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CIUTATS LITERÀRIES, XIII Exposició Internacional d’Art Contemporani de 
Petit Format” és el títol de la nova exposició col·lectiva que MXESPAI presenta en 
aquesta edició. 

El Llibre dels passatges de Walter Benjamin ens situa en el París de principis del 
segle XX, un nou territori urbà en el qual s’està i pel qual es circula reflectint, una 
vegada i una altra, una quotidianitat passada, plena d’assoliments convertits avui 
en deixalles d’una modernitat a la deriva. El París de Benjamin és un exemple de 
com una ciutat es recorre a través de les seves cites i els seus textos fragmentaris. 

El nostre lema, aquesta vegada, és el que apel·la a la lectura d’una ciutat a través 
de les seves petites produccions, els seus creadors i creadores i els seus textos.

Amb aquesta proposta posem en marxa CIUTATS LITERÀRIES, XIII Exposició 
Internacional d’Art Contemporani de Petit Format, amb la mirada posada en 
la ciutat com la porta d’entrada a preguntes, carregades de reflexions, sobre el 
paper de l’art, interpel·lant-nos-en sobre la nostra realitat com a artistes, sobre 
les nostres responsabilitats com a professionals d’una activitat cada vegada més 
desterritorialitzada i emmarcada en l’espai social comú. 

Talment com en convocatòries anteriors el nostre objectiu és que sigui, una vegada 
més, no pas només una exposició d’art, sinó una suma de gestos d’art actual. 
Per aquest motiu oferim un tema, amb la finalitat de contextualitzar-lo i de donar 
coherència i sentit a l’exposició. Treballar amb una idea ens obliga a pensar en un 
sentit, en una direcció, fent una reflexió més intensiva sobre el perquè d’allò que 
fem.

Cada obra és un petit espai de temps suspès. Una cartografia de temps dibuixats. 
Un espai artificial que a través del llenguatge visual ordena el nostre pensament i 
ens adverteix perquè no confiem en la seva bellesa. Són instruments, estructures 
i esquemes de caràcter interdisciplinari. Els jugadors d’aquest joc han desplegat 
el seu quefer creatiu com si es tractés d’una llei inexorable que els situa en la 
investigació del propi joc. 

Per a nosaltres és un plaer donar a artistes de tot arreu l’oportunitat de mostrar llurs 
treballs a Barcelona. Des de la I Exposició Internacional d’Art Contemporani de Petit 
Format i fins ara, hem comptat amb les obres de més de 500 artistes de més de 50 
països diferents.

Participants com Ane Henriksen, Goro Nagano, Gyöngy Laky, Hannelle Ollakka, 
Junko Suzuki, Benxamín Álvarez, Hideho Tanaka, Helga Borisch, Carles Pujol, Benet 
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Rossell, Carles Hac Mor, Carlos Martínez, Lone Villaume, Maija Paavola, Martí Ribas, 
Aurèlia Muñoz, Hee Oh Myung, Akiko Kotani, Carmen de los Llanos, Ursula Gerber 
Senger, Yuu Izaki, Pere Noguera, Cecilia Postiglioni, Katharina Gun Oehlert, Marina 
Ramoneda, Yukimaro, Ade Boyle, Ester Xargay, Marta Darder, Jordi Benito i un llarg 
etcètera, han fet exposicions individuals en el que va ser el nostre espai fins ara, des 
de l’any 1999: l’MX ESPAI 1010 del carrer Llibreteria.

Però és en aquesta edició en què MXESPAI 1010, amb la col·laboració de La 
Xina A.R.T. de Barcelona, la galeria Artèria d’Igualada i la galeria Himmelreich de 
Magdeburg, presenta aquesta exposició amb la participació de més de 150 artistes, 
dels quals presentem els 49 escollits pel nostre jurat.

Entre ells, podrem trobar obres de Mireia Clotet, Babette Werth, Pia Remedios, 
Xesco Mercé, Joseph Warren, Anne Moreno, Kioko Kumai, Marta Ballvé, Úrsula 
Gerber, Ana Pulido o Helga Borish, artistes que treballen un cop més, obres amb 
tècniques multidisciplinaris, han fet que enguany aquesta exposició sigui un lloc de 
reflexió, on el teixit és part de la revelació de la idea i la trama és matèria, concepte 
i part del relat.

MXESPAI 1010 / Marga Ximenez / Nora Ancarola
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CIUDADES LITERARIAS, XIII Exposición Internacional de Arte Contemporáneo 
de Pequeño Formato, es el título de la nueva exposición colectiva que MXESPAI 
presenta en esta edición.

El Libro de los pasajes, de Walter Benjamin nos sitúa en el París de principios 
del siglo XX, un nuevo territorio urbano en el que se está y por el que se circula 
reflejando, una y otra vez, una cotidianidad pasada, llena de logros convertidos hoy 
en desechos de una modernidad a la deriva. El París de Benjamin es un ejemplo de 
cómo una ciudad se recorre a través de sus citas y sus textos fragmentarios.

Nuestro lema, esta vez, es el que apela a la lectura de una ciudad a través de sus 
pequeñas producciones, sus creadores y sus textos.

Con esta propuesta ponemos en marcha CIUDADES LITERARIAS, XIII Exposició 
Internacional d’Art Contemporani de Petit Format, con la mirada puesta en la 
ciudad como la puerta de entrada a preguntas, cargadas de reflexiones, sobre 
el papel del arte, interpelándonos sobre nuestra realidad como artistas, sobre 
nuestras responsabilidades como profesionales de una actividad cada vez más 
desterritorializada y enmarcada en el espacio social común.

Tal como en convocatorias anteriores, nuestro objetivo es que sea, una vez más, 
no sólo una exposición de arte, sino una suma de gestos de arte actual. Por este 
motivo ofrecemos un tema, con el fin de contextualizarlo y de dar coherencia y 
sentido a la exposición. Trabajar con una idea nos obliga a pensar en un sentido, 
en una dirección, haciendo una reflexión más intensiva sobre el porqué de lo que 
hacemos.

