos debieron ser almacenados allí en la segunda 
fase de la cantera, la que se inició alrededor de 2003 siguiendo aquellos nuevos modelos 
extractivos de grandes dimensiones que se pusieron en marcha por aquel entonces. En 
aquel momento se extraían grandes bloques que, una vez transportados, eran cortados y 
vendidos como planchas de pseudo-mármol para mostradores. 

Hasta entonces, hasta la llegada de aquella época, la extracción se había hecho siempre 
a una escala mucho más humana y, sobre todo, más honesta con nosotros mismos y 
el planeta. Se extraían piedras pequeñas e irregulares que, una vez trituradas, eran 
convertidas en terrazo, un terrazo  rojo que se puso muy de moda en los años sesenta. 

Muchos han sido los usos de estas piedras, también en edificios históricos. Los encontramos 
en la Mare de Déu d’Arboló de Gerri de la Sal o en un altar y un par de bancos de la catedral 
de la Seu d’Urgell (actualmente en la iglesia de Santa Magdalena de la misma localidad). 
También han tenido una utilización funeraria, como en el pequeño pueblo de Trejuvell, en 
los mismos valles, donde existe una rudimentaria lápida fabricada con este material. 

A su vez, se han utilizado artísticamente, partiendo siempre de la premisa o la consideración 
tradicional que liga la piedra con la escultura noble, perenne e inmortal. Han sido unos 
cuantos los artistas que se han aplicado a esta dura tarea, la de dar forma a un material 
casi indomable. Así, descubrimos una obra en el centro de una rotonda de la Seu d’Urgell, 



francamente un extraño lugar para colocar una escultura; y parece ser que hay otro artista 
que también tiene proyectada otra escultura con este material. 

Una vez llegados a este punto, es necesario que pensemos o nos replanteemos esa 
necesidad. Robert Smithson en “The monuments of Passaic” proponía la inactividad, la 
ausencia de cualquier intervención ante el paisaje industrial de Nueva Jersey. Y esto, 
traído aquí, podría tratarse de igual manera. ¿Es necesaria una escultura ante esta 
realidad en sí misma escultórica? De hecho, si te colocas en el centro de este altiplano, 
en el camino, entre los cascotes o en las zonas propiamente extractivas, puedes sentirte 
como si estuvieses rodeada por una inmensa obra de arte, como en aquel museo del 
no-museo del que antes hablábamos. Como si se tratara de piezas de Donnald Judd o de 
Joan Duran -el olvidado artista casi leridano- o de otros artistas land o minimalistas. Las 
acciones extractivas apartadas de la furia capitalista, en su decadencia, pueden abrir las 
puertas a formas y creaciones artísticas. 

Y, si volvemos al sendero, nos encontramos con unos contenedores medio oxidados que, 
en algún momento, debieron de ser utilizados como oficinas, y unas vallas colocadas 
recientemente, nuevas incursiones desde la terrible idea del bosque recreativo y los 
paisajes tematizados únicamente pensados para el ocio, después de la fiebre de la tala 
indiscriminada del XIX y la repoblación homogénea con pinos del XX, estuvieran allí o no, 
en origen. ...Y, al fondo, vemos una gran piedra erguida, completamente vertical, que bien 
podría tratarse de un menhir contemporáneo. 

Ahora, ya descendiendo, podemos atravesar las tres zonas de extracción; una, a la derecha, 
de bajada, y dos a la parte izquierda, con sus inmensos muros de mármol blanco o granate 
oscuro de calcárea Griotte. Franjas, como pinturas y abstracciones, donde cada fragmento 
podría ser una pieza artística… Y con todas aquellas imágenes del pasado grabadas, las de 
un mar del Devónico, entre los nódulos de carbonato cálcico rojizo que contienen fósiles 
y goniatites. Pero, al mismo tiempo, aparecen esas otras imágenes, escondidas, tal vez 
menos deslumbrantes y, sin embargo, no por ello menos interesantes: todos aquellos 
dibujos grabados en la roca, los que un día hicieron aquellas máquinas extractoras; o las 
sirgas diamantadas con las que aquí se cortaban aquellas enormes piedras, o los agujeros 
hechos con la taladradora para que pasaran esas sirgas. Relieves como de nuestro mundo 
contemporáneo. 

El resultado de todo ello son esos inmensos círculos que invaden el espacio, cada rincón, 
y que en muchos lugares apenas podemos intuir, de aquí mis insistentes “frottages”, y 
grabados, para extraer y mostrar toda aquella huella oculta. El “extractivismo”, con toda 



38) su obsolescencia, acabará generando otra forma de extracción mucho más creativa, en 
aquel museo-taller-estudio al aire libre. 

