Art i paisatge

Pep Mata,
un walking artist
Per molts, el recorregut per un sender de muntanya té l’objectiu de
fer el cim, recórrer l’itinerari en un temps establert, fer activitat física,
conquerir un paisatge. Per altres, però, caminar pot representar una
experiència purament estètica. Començarem a entendre aquestes segones motivacions amb unes paraules de l’artista i excursionista Pep
Mata: «Encara que sovint al caminant el seu destí li sigui indiferent, el
camí és un pretext per a realitzar un viatge interior. Un caminant no
arriba mai: sempre està passant.»
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FOTOGRAFIES Pep Mata

Caminar per crear
Pot ser que no hàgiu sentit parlar mai del terme anglosaxó walking
art i és ben possible que us sorprengui el seu plantejament. La seva
traducció literal ens conduiria a alguna cosa semblant a l’art de caminar. Pep Mata, emperò, concep la translació al català d’una altra forma: «El caminar com a pràctica artística, ètica i estètica». Per aquest
artista, professor i –com a ell li agrada definir-se– andariego, el fet
del caminar és el motor primordial per a crear.
Però no avancem esdeveniments i intentem junts endinsar-nos en
aquest concepte tan fascinant. Com el mateix terme ens pot inspirar a pensar, aquesta forma de fer art neix a la Gran Bretanya, a les
acaballes dels anys 60. En un context cultural convuls, ansiós de
canvis i d’oposició (a les polítiques autoritàries, a la tradició més
rància, a l’energia nuclear, al consumisme desbocat), l’art viu el seu
propi viacrucis: les fórmules i disciplines tradicionals estan quedant
obsoletes, buides de significat. La pintura, l’escultura o la fotografia,
després de l’avantguardisme de principis del segle XX (recordem,
quan l’art perd la seva funció de representar la realitat i apareixen
moviments com el cubisme, el dadaisme o el surrealisme), han tornat
a quedar estancades a produir peces decoratives. En aquest marc,

comença a sorgir a les escoles d’art un interès cada cop més important per allò que volen dir les obres d’art en contra de com ho
diuen. És a dir, com n’és d’important la idea que conté una peça d’art
oposada a la seva qualitat formal o al seu material. Està naixent l’art
conceptual: la idea és allò important i no tant el medi on aquesta
es plasma. Richard Long és un jove estudiant de la Saint Martin’s
School of Art de Londres. Un bon dia, pren un tren des de l’estació
de Waterloo i es dirigeix cap als afores de la ciutat. Per la finestra
del vagó, a gran velocitat, es fixa en un camp de gespa que passa per
davant dels seus ulls. A la següent estació, baixa del tren i es dirigeix
a aquest camp buit. Què hi fa, allà? Una vegada i una altra camina en
una línia recta per sobre de l’herba fresca i verda tan característica
de la campanya anglesa fins que es dibuixa clarament, a contrallum i
sobre el mantell vegetal trepitjat, el rastre del pas. Long agafa la seva
càmera fotogràfica i plasma el resultat de la seva acció. La titula, a
posteriori, amb una frase ben simple però carregada de significat:
«A line made by walking» («Una línia feta caminant»). Amb aquest
acte, podem considerar que acaba de néixer el walking art.
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Ibón de Anayet (2.229 m). Estiu de 2012.
La imatge correspon al projecte
contemplatio: por senderos no pisados.

Pep Mata

Com una llàgrima caiguda del cel, la superfície plana de l’estany és el reflex del seu origen.
Un mirall on reflectir-se, on reflexionar. És un punt de trobada entre el seu principi elevat i
la seva profunditat velada. Observar el reflex canviant em porta a un estat hipnòtic i al desig
de poder caminar sobre les aigües, de sobrevolar-les.

Pep Mata
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Eth Sarrat Blanc (2.570 m).
9.10 hores solars. Estiu de 2010.

La naturalesa com a principi de la vida és també el suport on aquesta deixa la
seva empremta. Dibuix que ens mostra el desenvolupament i l’expansió de la
creació. Buscar els indicis d’aquest rastre és destapar el dibuix de l’expansió de
la creació, el punt culminant de la qual és el ser humà.

