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I si l’Art servís per a alguna cosa?
(Dues aberracions exemplars i una volada)

Juan ELORDUY
Artista – pintor, exdirector de les Salas de Cultura de «Sa Nostra»

Quan l’any 1993 em van encarregar el disseny d’una exposició sobre la llavors recent 
«Declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera» vaig pensar que el visitant havia 
de ser rebut per una imatge simbòlica que representés el concepte d’equilibri entre Home 
i Natura. Vaig parlar amb l’Escola d’Art i vam crear, amb professors i alumnes, una escul-
tura de poc més d’un metre amb diversos símbols. Quan Joan Huguet, aleshores presi-
dent del Consell Insular, la va veure, em va comentar amb l’empenta que el caracteritza: 
«És fantàstica, Juan, vull una escultura així per a la plaça de la Reserva de Biosfera, da-
vant el Consell!». Però quan el disseny de la plaça va sortir a concurs, cap projecte va 
incorporar ni aquesta escultura ni cap altra. Mentrestant, el reconegut escultor Eugenio 
López, resident a Maó, va proposar una escultura abstracta de tres semicircumferències 
en equilibri per representar aquest mateix concepte i pensat per a aquesta plaça; però la 
maqueta va quedar com a petjapapers en un despatx del Consell. Avui la plaça té moltes 
palmeres, però cap símbol, cap obra d’art.

«Art és el llenguatge de les emocions, de la mateixa manera que la ciència és el 
llenguatge del pensament racional» (Luis Racionero). I comunicar les emocions és tan 
important com racionalitzar les idees. En aquest segle, en què s’ha menyspreat l’art, en 
el qual es coneixen més noms de cuiners que d’artistes, en què tot es mesura per la ren-
dibilitat econòmica, no hi ha cabuda per donar valor a les emocions. Només la publicitat, 
llesta ella, utilitza les emocions per vendre, per fidelitzar clients, per fer connectar allò 
intangible.
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Fig. 1. Gravat de Vives Campomar per il·lustrar la campanya del GOB  
«Qui estima Menorca no la destrueix», 1978.

Relació de l’Art amb el paisatge

«Un paisatge és un territori o un lloc humanament sentit. Les cultures camperoles, tot 
i que són els seus més notables creadors, no s’han ocupat del paisatge. La contemplació 
de l’entorn requereix sortir-ne. El paisatge és un producte de l’art, i és víctima freqüent 
d’una reducció geogràfica i ecològica.» (Roger, 1997).

«Yi-Fu Tuan (1974) va introduir el terme “topofília” per anomenar l’amor a la terra, el 
vincle afectiu entre la gent i el lloc. La topofília, els sentiments de la gent cap al seu 
entorn, com un dels criteris per conservar un lloc. Abans de modificar un lloc també 
caldria preguntar a les persones què és el que volen i senten al respecte. La utilització 
exclusiva de criteris tècnics i racionals té de vegades conseqüències lamentables; i 
això no només en relació amb espais protegits, també en espais públics “amb estètica de 
dipòsit de cadàvers”, ciutats tristes, places inhòspites, parcs sense encant.» (Sants Ca-
sado, 2013). Els anomenats tècnics, professionals vinguts de l’àmbit científic, enginyers, 
historiadors, acostumen a fer coses tècnicament molt útils i precises, però poc emotives, 
sense encant... Poques vegades trobam tècnics vinguts de les Arts o de les Humanitats. 
Deu ser perquè són prescindibles.

«L’enfocament exclusivament ecològic sobre la defensa de l’entorn resulta amb fre-
qüència fred, llunyà, reduccionista. El discurs sobre el medi ambient ha d’unir-se al del 
paisatge per arribar al cor de la gent. El paisatge és un fòrum on convergeixen i són 
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necessaris tots els gremis. El paisatge se sent i es recorda.» (Sobre el paisatge i la seva 
relació amb l’art i la natura, d’Humberto Astibia).

