
“[...]La vida d’una pintura és en si mateixa una Font de coneixement. En el curs de la 
historia, les pintures arquitectòniques han estat repintades, ampliades o abandona-
des, restaurades o despreses de la seva paret. Aquests esdeveniments no els manca 
sentit per entendre les societats que les van crear i les que les han observat, conservat 
o destruït. És també el conjunt de les peripècies en la vida del monument el que li 
dóna sentit a l’estudi dels materials de les pintures, perquè el que les ha vist néixer i 
amagar, després tornar a descobrir i retornar a una societat diversos segles més tard, 
rendeix comptes dels enfocaments tècnics, culturals i ideològics propis de cada època.” 

[...]havia enviat a cercar a Itàlia un dels escassos experts que hi ha a Europa, en la 
feina difícil i compromesa d’arrencar d’un mur una pintura al fresc. [...]

[...] Aquesta proposició té com a fonament el valor de les pintures, que es posa de 
manifest en el dictament tècnic que s’acompanya. Obres rares al món constitueixen 
un nucli importantíssim, por no dir el més important d’Europa, conservat miraculosa-
ment en mig de la general destrucció. [...] 

[...] Apart d’això, una altra consideració hem tingut en compte, i és la de veure si tot 
i podent assegurar d’una manera absoluta la permanència de les pintures murals al 
seu lloc, seria la millor opció deixar-les-hi. [...]

[...] Arribades les pintures de Mur a Barcelona, el Director de la Secció va dirigir-se a 
D. Ignasi Pollack, antiquari nord-americà, que havia fet la compra i arrencament de 
les pintures, significant-li que la Junta de Museus estava disposada a fer ús de tots els 
mitjans legals per a evitar que les dites pintures ansessin a l’estranger.[...]

[...] es lamenten de que les pintures murals van desapareixent. Si això passa a França, 
¿què no passarà a les nostres pobretes esglésies romàniques de muntanya, abando-
nades sota la neu del llarg hivern, amb totes les filtracions de les aigües i dels agents 
atmosfèrics, tan perjudicials per la pintura?
Per tal, vistes les anteriors raons, creiem que l’única solució que podem proposar per 
a salvar definitivament aquestes pintures murals, és la d’adquirir-les, arrencar-les i 
traslladar-les al nostre Museu[...]

“[...] El procés d’arrencament d’una pintura mural no està exempt de dificultats tèc-
niques, a les quals s’hi ha d’afegir la llunyania que representava treballar en uns 
paratges tan remots en aquells moments com les valls dels Pirineus. La campanya en-
gegada per la Junta de Museus de Barcelona, a més, va estar envoltada de problemes 
que es dedueixen de la correspondència mantinguda entre Vidal i Ventosa i Joaquim 
Folch i Torres. [...]”
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Les cartes de Taüll

Poble de Taüll, estiu de 1920, durant la operació d’extracció de les pintures murals de 
l’església de Sant Climent de Taüll.

Correspondència mantinguda entre Joan Vidal i Ventosa, contractat pel Museu per a 
supervisar l’extracció, ànima servil i xivato ploramiques, i el seu superior, en Josep Ma-
ria Folch i Torres, director de la secció d’art medieval de la Junta de Museus. El perso-
natge de qui més parlen és Franco Steffanoni (a vegades anomenat Il Cavalliere, amb 
sorna), mestre estrapista d’origen italià contractat per la Generalitat per dur a terme 
l’operació, busca-raons colèric, bebedor i gandul.
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Pont de Suert
Tahull – Ramon Fierro.

Steffanoni depende de Pollak, no de Museo. Pinturas no son propiedad 
Steffanoni ni Pollak. Telegrafio ministro. Aviso a Pollak. Ruégole prudencia propio 
beneficio. Contesto Seo Urgel. Fonda Llebreta.
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Entregades a Vidal.
Dia 29 Maig. 2.500,00
Dia 11 Stbre 100,00
Total 2.600,00
Despeses Vidal.
1.725,80
874,20
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2 de Març de 1920 

Amic Folch: Ahir van esser satisfetes al Sr Pollak les vuit-mil pessetes que ha 
volgut com import del banc romànic de Tahull, i han disposat el President Sr. Llimo-
na i’l Tresorer S. Rogent, i per aixó t’ho comunico amb l’encariment i prevencions del 
cas, que tú i’n Gandia feu el favor d’anar tot seguit a dita localitat a fer-vos càrrec de 
l’exemplar, embalar-lo i remètre’l.

Demanen ademès dits senyors que’t serveixis acusar rebut seguidament 
d’aquest escrit, a fi de saber que’s cumpleix la seva disposició, doncs es tracta d’un 
exemplar ja pagat i que encare no està en poder de la Junta.

Celebraré que tot bagi bé, i saludan-te, juntament amb en Gandia, queda 
teu affm. a. q. e. t. m.

C. Pirozzini
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Tahull 10 de Juny de 1920

L.A. Joaquim Folch i Torres

Carissim amic: No hi he escrit mes aviat, perqué volia notificar-te am certesa 
el dia qu’el banc sortis de Tahull. La manca de fusta per l’embalatge ha sigut la causa 
de tan retraç.

Com varèn notificar al S. Pirozzini fa molts dias qu’el citat banc es a la casa 
aon estic, varèn ferlo desmontar de matinada per que de diferents cantons varem 
tenir noticia de que Barruera vindrian a enbargarlo, el secretari de idem diu que té 
drets de casa Pubill sobre dit banc i fins el rector tenia el seu panic perque en aquell 
document que ha rebut del bisbat sols hi parlen de pintures, sens mencionar-hi 
per res del banc. Demà probablement sortirá de Tahull, en vuit pessas, si es posible 
passaran per <<port rus>> i cap a Capdella, pro temen que las carfas siguin masa 
pesantes per lo dificil dels camins qu’encar hi ha neu. El passar per aquí es pera evi-
tar que a Baruera no el detinguin. No pensis que tgigero, creu que hi passat forçes 
angunies.

