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PRESENTACIÓ
“La constant indissoluble” tracta de posar en valor objectes quotidians als quals de

vegades no donem prou importància. És com una espècie de repte, fer poètic allò que
ens envolta cada dia i que potser no ens mirem amb uns ulls prou assertius o prou
atents. Aquest repte té a veure amb la manipulació dels objectes i amb la pintura, amb
la reivindicació de la bellesa, de l’esforç i la perseverança.
Els pals, o agitadors, de la instal·lació provenen de diferents orígens: brotxes, pinzells,

paletines velles, ossos, desferres de persianes, estelles de caixes de fruita i tota mena
de fòtils, estris, rampoines i atifells que aporten un cabal de memòries evocables i
d’experiències estètiques que transformen les parets de la sala en una pintura i un
paisatge.

Propostes de mediació al Centre d’Art Tecla Sala en temps de COVID-19 | 3

EL GEST I LA MIRADA
La constant indissoluble, per Jordi Lafon
En el procés de treball, quan ens llevàvem, la meva companya Montsita Rierola i jo
sabíem exactament què fer, en gaudíem amb plenitud cada dia. Agitar pintura amb
diferents objectes, com bastonets, pinzells i andròmines, dins de pots de diversos
colors va ser un gest primigeni, primitiu i guaridor. Va esdevenir un mantra, com quan
camines a la deriva, sense pensar on vas, perquè el que importa és què passa al llarg
del camí i dels marges. Els grans silencis donaven pas a les converses, els moments
d’abstracció fluctuaven enmig de realitats quotidianes, com fer el dinar o atendre una
trucada. No ens havia passat abans, ARA compartíem el moment artístic i productiu
més intens i harmònic que havíem viscut mai.

Com en qualsevol disciplina artística, en la pràctica pictòrica s’exploren diverses
metodologies per expressar allò que es vol dir tot cercant una veu particular que
distingeixi el nostre treball. En la producció de “La constant indissoluble”, ens vam
concedir una llibertat absoluta i vam prescindir de tantes convencions com ens va ser
possible; no ens vam regir per normatives de dibuix, composició ni perspectiva, així
com tampoc per un contrast ortodox entre colors. Confiàvem en el fet que tots els
resultats eren possibles i legítims en un constant indissoluble assaig de possibilitats
sense fi. A la nostra manera, reivindicàvem un espai criatiu, com el que defensava