Y, dejando ya esta montaña, en el lado opuesto, justo frente a nuestros ojos, y en posición 
contraria a la carretera, aparece la gran Sierra de Ares, la otra montaña que vertebra 
este proyecto, y que nos acompañará a lo largo de todo el recorrido, en este camino de 
ascenso, siempre a nuestra izquierda, a partir de la bifurcación de Noves de Segre. Solo 
dejaremos de verla durante un breve paréntesis, entre el Congost de Nyus y el pueblo de 
Espaén. Después nos seguirá hasta el Coll de Mu, Trejuvell, el Roc de la Justicia y Ausàs; 
para acabar justo un poco antes de Guàrdia d’Ares que es, de hecho, donde se termina o 
se une definitivamente con las sierras de Boumort y Carreu. 

La Sierra de Ares es un monte apenas conocido, en la sombra de las grandes montañas del 
Cadí, y más allá del Pedraforca y el Port del Comte. Habitualmente se suele confundir con el 
Montsec d’Ares o el Coll d’Ares, el paso fronterizo que conecta España con Francia. Montaña 
abrupta y un pedregal sin fin. Situada en esa franja indefinida o limítrofe que se conoce como 
Prepirineo, es decir, ese conjunto de montañas de menor alzada, respecto a las grandes 
moles del Pirineo. Pero eso, que para algunos puede suponer un problema, el aislamiento 
sufrido y su falta de reconocimiento, para otros puede ser un auténtico acierto, ya que le 
han permitido mantenerse -al menos hasta ahora- al margen de las grandes burbujas del 
turismo y el bosque recreativo y, en cualquier caso, cuando no ha sido así, ha sido afectada 
en menor medida. Así, sus moradores se han podido permitir un sistema de vida más ligado 
al pasado, más rico, diverso y heterogéneo, y sobre todo más vinculado a la tierra. Modos 
de vida a los que deberíamos prestar más atención porque su redescubrimiento, lejos del 
bucolismo caduco, nos pueden acercar a un futuro más sostenible, pueden ser como marcas 
que nos guíen por ese nuevo camino que hemos de emprender. 

La Sierra de Ares, la montaña escondida, la que no se nos muestra, o no se deja ver. La 
rebelde, desde la que solo nos llegan imágenes del ruido, de brillos y contraluces, o de 
finas capas de luz parasitaria. Una serie de errores fotográficos que se suman uno tras 
otro. Su situación, frente al sol deslumbrante, la deja siempre en la penumbra. Y, en los 
días de tormenta y nieve, o cuando baja la niebla, a partir del otoño, se recortan primero 
las partes más bajas del valle, junto al río, para ascender luego rápidamente; entonces 
los colores bajan de tono y la sierra acaba por desaparecer completamente. O, cuando 
pasamos con un dron, este acabó estrellándose entre el follaje, sin conseguir apenas 
ninguna imagen con suficiente calidad, más allá de un plano estático y lejano. 

Pero toda esa suma de errores técnicos, y de ocultamientos, los que genera la misma 



montaña que no se deja ver, son de hecho su esencia, oculta -nunca mejor dicho- detrás 
de las luces estridentes de los sistemas, o al margen del gran engranaje capitalista. De esta 
manera puede ser convertida también, como el Coll de Mu, en una “Zona temporalmente 
autónoma” o, mejor aún, como diría Hakim Bey en una “Zona permanentemente autónoma”. 

De hecho, allí, tras la niebla, en los terrenos de los emboscados, puede haber cualquier cosa, 
viejos caminos que se han perdido como la “Canal Torta”, la “Canal Ampla”, la “Canal del Moc”, 
el “Pas de les Arrases”, la “Canal del Roi”… O aquel ancestral camino de huida que, saliendo 
desde Organyà, desde la casa y el dolmen de l’Oliva, seguía después hacia el pueblo de Ares 
y Cal Fiter- donde antiguamente se paraban para descansar tras el durísimo ascenso-, la 
Guàrdia d’Ares, la Serra del Cantó y Sant Joan de l’Erm hasta llegar finalmente a Francia. 

Tras la niebla gris de estas montañas pueden estar esos caminos clandestinos, de 
emboscados, de herejes, de brujas antisistema o de rebeldes artistas, donde podemos 
escondernos y donde se puede generar el verdadero cambio o la acción libertaria. Para 
Scott, como bien afirma en “The art of non being governated”, las montañas no son 
tanto una cuestión de relieve como de opacidad, de aquello que no podemos ver a simple 
vista. Porque son territorios complejos, donde los poderes no pueden ejercer fácilmente el 
control, llenos de precipicios, de cuevas, de agujeros…

Como en el “Beuabourg” de Albert Meister estaríamos ante una utopía subterránea, 
escondida tras los sistemas. Bajo la cueva-pliegue, bajo ese agujero hecho en esta 
tierra, bajo el Peugeot 405, o aquel altiplano lleno de cubos, del menhir contemporáneo, 
bajo la masa forestal y rural del bosque de la montaña de Ares pueden crecer nuevas 
utopías. Utopía, un término que parece anacrónico, pero que deberíamos repensar ante la 
necesidad de un cambio de paradigma para un futuro más sostenible. De  esta  manera,  
este  proyecto -tal vez distinto de lo que pueda parecer en una lectura más superficial y 
también un poco por llevar la contraria, de aquí la irreverencia del arte o su incomodidad-, 
abre las puertas a nuevas posibilidades de formas utópicas y zonas autónomas, aunque 
sean temporales. Buscar utopías en una cantera subterránea en “stand by” o en el bosque 
oscuro y opaco de una montaña. 