De las pinturas, ja tenim apunt d’arrencar tot l’altar major, estem a mitj res-
car la absidiola, hi ha un fris d’angels am cara de Rafols i un motiu decoratiu a dalt i 
baix, falta rescar la volta. De l’altar major sols ha sortir en el costat del evangeli dos 
troços de pintura, un pobre lepros am un goç que li llepa la cama i un altre que sen-
bla que dormi i uns angels incomplets. 

Per ara totas las operacions i ingradiens completament del meu domini, sols 
me falta saber com se traspaça al lloc difinitiu i això penso que serà a Barcelona. 

Farmant al ditxos banc, segurament cap el dia 11 serà al Museu pera mon-
tarlo ja está numerat i tenen que ferse unas clavilles per que per desmontarlo en 
una barrina van tenir que inutiliçar les que hi habia. L’embalatge l’ha fet en Ramon 
Fierra, amo de la fonda (?) i ell mateix en cinc matxos acompanuará las caixes fins a 
Tremp, i si fos previs vindria al Museu1 pera montar-lo, jo li he dit que ja le avisarian 
telegraficament.

Fa dias que va venir un ajudant del Cav. Steffanoni, un italià que trevalla 
amb ell. Aquest i jo anem demati a la feina, el Cavalliere ve al mitj die i esporta una 
ampolla de vi negre. el seu ajudant t’ambe es d’el gremi. Alas tardes casi no ve mai, 
s’enva a caçar, fa dos dias que tot ploven i completament avinat, va caure i ara es al 
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llit amb el tormell inflat. Demá pujará un de Buhi qu’es un prodigui per aquestes cu-
res, en tot aquesta setmana quedará llest Sant Climent. A Sta Maria la feina es mes 
llarga. Aquest poble cada dia es mes indio. La vida aquí em surt indecenment cara, 
menjem las deixas dels Stefffanonis, dormim malament, mal servits i tenen la barra 
de contarme 5 duros diaris o siguin ¡150 duros! al mes em mirat si podriam anar 
rellogats en altres cases, si volian deixarnos cuinar apart, pro no em pogut trovar 
res amb absolut. El Sr, Steffanoni m’ha dit que ja et parlarà sobre el particular, i que 
també parlarà e n’en Pollack dienli que jo li he ajudat ha acabar mes aviat i qu’ell me 
donará una bona propina (?). Jo volia escriuret deseguida referent en lo del preu per 
qu’em diguesis lo que tenia que fer, pro esperant poguer dirte lo del banc ha passat 
el temps. No cal que m’enviis el paper de calcar pera fer la copia de la consagració 
de la Iglesia, em quedat amb el rectô que quant sigui a Barcelona li faré una copia 
ben feta hi li enviaré, aixis no perdo tan temps. Casi cada dia plou, la vida en aquest 
poble es triste i aborrida, Sant Joan tencats a casa, Sant Pere idem idem, sort qu’els 
diumenges la missa es a las 9 per que l’Steffanoni i jo paguem 3rs cada un i tenim 
missa propia. Contestam que tinc de fer referent al preu de la dispesa i si creus que 
hi estigui menys temps pots indicar-mo. Saludos respectuosos pera la teva esposa, 
la meva dona m’encarrega qu’et saludi i la mana

ton vell amic J. Vidal i Ventosa
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Folk. Fonda Llebreta
 
Vistado Bahols aconseja venga usted conmigo Tahull por que esta alli mal 

alguno penetró San Clemente destruyendo no se que de frescos conviene oficial-
mente pedir guardia civil para salvación lo demas diga cuando urgente podemos 
encontrarnos

Recuerdos –
             Dereppe
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Tahull 4 de Juliol de 1920

Amic Folch: Supon al teu poder una carta meva; demá dilluns dia 5 defini-
tivament al matí sortirá de casa la “Boja” el tan caquereado Banc. Hem sapigut que 
ahir (disabte) encar van anar a Taull a casa del Baró del mismo nombre a buscar en 
uns documents, el secretari de Barruera, el Baró (?) de Tahull i un altre i com no tro-
varen dades prou fermes per pledejar, en nom de la casa Pubill, es probable que no 
passi res. Tot el poble ne parla tot esperant aconteixements (ó mil pessetes mes). El 
Banc tenia de marxar el dissabte a la matinada, pro una forta tempesta i pedregada 
mes forta que aquella que tu vas disfrutar en aquest poble, va impedir que pugesin 
els matxos de Pont de Suert, m’ha dit en Ramon Fierro (amo de la casa) que acom-
panyará las carfas que casi es segur que a la Pobla trovaran un camió automovil que 
portará el Banc fins a tárrega o vé a Lleida (que es igual) arribará a Barcelona molt 
mes aviat que si s’en encarrega una agencia i te d’anar am carro. De totes maneras 
en Fierro telegrafiará i enviará el taló certificat al Sr. Pororrini. 

                                                          ------

Referent a las pinturas, encara son a Sant Climent. Tot lo de l’altar major ja 
está cobert i alguns fragents arrencats i depositats a la habitació del Steffanoni, son 
arrencats pel seu ajudant i jo. L’absidiola està mitj rencada, tot lo que podem arribar, 
falta fer una bastida, qu’es farà de la fusta de la del altar major quand estigui llesta.