Perejaume a El País del 6 de juliol quan confrontava criar amb crear. Ell anteposa el
verb vinculat a la natura, perquè li permet atendre el fet artístic des de la consistència
de l’experimentació i el treball, amb un esforç i una constància necessaris per fer
créixer i concloure la més petita de les propostes.
Vam prendre els primers agitadors com un referent d’exúvia, recordant la muda
deixada per alguns animals en el seu cicle biològic, la qual permet identificar-los
malgrat la seva absència. Aquesta analogia amb caràcter de serendipitat, com en el
món de la ciència, ens va permetre detectar un fet casual que indicava un camí a
seguir. Els primers agitadors van ser fruit d’un procés orgànic, d’una necessitat
mecànica de fusionar colors abans d’aplicar-los amb pinzell sobre un bastidor. El gran
canvi en la mirada té lloc en deixar de veure l’agitador com un simple objecte sense
importància, un instrument enmig d’una cadena tangible del procés artístic, per
interpretar-lo com un subjecte pictòric, el motiu central, el pretext sobre el qual recau
tot l’interès. L’agitador esdevé la manera i la forma, el contenidor de la matèria i de la
memòria. La instal·lació consta de més de quatre mil agitadors fets amb elements
propis i amb d’altres de cedits. Aquests van arribar de diferents procedències i
característiques vinculades a persones i moments diversos, els quals van cosir una
xarxa en el territori d’estones summament amables que configura una crònica muda,
però que hi és present.
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Rere “La constant indissoluble” hi ha subjacent la voluntat de bellesa i sentit associats
a la pintura; també l’experiència, l’acció i el trànsit, al paisatge com a relat, a l’amor
pels objectes, perquè els humans podem aprendre, expressar-nos i sentir a través
d’ells. Donada la seva especificitat modular, els agitadors s’arrangen en el lloc i per al
lloc com a part de l’acció artística, la qual es podria definir de diverses maneres.
Entenem que la proposta no acaba amb la realització del muntatge de la instal·lació,
sinó amb la percepció inequívoca i lliure de cada un dels seus espectadors en el
mateix instant de mirar-la.
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CONCEPTES CLAU
Pintura expandida
Aquesta exposició és un homenatge a la pintura, a l’art, a l’artesania i al pare de
l’artista.
És un gran homenatge a la feina, a l’ofici, al primer gest. Jordi Lafon és fill de pintor de
parets, i ell mateix també es va dedicar a aquest ofici durant força temps.
D’altra banda, Lafon és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona,
col·labora amb la Universitat de Vic i l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, és
membre associat de la PAAC (Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya) i
també coopera amb ACVic Centre d’Arts Contemporànies.
En aquest projecte hi ha un vincle entre el jove pintor de parets i la seva formació
artística; la pintura s’hi explora des d’un altre temps i de manera expandida, fora de
les seves lògiques.
Allò que serveix per remenar es converteix en el tema de la pintura i en el suport sobre
el qual pintar. Hi és present el plaer de barrejar els colors de manera lliure i intuïtiva,
sense tenir en compte les lleis de combinacions dels colors ni les regles de la
perspectiva.
Tampoc no hi ha un llenç sobre el qual aplicar els colors, sinó parets de grans
dimensions on s’instal·len els remenadors com un gest poètic i polític que expandeix
els límits de la pintura.
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Crear i criar
Les idees costa molt que surtin, són fruit dels temps, de l’aprenentatge, de la reflexió,
no surten del no-res. El procés de crear és lent, feliç i de vegades dolorós. És com
criar un fill, cal educar-lo, cuidar-lo, amb moments bons i amb moments difícils.
Molts pintors remenen la pintura. Un dia, a Jordi Lafon se li van acumular tres o quatre
pals i s’ho va mirar.
Allò li va resultar poètic, una cosa sorgida sense cap intenció, un fet involuntari, però
amb una experiència al darrere.
“I si d’això en faig més?”, es va preguntar.
Lafon hi va veure la possibilitat de realitzar un exercici de pintura, fet des d’un criteri
de no habilitat i de perseverança.
Primer va fer quaranta pals, i després en va fer cent vint, amb els quals es va
presentar al concurs de pintura Vila Casas el 2013, amb la fortuna de guanyar-lo. Els
anys 2016-2017, va participar a l’exposició “Permeabilitats”, q
 ue va tenir lloc al Museu
de l’Art de la Pell de Vic. I així va seguir criant la idea, que va créixer fins als quatre mil
pals que es poden veure a l’exposició al Centre d’Art Tecla Sala.
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La constant indissoluble
La primera part del títol de l’exposició —la constant— apel·la a l’esforç i a la
perseverança, al gest continu, a quelcom que permet un patró.

La segona, indissoluble, a allò que no pot ser dissolt. Aquesta segona part es pot
entendre de manera àmplia: encara que alguna cosa no surti, costi o sigui un intent
fallit, és possible acceptar el fracàs com quelcom positiu, com a part d’un
aprenentatge que no pot aturar del tot l’acció, perquè el desig i la voluntat hi són.
Jordi Lafon creu que l’esforç i la constància són valors importants en l’educació. Que
en el treball s’hi ha de posar passió, il·lusió, paciència, observació i estudi.
Durant el procés de pintar els pals, que va realitzar conjuntament amb la seva
companya Montsita Rierola, van arribar a fer jornades de dotze hores. Pintar es va
convertir en un acte mecànic, fet quasi sense pensar, va esdevenir com respirar.

L’objecte
Un raspall de dents, un tros de penja-robes o d’una cadira són objectes quotidians
amb què convivim sense parar-hi massa atenció, com si de tant mirar-los deixessin de
tenir importància. Com deia Oliverio Girondo, “La costumbre nos teje, diariamente,
una telaraña en las pupilas”. A la qual cosa Fernando Pessoa podria respondre: “La
nostra quotidianitat és sublim” , però l’hem de saber mirar.