I ara que es constata, vint-i-cinc anys més tard, que caldria aconseguir una major vin-
culació de la comunitat amb el seu territori... doncs tampoc es recorre als seus artistes i a 
la seva aportació sobre el paisatge. A tot estirar, s’incideix sobre els valors del nostre pa-
trimoni. En aquest sentit, també ens recorda el professor Astibia que «La cultura de cada 
grup humà s’expressa i materialitza en un conjunt de béns, actius per a la seva supervi-
vència i evolució, que constitueixen el seu patrimoni. Els béns patrimonials conformen un 
sistema d’elements materials i immaterials en evolució que inclou elements del passat, 
però també del present i, fins i tot, aquelles creacions que, sent present, pensem o 
projectem cap al futur. El paisatge és, per tant, memòria i identitat». I jo hi afegiria: 
també ha de ser creació per al futur.

Fig. 2. Punta Nati, un paisatge únic a les Balears, amb un alt valor etnològic  
per les seves construccions en pedra seca.

Ara bé, aquest mateix any hem assistit a la primera de les ABERRACIONS EXEM-
PLARS a què faig referència en el subtítol de la meva ponència. Es tracta del macroprojec-
te d’instal·lar un mantell de plaques solars per iniciativa privada sobre el paisatge de Punta 
Nati: enfrontar un paisatge únic, amb un alt valor patrimonial, a la imperiosa necessitat 
energètica de l’illa és una crueltat similar a haver de triar de sacrificar una cama per poder 
menjar. La irresponsabilitat de no haver fet RES en vint-i-cinc anys en matèria d’energies 
renovables i lliurar a la iniciativa privada el sacrifici d’un territori valuosíssim (pel qual, per 
cert, tampoc s’havia fet res per preservar-lo i reconèixer-lo com a bé d’interès cultural en 
tots aquests anys) és un terrible despropòsit que a tots ens hauria d’avergonyir.

La imprevisió davant les necessitats energètiques d’aquesta illa i la dependència del 
consum de petroli és flagrant. No hem pres exemple d’altres illes que ja han aconseguit 
la seva autosuficiència energètica. Sempre s’ha abordat aquesta mancança amb por a 
l’impacte de les grans megaestructures d’aerogeneradors o d’extenses plantes fotovoltai-
ques, quan Menorca ens ensenya que tot ha de funcionar a petita escala, a escala 
humana. En el passat cada explotació agrícola s’espavilava per tenir resoltes les seves 
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necessitats energètiques, per aconseguir aigua amb diversos mecanismes i tècniques, o 
aprofitava l’energia del vent i els recursos de l’entorn. Avui els molins aerogeneradors són 
bells com a escultures, i les plaques fotovoltaiques poden quedar ocultes de la vista sota 
els murs de pedra seca. No es podria produir energia en els llocs de l’illa com produ-
eixen llet o blat? No podria ser una bona font de recursos per al camp, quan hi ha més 
demanda d’energia que de llet? No es resoldria d’una tacada el problema energètic i 
el de la subsistència del camp? I d’una manera aliena al control de les grans empreses 
del sector que ens tenen agafats pel coll...

Fig. 3. Els molins han estat una tecnologia incorporada al camp des de temps remots, i actualment 
formen part del nostre patrimoni més preuat: per què rebutjam aquesta tecnologia que crearà patrimoni 

futur i que estèticament són bells com escultures?.

Aquesta és la volada: promoure la implantació de tanques dedicades a produir ener-
gia alternativa en els llocs per cobrir el dèficit que patim d’energies renovables. Estèti-
cament aquests petits molins em semblen bells, originals i funcionals; són una manera 
de crear futur patrimoni, com ho van ser en el seu temps els molins de vent o el pou de 
torn; de crear economia de petita escala enfront de les grans companyies elèctriques, i 
d’ajuda a l’equilibri econòmic de l’explotació del camp.

I ara parlem una mica d’Art.