En preguntes quina cara fa’l’Steffanoni en la petició d’ensenyarme la tecnica 
d’arrencar pintures? Dec contestarte que no m’ha ensenyat res, m’ha posat dificul-
tats en tot, boi dienme <<caro amico>> donanme la má cada moment, fen-me 
rescar mentres ells feian la maniobra, pro tinc la gran satisfacció de dirte que ho se 
tot, absolutament tot, creuto, es cert, tinc mostres de les teles; hi dibuixat les eines, 
se els ingradiens, en fi domino el procediment.

Al primer cop de veuro, mes ben dit d’espiaro, m’hi sortit, escuro dirte que 
quand dormien la mona hi regirat baguls, hi pres notes, i comprobat, en fi se la 
gravetat de la meva responsabilitat devant del Museu, pro ja coneiges la meva se-
rietat pera fer tal afirmació SE·ARENCAR·PINTURES·MURALS· . Sols me falta saber 
com s’engaixen al lloc difinitiu, pro aixo no puc apendro per aquets pobles, aixó es 
fa a Barcelona, potser al mateix Museu, tu compendras si podré apendro. Referent 
al Cavalliere, tu sols coneixes la cara, la creu es completament distinta, tan ell com 
la seva dona cada vespre estan en un estat lamentable de beguts. Quand arriba al 
tercer grau, allavors està confident: a n’en Fierro li adit que jo el destorbaba per que 
el faix trevellar mes per que descubreixo pintures noves i puc delatarlo si no van to-
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tes al Museu, qu’en ell sols el mana en Pollack i si aquest no li ordena arrencar las 
emblanquinades no ho farà. 

Que no vol anar depresa – m’ha dit ami cada dia – es perque a Tahull si tro-
va bè, la seva dona li proba, poden cuinarse al seu gust, fer lo que volen, cosa qu’en 
altres pobles no podran, i qu’ell es l’unic que sab trevellar i l’any vinent tambè te de 
menjar i si no enté prou en un any si pasarà tres, perque ningú podrá sustituirlo, am 
tota cinseritat dec dirte que hi estat dias trevellant jo solament rescant no ho dic per 
fer merits, es per justificar el llarc temos que portem en aquest poble i em fet tan 
poca cosa. Si no em creges en el sagrat deber de vetllar pels interesos del Museu 
et diria que poca cosa mes puc apendre, pro creu que convè vigilar, molt, pro molt. 
Jo no se que creurem, en una conversa et diu que sols vol arrencar lo qu’es veu, pro 
dessegida diu qu’en Pollack li convé portar molts metres quadrats, com pots veure 
te desconcerta.

De la caiguda, la cama la te inflada la te morada i totom li diu que no begui 
que li es dolent pel mal, pro ell contesta que primer s’estima morirse que deixa de 
beure. Ala bastida de S. Climent l’ajudant i ell en un parell d’horas al mitj-die se 
bebien 3 ampollas de vi.

Ja veus que no es culpa meva la llarguisima estada en aquest poble de ma-
la-mort falta fer poc, 5 dias a Sta Maria buscar i rencar molts metres de paret, en fi 
creu que pel setembre encare estarem aquí, i pagan jo, 5 duros cada dia: la propia 
aburridisima, les teves lletres li han fet un xic de reconfortant, jo bò, gràcies a Deu 
el nano mes bó, pro els dinés s’acabaran aviat, i el meu sou es poca cosa pera suplir 
el gasto exercit. Espero amb ancia lletres teves, pera saber en concret en que aten-
drem. La meva dona m’encarra qu’et saludi. Els meus respectes a la teva esposa i tu 
mana

El teu alt amic J. Vidal i Ventosa
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15 de Juliol de 1918

Lletra al Sr Rector de Rosa d’Osca, demanantli amb caracter oficios, que gestioni dels 
elements de la població contraris a la venda d’alguns objectes, la seva conformitat 
a base d’alguna compensació per a el poble, per a la qual se li indica que podria 
disposar d’unes 1000 o 1500 pts, sempre que la Junta tingués l’absoluta seguretat 
d’adquirir els objectes en questió.

(Atribuida a Folch i Torres)
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Tahull 16 de Juliol de 1920

Amic Folch: Tinc el sentiment de notifiqarte una mala noticie. Par la nit del 
15 al 16 han saltat pel campanar de l’iglesia de S. Climent i reventan la porta que 
comunica en l’iglesia han arrancat la tela que cobria la pintura de la columna en 
que constaba l’acte de la consagració de dita iglesia. Hi notificat aquesta nova al Sr. 
Pirosssini, en ell li parlo solament del fet, pro en a tú puc parlarte en nom de nostre 
vella amistat i d’aquestes lletre ne pendras lo que’t convingui i lo qu’em pugui com-
prometre ja sé que sabras guardar-ho.

Tinc la complerta seguretat de que aquet atentat es una venjança personal a 
l’Steffanoni, mentres el seu ajudant i jo estem trevallan rescan la calç, ell, la seva dona 
i el goç, demati i tarde van de caçera malmetent els sembrats qu’encara son verds, 
sensa respectar res, trepitxan las hortes i escopetejan els ocells per petits que siguin. 
El poble n’està indignadissim pel prejudici qu’els hi porta, tambè –com ja saps- l’unic 
deu d’aquet poble es el diner, l’Steffanoni una nit fortament begut va dir en un del 
poble, qu’ell tenia de treure las pintures per força ó sinó el Sr. Pollak perdia 60 mil 
pesetas com indemnisació al Museu, la gent va pensar com podria treure mes diners, 
i com lo de Sta Maria, tu els vas convense, ara han sortit uns dien que l’inscripció de 
la columna no constaba en el contracte i que tenian que parlar-ne, i l’Steffanoni que 
mai porta preça (encara som a S. Climent) li va faltar temps pera posar la tela en dita 
pintura i algun indignat ha comes aquet felicte irreperable.