Pero hay que velar, eso sí, para que estas zonas autónomas sigan siendo subterráneas, 
manteniéndolas como un secreto que vamos transmitiendo de oído, de persona a persona. 
Se trata de ser, si se puede, hasta el final de nuestros días, unas ingenuas y utópicas 
obreras rurales e indomables.







Menhir del Coll de Mu 
Fotografia sobre paper Giclée cotó de 240 gr/m� 
70x100 cm
(1 còpia de 3)
2021

Col·lecció Fundació Marguerida de Montferrato
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44) Un viatge de pedra pel Coll de Mu 
Fotografia sobre paper Giclée cotó de 240 gr/m� 
70x100 cm
(1 còpia de 3)
2021

Col·lecció Fundació Marguerida de Montferrato





46) 1 de 34 cubs 
Fotografia sobre paper Giclée cotó de 240 gr/m� 
70x100 cm
(1 còpia de 3)
2021

Col·lecció Fundació Marguerida de Montferrato





48) 1 altre dels 34 cubs
Fotografia sobre paper Giclée cotó de 240 gr/m� 
70x100 cm
(1 còpia de 3)
2021

Col·lecció Fundació Marguerida de Montferrato





50) 34 cubs 
Fotografia sobre paper Giclée cotó de 240 gr/m� 
70x100 cm
(1 còpia de 3)
2021

Col·lecció Fundació Marguerida de Montferrato
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54) Muntanya fosca 
Dibuix digitalitzat fet a partir de 
“frottages” realitzats a la pedrera 
de Coll de Mu 
266,68 x744,3 cm
(1 còpia de 3)
2021-2022
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60) Muntanya fosca 
vídeo-acció

Vídeo i frottages realitzats a la pedrera de 
Coll de Mu
16:03 minuts
(1 còpia de 3)
2021-2022
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66) Terratzos 
Fotografies sobre metacrilat 

Pedrera del Coll de Mu
(1 còpia de 3)
2021-2022
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78)

No en soc de muda...
Darrere de la meva pètria pell hi ha tota la meva història, la dels goniatits, aquest gènere extint de 
cefalòpodes, que van viure fa entre 387 i 355 milions d'anys.

Però també hi han les raspades de moles i barrines, i de fils diamantats...

Sempre això sí, baix la premissa d'un model extractivista i masculinitzat, el que va venir després de les 
grans tales forestals, que fou la primera forma d'extractivisme.
Es tractaria en aquest cas d'un, de segona generació, molt més agressiu amb el medi. En aquest model 
de muntanya de doble via, la de les noves ruralitats de cap de setmana, la desitjada; o aquesta altra 
muntanya la que podem explotar o menjar-nos o desgrunar, per alimentar sempre la nostra set voraç 
de producció capitalista.
Es tractaria en aquest darrer cas d'espais menys lluminosos i vegetals, més marrons, més de rocall, o 
d'estimballs.

El meu sogre va treballar en aquesta pedrera...

Llavors la feina encara es feia de manera bastant manual, s'anaven picant pedres, però no era pas com 
ara... Després d'aquella primera fase en vindria una altra molt més agressiva. Seria la de tremendes 
menjades de muntanya, de les grans màquines, de les moles i barrines, i d'aquell fort soroll ambiental...
Encara hi podem veure les restes de les barrines clavades a terra, i de màquines, i de corrioles, que 
servien per passar-hi aquella sirga diamantada, la que permetia el tall de la muntanya en grans cubs 
gairebé perfectes.
La pedrera va ser explotada per diferents empreses, fins que la darrera, Piedras y Marmoles Vila, S.A, 
entraria en concurs de creditors el 2012.

Ara ens la mirem, totalment clausurada, amb el mateix cartell, que servia abans per informar del perill 
de pedrera en funcionament, ara ens informa del seu tancament, en una doble capa superposada.

Muntanya geomètrica, de línies rectes, i plans horitzontals i verticals, o de superfícies llises... I, de 
gegantescos cubs i angles rectes.