L’artista i la seva relació amb la natura
Hi ha tres actituds bàsiques de l’artista en relació amb l’entorn natural:
1. La representació pictòrica: la tradicional pintura de paisatge.
2. La incorporació de materials presos directament de la natura: l’Art Povera, el 

Minimal, etc.
3. Les intervencions sobre l’espai natural: Land Art o Earthworks (anomenat tam-

bé art mediambiental, art ecològic, pel seu caràcter més efímer i respectuós amb 
el medi).
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Fig. 4. Vives Llull: Cel i terra, 1965; Torrent: Campo y pueblo, 1948.

Menorca ha tingut una bona representació d’artistes relacionats amb el paisatge. Si 
citam els paisatgistes del segle xx, primer ens trobam amb Vives Llull, relacionat amb 
l’Escola de Pollença, que a falta de poder pintar muntanyes es va interessar pels núvols 
i ens va oferir petites grans pintures de paisatge aeri. Anys més tard, el ciutadellenc Tor-
rent va interpretar el paisatge de forma fauvista i expressionista, dotant-lo d’una càrre-
ga emocional molt forta; i dins una visió impressionista, jugant amb llums i colors, tenim 
un pintor atmosfèric com Sansuguet, un altre que és més proper a la realitat, com Biel 
Camps, o més recentment el jove Jeroni Marquès. El nostre genial Matias Quetglas va 
tenir una primera etapa en què interpretava el paisatge des d’un realisme màgic extraor-
dinari, i més directament realista és l’obra de Jaume Fedelich o la de Jofre, amb gran 
càrrega poètica i tècnica hiperrealista.

Fig. 5. Fedelich: Estiu, 1981; Poch Romeu: Cala Partió, 1996.
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Charo Jansà interpreta el paisatge amb una cal·ligrafia de llum i color, mentre que el 
seu germà, Xavier Jansà, aporta una visió des de la seva òptica científica d’oceanògraf. 
Hem tingut artistes vinguts de fora, com Lindsay Mullen, que representa el neoimpressi-
onisme amb una obra delicada i boirosa, propera a l’obra de colors més brillants i llumi-
nosos de Zulema Bagur, o l’obra sòbria amb llums apagats i crepusculars d’Anna Car-
reras. Hi ha pintors, com Poch Romeu, que han portat els nostres paisatges al voltant 
del món, mestre dels reflexos en les aigües del port de Maó, com fa també el seu fill Kiku 
Poch. Com a teló de fons de la seva obra, sempre figura el nostre port en els bodegons 
de Vives Campomar o, en el cas de Fornells i la costa nord, en les perspectives de Serra 
Llimona. D’aquí a un realisme poètic podem trobar les pintures de Serra de Rivera, de 
llums màgiques, o de Rafel Vidal. A la fi del segle xx va emergir la figura d’Arturo Pas-
cual, que conferí elegància i serenitat a les seves vistes de l’illa, o la delicadesa artesana i 
tècnica de Marcel Villier, tant en les seves aquarel·les com en els seus gravats. I, parlant 
de gravats, ens segueixen emocionant els de Mitico Shiraiva o els més simbolistes de 
Pere Pons, carregats d’emotivitat i, de vegades, de denúncia. Però també hi ha artistes 
que se senten inspirats per Menorca per fer en la seva pintura un cant a la vida i a l’ale-
gria, com Marc Jesús, o que transformen els colors de l’illa amb un aire més tropical i 
joiós, com Manel Amaro, o de tocs primitius com Xavier Salvador. I ja en el segle xxi cal 
destacar l’obra exquisida i sensible de José Ángel Sintes, guanyador del Premi Ciutat de 
Palma, o de la nova figuració que poden representar Jorge Fernández Alday o, des del 
muralisme, Pol Marbán. Sense oblidar-nos de Llorenç Pons Moll, que connecta amb un 
paisatgisme romàntic i les seves sensacions de l’home davant la natura.

Fig. 6. Arturo Pascual: Velero a Punta Nati, 1998; José Ángel Sintes: Vista, 2011.