Jo vaix preguntar temps enrera al Sr. Rector i altres del poble si volian qu’els 
hi fes una copia en males condicions a Tahull ó be una perfecte a Barcelona qu’els hi 
enviaria tan promte jo arribes, i tothom va contestarme que la fes al Museu.

Fa tres dias solament qu’el poble ha parlat de no deixar treure aquet docu-
ment, si l’Steffanoni un mes enrera l’hagues tret ningú n’auria afet esment i percon-
tes de malmetre la preuada pintura potser s’aurian venjat a la seva esquena.

Tot el poble el tè per un solemne ximple, cada moment canvia de pensa-
ment, la mateixa comisió del poble diu que gracies a n’ell han cobrat mes de lo 
qu’escreien. Com notificio al Sr. Pirossini encar no n’em donat conexement al jutge 
de Barruera per que no sabem qui ho ha fet i tambe d’aquí dos dias es la festa major 
i el Sr. Rector creu contra produent moure la guardia-civil entre les festes.
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No envio telegrama perque tarden tres dias desde Tahull. Espero instruc-
cions per obrar en conseqüencia. 

Suposu ja al Museu el Banc de Sant Climent. Avui encare no hi tingut cap 
contesta teva de las duges cartes mevas, espero en anxia qu’em donguis instruc-
cions i el teu parer referent lo que tenim de fer, tinc la satisfacció de notificarte que 
totes las gents del poble me tracten a n’ami i dona am la mes cordial sinpatia, cosa 
completament distinta li passa al Steffanoni. Tambè digam si tinc de gastar tots els 
dines pagan la forta dispesa que pago al hostal de Tahull, com ja te cotifico encare 
tenim de comensar Sta Maria, quand li dono presa, me diu qu’ell te d’anar am calma 
per fer-ho bé, que si esgarrés la feina tots els diaris del mon (?) el critiquerien, el 
secret es que aquí fan lo que volen i la dona se li aposat mes grassal, cosa que jo 
desgraciadament m’ha passat al contrari. Escrume. Saludos respectuosos a la teva 
esposa, molts recorts de la meva dona i tu recordat d’aquet desterrat que tan vera 
amistat te profesa. Adeu

J. Vidal i Ventosa
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Tahull 26 Juliol de 1920

Estimat amic Folch: aquet mati he sabut la teva lletra, avanç de tractar de res 
en aquesta, dec ferte un prec: creu fermament en la sinceritat de les mevas paraulas 
per que son dictades per la mes vera amistat. creume que hi deixat de exigerar, que 
tot lo qu’et conto ho medito avanç, per que sé la responsibilitat que tinc i la por qu’el 
Museu caigui en ridicol, no’am diguis mes Tragic perque’l meu carácter procura mes 
aviat endolcir las Tragedies i fer mes plaenta la vida, quand tingui la satisfacció de 
veuret i parlarte i et conte lo que hi passat en aquet Tahull, me dirás eroi. En fi, et pre-
go en nom de nostre vella amistat, que tot lo que t’escrigui, creuto; si tens d’obrar 
en consequencia, pots fer-ho en ple convenciment de que obras en coneixement 
de causa, no tinguis el mes petit dubte en la certitut i grau de justesa de las mevas 
paraulas, pensa que no soc cap criatura per obrar a la lleugera i el meu entusiasme i 
bona voluntat pel nostre Museu fan que camini en peus de plom. Tot aixo per dirte 
“creu lo qu’et digui, com si tu ho vegesis”

Referent a la llegenda, digam si vaix fer mal fet de notificar-ho al S. Pirossini, 
com li deia an ell van saltar de nit pel campanar, reventar la porta que comunica en 
l’esglesia i van arrencar la tela, la van esbocinar en trenta o mes troços, cinc d’aquets 
petits de 4 centimetres per 9 van ser trovats per terra am certa esperança de si els 
recullisim tots encar podriam refer la llegenda, pro despres de molt buscar per tot 
arreu, interior del campanar, en mitj de l’erba del cementiri, enfi tots els llocs imagi-
nables, van ser trovats, tots els que faltaben, dintre una galleda d’aigua i tapades en 
una fusta.

Supon que sabs que aquestas pinturas tocan-los-hi l’aigua son perdudas 
per sempre. El que va fer aixó, coneixia el mal que feia. Com vareix dirte una comisió 
va parlar am l’Steffanoni dien-li que aquella llegenda no entraba am el contracte i 
qu’el poble (?) la volia per record (!!) i si tan interes tenia el Museu per adquirir-la 
<<parlant la gent s’enten>>. L’Steffanoni l’endemà mes aviat qu’els altres dias va 
colocar-hi la tela… lo demes pots esplicart-ho <<vendetta>>.

2ª part: El Banc: supon al teu poder un telegrama firmat per l’Steffanoni i jo. 
En Fierro va telegrafiar a la Poble el mateix dia 22 i avui encar no ha tingut resposta,  
unas monjas que van arribar a Tahull van dir al S. Rector que van veure l’auto-camió 
a Tremp camí de Lleida. Crec que avans d’arribar aquesta a les teves mans ja tindrem 
ocasió de telegrafiarte alguna cosa. Repeteixo que son vuit bultos, tots ells retulats. 
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Com que vaix coneixen el personal qu’em volta, dec dirte en franquesa que temo 
alguna cosa estranya, com que sols vui escriure cosas certas per que puguis fer-ne 
us las suposicions las deixo al tinter.