Cada obra es un pequeño espacio de tiempo suspendido. Una cartografía de tiempo 
dibujados. Un espacio artificial que a través del lenguaje visual ordena nuestro 
pensamiento y nos advierte que no confiamos en su belleza. Son instrumentos, 
estructuras y esquemas de carácter interdisciplinario. Los jugadores de este juego 
han desplegado su quehacer creativo como si se tratara de una ley inexorable que 
los sitúa en la investigación del propio juego.

Para nosotros es un placer dar a artistas de todas partes la oportunidad de mostrar 
sus trabajos en Barcelona. Desde la I Exposició Internacional d’Art Contemporani 
de Petit Format hasta ahora, hemos contado con las obras de más de 500 artistas 
de más de 50 países diferentes.

Participantes como Ane Henriksen, Goro Nagano, Gyöngyi Laky, Hannelle Ollakka, 
Junko Suzuki, Benxamí Álvarez, Hideho Tanaka, Helga Borisch, Carles Pujol, Benet 
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Rossell, Carles Hac Mor, Carlos Martínez, Lone Villaume, Maija Paavola, Martí Ribas, 
Aurèlia Muñoz, Hee Oh Myung, Akiko Kotani, Carmen de los Llanos, Ursula Gerber 
Senger, Yuu Izaka, Pere Noguera, Cecilia Postiglioni, Katharina Gun Oehlert, Marina 
Ramoneda, Yukimaro, Ade Boyle, Ester Xargay, Marta Darder, Jordi Benito y un largo 
etcétera, han hecho exposiciones individuales en el que fue nuestro espacio hasta 
ahora, desde el año 1999: el MXESPAI 1010 de la calle Llibreteria.

Pero es en esta edición en la qual MXESPAI 1010, con la colaboración de La Xina 
A.R.T. de Barcelona,   la galería Arteria de Igualada y la galería Himmelreich de 
Magdeburgo, presenta esta exposición con la participación de más de 150 artistas, 
de los que presentamos los 49 escogidos por nuestro jurado.

Entre ellos, podemos encontrar obras de Mireia Clotet, Babette Werth, Pia Remedios, 
Xesco Mercé, Joseph Warren, Anne Moreno, Kioko Kumai, Marta Ballvé, Úrsula 
Gerber, Ana Pulido o Helga Borish, artistas que trabajan una vez más, obras con 
técnicas multidisciplinares, han hecho que este año esta exposición sea un lugar de 
reflexión, donde el tejido es parte de la revelación de la idea y la trama es materia, 
concepto y parte del relato.

MXESPAI 1010 / Marga Ximenez / Nora Ancarola
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LITERARISCHE STÄDTE, XIII. Internationale Ausstellung Gegenwartskunst in 
Kleinem Format, ist der Titel der neuen kollektiven Ausstellung, die MX ESPAI in 
den Räumen der Galerie LA XINA A.R.T. zeigt.

Das Buch der Passagen von Walter Benjamin versetzt uns in das Paris des 
angehenden 20.Jahrhunderts. Es handelt sich um eine neues urbanes Territorium, in 
dem man sich befindet und nachdenklich umherwandert, einmal und immer wieder. 
Es ist eine vergangene Alltäglichkeit, voller Errungenschaften, die heute schon Abfall 
sind einer abdriftenden Modernität. Das Paris von Benjamin ist ein Beispiel wie man 
eine Stadt erlebt durch seine Anmerkungen und fragmentarischen Texte.

Unsere Motto bezieht sich dieses mal auf die Lektüre einer Stadt über ihre kleinen 
Produktionen, ihre Autoren und deren Texte.

Mit diesem Vorschlag beginnen  wir LITERARISCHE STÄDTE, XIII. Internationale 
Ausstellung Gegenwartskunst in Kleinem Format, mit dem Blick auf die Stadt 
als Eingangstor für Fragen voller Reflexionen,  über die Aufgabe der Kunst, das in 
Frage stellen unserer Realität als Künstler, über unsere Verantwortung als Fachleute 
eines Berufes, der keinen festen Ort mehr kennt und doch in einem sozialen Umfeld 
eigebunden ist.

Wie auch in vorangegangenen Ausschreibungen ist es einmal mehr unser Ziel, nicht 
einfach eine Kunstausstellung zu zeigen, sondern die Vielfalt von Haltungen in der 
gegenwärtigen Kunst. Aus diesem Grund geben wir ein Thema vor, mit der Absicht, 
der Ausstellung einen Kontext und eine Kohärenz zu geben. Mit einer Idee zu 
arbeiten zwingt uns in eine bestimmte Richtung zu denken, darüber nachzudenken 
warum wir das machen, was wir machen.

Jedes Werk ist in sich eine aufgehobene Zeit. Eine gezeichnete Kartographie der Zeit. 
Ein künstlicher Raum, der durch seine visuelle Sprache unsere Gedanken ordnet 
und uns warnt seiner Schönheit nicht zu trauen. Es sind Werkzeuge, Strukturen und 
Schemata von interdisziplinärem Charakter. Die Spieler dieses Spiels haben ihre 
Kreativität ausgebreitet, als ob es sich um ein unerbittliches Gesetz handle, dass sie 
zu der Untersuchung des Spieles selbst führt.

Für uns ist es eine Ehre Künstlern in aller Welt die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeiten 
in Barcelona zu zeigen. Seit der I. Internationalen Ausstellung Gegenwartskunst 
in Kleinem Format bis heute, durften wir Arbeiten von mehr als 500 Künstlern aus 
50 verschiedenen Ländern ausstellen.
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Teilnehmer wie Anke Hendrikes…. und noch viele mehr, haben in unseren 
Räumlichkeiten, MXESPAI 1010 calle Libreteria 7 (Barcelona), individuelle 
Ausstellungen seit 1999 verwirklicht.

Diesmal zeigt  MXESPAI 1010, in Zusammenarbeit mit der Galerie La Xina A.R.T. 
Barcelona, der Galerie Arteria in Igualada und der Galerie Himmelreich in Magdeburg 
und der Teilnahme von mehr als 150 Künstlern, 49 von unser Jury ausgewählte 
Arbeiten.