Matrius per gravar 
Pedres amb àudio-assaig (QR)
2:27 minuts 
2021-2022





80)

Nedant en aquest mar del devonià, antic oceà de Lapetus. 
Nedant en aquesta cubeta plena d'animals del mar... 
Sempre entre els fangs vermells i oxidats que són típics 
d'aquesta terra, d'aquesta pedra de sang, veta que des 
de Banyeres al peu del Cadí, arriba fins a Gerri de la Sal.
Nedant des d'aquest cos-petxina ple de càmeres internes, 
ple de braços o tal vegada tentacles...
I després, com tot allò es va quedar solidificat dins el terra, 
i ara ho podem observar, com si es tractés d'una macro 
fotografia del passat, o una abraçada temporal... És com 
l'encontre entre dos moments en el temps, a través de 
l'escletxa generada pels nostres processos extractivistes.
La destrucció, en aquest cas, i més enllà del seu valor en 

Matrius per gravar 
Pedres amb àudio-assaig (QR)
4:16 minuts 
2021-2022

negatiu, ens ha permès la descoberta d'aquest gran oceà de Lapetus, fet que d'una altra manera no hagués 
estat possible. I, de tot aquest admirable paisatge interior, d'estrats de vistosos colors, de vermells, de 
grocs, o ocres... Com les sals pintades amb guixos de colors, dins una gegantesca botella. O, cromatografies 
impreses de gradacions tonals, en gegants blocs de pedra.
Una esberla de la muntanya que ha deixat a la vegada, al fons, un gegantesc plec de pedra, d'una flexió 
deleuziana indomable.
És com veure la part menys negativa de les nostres accions, fet que no en representa que les defensem, 
però tampoc que vulguem caure en un discurs alliçonador i moralitzant, com bé ens deia Laura Llevadot. No 
hi ha doctrina aquí... Són sols pensaments diversos... A vegades plens de contrasentits i imperfeccions...
Al principi es veu en feien terratzo de tota aquesta pedra, ho trituraven per fer-ho més petit, molt més 
petit, i ho passaven després per unes grans màquines per convertir-lo en una pasta vermella. Era com 
si fessin mandonguilles, o carn picada o alguna cosa així... Però en gran, en gegant... Amb aquelles 
tremendes màquines amb mandíbules de ferro. I en acabat, ho devien tornar a ajuntar amb alguna mena 
d'aglutinant... I ens arribava als terres de les cases, i les prestatgeries dels magatzems de material de 
construcció.
Tal vegada -i sense saber-ho- hi hem caminat alguna vegada per un terratzo fet des d'aquí, des d'aquestes 
pedres... El nostre desconeixement en aquest sentit és destacable. Sempre parlant des d'un aspecte 
purament tècnic, i eliminant tot rastre de procedència, filosòfic, personal, poètic, o conceptual... A 
vegades fins i tot en anomenar-les, per poder-les vendre bé, ens inventem reminiscències a altisonants 
mons exòtics, que poc o gens tenen a veure amb la seva procedència o història real.
Si escodrinyéssim bé, tanmateix, ens adonaríem que tota pedra en realitat no és muda, que ens parla, 
que ens diu d'on ve. Que sols cal parar-ne l'orella per escoltar-la, perquè ens digui i ens parli de tot el 
seu passat, de la seva història personal. Com bé passa amb aquestes pedres, que ens fan pensar, ens 
obren als processos reflexius o ens retornen al passat...
Així en podríem proposar una altra escolta de la pedra... O una visita guiada als marbres d'un magatzem 
de construcció, o als d'una pedrera -com aquesta- per escoltar les seves històries, les dels goniatits, de les 
belemnitides, o dels ammonoïdeus, i d'altres organismes pretèrits de vida marina... I així potser descobrirem 
que tal vegada tenim a casa, un bocí d'oceà, o la resta d'una platja fòssil, mig atrapada en algun tros de marbre.





82)

Però la pedrera en si, pot ser com gran taller de treball, un estudi per l'artista, com a zona TAZ, zona 
temporalment autònoma en paraules d'Hakim Bey.
I, com aquest tipus de llocs, tal com estan ara, en obsolescència econòmica, tenen aquesta forta capa-
citat alliberadora dels processos creatius.
Caminar a través de tots aquests rocs, ens obre a noves possibilitats creatives, a través dels desmunts, 
d'aquestes pedres amuntonades, dels cubs, o del menhir contemporani -el que hi ha a la part més alta- 
i que durant un temps va estar acompanyat per una extravagant nevera.
O a través del Peugeot 405 que hi ha més avall, sota la bauma del plec, atrapat entre grans rocs, com 
una mena d'escultura d'una no escultura, i que tal vegada i de manera irremeiable, ens recorda a Wolf 
Vostell i les seves interminables peces de cotxes.
Peugeot col·locat allí, quasi com una missió impossible; cap accident podria deixar-lo allí dins, si no 
és per pròpia voluntat, la d'algú que abandona el seu cotxe, o tal vegada com a venjança, la dels tre-
balladors contra l'amo de la pedrera, perquè diuen va estar bastant temps sense pagar-los abans no 
s'ensorrés definitivament el negoci. O tal vegada perquè - com diuen- es tractava del vehicle d'uns 
contrabandistes de tabac, que va acabar allí en insòlites circumstàncies, per un estrany joc d'intrigues 
i venjances, qui sap si per alguna batuda de la guàrdia civil. Diuen que a sota, i mig amagat entre el 
boscam, n'hi ha un altre de cotxe, que es va estavellar una nit de lluna plena.