De Sant Climent ja estem llestos de l’absidiola solament ha sortit un fris 
d’angels la part baixa qu’es una cenefa decorativa unes mitjas figuras, l’Steffanoni 
no las ha rencat per que ha dit que no eran al fresc, qu’eran al encaustic, jo crec que 
diu veritat, entot tinc al meu poder fragments de pintura pera demostrarte lo qu’es. 

3ª part: mas dificil todavia: El pueblo no vol deixar trevellar a Sta Maria si no 
veuen las sis mil pelas, cada dia comission, crits, amenaçes, acaban en “caros ami-
cos” i gots de vi. El rector tan he volia las pinturas a casa seva per por de no cobrar, 
tambe volia quedarse la clau de l’iglesia per no deixar trevallar fins que arribesin les 
tan caquereadas pelas. L’Steffanoni ha promes escriure a Dareppe i donar els diners 
promesos ò sinó un document com el Museu (?) respont de tot. Avui m’ha dit que 
solament vol arrencar lo qu’es veu, per que Pollack li diu en carta –arribada avui- 
que pel 10 d’Agost te d’estar fora de Sta Maria, -jo he llegit aixo- i com si rasquem hi 
ha feina de 3 mesos ha decidit no enretirar cap altar ni treure la calç de cap pintura. 
En Pollack diu en la carta que aixo de rescar “solamen me pertoca amí.” Tambe li 
diu “que no perdi el temps caçan” i l’home un xic enfadat m’ha donat a llegir aquet 
párrafo. De totas las mevas acusacions pots ferne l’us que creguis convenien per 
que son certes, pro recorda que jo tinc d’estar mol aprop d’ell. L’Steffanoni per no 
ensenyar-me, sagueix el procediment de ferme rencar en un lloc apartat d’on ell 
trevalla, pro jo, p… saps.

Espero contesta teva referent a lo d’enretirar els altars i rescarcar la calç, ell 
diu que solament el mana en Pollack. A Sant Climent tambe va dirme que no volia 
rescar res… pro va rescar, aquí veurem, ara te por i vol ser fora lo mes depresa po-
sible, ¡llástima que aquesta presa, no la tingues el primer dia! ¡qui sab a on forem! 
per colme de desditxes fins a renyit en l’amo de la fonda, per que cansat d’aguantar 
tantas impertinencies li ha dit ¡prou! l’Steffanoni li ha demanat el conte, la trovat car 
i adit que… quand tingui diners, pagarà. La seva dona es una mena d’Agustina de 
Aragon; a las juntas crida, amenaça els hi diu <<porcos>> i que dispensin que no 
sapiga parlar l’espanyol.

Referent a l’inscripció de Sant Climent el poble diu que te de pagar-la l’Ste-
ffanoni. Voldria aquivocarme, pro si no venen els diners promte avans de acabar de 
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Sta Maria, hi haurà bufatades a la cara del Cavalliere. Aquest vespre hi ha d’haber un 
reunió mes, pro am assistencia del Rector, suposu que anirá com las altres, <<que 
tenen de consultar el poble>> i que… tornaran a reunirse. En fi, quand escric aques-
tas lletres, descarrega sobre Tahull la tempesta mes forta que hi vist en ma vida ¡Deu 
fassi que no sigui un simbol! No em diguis tragic. Encar espero el paper gelatina 
que’n carta del 10 de Juny dius que m’envies desseguida. Pensa en contestar-me. 
Saluda a la teva esposa, la meva dona m’encarrega lo mateix. Adeu. 

Teu affm. Amic. J. Vidal i Ventosa
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(telegrama)

JOAQUIM FOLCH · MUSEO ARTE PARQUE
TELEGRAFOS 12 AGO 1920 CENTRAL-BARCELONA
 
BARTA FR PONT SURTE : : 40 26 12 11 30
GASTADO : : : DINERO GUARDABA MI PADRE TENGO SOLO POR
: : : VIAGE BARCELONA CONTESTE RAPIDAMENTE SI PUED MANDAR DINERO OBA-
JAR : -VIDAL :
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Capdella 19 d’Agost 1920

Estimat amic Folch.

Rebo la teva desde Figaró en el precís moment que’em carregan els baguls 
en el matxo pera marxar cap a Capdella, doncs te crec de sobres enterat per carta i 
telegrama de la determinació de marxar a Barcelona siguen el motiu mes primordial 
unas febres produides per una passa maligna que atropella personas i bestiar, fent 
veritables estragos en las vacas i infectan la llet, que ha sigut la causa de la malura 
del meu fill. 

Aconsellat per totom que sols els canvis d’aires poden curar-lo, I l’imposi-
bilitat d’enviarme tu mes dines, despres d’acabar els qu’el meu pare m’ha enviat, en 
els diners justos pel viatge retorno a casa convensut d’haber complert mon deure I 
tambe d’aprofitat el viatge en tot lo que podia aprofitarse, doncs espero esplicarte 
de paraula com la sort m’acompanyat per haber arreplegat l’Steffanoni desprevin-
gut I sensa malicia. 