Aquesta relació és només una petita mostra, per no cansar, però podria citar un cen-
tenar de grans pintors del paisatge menorquí que ens descobreixen perspectives del nos-
tre entorn que són molt enriquidores. Ara bé, els artistes no només transmeten la seva 
visió del paisatge amb tècniques figuratives, també utilitzen l’abstracció, el llenguatge no 
figuratiu i altres recursos per a expressar-se i expressar-nos... Vegem-ne alguns.
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Fig. 7. Pacífic: L’illa de l’esperança, l’illa de les llàgrimes, 1999; Keneth Drapper: Storm cloud, 2014.

Pacífic Camps, un dels grans, que parteix d’una pintura de compromís amb els valors 
del paisatge i de la identitat, tant personal com social. L’alemany Klaus Netzle, que es va 
sentir ferit pel maltractament al nostre patrimoni, per exemple pels cables que adornen les 
façanes, i ho va expressar en collages. Com l’acadèmic reial britànic Keneth Drapper, 
amb obres tridimensionals que s’inspiren en les seves immersions submarines als estius. I 
un altre britànic amb obres als museus més importants del món, Bruce MacLean, estima 
tant l’illa que volia muntar una Universitat de Malagarba as Migjorn —UMM— només per 
contemplar el pas del temps des d’allà, com un gest poètic. Un altre pintor de gestos, 
però aquests pictòrics i atmosfèrics, és Mikel Díez Alaba, l’obra del qual va il·lustrar les 
primeres passes de la reserva —per cert, avui cap artista il·lustra aquestes jornades, per 
exemple, com ho demostra el seu pèssim disseny gràfic. Cal citar també un artista amb 
una visió còsmica, com és Rafael Trenor. Vull recordar ara un parell d’artistes que van 
arribar a l’illa el 1932 i que, buscant el contacte amb la natura de l’illa es «van trobar a si 
mateixos»; es tracta de Hans Hartung i de la seva dona, Anna-Eva Bergman. Ells van 
expressar la seva sensació a través del gest abstracte pur o la puresa geomètrica, tot i 
que els van prendre per espies i els van treure de l’illa a tomatades. Seguint la seva crida 
per «trobar-se a si mateixos en la naturalesa», van arribar altres artistes vinguts del nord 
que van fer de Fornells el seu lloc de peregrinació en els anys seixanta i van crear el Grup 
Menorca, que no va arribar a quallar i van marxar. Però hi ha altres artistes nascuts o 
residents a l’illa que han mostrat la seva sensibilitat per la natura, com Julia Viader, que 
compon les seves obres a partir d’objectes trobats a la costa, com va fer també Calvet 
en la seva sèrie de «Nàufrags». De profunda simbologia i color és l’obra de Carles Moll 
o, més tenyida de literatura, interactuant l’humà i el vegetal, la de Florit Nin. Paca Florit 
també enriqueix la nostra visió de Menorca des d’un llenguatge voluntàriament ingenu, 
d’inspiració infantil. O, buscant tota l’expressivitat dels camps de color, ho fa Laura Mar-
quès des de Barcelona, o amb la interpretació plàstica i musical que ens ofereix Ronald 
Webb. Recentment, Tònia Coll va omplir l’espai imponent de la Mola amb la seva obra 
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més conceptual, en què reuneix els seus records d’infància i les seves reflexions sobre 
l’illa. Des Menorca, Núria Román llança propostes al món, com el seu projecte de cosir 
La Terra anomenat «Latitud 40º». I no podem deixar de citar l’escultora Laetitia Lara i el 
seu projecte compartit a les pedreres de s’Hostal.

Fig. 8. Núria Román: Diàleg de mons, 2012; Laetitia Lara: Venus menorquina, 2000.

Hi ha artistes amb residència a l’illa, com a lloc de descans o de creació. Un dels més 
destacats és Eduardo Chillida, estiuejant durant molts d’anys i que va marxar de l’illa 
dolgut i menyspreat, sense deixar obra pública —perquè ningú no la hi va demanar ni va 
acceptar el seu oferiment— encara que podem rastrejar la seva inspiració illenca en diver-
ses obres seves com Elogio del horizonte. També va passar per Menorca una artista con-
temporània especialista en intervencions en el paisatge, Eva Lootz, que deixà una sèrie 
de dibuixos i interpretacions del paisatge de Menorca que cap institució es va interessar a 
adquirir. Tenim a l’illa residint Susana Solano, Premi Nacional d’Art, que també ha desistit 
d’intentar-ho. I podem acabar una relació, que podria ser molt més extensa, d’artistes 
que han passat per l’illa, com Mona Hatoum quan va anar a rebre el Premi Albert Camus 
i que és una de les artistes plàstiques més destacades del moment, sense que cap auto-
ritat s’hagi interessat per mantenir la seva relació amb Menorca.