Matrius per gravar 
Pedres amb àudio-assaig (QR)
1:55 minuts 
2021-2022
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Després estan aquestes pedres de gravar, que són com matrius en pedra... Des dels seus solcs circu-
lars, o les línies generades per barrines i fils diamantats...
Comprar tinta de gravar i paper japonès, per estampar-ho allí mateix, a peu de pedrera!...
És com tenir el taller a l'aire lliure... O com si l'haguéssim convertit en un immens tòrcul, de mesures 
descomunals!

Fa molt fred i vent, però continuem allí a peu de pedrera... Creant tots aquests gravats en directe, però 
també fent "frottages"... En podríem dir que és com passar de les màquines extractores de pedra, a 
les màquines imaginatives...
Sempre baix el conflicte que té tot gravat, o "frottage", entre la cara positiva i la negativa, el relleu i la 
part fonda... Entre la figura i el fons... O part còmoda i la incòmoda; és a dir, tot allò que sempre hem 
estat amagant o menyspreant perquè creiem que no tenia valor.

...Tal vegada en aquest cas es tracta de mostrar senzillament, sense més, els relleus de tots aquests 
processos extractius...

Matrius per gravar 
Pedres amb àudio-assaig (QR)
1:24 minuts  
2021-2022









88) Muntanya fosca 
Vídeo-acció 

Vídeo i gravats realitzats a la pedrera de 
Coll de Mu
20:45 minuts
(1 còpia de 3)
2021-2022
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La muntanya que no vol ser vista. (Text del vídeo)

I aquí teniu la muntanya d'Ares, la muntanya que no vol ser vista.

Vaig i intentar fotografiar-la un cop i un altre, però no me’n vaig sortir. I ara, aquí està sota aquest vel 

blanc, completament amagada.

Aquí dalt quan no és la broma és la tempesta.

Imatge plena de brossa, de soroll. És difícil gravar en aquestes condicions meteorològiques… Hom ho 

considera una errada, una falla.

Sembla que intentem crear un audiovisual de l’error, de l’equívoc, el d’un vídeo tal vegada per menysprear.

Tanmateix, a mi no em fa res acceptar el defecte, o treballar amb ell... O amb tot allò que acostumem 

a menystenir. O fer una obra plena dels repels de les imperfeccions com aquesta.

Ara mateix aquest vídeo embogeix davant aquest fotograma espectral blanc. Desenfoca una volta i una 

altra. No té punts on aferrar-se, on focalitzar-ne una imatge prou nítida, prou acceptable per passar 

a la història (immortalitat). Imatge del defecte, de l’anomalia, senzillament mal feta… D’equívocs 

fotogràfics, videogràfics, de so…

I és que la veritat, no hi ha altra manera de fotografiar aquesta muntanya, que no sigui a través de la 

fallada.

Muntanya esquiva, tossuda, feréstega. Amagada ara sota la broma i la tempesta, i després sota una 

aurèola de llum parasitària, la d'un sol que impedeix tot acte de visió clara.

Fins i tot aquell dia quan vam passar-hi amb un dron, es va negar a ser mostrada… Sols vam poder 

gravar un pla general uniforme i distant, i tot va acabar amb l’accident de l’aparell.

Muntanya que mai podrem girar perquè deixi d'estar en aquest etern contrallum. Tot i que ens agradaria 

pensar a voltejar-la, sols que fos per uns  instants, llavors tal vegada la veuríem bé per primera vegada.

Muntanya incòmoda, així i tot, no per això absent d'interès, sinó vers el contrari, James C. Scott a "The 

art of non being governated" , l’art de no ser governat, diu que les muntanyes no són tant una qüestió 

La muntanya que no vol ser vista 
Vídeo-assaig

Àudio, so original i so digitalitzat a partir de cinta de cassette 
gravat a Espaén el 1980 
Muntanya d’Ares
(1 còpia de 3)
21:30 minuts

Àudio: Fons de la família Plancheria Bigordà
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de relleu, si no d'opacitat, i és en aquest terreny de l’opac, on rere la broma, l'estimball, el roc o el bosc, 

és possible pensar la llavor de la revolta, d'un nou món o del canvi social.