Però això és una cosa nova? Long i alguns dels seus companys
d’estudis com Hamish Fulton o Chris Drury (esdevindran també
artistes caminants, que produeixen art com a resultat de l’acció
de caminar per un paisatge) són el resultat d’aquest context social
convuls i reivindicatiu i dels referents del passat. Caminar i prendre
una fotografia esdevé una acció artística innòcua i fins a cert punt
«ecològica»: l’artista deixa només un rastre i és això mateix el que
documenta. També intenta documentar la sensació que li produeix
un lloc, l’esperit que emana de les pedres o dels arbres que l’envolten. I ho documenta amb la fotografia o amb el text, formes senzilles
i ràpides per a intentar copsar una acció en el temps que el mateix
temps esborra. Long, Fulton o Drury beuen d’una tradició ancestral
i proven de recuperar-la: caminar com a fet intrínsec de la natura
humana, originalment nòmada. Caminar per viure el paisatge.
Després d’anys de poc o cap interès pel territori, és al segle XVIII
quan els il·lustrats comencen a interessar-s’hi com a font d’estudi:
biòlegs, cartògrafs, geògrafs... La ciència torna a mirar la natura, a
recórrer-la per estudiar-la o gaudir-la. Però serà al segle XIX i amb
els romàntics quan l’home girarà de nou la vista al paisatge com a
font de plaer estètic. El poeta Baudelaire o els pintors com Friedrich
o l’anglès Turner veuran la natura com un ésser amb entitat pròpia,

Serà al
segle XIX,
amb els
romàntics,
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Art i paisatge

71

Des de les albors del temps, l’home ha establert centres d’observació per comprendre les lleis i l’ordre de la naturalesa. Llocs on se significa la posició universal del
ser humà com a punt a mig camí entre el Cel i la Terra. On s’expressa el sentit
innat de transcendència de tot home. On es manifesta el sentit de verticalitat.

L’art que
s’esdevé del
caminar no
és tant la
caminada
en si, sinó
el que se
n’extreu.

Tres estanys d’Unarre (2.400 m).
9.44 hores solars. Estiu de 2010.

indòmita la mare Terra. Començaran a transitar-hi amb el simple
objectiu «d’inspirar-se» o reflexionar en moviment, de buscar allò
sublim. A Anglaterra, la tradició excursionista i de passeig, com a
Espanya i Catalunya, tenia ja una llarga tradició. Els joves artistes
anglesos foren els qui catalitzaren totes aquestes influències i les
condensaren en les seves obres. Així van definir que el que podia
sorgir d’una simple caminada podia ser art i, per efecte, bellesa i
emoció.
L’art que s’esdevé del caminar (i anotem que no del córrer o del
marxar) no és tant la caminada en si, sinó el que se n’extreu. En
aquest sentit, el resultat habitual de les caminades són fotografies i
textos que capturen (o que intenten capturar) el sentiment que es
desenvolupa a l’interior del creador en contacte amb el paisatge i
el seu trànsit. La fotografia no s’entén com un mitjà per a capturar
la bellesa «objectiva» d’un paisatge –com faria un turista– o com a
demostració de l’aconseguiment d’una fita. La fotografia, com el text
que la pot acompanyar, pretén (gairebé il·lusòriament) deixar constància de la sensació viscuda en un punt determinat del trajecte, en
un moment de «comunió» amb el paisatge. No importa tant la qualitat
de la imatge (la seva exposició, la seva resolució), sinó l’aura de la
qual gaudeix: la manera efectiva amb què transmet una experiència.

Pep Mata
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Tres de les cinquanta-cinc fotografies del projecte
lustrar-e: camino a la transparencia, realitzades
a la serra de Guara i al massís del Garraf
des de mitjans de tardor fins a mitjans d’hivern,
entre el 2007 i el 2010.