En la meva última ja t’explicaba l’estada d’en Dereppe a Tahull; l’Steffanoni 
encar en té per molts dias i m’ha dit que vol deixar molta cosa per treure, unas per 
que no es pintura al Tremp (?) altres per que son humides i no vol perdre el temps 
assecan-ho en foc, en fi el Sr. Rector i en Fierro respodran per mi, com hi fet tirar 
parets a terra, treure fustas, treure la runa, en fi totas las facilitats pere que ell no tin-
gues escusa posible. Jo hi pres les midas de las pinturas qu’en Rafols no va poguer 
treure. Ahir l’Steffanoni despres de fer uns dias de bondat va tenir mandra, va agafar 
l’escopeta i va clavar una perdigonada a una noia de Bohi. Creu que despres de lo 
de Tahull sols faltaba aquet fet per exaltar Bohi que prou rabia li porten. En Dareppe 
pagaria. De Bohi m’ha dit que sols voldria treure aquella pintura de la porta que jo 
no hi pogut fer el calc per no haber rebut el paper que fa dos mesos vas notificarme 
que m’enviaves. Avans d’ahir vaix anar de cassera a Durro acompanyat d’en Fierro i 
vaix caçar una imatge de fusta probablement del XIII –un retaule bastan gros pro-
bable aragonés i despres en una hermita llunyana un frontal romanic bastan petitet 
pro molt interesant hi ja hi parlat am el Rector i no te cap inconvenien de que sigui 
pel Museu am el degut permis del S. Bisbe. Crec que tindrás una veritable alegria 
quand ho vegis. Si el temps ho permet, i el nen no s’empitjora penso si Deu vol ser 
a Barcelona el dissabte o diumenge a la nit. Recorts de ma esposa

A Reveure
J. Vidal i Ventosa
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Barcelona 25 Agost 20
 

Amic Folch: ahir al arribar del Figaró vaix anar al Ritz i vaix veure en Pollak, 
sense acabar de llegir la carta teva va dirme que no podia treure las pinturas invisi-
bles per que esterian masa temps, vaix procurar convensel i va dirme que una cosa 
era el senyor Folch i altre el contracte que no parla de treure las pinturas amagadas, 
en fi, molt atent, molt amable, volgen-me convidar a sopar, am tota la finura va en-
gegar-me a fer punyetas. No va volger reconeixe cap representació que els obligues 
a passar mes temps ni retornar als llocs ahon donaven per llestos per mes pintures 
que estessin sota calç. Ja em dira que si sensa cap facultat me tornar a Tahull saben 
per endevan que no faran res de lo que’ls hi mani. Espero contesta teva per saber si 
tinc de marxar o bé cadarme a Barcelona fins a nova ordre. Aquet mitj-dia hi anat a 
casa d’en Bofill i Matas i m’han dit qu’era a Viladrau i que aquest mati hi ha remes 
una carta teva.

En Pirozzini fins demà passat no serà a Barcelona, jo encantat.

T’envio aquestas tres photos, la del frontal ja te faràs carrec qu’es feta en 
placa negra i en malas condicions de llum.

Aquet llit no es gran cosa vaix fer-ho per que feia bonic i potser te convin-
dria an a tu per casa teva, no es peça de Museu.

La santa, empenso que t’agradarà dintre lo molt atrotinada qu’es troba.

Digam si avans de marxar vols que munti el banc de Tahull jo que vaix veurel 
desmontar? Si per cás digam aon te de ser colocat.

No recordo que tingui de dirte res mes.

Saludos a la teva esposa salutacions de la meva, i tu mana de ton vell amic 
i servidor

             
             J. Vidal i Ventosa
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Barcelona 29 – VIII – 20
 
Amic Folch.

Suposo al teu poder cartas i telegrama notificante la nececitat de retornar 
a Barcelona per manca de diners, doncs, com vareix notificarte al seu degut temps 
la vida a Tahull feia impossible la idem. Com puc comprobarte hi gastat tot lo que 
tenia de durar cinc mesos mes 90 duros que ultimament va enviarme el meu pare. 
En aquesta carta ja sé que no tinc de ferte juraments sobre com hi gastat els diners, 
doncs ja em coneixes de sobre i la confiança en qu’en distingeixes em probe de 
sobres de que no pots recriminar el meu procedir. Avui –dilluns- hi anat haveure el 
Sr. Pirozzini, no m’ha recremitat per res, m’ha dit que anes a veure el Sr. Montaner –
precident accidental- el Sr. Rodriguez Codolar, al Sr. Fuxá i algun altre, i qu ‘els hi es-
pliques lo que passava a Tahull, mes jo avans de dir res a ningú voldria parlarte i que 
m’aconsellesis, com que tinc la satisfacció d’haber compert en tot en mon deure, no 
temo res, fins crec, que passat tot veuran la meva abnegació i sacrifici d’afrontar fins 
l’ultim moment, gastant inutilment uns diners que constituien els meus ahorros, tot 
per capritxo dun estupit borratxo qu’ es trobaba bè en un poble tan brut com ell.

Si creus nesesari que jo pugi a Figarí per parar o bé tu tens de baixar a Bar-
celona per algun asumte particular, pots notificar-mo per telegrama ó carta lo que 
pensis fer. Si no vols escriure al Museu pots fer-ho Baixada de Sta Eularia 4 – 2 – 2.

Saludos afectuosos a la teva esposa, la meva dona m’encarrega que’et sa-
ludi i tu mana de ton ver amic

 
J. Vidal i Ventosa
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Barcelona 4 Setembre 1920
 
Amic Folch: Hi anat al Ritz i m’an dit que en Pollak ahir va marxar a San Se-

bastiàn i que segurament tardará uns dias. En Dareppe encar es a Paris.

Avui hi pagat las dues polisas del segur teu, no las envio per que no esper-
din.

M’ha dit el conserge del Museu que ahir a la tarde hi vares preguntar si 
habian portat una carta del municipi i ell va contestarte que no, sen aixis que feia 
dos dias que la habien portada i ell mateix va dirigir-la a casa teva. Va ser un olvit. 
Aquí te l’envio.