Rere la muntanya d'Ares hi ha tants racons on poder-se amagar…

Per això sempre ha estat lloc de tresors, els d'aquells que els deixaven quan marxaven pels camins de 

l’exili, quan travessaven les fronteres que hi ha aquí dalt, de fugida cap a França, des d’Organyà per 

exemple, per la casa i el dolmen de l'Oliva, el poble d’Ares, la Guàrdia, el Cantó i Sant Joan de l’Erm.

I sempre a l'espera d'aquell retorn que per alguns mai arribaria.

Diuen que al bosc de la Guàrdia d'Ares, al primer ginebre que toca el sol el dia de Sant Joan n’hi ha un 

de tresor amagat. I, aquí al tarter gran del poble d'Ares, que està aquí dalt, en una nit d'aquelles ben 

fosques, els de Cal Fiter en van trobar un, i que es van fer tan rics que es van poder comprar gairebé 

tota aquesta muntanya.

O els tresors que deien s’amagaven sota dòlmens, com els que hi ha aquí dalt, el de Cornobau i el de 

Plan Fornesa, o el Tarter dels Minairons de la Guàrdia. I, a l’altre costat, a la vall de Cabó hi ha tota 

aquella ruta, amb dòlmens com el de la Colomera, el del serrat de Malpàs, de Pedracabana…

Terreny de rocs oblidats, encoberts entre el boscam, com el del Roc de la Pega, al bosc de Trejuvell, que 

ara ja ningú recorda ben bé on era, i on fent ús de la teia dels pins en treien trementina.

O del Roc del Roi, roc roig al bell mig de la muntanya, que es veu servia com a rellotge de sol.

Quan pujava l'ombra a la penya eren les vuit de la tarda, l’hora de plegar de la feina. 

Noms i llocs d'una toponímia que a poc a poc es va perdent, que és avui en dia gairebé amnèsica.

Estem anant des d'un mapa impregnat de vida, imprecís i de dimensions variables, (poc importava 

en aquell moment tot aquest enrenou d'amidaments i mesures) a la pobresa lèxica i real dels mapes 

estandarditzats contemporanis.

Del riu d'aquí baix per exemple a cada poble se’l coneixia de diferent manera, per als de Trejuvell era el 

riu de Trejuvell, per als d'Espaén, el d'Espaén i per als de la Guàrdia el riu de la Guàrdia. Era com si el 

riu es fragmentés, i agafés el nom de cada lloc per on passava. Tothom en volia tenir un bocí del pastís 

en aquesta toponímia tan àmplia i variada. Ara, en canvi, els rius s'han convertit en línies homogènies 

que tenen un sol nom. De fet, aquí no se’n necessitaven de mapes per orientar-se ni res. Els mapes de 

muntanya eren sempre viscuts. 

I aquí dalt hi havia també el poble de Tragó d'Ares, avui completament esborrat. Amb els visors 

d’internet no podem veure res, més enllà d’una renglera d’arbres formant una mena de cercle. Els 

habitants de Tragó es veu que es van veure obligats a marxar per culpa de la "fenollada", una suposada 

mala herba que els hi havien portat els ramats de la Guàrdia i que havia plagat els conreus. Diu una 

llegenda, que el dia de la festa major de la Guàrdia d'Ares, l'hereu de Cal Múrcio va estar ballant tota la 

nit amb una noia forastera molt bella que assegurava que era de Tragó. I, mentre el noi l'acompanyava 
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cap a casa, i a l'altura del Roc de les Gralles, es van parar per abraçar-se i fer-se un petó. Amb 

aquestes, i com a venjança de tot plegat, dels de Tragó cap a la Guàrdia, segons ells culpables de la 

seva desgràcia, la noia es va convertir en una enorme "pantigana". Una terrible "monstrua", que va 

enganxar al noi pel llavi i el va estar arrossegant muntanya amunt pels matolls de rebolls i argelagues 

d'aquell indret, fins a deixar-lo mig estabornit.

Una estranya història, que ens deixa molt per pensar, a mig camí entre les creences vinculades amb la 

natura, i elements de les tradicions cristiana i misòginia. La "pantigana" com l'estereotip d’una "femme 

fatale", o en la desconsideració també cap a certes plantes i la relació entre ambdues.

Ara imaginem-nos pujant per aquí amunt, per aquests canals que havien estat tradicionalment llocs 

de pas. El Ventura, el padrí (avi) del Francesc, n'estava fart de tirar per aquí muntanya amunt, per la 

Canal Torta.

Però hi ha altres canals de pas, com la Canal Ampla, o el Pas de les Arrases... O altres espais com el 

Salt dels Gossos, el Barranc o Canal del Roi, la Llau o canal del Moc, el Roc de les Gralles, el de Peralta, 

el de la Roda, aquest darrer diuen que també servia d'alguna manera de rellotge de sol. O el Roc de les 

Esplugues o la Roca de Penes en el límit amb el comtat de Castellbò.