L’artista evoca l’experiència viscuda:

Pròxima al silenci, la nuesa absoluta de la imatge se situa davant del llenguatge. Aquesta imatge és més que una imatge. És reflex i metàfora del món
–dels mons–, on la veritat és indesxifrable; encara pitjor, on la seva essència
i bellesa són en allò que no es veu!
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Pep Mata,
un walking artist català
Pep Mata (Barcelona, 1958) és llicenciat i doctor
en Belles Arts. Com a professor del Departament d’Escultura de la Universitat de Barcelona,
realitza docència de graus, màsters i doctorats
universitaris en la seva línia de treball d’art,
natura i entorn. Amb residència a Sant Vicenç
dels Horts (Baix Llobregat), és membre del Club
Excursionista Sant Vicenç. Als 17 anys Pep Mata
ja era aprenent de fotògraf, estudiant de Belles
Arts i excursionista en pics de tres mil metres.
Aquestes tres vessants (la fotografia tècnica, l’art i l’excursionisme),
emperò, no es fusionarien fins a tenir ben bé una trentena d’anys i
veure l’obra de Richard Long exposada a Barcelona. Fou llavors quan
descobrí, meravellat de la seva simplicitat, la manera de combinar
aquells tres camins que semblaven anar en direccions oposades. De
llavors ençà ja han passat força anys, però en Pep segueix treballant
per refinar la seva visió del paisatge dels Pirineus i d’altres paratges
del territori català i per transmetre al seus alumnes de la Facultat
de Belles Arts de la Universitat de Barcelona una visió respectuosa i
ètica del territori i de l’art.

Temps de vacances. És ben d’hora. Pep Mata es
calça les seves botes com en un ritual, preparat
per emprendre una caminada d’alguns dies i
nits, sol i lleuger, per algun indret del Pirineu.
Porta dies, potser setmanes, documentant-se
sobre el recorregut que ha triat realitzar. Ha
calibrat sobre els mapes la seva situació dia a
dia, jornada a jornada. No porta GPS, es guia
per la brúixola, el sol i la memòria de l’estudi
que ha fet. A la motxilla, allò just i necessari per
no baixar dels cims abans d’hora, mai més de 12 quilos. Una motxilla
austera, però amb espai per a una càmera, una llibreta i un exemplar
d’un llibre, l’I-ching (El llibre de les mutacions, en una versió de
Richard Wilheim i traduïda per D. J. Vogelmann), que l’acompanyarà
en aquesta travessa.
Tot preparat, comença a caminar. Ho fa amb un pas singular, depurat amb la pràctica i que ell denomina pas de nòmada. Un pas
que marca un ritme, un tempo que l’ajuda a desenvolupar un estat
mental receptiu als estímuls del paisatge. Han de passar prop de tres
dies, però, perquè les preocupacions de la ciutat sedentària vagin
desprenent-se i es trobi en un estat òptim de contacte amb la natura.
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Pep Mata

Ha anat pujant d’altitud, ha passat dels dos mil metres i es mou prop
dels tres mil. No hi ha rastres de civilització, els arbres han quedat
enrere i el desert alpí es converteix primer en llacs i després en gel.
La neu és una companya perenne i contribueix a fer que l’entorn
tingui una aparença neta, mínima, on el cel sembla més proper. En
aquestes altures és quan se sent preparat per percebre el paisatge i
el sent part de si mateix. Ha anat cultivant aquest estat quasi de levitació mentre pujava, ben bé eufòric, les cadenes de cims pirinencs.

74

De sobte, arribant a una gran roca, sent alguna cosa a dins seu, com
el so d’una alarma. S’atura i s’allibera de la motxilla, passeja per
l’indret i s’apropa a la massa pètria quasi amb veneració. Creu haver
trobat un genius loci, un geni del lloc: una vibració que li diu que hi
ha quelcom màgic i especial. Hi ha un diàleg sense paraules, un acte
de respecte i consideració mútua: un ésser intemporal i immòbil que
es troba amb un ésser en moviment i que és un sospir en la història.
L’andariego torna a la seva motxilla, n’extreu una càmera i busca el
millor lloc per a plasmar aquest instant de comunió amb el paisatge.
No porta trípode i sospesa el pes del mecanisme en les seves pròpies
mans. Quan mira pel visor, aclucant un ull, no vol veure amb la vista
sinó amb el cor. No tracta de fer una postal, sinó de plasmar una
vivència. Hi ha tensió en la seva postura, en la soledat i en el fred
de l’erm que l’envolta. El clic de l’obturador, amb el seu renou sec i
característic, posa fi a l’escena. Immediatament sap si ha tingut sort
o no en el seu objectiu. Ho sent al cos, ho nota al pit. Treu la seva
llibreta i, amb una mirada ràpida a la brúixola i al rellotge, apunta
febrilment l’hora, l’orientació i el lloc de la captura. L’altitud també,
ja que el mapa li indica exactament on és. Recull el seu equipatge i
segueix, amb un adéu, el seu camí. Tot transcorre en el silenci més
absolut i el paisatge resta quiet, només pertorbat pel vent que esborra les petjades d’una figura que prossegueix el seu camí.