Res de nou.

Respectuosos saludos per la teva esposa i tu mana i diposa de ton vell amic.
             
J. Vidal i Ventosa
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[…] La política tèrbola que en materia de venda d’antiguitats es seguia algun temps 
en aquest Bisbat, feu possible que uns extrangers s’en emportesssin les pintures mu-
rals de Mur, que mercés a la intervanció nostra no han sortit del pais. […]

(Extracte d’una carta d’en Folch i Torres al Dr. Justí Guitart, bisbe d’Urgell i Princep 
d’Andorra, Barcelona 9 d’Octubre de 1920)
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[…] Jo tinc apunt la llei per a evitar qualsevulla promesa pollakiana, a base de de-
mostrar que aquest Sr. Sols tracta de fer la guerra al Museu, i que el que promet 
son falornies, per que sab ja per endevant, que ell no ho pot comprar ni el Capitol 
li pot vendre.

Moltes merces per l’interés gairebé heroic en que’s pren el nostre assumplte. Deu 
li pagui… Si no passa res mes, podrem dir que hem fet un curs de Diplomacia, que 
ni en Garcia Prieto. […]

(Extracte d’una carta d’en Folch i Torres al Dr. Josep Gaya, Barcelona 7 de Novembre 
de 1919)
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El Sol Lewitt del Bruc

Poble del Bruc, estiu de 2016. Can Serrat és una residència situada al peu de la llegen-
dària muntanya de Montserrat, coneguda per ser un imant tant per místics com per 
residus socials. Daniel Moreno Roldán i Aldo Urbano, artistes, es nodreixen com poden 
de la lloba malalta que és la residència, i perden el seu temps al Bruc fins que surti 
alguna altra cosa. Amb els ulls tèrbols tant de cinisme com d’un optimisme segons 
com més corrosiu, troben al poble una nova promesa per vendre a la Sala d’Art Jove. 
La Sala d’Art Jove és una institució annexa a la Generalitat, en la qual un petit grup de 
funcionaris i comissaris administren l’humil tresor públic dedicat a projectes produïts 
per persones per sota la trentena.
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Assumpte: Una forta intuïció                           Barcelona, 2017

Benvolguts membres del jurat,

L’estiu passat l’Aldo Urbano i jo vam estar vivint al poble del Bruc. El nostre dia a dia era senzill. El 22 d’Agost 
al matí, l’Aldo, torbat per la manca de son, es va aturar davant d’un Sol Lewitt pintat al mur de l’escola primària 
(veure fotografia adjunta) i va tenir una forta intuïció.

La violenta mutabilitat del futur només deixaria en peu una obra d’art. La infinitud de catàstrofes esdevingudes 
haurien acabat amb tota la resta en una orgia de destrucció cega. Persistiría, però, aquesta rèplica d’una pintura 
mural de l’artista Sol Lewitt i nosaltres hauríem estat els responsables de traslladar-la a un lloc segur. Segons 
l’Aldo, homes futurs s’emmirallaran en aquesta paret aspra i es preguntaran el perquè de la seva conservació i 
l’estrany periple que la va dur tan lluny del seu emplaçament original. Imaginaran als individus encarregats del 
trasllat de la paret com a experts del seu temps, i la paret en sí com a una peça cabdal de la seva cultura.

Jo en sóc escèptic, però sóc un amant de la logística.

He contactat amb l’únic entès en la pràctica de l’strappo a la província de Barcelona; el mestre Serra. L’strappo, 
segons explica Serra, és una tècnica d’arrencament de la superfície cromàtica d’una pintura mural amb la que 
s’aconsegueix separar la pel·lícula que forma la pintura del mur on es troba. És l’única forma de dur el Sol 
Lewitt a un lloc més segur, una tasca que considerem impostergable. Hem informat a l’alcalde del Bruc dels 
nostres plans i visions i s’ha mostrat col·laboratiu. Formarem una companyia encarregada d’arrencar el mural i 
portar-lo al MNAC de Barcelona. Treballarem al Bruc durant aproximadament una setmana.

Inconscientment estem reproduint un patró preexistent, que ens aboca a un futur les coordenades del qual ja 
comencem a intuir. Al 1922, un expert italià en strappo al que anomenaven ‘Il Cavaliere’ va ser l’encarregat de 
l’arrencament dels murals romànics de Taüll, fent la seva feina amb gran desgana i causant molta incomoditat 
en els vilatans poc acostumats als estrangers. Les pintures murals van ser expoliades de petites viles als Pirineus 
en un desesperat intent d’avançar-se als àvids americans que ja les rondaven. El seu destí va ser el Museu Na-
cional d’Art de Catalunya a Barcelona. Ens sentim empesos a fer el mateix, com aquells antics funcionaris que 
van haver d’aprendre a gestionar un temperament canviant com el del Cavaliere “en pos” d’una fi més elevada.

Com les nostres passes en els mesos vinents son incertes fins i tot per a nosaltres, hem acudit a la correspon-
dència que es van intercanviar Folch i Torres i Vidal Ventura l’estiu de 1922 entre Barcelona i Taüll. Hem buscat 
en aquestes cartes antigues pautes de conducta que imitarem aviat, actitud que ens recorda a la que tindran 
els curiosos del futur, investigadors en una expedició arqueològica de l’avenir. En aquestes cartes, el funcionari 
Vidal Ventura ploriqueja i exagera la seva sacrificada tasca, i es queixa tot el que pot del mestre Cavaliere, que 
sens dubte sabia divertir-se molt més que ell.