Què passarà amb la proposta dels galeristes Hauser & Wirth de muntar un centre 
d’exposició i creació a l’illa del Rei? Els posarem mil pegues fins que desisteixin, seguint 
la nostra trajectòria d’espantar qualsevol artista o projecte artístic valent?

I si, finalment, qualla aquest projecte de Hauser & Wirth i Menorca es converteix en un 
lloc de destinació dins el circuit de l’art contemporani, podrem ensenyar als visitants 
alguna cosa interessant dels nostres artistes?
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Fig. 9. Galeria i residència de creació artística de Hauser & Wirth a Somerset. 
Passadís dedicat a l’art del segle xx al Museu de Menorca.

Així arribam a la SEGONA ABERRACIÓ EXEMPLAR. Si visitau el Museu de Menor-
ca i buscau l’art que s’ha fet aquí, trobareu, relegats a poc més que un passadís, uns 
plafons de color taronja amb vint-i-vuit pintures d’artistes del segle xx. Entre aques-
tes pintures només trobam dos paisatges; més de la meitat són abstraccions del Grup 
Menorca, que van tenir una influència residual a l’illa i, en general, són obres molt poc 
valuoses i poc representatives, lluny, molt lluny, de servir per mostrar la gran qualitat i 
varietat de llenguatges i sensibilitats que els nostres artistes han ofert del paisatge 
i l’exhibició i presentació de les quals tant ens podria enriquir. Entenc que el Museu de 
Menorca és un museu històric, no de belles arts; però sí que dediquen, per exemple, una 
sala meravellosa a un gran mapa de l’illa, per caminar-hi a sobre, amb punts interactius 
destacats del patrimoni natural, històric i una mica de l’etnològic. Jo em vaig sentir aver-
gonyit de, davant el valuós patrimoni artístic de l’illa, la tristíssima representació que 
ofereix la nostra institució museística més destacada. És com menysprear els nostres ar-
tistes. Deu ser perquè l’Art no serveix per a res...

I si dignifiquéssim la pintura amb un espai adequat per gaudir-la i compartir-la? 
Tant li fa si es diu Museu d’Art de Menorca, Museu del Paisatge i la Natura o Museu de la 
Malenconia...

Aquest menyspreu cap a les arts plàstiques el podem descobrir també en l’atenció 
que mereix per part de les nostres institucions insulars. Quant inverteix el Consell Insular 
en arts plàstiques davant el que inverteix, per exemple, en béns històrics, en manteniment 
i programació de teatres o en espectacles escènics i musicals? Quants tècnics hi ha al 
Servei d’Assessorament Lingüístic, per exemple, i quants relacionats amb l’art? No hi ha 
interlocució sobre art al Consell. Ni sales pròpies d’exposicions. Tampoc hi ha una 
secció dedicada a l’estudi de l’art dins l’IME. I —pens en veu alta— a algú li importa 
gens l’estat de l’art a Menorca? Hi ha alguna previsió d’inversió en alguna cosa relacio-
nada amb l’art? Dins el Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera he sentit a dir que hi 
ha una bona quantitat econòmica assignada a la llengua, però ni una línia dedicada a les 
belles arts. Les comparacions són odioses i fets són amors. Però... i si l’Art servís per a 
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alguna cosa? I si l’Art fos, precisament, el que necessita la declaració de reserva de 
biosfera?