Propostes de mediació al Centre d’Art Tecla Sala en temps de COVID-19 | 8

Lafon és artista visual i, per tant, té entrenada la mirada i les maneres d’observar i
interrogar tot allò que és més accessible, proper i simple, com són les coses que ens
envolten. Què oculten els objectes? Quin tipus de relacions podem establir-hi? És la
memòria l’ànima dels objectes?
Un dia, l’artista es va mirar uns remenadors de pintura i hi va veure quelcom més. En
aquells estris aparentment insignificants que serveixen per remenar la pintura hi va
percebre formes i colors, va constatar alguna cosa reveladora en el fet de remenar (els
va passar a anomenar agitadors pel caràcter reivindicatiu de la paraula), l’inici d’una
col·lecció, quelcom extraordinari.

Remenadors / agitadors
“Per barrejar els diferents components d’una pintura, i fer-la òptima en la seva textura
i el seu color, es remena de manera enèrgica i constant amb un instrument que
esdevé un agitador. Normalment s’improvisa amb un element prim i llarg que es té a
mà; pot ser un pal, un tornavís o una brotxa vella. Aquest objecte que pren part en un
procés quotidià en la pintura és un objecte sense cap transcendència plàstica aparent
[…].
Els agitadors, en el seu vessant de matèria plàstica, són un conjunt d’elements amb
colors, mides i formes diferents que ocupen un mateix espai d’encontre. En ells hi
veig un camí, un procés, una cartografia, un llenguatge. En el seu vessant humà, els
agitadors són una gran reunió d’acords i desacords; de conflictes, de debats de
consens i ruptura per canviar el fet establert.”
(Fragment de Jordi Lafon)
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Procedència dels objectes
Majoritàriament, els materials emprats per fer els agitadors són trossos de fusta,
brotxes i pinzells (amb els seus elements diferenciats: fusta, pèl i metall), però també
hi ha altres agitadors fets amb elements de ferro, alumini, plàstic, metacrilat o goma.
La fusta emprada per Jordi Lafon és fusta trobada, mai comprada, una acumulació de
fustes de tota mena. A vegades, també fa algun assemblage amb diferents trossos de
fusta. I aquest material per fer els agitadors té diferents orígens: fustes trobades al
mar, pals d’un bosc cremat, elements de persianes, restes de cadires, caixes de
fruita, restes de bastidors de quadres convencionals o pals trobats a la muntanya
durant les seves caminades.

Procés de participació
Lafon va fer una crida a pintors i altres persones per demanar brotxes velles i usades.
La va fer a través de les xarxes socials, així com a drogueries, a escoles d’art, a amics
i a gent coneguda. Va recollir mil dues-centes brotxes; algunes les pinta i d’altres li
agraden tal com estan i les deixa tal com les va recollir.
Pel que fa als pots de pintura que ha emprat per dur a terme el projecte, molts són
pots donats per drogueries.

Propostes de mediació al Centre d’Art Tecla Sala en temps de COVID-19 | 10

Propostes de mediació al Centre d’Art Tecla Sala en temps de COVID-19 | 11

Propostes de mediació al Centre d’Art Tecla Sala en temps de COVID-19 | 12

Classificar
Classificar és conèixer. Com fa el científic o el taxidermista, l’artista endreça i
classifica les seves troballes escoltant i jugant amb les possibilitats d’agrupació de les
coses, conscient també que “pensar i ordenar la quotidianitat és un treball minuciós,
una forma d’ordenar l’univers” (Anna Palomo).