Unter ihnen können wir Arbeiten von Mireia Lotet, Babette Wert, Pia Remedios, 
Tesco Mercé, Joseph Warren, Anne Moreno, Kroko Kaumai, Marta Ballvé, Ursula 
Gerber, Ana Pulido oder Helga Borisch finden. Es sind Künstler, die ihre Arbeiten mit 
multidisziplinären Techniken verwirklichen. Sie machen es möglich, dass dieses Jahr 
die Ausstellung ein Ort des Nachdenkens wird, indem der Stoff Teil der Enthüllung 
einer Idee und das Gewebe Materie ist, Konzept und Teil der Darstellung.

MXESPAI 1010 / Marga Ximenez / Nora Ancarola
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LITERARY CITIES, XIII International Exhibition of Small Format Contemporary 
Art, is the title of the new group exhibition presented by MXESPAI in this edition.

Walter Benjamin’s The Arcades Project (Das Passagen Werk) places us in the Paris 
of the early 20th century, a new urban territory in which one lived and moved with a 
daily existence in mind that was over and done with, full of achievements that had 
become the flotsam of a modernity gone adrift. Benjamin’s Paris is an example of 
how a city can be travelled by means of its quotations and fragmentary texts.

Our theme on this occasion calls for us to read the city through its smaller productions, 
its creative people and its texts.

LITERARY CITIES, XIII International Exhibition of Small Format Contemporary 
Art, the new proposal presented by MX ESPAI 1010, is focused on the city as an 
opening to numerous thought-packed questions about the role of art, interrogating 
us and our identity as artists, enquiring into our responsibility as professionals in a 
field of activity that is increasingly less circumscribed by territories and more relevant 
to a shared social space.

As in previous meetings, our aim is for this to be not only an exhibition of art objects 
but a sum of the diverse gestures of art in the present. MX Espai suggests the theme, 
in order to contextualize the display and thereby give it meaning and coherence. 
To work on an idea compels us to think in a certain line, a direction, and imposes a 
sharper attention to the wherefores of what we do. 

Each work is a little sphere of suspended time. A map of drawn timescapes; artificial 
spaces which order our thinking by means of a visual language and warn us not to 
trust the beauty of these artefacts. They are instruments, structures and schemes of 
an interdisciplinary nature. The players of this game deploy their creative activity as if 
there were an inexorable law putting them inside an interrogation of the game itself.

It is our pleasure to provide an opportunity for artists from all over the world to show 
their work in Barcelona. From the First International Exhibition of Small Format 
Contemporary Art up to the present we have been able to welcome works by over 
500 artists from more than 50 different countries. 

Participants such as Ane Henriksen, Goro Nagano, Gyöngy Laky, Hannelle Ollakka, 
Junko Suzuki, Benxamín Álvarez, Hideho Tanaka, Helga Borisch, Carles Pujol, Benet 
Rossell, Carles Hac Mor, Carlos Martínez, Lone Villaume, Maija Paavola, Martí Ribas, 
Aurèlia Muñoz, Hee Oh Myung, Akiko Kotani, Carmen de los Llanos, Ursula Gerber 
Senger, Yuu Izaki, Pere Noguera, Cecilia Postiglioni, Katharina Gun Oehlert, Marina 
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Ramoneda, Yukimaro, Ade Boyle, Ester Xargay, Marta Darder, Jordi Benito and a 
long etcetera had one-man shows in the space that we ran since 1999 up to now: 
The MX ESPAI 1010 on Carrer Llibreteria (Barcelona).

But for this edition MX ESPAI 1010 is relying on the premises and the collaboration 
of La Xina A.R.T., in Barcelona, Galeria Arteria, in Igualada, and Gallerie Himmelreich, 
in Magdeburg (Germany). The call has been answered by over 150 artists, of which 
we are showing the 49 participants selected by our jury.

Among them we can find pieces by Mireia Clotet, Babette Werth, Pia Remedios, 
Xesco Mercé, Joseph Warren, Anne Moreno, Kioko Kumai, Marta Ballvé, Úrsula 
Gerber, Ana Pulido or Helga Borish, artists who once again show works in multi-media 
techniques, making this year’s exhibition a place for reflection, in which the context 
of textile is part of how an idea is revealed and woven matter is simultaneously the 
support, the concept, and part of the script.  

MXESPAI 1010 / Marga Ximenez / Nora Ancarola
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Alcoba, Silvia (Espanya)
Perceptio

Álvarez, Bea (España)
Rela(A)t
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Álvarez, Benxamin (Espanya)
La ciutat invisible. La ciutat i el desig

Ancarola, Nora (Catalunya)
Metaciutat
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Andreu, Edith (Catalunya)
La ciutat de Zora 

Ballvé, Marta (Catalunya)
La ciutat, on tu vagis anirà. K. Kavafis
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Baringo, Laura (Espanya)
Statuic

Beaulieu, Ana María (Uruguai / Catalunya)
La Ciudad de los impossibles
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Berg, Britta (Suècia)
Venice

Borisch, Helga (Alemanya)
Positions
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Boyle, Ade (Catalunya)
Boira/Niebla

Calles, Alejandro (Espanya)
Camina
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Caruana, Francesca (França)
Passage Walter

Castelló, Ignasi (Catalunya)
Ciutat portuària
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Clotet, Mireia (Catalunya)
No oblidis la teva llengua

Col·lectiu Puntes (Catalunya)
Ilhéus
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Duch, Guillem / Roser Vallès (Catalunya)
Síndrome de Jack

Fontbona, Adolf (Espanya)
La pintura com a matèria
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Franquesa, Alexandre (Catalunya)
Cube-circuit

George, William (USA / Catalunya)
El jardí de Minos
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Gerber, Ursula (Suïssa)
Dismantled texts and regrouped thoughts

Gimenez, Luisi  (Catalunya)
La Ciudad escrita
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Girona, Mercè (Catalunya / USA / Argentina)
Dream City

Grafakou, Eleni (Grècia)
Amor y Ciudad
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Inchaurralde, Tito (Espanya)
A Little help from my Friends

King, Anne (Anglaterra)
Mosaic
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Kollwitz, Utte (Alemanya)
Que hagan esquina

Kumai, Kioko (Japó)
The AURA
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Lekler (Polònia)
Territori màgic

Marcos&Marcos (Catalunya)
La catedral de Palerm
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Mercé, Xesco (Espanya)
L.c.m.d.i.e.q.B.V.m...