Per a saber-ne més
Francesco Careri
Walkscapes, el andar como práctica estética
Barcelona: Gustavo Gili, 2013
David Le Breton
Elogio del caminar
Madrid: Siruela, 2011
Pep Mata
Andar-i-ego: el trazador de caminos y direcciones
Barcelona: Departament d’Escultura UB,
Edicions Saragossa i Bonart Cultural, 2013
Carlos Muñoz Gutiérrez
Razones para subir montañas
Madrid: Eutelequia, 2011

Al vespre, en un lloc a recer de les inclemències del temps i preparant-se ja per al dia següent, els últims rajos de sol permeten llegir
un fragment del llibre que ara sosté a les seves mans: «El andariego
no tiene morada fija, la carretera es su hogar. De ahí que ha de preocuparse por conservar interiormente su rectitud y firmeza, y cuidar
de detenerse únicamente en lugares adecuados manteniendo trato
tan sólo con gente buena. Entonces tendrá ventura y podrá seguir
el viaje sin ser molestado.» Demà serà hora de baixar a la planura...
És potser mesos després de la caminada i del lapidari clic de la
càmera quan la imatge reviu convertida en una projecció de llum en
una pantalla d’ordinador. D’allà fa el salt al paper i és llavors quan
es casa amb les dades de la llibreta. Les dues dimensions del suport
es complementen amb el text, que n’atorga les dimensions restants i
que dóna un nom, un lloc: Eth Sarrat Blanc, Tres Estanys d’Unarre...
El caminant, momentàniament deturat per mandat vital –i laboral–,
observa amb ull crític el resultat i una ombra de melancolia creua per
la seva ment i pel seu cor. Al davant, a sobre la taula, té disposades
en perfecte ordre renglat aquesta i d’altres imatges que li recorden
el pas rítmic, el cruixir de la pedra i els seus encontres entre el cel i
la terra. Recorda també aquella frase que té apuntada en alguna de
les seves llibretes i que rescatà d’un catàleg de Hamish Fulton: «un
objecte no pot competir amb l’experiència». Fet i fet la seva tasca
és força complicada: transmetre i compartir la seva experiència per
mitjà de les seves fotografies i textos.
Després de pensar força, de jugar amb les fotografies sobre la taula
i d’escriure prou, finalment exclama per si mateix –no sense un toc
de resignació–: «No es pot raonar. Tan sols es pot viure... i explicar a
una persona que senti alguna cosa molt semblant». Ja està preparant
la sortida següent, comptant els dies per tornar-se a enfilar. No és un
vici, és una necessitat. No pot estar-se quiet, ha de caminar.

EL PROJECTE «andar-i-ego»
Part del projecte de Pep Mata «andar-i-ego: el trazador de caminos y direcciones» es pot veure exposat
en una mostra que volta per diversos punts de la geografia de Catalunya i rodalies. El seu punt de sortida
va ser Banyoles, del 30 de novembre al 25 de gener
passat. Les següents localitats on de moment s’ha
programat la parada d’aquesta exposició itinerant
són Graus (Centro Espacio Pirineos, 11-26 de juliol)
i Sant Vicenç dels Horts (Forn Romà, 4-30 de setembre). L’exhibició presenta una sèrie de 41 tríptics fotogràfics triats entre els 122 que componen el treball
complet. Es tracta d’imatges preses entre el 2002 i el
2005 i macerades a l’estudi un bon grapat d’anys. S’hi
acompanya l’edició d’un catàleg que, sota el mateix
nom, inaugura la col·lecció «Quaderns d’artista del
Departament d’Escultura de la Universitat de Barcelona», a cura d’aquest departament, d’Edicions Saragossa i de Bonart Cultural. Tant la trajectòria artística
com la pràctica docent de Pep Mata es recullen en el
seu lloc web, www.pepmata.com.