Les famílies d’objectes responen a criteris formals (brotxes) o de procedència (fustes
trobades al mar o pals trobats a la muntanya), a l’estat de la matèria (pals d’un bosc
cremat), poden ser part d’un moble (restes de cadires) o d’objectes quotidians (caixes
de fruita o elements de persianes) o bé restes de materials relacionats de manera més
directa amb la pintura (restes de bastidors de quadres).
De cadascun dels seus agitadors Lafon en podria explicar una història o una
anècdota, en podria desvelar la porció de temps compartit i l’experiència viscuda que
contenen: quan algú els hi va donar o quan els va trobar un dia al camí. Així doncs, la
tasca d’endreçar també s’acosta al treball de l’antropòleg o l’arqueòleg, que coneixen
la vida secreta que amaguen alguns objectes.
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Caminar
Jordi Lafon és un artista que camina, i, com ell mateix diu, “des que camino, i camino
intensament, soc millor artista i millor persona”. Per ell, caminar és una pràctica
interioritzada que forma part de la seva manera de viure i de ser al món.
Sol, o acompanyat amb el col·lectiu Deriva Mussol, el mou l’interès en el caminar i la
deriva com a formes d’explorar possibilitats de creació i d’aprenentatge en contextos
contemporanis. A partir de generar accions (com ara recórrer el perímetre d’una ciutat
o fer servir el cos com a mesura d’un territori), el caminar esdevé un espai obert i
compartit que posa en valor el fet d’estar junts i en moviment.
Diu Lafon que qui es dedica a l’art és un explorador, una idea que connecta amb la
pràctica que ja els surrealistes, els situacionistes i molts d’altres van fer del caminar
com un format artístic que posa en joc el cos, l’indret i el moviment, però també
l’atzar, la psicogeografia, la influència de l’entorn o el present.
Lafon, que també és docent d’arts visuals, defensa la importància de caminar en la
formació, una tradició que ens remunta als presocràtics o als peripatètics (els alumnes
d’Aristòtil a qui el mestre impartia les seves classes mentre passejava). Tot caminant
se t’acudeixen idees i es desperten els sentits, caminar permet conèixer el territori i
aprendre a respectar-lo i a estimar-lo, és gratificant i estimulant. I això té molt a veure
amb educar.
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Exúvia
Segons la definició científica, l’exúvia és la cutícula o coberta exterior (exoesquelet)
abandonada pels artròpodes (insectes, crustacis o aràcnids) després de la m
 uda.
També hi ha altres animals que deixen la seva pell, com per exemple les serps.
Jordi Lafon s’apropia d’aquest concepte del món natural per desplaçar-lo al seu
treball artístic i anomenar exúvia les despulles d’allò que ha passat.

A l’entrada de l’exposició, hi ha restes del procés de treball de l’artista: plàstics i
papers tacats de pintura fets servir per protegir i no tacar el terra. Les exúvies ens
remeten a l’estètica de la involuntarietat, a allò que succeeix sense adonar-nos-en.
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Instal·lació
Les instal·lacions artístiques sorgeixen als anys seixanta. Són obres que es realitzen
per a un context i un espai específics, on s’acaben constituint. Així, en disposar els
quatre mil agitadors a les parets de Tecla Sala, en Jordi ha cobert tot l’espai i ha
convertit la sala d’exposició en una mena de llenç o paisatge.
Per fer-ho, ha sistematitzat un mètode per realitzar els forats a les parets, tot
distribuint-los en fileres amb ubicacions variables segons un joc de mesures, i creant
ritme i alternança. Després de posar-hi agulles de cap, ha penjat els agitadors a la
paret, com ell diu “la feina més bonica i divertida, un joc quasi performatiu de treure i
triar on van els pals”.
Les misterioses regles de composició interna tenen a veure amb l’ordre, però també
amb l’atzar, la intuïció i el fet creatiu. Així, la manera com l’artista disposa els objectes
manipulats és una forma de crear, i la instal·lació és la peça mateixa que s’ofereix a
ser travessada i viscuda.
Anna Palomo ho diu així: “Aquests objectes quotidians ens permeten situar-nos en
unes coordenades artístiques que combinen espai, temps, matèria i paisatge amb
arxiu, col·lecció, ordre, cadència o caos”.
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PROPOSTES
Tot seguit, us proposem una llista d’activitats relacionades amb l’exposició que es
poden realitzar.