Moreno, Anne (Alemanya)
Sampa
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Olamyán, Almira (Turquia)
Teranyines a Istanbul 

Pia Remedios (Espanya)
Extrarradios
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Plaza, Josep Maria (Espanya)
Ressorgir

Prat, Clara (Catalunya)
Ciutats
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Pulido, Ana (Espanya)
Los pasajes internos

Roca, Maria (Espanya)
Somos la suma...
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Sesplugues, Carme (Catalunya)
Un passeig...

Tinschmann, Dagmar (Alemanya)
My first big love
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Vidal, Sol (Espanya)
Topografies mítiques

Warren, Joseph (USA)
Tryptic of Four Strangers from Grandma’s Townv
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Weisweiler, Sibylla (Alemanya)
“...on time and eternity...”

Werth, Babette (Alemanya)
Verdichtung mit Bär / Capes i un ós
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Widder, Cristina (Espanya)
Ciudad Literaria

Wo, Agnès (Catalunya)
Pavellons
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Ximenez, Marga (Catalunya)
Lisboa/Pessoa i jo era altre

Yukimaro (Japó)
Trames
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Alcoba, Silvia (Espanya)
Perceptio
…y todo lo sólido se licuó en el aire.
Desde el neoliberalismo hegemónico el ángel de la historia mira hacia atrás…

Cómo recomponer afecciones –ya como práctica, ya como propuestas simbólicas- 
en la red amalgamada, abigarrada e imbricada de fantasmagorías totalizantes?
La racionalidad dominante capitalista crea un nuevo Orden totalitario que se apropia 
de los Estados y de las instituciones, produciendo un nuevo tipo  de subjetividad 
homogénea en el territorio global, que ha reducido a los actores sociales a meros 
individuos consumidores; transformando así la política del hombre en la multitud en 
la política de la multitud sin hombres.

Álvarez, Bea (Espanya)
Rela(A)t
La història d’una ciutat depèn dels que han construït el relat que la defineix. 
Aquest relat, sempre està escrit pels que tenen el poder. 
Hi ha relats amb altres “tipografies”, relats al marge, relats dels quals no tenen 
l’espai per visibilitzar-se.  Aquest és el relat que ens interessa, si volem conèixer la 
verdadera història.
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Álvarez, Benxamin  (Espanya)
La ciutat invisible. La ciutat i el desig
“La ciudad se te aparece como un todo en el que ningún deseo se pierde y del que 
tú formas parte, y como ella goza de todo lo que tú no gozas, no te queda  sino 
habitar ese deseo y contentarte. Tal poder, que a veces dicen maligno, a veces 
benigno, tiene Anastasia, ciudad engañadora: si durante ocho horas al día trabajas 
como tallador de ágatas ónices crisopacios, tu afán que da forma al deseo toma 
del deseo su forma, y crees que gozas por toda Anastasia cuando sólo eres su 
esclavo.” (Italo Calvino. Las ciudades y el deseo 2)

Ancarola, Nora (Catalunya) 
Metaciutat
Què tradueix la forma d’una ciutat? De quina forma traduïm el que el paisatge urbà 
ens ofereix?, deia Núria d’Asprer en Doletiana.

Mijaíl Baijtín en Las fronteres del discurso, ja en els anys trenta del segle passat, 
considera que llegir l’intertex (en aquest cas en la nostra ciutat de Barcelona) ens 
permet vincular passat i present creant polifonies a la vegada que establir relacions 
entre les diferents “sintonies” socials, culturals i cosmogòniques....

(vídeo realitzat per la revista Doletiana)
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Andreu, Edith (Catalunya)
La ciutat de Zora
L’home que sap de memòria com és Zora, en la nit, quan no pot dormir imagina 
que camina pels seus carrers i recorda l’ordre en què se succeeixen el rellotge de 
coure, el tendal a ratlles del perruquer, la font dels nou sortidors, la torre de vidre de 
l’astrònom, el lloc del venedor de síndries, el cafè de la cantonada, la drecera que va 
al port (Italo Calvino, Les ciutats invisibles, Les ciutats i la memòria 4)

Ballvé, Marta (Catalunya)  
La ciutat, on tu vagis anirà. K. Kavafis
A partir dels espais urbans de Marta Pessarrodona. 
L’autora fa una representació poètica a través de tres ciutats concretes: 
Londres, Berlín i Barcelona.

Baringo, Laura (Espanya)
Statuic
Una ciudad de letras, palabras y sentidos, que conforman caminos y cruces, de una 
fragilidad máxima.



36

El ojo humano lo percibe como una cámara fílmica invisible que  construye su 
historia, en posición de ON y sin pausa, a la vez que va creando conceptos que la 
mente va procesando y todo ello se nos presenta a veces y con suerte de manera 
reveladora.

Yo como una artesana voy tejiendo en el espacio mi experiencia, a veces sin sentido, 
colocada sobre tramas imaginarias creando un urbanismo irregular, un poco caótico. 
Letras cursivas, de palo o negrita conforman mi universo.