La necessitat de crear icones i vincular emocions
L’Art ha demostrat sobradament la seva utilitat. Ha estat útil des dels inicis de l’home 

per il·lustrar i estimular les religions, els seus desitjos i les seves pors. L’home va crear 
temples i imatges que han servit per comunicar sentiments profunds i per crear una aura 
de transcendència. Qualsevol expressió artística és útil per arribar a l’intangible. Ne-
cessita la Reserva més ciència, o més esperit? Necessita més estudis, o més connexió 
col·lectiva amb els seus valors?

I hi ha un segon aspecte en el qual l’Art és poderós: en la creació d’icones. Quant li 
deuen, els Estats Units d’Amèrica, al símbol de l’estàtua de la Llibertat? I la ciutat de 
Rio de Janeiro al Crist del Corcovado? Un cas més proper i reconegut ha estat el canvi 
produït a Bilbao amb la instal·lació del Museu Guggenhein, que ha transformat una ciu-
tat grisa i industrial en una destinació cultural; i encara diria més, l’encert que ha suposat 
col·locar el canet Puppy, de Jeff Koons, davant l’edifici futurista, donant-li un aire divertit, 
com de joguina florida per treure ferro a la duresa de l’art contemporani. Puppy funciona. 
Puppy aporta confiança com a bon ca fidel, i com només l’art pot comunicar aquests 
valors.

Fig. 10. Matias Quetglas: Gran cap de freixe, 1994.
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La mà d’un artista, César Manrique, va portar Lanzarote fins a una excel·lència tu-
rística de la qual no gaudeixen les altres illes Canàries (sense oblidar que ja opta al 100 % 
d’autosuficiència energètica per a 2020). César Manrique va proposar una estètica, una 
intervenció i interpretació del paisatge, que manté la seva validesa anys després de la 
seva desaparició, gràcies en part a la continuació de l’esperit de Manrique perquè un altre 
artista, Ildefons Aguilar, en va prendre el relleu. El Cabildo va recórrer a un artista com a 
guia i els resultats són evidents.

D’altra banda, Cuenca era una ciutat castellana tan apartada de la modernitat com ho 
pot ser Terol. Cuenca va rebre l’estímul d’un artista, Fernando Zóbel, que va proposar 
crear un Museu d’Art Contemporani allà, a les Casas Colgadas, i avui dia hi floreix la 
cultura en diferents manifestacions, mentre que Terol s’esmorteeix.

Fig. 11. Vista de l’escultura Puppy, de Jeff Koons, davant el Museu Guggenheim de Bilbao;  
Escultura Dream, de Jaume Plensa, a Sutton, St. Helens, Anglaterra.

Un últim exemple, per no fer-me cansat. A Saint Helen, en una zona deprimida d’An-
glaterra després del tancament de les mines de carbó, van decidir crear un concurs per 
aixecar un parc amb una estàtua sobre un turó que havia estat una escombrera. Va gua-
nyar el concurs Jaume Plensa amb la seva obra Dream, que representa una al·lota es-
tilitzada, feta de pedra blanca i amb els ulls tancats; l’escultura fa 20 metres i va costar 
1,8 milions d’euros. Quinze miners, que formaven part del jurat, van triar l’obra perquè 
representava per a ells un somni, un esperit pur que s’aixeca, una esperança de futur. 
L’obra il·lumina tota la vall i ha servit perquè els seus habitants recuperin la seva dignitat 
maltractada.

Seria interessant això per a Menorca? No estaria bé poder tenir una imatge que ens 
identifiqui o donar suport a un projecte museístic que ens situï al mapa i ens alliberi d’una 
dependència del turisme de masses?
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J. ELORDUY · I si l’Art servís per a alguna cosa?

Què podria aportar l’Art a la reserva de biosfera de Menorca?

En resum, res de més ni res de menys que:
• Identificació, reconeixement, símbols...
• Sentiment, tirada, emoció, reflexió...
• Humanisme, escala humana, respecte, acolliment...
• Riquesa, modernitat, atracció...
• Contemplació, assossec, estètica i harmonia...

Nosaltres i el viatger —més que el turista— apreciarem aquests valors aplicats al nos-
tre territori, part essencial de la declaració.

L’Art diuen que no serveix per a res, però és imprescindible.
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