1. Frego, frego...
Exercici de pintura per a nens i nenes petits (3-6 anys).
Exercici de barreja de colors amb les mans i realització d’una proposta
d’exúvia.
Posar una mica de pintura en una mà (d’un color primari) i un altre color a
l’altra mà. Fregar els palmells de les mans i mirar quin color ha sortit. Les
tovalloletes humides amb què es poden netejar les mans poden convertir-se
en una proposta d’exúvia.
Es deixen assecar i es poden mirar com a dibuixos, les restes d’allò que ha
passat.
Material necessari: pintura de dits i tovalloletes humides.

2. Petit blau, petit groc
Experimentar la barreja de colors a partir de la superposició de papers de
colors transparents.
Material necessari: paper de seda o paper de cel·lofana.

3. Pintura per degoteig
Exercici de pintura per provar l’efecte del degoteig de la pintura.
Experimentar amb el pinzell ple de pintura ben líquida o tinta. Col·locar la mà
força amunt per deixar caure la pintura sobre el paper, normalment la gota cau
tota sola.
Material necessari: pintura o tinta, pinzells, pot d’aigua i paper.

4. Colors primaris i colors secundaris
Exercici de barreja de colors.
Els colors primaris són: groc, blau cian i magenta.
Un color primari és un color que no es pot crear barrejant altres colors.
Amb la barreja dels tres colors primaris es poden obtenir els colors secundaris:
groc+blau = verd, magenta+blau = violeta i magenta+groc = taronja.
Material necessari: pintura, pinzells i paper.
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5. L’objecte
Llista de propostes entorn de l’objecte:
Fer una recollida de pals o remenadors. Pintar-los i fer una instal·lació
conjunta.
Portar un objecte que ens agradi i explicar per què.
Fer una col·lecció conjunta i endreçar-la (pedres, llapis, pinyes, etc.).
Classificar els objectes segons diferents conceptes: per colors, per formes, per
procedències, per mida o per utilitat.
Fer una instal·lació i valorar totes les possibilitats que ofereix l’espai: a les
escales, al terra o al sostre.

6. Caminar
En un espai natural: fer una sortida al parc o a la muntanya i activar una mirada
atenta. Recol·lectar pals o altres elements d’interès.
En un espai urbà: identificar i fotografiar marques o traços de pintura trobats
per la ciutat, com ara senyalització de la via pública, parets pintades o altres
marques de pintura.
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ALTRES RECURSOS
Contes infantils
●

ASHILD KANSTAD JOHNSEN (2016). El museu d’en Tronquet. Ed.: Nórdica
Libros

●
●
●

LIONNI, L. (2013). El petit blau i el petit groc. Ed.: Kalandraka
TULLET, H. (2014). Colors. E
 d.: Cruïlla
BAKER, A. / PETTY, K. (2003) Los conejitos aprenden los colores. Ed:
Kingfisher

Llibres d’activitats
●
●
●

ANDREWS, S. (2017). L’art, quina marranada! Petit manual de la taca ben feta.
Ed.: Mediterrània
ESTELLON, P. (2011). Quadern de pintura per aprendre els colors. Ed.: MTM
Editores
KERI SMITH (2008). How to Be an Explorer of the World (Portable Life
Museum). Ed.: Perigee

Llibres
●
●
●

SOETSU YANAGUI (2020). La belleza del objeto cotidiano. Ed.: Gustavo Gili
MICHEL DE CERTEAU (1999. 1ª edició 1979). La invención de lo cotidiano.
Ed.: Universidad Iberoamericana.
FRANCESCO CARERI (2002). Walkscapes, El andar como práctica estética.
Ed.: Gustavo Gili

Enllaços a la xarxa
●
●
●
●

Web de l’artista
Web Deriva Mussol
Entrevista a Jordi Lafon a Televisió L’H
Vídeos i publicacions del Centre d’Art Tecla Sala: Instagram, Facebook,
YouTube i pàgina web.
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Els conceptes clau d’aquesta guia s’han elaborat a partir de les converses
mantingudes amb l’artista Jordi Lafon durant el procés de realització, muntatge i
exhibició de l’exposició “La constant indissoluble”. S’han utilitzat alguns fragments de
textos de l’artista i d’Anna Palomo, crítica d’art i comissària d’exposicions.
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