Beaulieu, Ana María (Uruguai/ Catalunya)
La Ciudad de los impossibles
(Obra basada en el poema Montevideo de Cristina Peri Rossi del libro Estado de 
Exilio)

jazmines y eucaliptus,
perfuman sus calles.
libros invisibles esperan en cada esquina.

del sonido de sus fuentes, fluyen palabras,
que vuelan
hasta encontrar la tierra,
donde germine la utopía

gessamins i eucaliptus,
en perfumen els carrers.
llibres invisibles esperen a cada cantonada.

dels sons de les  seves  fonts  brollen paraules,
que volen
fins a trobar la terra 
on germini la utopia.

traducció: Anna Sánchez Aurtenetxea
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Berg, Britta (Suècia)
Venice
I have travelled several times to Italy and especially Venice. I love its beauty and 
athmospere walking around in the narrow alleys. The worn housing walls almost fall 
apart in the humid climat.
Water reflections from sun and architecture. Umbra, ockra gold swirl around and 
mixes with ligth to the magic theater Venice can show the visitor.I have tried to catch 
the experience of Venice.

Joseph Brodsky spend almost 20 years wintertime in Venice. My inspiration comes 
from the book Watermarks from 1992.

“The eye identifies itself not with the body it belongs to but with the object of its 
attention.”

I have been working many years with textileprint. For this occation I have collected 
some of the pieces into collages.
The technique is textileprinting on linen and cotton. Painted and arranged as an 
collage.

Borisch, Helga  (Alemanya)
Positions
In his text „ author as a producer“ has Walter Benjamin spoken from the part 
of rhetoric in the antiquity.-These stimulation was the beginning for my work 
“Positions”. Famous writer are to see with progressive engagement and position 
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against war. They comes from different countries and towns.- Sappho, Aristophanes, 
Theodorakis---Majakowski, Jewtuschenko---Picasso, Houellebecq. 
That little photo-object is´nt only in one direction to present.

Boyle, Ade (Catalunya)
Boira/Niebla
Aquesta peça és un petit homenatge a Italo Calvino i les seves Ciutats invisibles. 
Si hi ha alguna cosa més poderosa que una ciutat i tota la seva grandesa, aquesta 
cosa és la boira, capaç de fer-la desaparèixer i convertir-la en un fantasma. Totes 
les ciutats de Calvino tenen nom femení i triar el nom de “Boira” per a la meva peça 
té a veure amb això. 

Esta pieza es un pequeño homenaje a Italo Calvino y sus Ciudades invisibles.
Si hay alguna cosa mas poderosa que una ciudad y toda su grandeza, esta cosa es 
la niebla, capaz de hacerla desaparecer y convertirla en un fastasma.
Todas las ciudades de Calvino tienen nombre femenino y elegir el nombre de 
“Niebla” para mi pieza tiene que ver con ello. 

Calles, Alejandro (Espanya)
Camina
Camina; ella empara a aquelles persones que no només veuen una única manera 
d’arribar a l’objectiu.
Reflexa en les seves línies les possibilitats en els moments d’indecisió.I invita a 
l’ambició, a les teves mans.
La seva naturalesa a la ciutat és experimentar camins personalitzats i al gust del 
caminant.
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Caruana, Francesca (França) 
Passage Walter
Un collage photographique d’un passage parisien, la galerie Vivienne. Un portrait 
flou de Walter Benjamin.
Dans le collage, et entre les simulacres d’écriture qui font référence à son œuvre, la 
verrière prend la place d’un bandage, signe des douleurs endurées par W. Benjamin. 
L’idée du 1° plan et du 2° plan renvoie au passage du temps, dans l’espace 
contemporain, comme l’a interprété Karavan dans le monument qui lui est dédié à 
Port-Bou et non loin duquel j’habite. 

Castelló, Ignasi (Catalunya) 
Ciutat portuària
En Ciutat portuària, Virginia Woolf, parla de Londres com una sinistra ciutat 
formada per les cases dels obrers, on la bellesa ho és del prosaic, de les grues, 
els embalatges, els bucs, les seves mercaderies. I el poeta W H Auden ens diu, en 
referencia al mar, que es pot viure sense amor, però no sense aigua. Les ciutats 
modernes portuàries, jo les percebo, meitat pedra, meitat aigua, com Barcelona 
amb la seva Catedral del Mar.
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Clotet, Mireia  (Catalunya)
No oblidis la teva llengua
El subsòl de la ciutat.
Papers a terra s’escolen per la claveguera. Lletres que s’esborren parlen de tot i de 
res.
La llengua, no oblidis la teva llengua! Escolta, parla, escriu i llegeix. 
I també pensa, sobretot, pensa.

The underground of the city. 
Papers on the ground slip downthe sewer.
Letters are deleted, they talk about everything and nothing.
Mother tongue, do not forget your mother tongue!
Listen, speak, write and read.
and think as well, above all, think.

Col·lectiu Puntes  (Catalunya)
Ilhéus
A partir del llibre Gabriela, clau i canyella de Jorge Amado. La història de Gabriela 
és una història d’amor, sí, però també és una crònica del Ilhéus (Bahia, Brasil) de 
principis del segle XX, on la riquesa de les plantacions de cacau va donar lloc a la 
lluita entre la pagesia i els amos de les hisendes. Publicada en 1958, Gabriela, clau 
i canyella és el moment narratiu en què Jorge Amado barreja les seves idees amb 
aquest ambient de mulates sensuals i estil tropical de l’Estat en què va néixer.
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Duch, Guillem / Roser Vallès  (Catalunya)
Síndrome de Jack
En Jack, turista d’estiu a la ciutat de Barcelona, 
perdut al mig de la massificació,
perdut en una ciutat que no coneix,
en un món falsificat on el sagrat desapareix
davant de la immensitat del profà,
on la realitat és una mera inversió de l’ordre...

En Jack que es debat inconscient i
enganyat dins del cub de la manifestació
i de l’espai, entès com la descripció de la
seva realitat psicològica i amb unes dimensions limitades
per les seves experiències, per les seves emocions i 
per les seves expectacions.

Instruccions: S’ha d’omplir el cub d’aigua fins al  senyal, 
l’espectador ha de donar corda a l’objecte i observar.