I just davant la pedrera el Roc de l’Àguila. O el que en diuen el Castellet, a la Guàrdia d'Ares.

Rocs i formes que servirien alhora com a fites, tal vegada a la manera com proposava, fent-ne referència 

als menhirs, Francesco Careri a "Walkscapes, el andar como práctica estética". Podríem intentar fer 

un dibuix de totes aquestes formes que es van perdent i esborrant, encara que fos baix un prisma 

d'aproximacions, o de records vagues, i imprecisions.

O d'altres pedres com el Roc de la Justícia, en la intersecció o cruïlla entre camins, que com el seu nom 

indica, servia per impartir justícia. Ara ens podem imaginar els penats, o els tres alcaldes dels tres 

pobles implicats, dirigint-se cap aquell indret, en aquell punt a mig camí entre qualsevol cosa. I, en 

podem pensar en els plens, o les discussions acalorades que devien tenir allà dalt d'aquella pedra. Si 

les pedres poguessin parlar n’explicarien tantes d’històries…

Hi poden haver tantes coses amagades rere aquesta broma, rere aquesta intransparència... Rere 

d'aquesta canal de comunicació sorollosa, que és el que passa quan ja no arriba el missatge, perquè 

algú n'ha trencat el fil conductor. O del contrallum encegador que en vindrà després quan n'arribarà 

la calma.

Però és això el que en té l'opacitat, que en permet l'alliberació, o la possibilitat de pensar altres mons, 

o nous espais creatius alternatius anticapitalistes, o reunions clandestines, l'avantsala de moviments 

socials i obrers.

La muntanya ha estat sempre el lloc de la resistència, de l'emboscat, de sublevació o de la geografia 

de la deserció.
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Entre els matolls de ruderals i en la foscor de la nit dels boscos de David Lynch, o les muntanyes de la 

follia, de Lovecraft. O les muntanyes maleïdes de Pep Coll. 

En aquests espais que per ara encara són TAZ, zones temporalment autònomes, en paraules de 

l’escriptor i assagista anarquista Hakim Bey.

Lloc ideal per tots aquells que volen deixar de ser governats, com bruixes, hugonots, heretges, maquis, 

emboscats i apàtrides.

No perquè sí, al poble de la Guàrdia d'Ares tradicionalment s'hi protegien i amagaven pròfugs i fugitius, 

tenien simpaties cap aquesta gent.

Clar que no totes les muntanyes poden mantenir-se en igual condicions d’opacitat. Hi han muntanyes 

amb capes molt atapeïdes i amagades, i altres que tenen veladures o són gairebé transparents. La 

intransparència de la muntanya d'Ares en depèn de la situació on l'hem col·locada els humans, sempre 

deixant-la a l'ombra de les grans serralades majestuoses com el Cadí o el Boumort. Fet que l'ha 

permès que esdevingui una àmplia zona temporalment autònoma, alhora l'ha allunyat, encara que sigui 

temporalment, d'aquests nous models de ciutat descentralitzada, les bombolles del turisme, el bosc 

recreatiu i els paisatges tematitzats. O almenys si s'ha donat, ha estat sempre en menor escala. S'ha 

mantingut un sistema de vida més vinculat a la terra. Modes de vida que hauríem de posar-hi especial 

atenció, perquè el seu retrobament, lluny d'un bucolisme caduc, ens poden atansar cap a un futur més 

sostenible, podrien ser com les marques que ens guiïn en aquest camí.

No hi ha imatge… Al fons tal vegada s’hi pot intuir un fragment de muntanya… Molt tèrbola i emboirada. 

D’aquesta muntanya que no vol ser vista.

Fa molts anys que vinc aquí, a baix al riu, i als horts on ara algun animal es frega el cos en l'escorça 

d'un pi, i hi ha format una mena de clapa desgastada i lluent. Aquí on abans hi havia la moixernera de 

la família, un secret amagat que es passava de generació en generació, fins que van venir els porcs 

senglars i la van fer desaparèixer.

Caminant sempre en aquest camí roig, el d’aquesta terra oxidada… Aquí tot és vermell.  Fa molts anys 

que vinc per aquí, molt abans que a Cal Aiguadé hi hagués llum, i quan encara ens il.luminàvem amb 

fanals de gas. No n'hi havia hagut mai de llum aquí dalt, bé almenys d'aquesta llum forta que hi ha 

avui en dia. Per a mi, aquella absència de llum, en representava com una acció humil de desobediència, 

contra les hidroelèctriques, contra tot allò que s'imposat… Contra el model de la societat capitalista. 

Però alhora aquella foscor i opacitat era propensa a generar noves idees i pensaments, i noves revoltes. 