Fontbona, Adolf  (Espanya)
La pintura com a matèria
La meva ciutat literària és Praga, la ciutat de Kafka, de la qual pràcticament no en 
va sortir mai emocionalment com a creador. La peça que presento és una metàfora 
d’aquell univers endreçat, minuciosament construït i desconcertant de Kafka que viu 
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de la profunda reflexió sobre la fràgil i imperfecta naturalesa humana. Amb Praga de 
testimoni , com una muda escenografia de fons i rere l’aparent petitesa d’una vida 
grisa de funcionari va acabar emergint la insultant policromia de la seva immensa 
creativitat.

Franquesa, Alexandre  (Catalunya)
Cube-circuit
La nostra societat contemporània crea i intercanvia idees a través de les noves 
tecnologies i els suports que les vehiculen. Aquests suports informàtics normalment 
romanen ocults i en canvi, són els fonaments d’una ciutat invisible de creació, idees 
compartides i informació perenne que constantment queda obsoleta i es renova. 

Els circuits, processadors i connexions dels fragments de placa base amb què 
està feta la present obra recorden les trames urbanes i vénen a ser les pàgines on 
s’escriu el relat contemporani d’aquesta ciutat invisible que entre tots construïm, i 
són també un testimoni de l’obsolescència amb què aquest relat i el suport en què 
s’escriu es caduquen i es converteixen en residus.

George, William (USA / Catalunya) 
El jardí de Minos

Camí, relat de la pèrdua intencionada, de l’ajuda inesperada que permet lligar caps, 
el principi amb el final, jo i l’altre, closos en la gramàtica dels miralls, en la cal·ligrafia 
cursiva de l’afany. Arrabassant una plaça de matinada la reverberació de les meves 
passes m’acompanyen.



43

Gerber, Ursula  (Suïssa)
Dismantled texts and regrouped thoughts
El text llegit pel lletraferit com a filtre que fila entre els relats possibles, torna i torna 
al mateix argument paït que les regles d’un joc oblidat determinaren. 

Giménez, Luisi  (Catalunya)
La Ciudad escrita
En el cosmos celular, componiendo el tejido de la urbe orgánica, la forma se pliega 
para encontrar la rima y tropezar con el significado tal vez inesperado de un mundo 
sorprendente de formas y palabras. 

Girona, Mercè (Catalunya / USA / Argentina) 
Dream City
Ciutat somni… Temps perdut… Passatges… La teoria del progrés… “Pels escriptors, 
les obres acabades pesen menys que els fragments que treballen tota la vida.” 
Aquest món desconstruït és una ciutat en miniatura de proporcions gegantesques, 
un lloc d’infinits per perdre’s en la contemplació, un passatge a un túnel d’existència 
pregona. Paraules, frases es desenrotllen i s’enganxen a les estructures. Rectangles 
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i línies convergeixen en punts. L’esperit del Benjamin viu. Però les estructures cauen, 
s’esllavissen, no s’aguantaran per gaire més temps... Fins a la gran explosió... La 
tempesta es prepara... Les coses esclataran, la vida es renovarà. Aquesta peca es 
cremarà a la fi de l’exposició, fent que la seva essència es dissolgui en l’univers.

Dream city… Lost time… Arcades… The theory of progress… “To writers, finished 
works weigh lighter than those fragments on which they labor their entire lives.” This 
deconstructed world is a miniature city of gigantic proportions, a place of infinity for 
losing oneself in contemplation, a passage to a tunnel of deeper existence. Words, 
phrases unroll and attach themselves to structures. Rectangles and lines converging 
to points. Benjamin’s spirit is alive here. But the structures are falling, slipping, won’t 
hold together for long… Until the great explosion… Storm is brewing… Things will 
burst, life will renew itself. This piece shall be burned at the end of the exhibit, letting 
its essence dissolve into the universe.

Grafakou, Eleni  (Grècia)
Amor y Ciudad

Al templor de la ciudad
Historias ocultas
Sombras y abrazos
Encuentros y soledad
Silencios y vibraciones 
Los sonidos, lejanos
Angustia y deseo
Experiencia vivida 
Vida 
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Inchaurralde, Tito  (Espanya)
A Little help from my Friends
“No puedes contar con tu familia. No puedes contar con tus amigos. No puedes 
contar con un principio. No puedes contar con un final. No puedes contar con la 
inteligencia. No puedes contar con un Dios. Solo puedes contar con una cosa. 
Necesitas un cargamento de fe para seguir adelante. Cargamento de fe para seguir 
adelante. Cargamento de fe para seguir adelante. Cargamento de fe para seguir 
adelante. Necesitas un cargamento de fe para seguir adelante…” Lou Reed. Busload 
of faith. Lp New York

King, Anne  (Anglaterra)
Mosaic
Londres NW de Zadie Smith. Tràfic de cossos, tràfic d’idees, tràfic de frases, tràfic 
de banalitats transcendents, i de decepcions constants i rebel·lies ineludibles. Tràfic. 
Londres com a formiguer i com a teranyina. Londres com a barri local i com a urbs 
global. Aquí està el Londres de Virgínia Woolf accelerat i en l’era digital, les veus 
entrecreuades de les seves habitants atrapades ara en xats reproduïts fins a les 
seves últimes errates ortogràfiques, com està de Déu, però la forma de la novel·la 
que les acull, un collage o un mosaic de tessel·les diminutes que intercanvien les 
seves posicions amb velocitat i simultaneïtat perquè es precipiti una imatge múltiple.
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Kollwitz, Utte  (Alemanya)
Que hagan esquina
Los proyectiles no pueden esparcirse por todo el término de la ciudad. Así es que 
miramos líneas principales de comunicación y vías de escape. También donde arda 
bien. Y usted sabe perfectamente igual que nosotros donde está eso en una ciudad 
antigua. Nosotros no somos medievalistas, pero aun así también hemos oído que 
una ciudad como esa, data del año 800 después de Cristo. Partiendo de eso, los 
lanzamientos tienen que concentrarse en los edificios que hagan esquina. Con eso 
lo vamos cerrando todo. En el caso ideal, un cerro de escombros a la entrada y a 
la salida de cada calle. El caso esta cerrado y visto para sentencia cuando abrimos 
debidamente con explosivos los edificios a ambos lados de la calle. Mi hermano es 
médico de la fuerza aérea. Es lo mismo que las curas de una herida muy extensa. 
No se puede limpiar una ya cicatrizada que ha hecho costra, como una ciudad se 
ha ido rehaciendo a lo largo de su historia.

Kumai, Kioko (Japó)
The AURA
We are living our life under the influence of literary Aura in twenty first century yet.
I made my work “the Aura” by sewing technique using Stainless Steel Lines. 
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Lekler  (Polònia)
Territori màgic
Per Kantor, Cracòvia era una ciutat d’aparences. Però Wielopole era la veritable 
vida. Sentia per la seva ciutat una profunda inclinació. Viu a Cracòvia, però va 
néixer en Wielopole. I Wielopole li acompanyava en Cracòvia, a Nova York, París, 
Londres, allí on interpretava portava Wielopole amb ell. Això és el que constituïa la 
seva originalitat. Aquesta era la seva font de la seva inspiració i l’explotava. Aquesta 
inclinació a la província no era una coqueteria. Wielopole, símbol d’aquest territori 
màgic que és el poble natal de cadascun, on tota història personal comença. Els 
dimonis de la seva infància, els coneguts i els imaginats, els arquetips d’una societat 
que desapareix en el caos de la guerra. 

Marcos&Marcos (Catalunya)
La catedral de Palerm
Camilleri ha explicat en alguna ocasió que, si bé viu fora de l’illa des de fa molts anys, 
«el seu ADN és Sicília». Sicília és l’escenari on es desenvolupen les seves històries, 
la Sicília contemporània, o la dels seixanta, la Sicília de fa cent anys, aquesta regió 
que encara suporta el poder de la màfia, que viu sense arrencar-se els mals del XIX, 
un segle aquest que ha estudiat en profunditat i coneix molt bé, sobretot, quant a la 
seva societat, les seves lleis i els seus costums. 
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Mercé, Xesco (Espanya)
L.c.m.d.i.e.q.B.V.m...
A més del París que em va descobrir Cortázar, la segona ciutat literària que recordo 
(i potser l’he triat per ser més remota i inaccessible, com ho són les ciutats invisibles 
de Calvino) és el Buenos Aires de Borges. I dins d’aquests mapa espectralment 
irreal, recordo particularment el carrer Garay, i la inveterada casa dels pares de 
Carlos Argentino Danieri. I el racó del soterrani des d’on es veu, sota el dinovè graó 
de l’escala un punt que conté tots els punts de l’univers i, conseqüentment, totes les 
ciutats: l’Aleph. Aquest és el meu. 

Moreno, Anne (Alemanya)
Sampa
“alguma coisa acontece no meu coração
que só quando cruza a
Ipiranga e a avenida São João…” Caetano Veloso
La introducción al mundo literario se dió en mi caso, en la ciudad de São Paulo 
al hacer mis estudios de Literatura Brasileña y Latino-americana. La temática 
propuesta fue el pretexto para volver al aprendizaje y re-memorizar la vivencia de 
aquellos tiempos.
Inmediatamente me vino a la mente la canción de Caetano Veloso - su relación de 
amor/odio con esa metrópoli y la posibilidad de abrirse a una nueva estética…

Sus palabras reflejan la poesía callejera, marcada por la canción popular, que por 
entonces encuentra sus primeras manifestaciones roqueras con la cantante Rita 
Lee y los propios “novos baianos”.
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Ciertamente poca gente asocia esa ciudad con literatura, pero también en ese 
rincón del mundo han surgido escritores y poetas.

Mi homenaje es para los habitantes de esa enorme ciudad, que cada día emplean 
el lenguaje para cantar, escribir y expresarse de maneras diversas - todas esas 
manifestaciones hacen parte de lo que definimos como literatura - tal vez nuestra 
tradición sea más oral y musical, pero es muy viva!

La vivencia en la ciudad, nuestro hacer, nuestras lecturas crean una literatura 
“personal” - nuestro propio libro.

Olamyán, Almira  (Turquia)
Teranyines a Istanbul
L’Istanbul d’Elif Shafak és com un gran vaixell de ruta incerta. “La història a Turquia 
està viva. El passat viu dins del present i seguim vivint les seves conseqüències; 
per tant, una comprensió millor del passat serveix per no cometre els mateixos 
errors. Però la societat turca té amnèsia col·lectiva. Aquesta és una societat molt 
impositiva on la gent segueix pensant en tribus, en nosaltres o ells, i jo vull dir que 
no pertanyo a ningú. No hi ha gens pitjor que una única veritat absoluta. La història 
canvia depenent de qui el compte, cal mirar des de diferents angles”, diu l’autora.

Pia Remedios  (Espanya)
Extrarradios
Donde la ciudad cambia su nombre: Las Barcelonas de extrarradio de Candel, 
trata de la Barcelona de los años cincuenta, la época en que mis padres, como 
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muchos otros inmigrantes del resto del estado, llegaron a Catalunya para convertirla 
en lo que es hoy, sea lo que sea lo que es hoy, ya que todo el mundo parece verla de 
una manera distinta. Y el escenario es el barrio de las Casas Baratas, a diez minutos 
andando de donde siempre he vivido....

Plaza, Josep Maria  (Espanya)
Ressorgir
Les ciutats oprimides ressorgeixen de les seves runes i cendres al pas del temps.

Prat, Clara (Catalunya)
Ciutats
Ciutats... calidoscopis de cultures... creences... maneres diferents d’interpretar el 
món. Tots junts i tots separats, tots compartint espais i tots aïllats. Blanc i negre 
i negre i blanc. Relats d’històries que s’entrecreuen, es barregen, s’interaccionen 
o simplement transcorren paral·leles sense trobar-se mai... Ciutats... entreteixides 
de carrers que formen xarxes, que connecten i desconnecten, que s’uneixen i es 
desuneixen, que neixen i moren de nord a sud i d’est a oest.
Ciutats... noves o velles, modernes o decadents, humanes o deshumanitzades, 
grans o petites, estimades o odiades, recordades o oblidades, creades o destruïdes, 
narrades o omeses...
Ciutats...
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Pulido, Ana  (Espanya)
Los pasajes internos
Los lugares. La calle, los pasajes, los puentes, el gueto, los olores, sonidos, lo 
perceptible...toda cosa externa se determina llegades a un punto: el transeúnte.