Vàrem passar tantes nits en aquella negror, parlant de noves idees i projectes artístics. Aquí hi havia 

hagut sempre temps per pensar, per imaginar…Seria el temps de la lentitud de Milan Kundera.

I anàvem a dormir després i tan sols sentiem aquell brunzit, el que fa el silenci a les altes hores  de la 

negra nit.
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108) Olga Olivera-Tabeni

Lleida, 1972



Llicenciada en Belles Arts, per la Universitat de Barcelona. Artista i professora, temporalment va estar 

associada a la Universitat de Lleida. Va ser col·laboradora al MACBA. Associada al MAV, Mujeres en las Artes 

Visuales. A Mascançà, Centre d'Estudis del Pla d'Urgell. Associada i va ser membre temporal de la junta 

de la PAAC, Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya. Associada a Canal Viu. I pertany a l'Arxiu 

Javelina, arxiu d'artistes visuals i altres agents culturals de Lleida, promogut pel Centre d'Art La Panera.

Darrerament, el seu treball s'ha mostrat en exposicions individuals a Lo Pardal. Fundació Guillem 

Viladot (Agramunt, 2021), Centre de documentació i museu tèxtil de Terrassa (Terrassa, 2019), La 

Gòtica de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (Lleida, 2019), ruïnes de Santa Maria de Gualter (Baronia de 

Rialb, 2017), Casa Duran i Sanpere, Diàlegs amb la casa (Cervera, 2016), Museu de Cervera (Cervera, 

2015), Zona Baixa de la Universitat de Lleida (Lleida, 2015).

O a col.lectives com a la XII Biennal Leandre Cristòfol, a la Panera (Lleida, 2022), a la Biennal d’Art 

del MAMT de la Diputació de Tarragona (Tarragona, 2021). A La Cumprativa, comissariades per Ramon 

Sicart (Llorenç del Penedès, 2021-19), Galeria Pilar Riberaygua (Andorra, 2021), BIAM 2020. Lo Pati. 

(Amposta, 2020), Errant. Itineraris d'Art i Pensament (Vilaller, 2020), 13 Mulier Mulieris al MUA (Alacant, 

2020).  En el nom de la mare, en el nom de la terra, a cura d’Assumpta Bassas Vila, a ACVIC (Vic, 2020), 

Larva, a L’Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida, 2019). VIII Biennal Internacional d'Art Tèxtil Contemporani 

WTA (Madrid, 2019), Centre d'Art la Panera (Lleida, 2019), Museu Paperer de Capellades (Capellades, 

2018), Biennal de Riudebitlles (Riudebitlles, 2018), Se Alquila Proyecto (Madrid, 2018 i 2016), Embarrat 

Festival (Tàrrega, 2018). Women in Work. Universitat Politècnica de València (València, 2017) i Fundació 

la Posta (València, 2017). També a la UCML (Cuenca, 2016) i al Culturgest (Lisboa, 2015).

Ha fet rutes artístiques com a  la XII Biennal d’Art Leandre Cristòfol (2022), Graf, Territori Contemporani 

3/5, ruta dirigida per Frederic Montornés (2021), o altres a través dels Matins a la Panera (2019).

Té peces virtuals al projecte col.lectiu MASKollektiv Project (2021), Reset!, de l'Institut d’Estudis 

Ilerdencs (2020), ConfinART, de Lo Pardal d’Agramunt (2020), Polititzacions del malestar (2020), i 

Museari (2017).

Ha estat en residències com la Beca d'Art i Natura a la creació de la Panera, CAN, Centre d’Art i Natura de Farrera 

i CDAN, Centro de Arte y Naturaleza de Huesca (Farrera, 2018), o a una residència a l'ACUR (Tàrrega, 2017).

Col.laborat en revistes, amb projectes d'artista, com a DUODA de la Universitat de Barcelona. També a 

realitzats seminaris, tallers, performances, conferències, com a Llorenç de Penedès, al Centre d'Art la 

Panera o pel Grand Tour de Nau Côclea. A Gestions Creatives de la UDL… A la UAB, al Museu Marítim de 

Barcelona, a la Universitat de València o la Xarxa Museística provincial de Lugo entre altres.

Darrerament, han adquirit peces seves la Col.lecció Nacional d'Art Contemporani de la Generalitat de 

Catalunya, i la Universitat de Lleida.

Ara mateix té l’exposició Portland del Ebro a Llorenç del Penedès. I, peces a Encreuaments, Dipòsits 

de la Col·lecció Nacional de Fotografia i d'Art Contemporani, al Museu d'Art Jaume Morera de Lleida, 

i a Imaginaris multiespècies. L'art de viure en un món de contingència i incertesa comissariada per 

Christian Alonso, a la Capella de Barcelona.
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