Éste determinarà el contenido de cada cosa y lo filtrarà, generando una realidad 
distinta a la tangible. Se trata de la realidad perceptible la que genera contenidos 
abstractos liberados por el transeúnte.

El transeúnte no deja de ser un pasaje de las ciudades hacia el aspecto más 
intangible de la percepción.

Roca, Maria  (Espanya)
Somos la suma...
Somos la suma de lo que repetidamente hacemos. La excelencia entonces, no es 
una acción, sino un hábito – Aristóteles

“L’home camina jornadas entre els arbres i pedres. Rarament  l’ull  s’atura en una 
cosa i és quan l’ha reconeguda pel signe ‘d’una altre cosa….(Italo Calvino- Les 
ciutats invisibles)
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Sesplugues, Carme  (Catalunya)
Un passeig...
Asfalt, semàfors, cotxes, riuades de gent amunt i avall, 
presses i de sobte un parc... 
passeig, quietud, natura, lectura...

Tinschmann, Dagmar  (Alemanya)
My first big love
In 1839 the flaneur took the turtle for a walk elegantly in the passages of Paris.
Today almost 200 years later it is my vision to have big turtles taking us for a walk. 
Reminding us to slow down. To slow down and just be. Be creative. Be present. 
My first pet was a turtle called Slow seemingly big when I was a baby. My first big 
love. One day Slow walked away continuing its journey.

Vidal, Sol (Espanya)
Topografies mítiques
Les ciutats com laberints plens d’història. Records i voluntats de múltiples orígens. 
Les experiències i els somnis s’entrellacen i no són etiquetables. Tot i això uns i 
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altres van formant entramats que conformen la vida i les petjades segueixen els 
autors de diverses narratives, com és el cas del llibre Walter Benjamin, “El llibre dels 
passatges”.

Warren, Joseph  (USA)
Tryptic of Four Strangers from Grandma’s Town
Like Walter Benjamin’s, my family also escaped Nazi occupation and traveled 
through several countries. Like his family, many were killed. I visit their hometown, 
Skala (Poland) on Google Streetview, and paint the people that currently live there. 
I explore the concepts of distance and proximity, the whole and the individual, the 
connection and disconnection between the various realities, present and past, 
which we encounter as humans in an ocean of information, devices, virtual realities 
and anonymity. 

Igual que la família de Walter Benjamin, la meva també va escapar l’ocupació 
Nazi passant per diversos països. Com la d’ell, molts no van sobreviure. Visito la 
seva ciutat natal, Skala (Polònia) a Google Streetview i pinto la gent que hi viu ara. 
Exploro els conceptes de distància i proximitat, l’individual i el col·lectiu, la connexió 
i la desconnexió entre les diverses realitats, passades i presents, que trobem com 
humans en aquest oceà d’informació, aparells, realitats virtuals i anonimat. 

Weisweiler, Sibylla (Alemanya)
“...on time and eternity...”
Walter Benjamin catch in his arcades of Paris a certain time and preserved them for 



54

us in words.Werth, Babette  (Alemanya)
Verdichtung mit Bär / Capes i un ós
Das Papierband mit Bär legt je nach Positon, Begriffe frei. 
Berlins letzte Stadtbärin “Schnute” ist gestorben, doch der Bär steppt immer,
auch wenn alles Kopf steht.

La cinta i l’ós juguen amb la posició. 
“Schnute”, l’últim ós de la ciutat de Berlín, ha mort. Però l’ós sempre s’aixeca i 
ballant el seu claqué tira endavant. També quan tot es capgira.

 

Widder, Cristina (Espanya) 
Ciudad Literaria
Per fer d’element central de la ciutat he escollit un mineral anomenat Bismut, que 
és un element completament natural però pareix arquitectònic, és la fusió perfecta 
entre natura i arquitectura. Per la part que representa la ciutat el material a utilitzar 
és plata oxidada per simular la contaminació, bullici. La planxeta de coure ha estat 
exposada al vapor del vinagre durant tres dies per oxidar-la en verd. La peça, un 
anell, consta de quatre planxes rodones de plata i una de coure de 0’7 mm de gruix, 
que van de gran a petita, col·locades una damunt l’altra en forma cònica.
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Wo, Agnès (Catalunya)
Pavellons
On són les finestres a la casa del cargol…?
El meu dit és una cargol amb la closca plena de finestres.
Construeixo petits apartaments “digitals”. Petites arquitectures. Volums en els quals 
s’endevinen diàlegs entre buits i plens. Edificis sense fonaments on la llum es va 
filtrant per les obertures suggerint múltiples recorreguts…
Quan plogui, hi haurà goteres a les meves cases de plata?

Ximenez, Marga  (Catalunya)
Lisboa/Pessoa i jo era altre
No han obert encara les tendes, excepte les lleteries i els cafès, però el repòs no 
és de torpor, com el del diumenge; és tan sols de repòs. Un rastre ros s’antecedeix 
en l’aire que es revela, i el blau s’acoloreix pàl·lidament a través de la boira que 
s’extingeix. El moviment comença a poc a poc pels carrers, destaca la separació dels 
vianants, i en les poques finestres obertes, matinen també aparicions. Els tramvies 
tracen a mig-aire el seu solc mòbil groc i numerat. I, de minut en minut, lentament, 
els carrers es van omplint […]” (Bernardo Soares, O Livro do Dessasossego).
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Yukimaro  (Japó)
Trames
Tòquio blues de Murakami.
La característica de les obres de Murakami consisteix en el seu estil mukokuseki o 
“sense nacionalitat”. 
Un Tòquio desproveït de personalitat, on els actes i les relacions humanes contruyen 
la trama i li donen significat.
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