M’agrada pensar que estem dissenyant un succés específic en un futur indeterminat. De la mateixa manera 
que el matemàtic que, en mesurar l’ombra del seu cos projectada per la llum de la nit i comparar-la amb la seva 
alçada és capaç de calcular amb exactitud a quina distància es troba la Lluna, nosaltres fem reviure un esdeve-
niment del passat per generar-ne un de ulterior, quan els investigadors d’un futur llunyà manipularan les restes 
dels nostres missatges electrònics intentant reconstruir una història per, finalmanet, tornar-la a repetir.
La nostra acció serà solament un eco d’aquella que es va produir al 1922, de la mateixa manera que el Sol Lewitt 
que serà salvat serà amb prou feines una reverberació de l’obra original de l’artista americà... un pàl·lid reflex!

S’acomiaden formalment,

Daniel Moreno i Aldo Urbano
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El Sol Lewitt del Bruc al 2017
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Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

Resolució convocatòria ART JOVE 
1 mensaje

Sala Art Jove <artjove.tsf@gencat.cat> 24 de marzo de 2017, 12:34
Para: "aldourbanoperez@gmail.com" <aldourbanoperez@gmail.com>

Benvolgut/da Aldo,

 

Em plau informar-te que has estat seleccionat/da en la convocatòria ART JOVE de la Sala d'Art Jove de la
Direcció general de Joventut pel teu projecte “Assumpte: una forta intuïció” en la modalitat de Museistic. Des de la
Sala d’Art Jove et volem felicitar per la proposta presentada. Tot i que la resolució és provisional (el funcionament
administratiu ens obliga a donar un marge de temps per si algú detecta algun error/problema en la tramitació de la
convocatòria), esperem poder remetre la resolució definitiva pel proper dia 3 d’abril.

Tenint en compte això, ens agradaria poder-te convocar a una reunió pel proper dimarts 4 d’abril a les 17.30h
amb la resta dels artistes seleccionats a fi de conèixer-vos i començar a treballar plegats.

Per poder fer el pagaments del premi que et correspon, adjunt et fem arribar el full de sol·licitud de transferència
bancària que necessitem que ens facis arribar signat i segellat pel teu banc. El full ens el pots fer arribar escanejat
per correu electrònic abans del dia de la reunió a aquesta adreça. Sense aquest document no es pot fer el
pagament.

Tot l’equip esperem saludar-te aviat.

 

Una abraçada i benvinguts a la Sala d'Art Jove!!!!

 

 

Equip gestor de la Sala d'Art Jove

Txuma, Oriol, Lara i Marta

FULL_SOL·LICITUD TRANSFERENCIA BANCARIA.doc 
125K
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Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>

Article Appadurai 
5 missatges

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 29 de maig de 2017 a les 16:02
Per a: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

Ei Oriol!

Com estàs?
Una cosa, tu saps on podriem trobar l'article aquell que ens vas dir de l'Appadurai en el que parlava sobre donar
Turners a Grècia com a compensació per l'espoli de ruines clàssiques?

Gràcies! 
- - -

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 29 de maig de 2017 a les 18:25
Per a: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

Quan torni a Barcelona miro si el tinc fotocopiat... La setmana vinent, ok? 

Abraçada! 

O
[Text citat amagat]
[Text citat amagat]
--  
www.oriolfontdevila.net

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 30 de maig de 2017 a les 11:34
Per a: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

Genial, merci Oriol!

- - -

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68

[Text citat amagat]

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 19 de juny de 2017 a les 12:50
Per a: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

Hola Oriol!

Has pogut mirar si el tenies l'article?

Merci!!

- - -
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Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68

[Text citat amagat]

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 20 de juny de 2017 a les 11:24
Per a: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

és que estic de mudança i a ple caos... el dijous miro de portar-vos-ho sí? sinó l'article en sí, algunes referències ;-) 

O
[Text citat amagat]
[Text citat amagat]
--  
www.oriolfontdevila.net
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Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>

acta reunió MNAC 
2 missatges

Vilardell Agulló, Marta <mvilardella@gencat.cat> 15 de juny de 2017 a les 14:05
Per a: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>
Cc: Oriol <oriolfontdevila@saladartjove.cat>

Bon dia Daniel i Aldo,

 

Tal i com us vaig comentar, us passo l’acta de la reunió que vàrem tenir al MNAC respecte al vostre
projecte. Si us plau, feu les esmenes que considereu adients.

 

Perdoneu el retard!

 

Salutacions

 

 

     

 

 

Marta Vilardell i Agulló

Tècnica del Programa de Cultura

Direcció de Programes de Joventut

Agència Catalana de la Joventut

Carrer de Calàbria, 147  08015, Barcelona  Tel. 93 483 83 61

mvilardella@gencat.cat  www.acjoventut.cat

 

 

 

Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no
sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en
virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per
aquesta via i que el destruïu.

 

Abans d’imprimir aquest correu, assegureu-vos que és realment necessari.
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Acta reunió MNAC- 2 de juny.doc 
121K

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 15 de juny de 2017 a les 14:21
Per a: "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>

Guau Marta!

Està súper bé! Moltíssimes gràcies!

- - -

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68
[Text citat amagat]
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Calàbria, 147 
08015 - Barcelona 
Tel.  93 483 83 41 
Fax. 93 483 83 47 
www.acjoventut.cat 
 

 
Reunió MNAC Projecte d’intervenció àmbit museístic i patrimonial 

Acta de reunió 
 
 
Lloc: Museu Nacional d’Art de Catalunya 

Dimarts 2 de juny de 2017, 17h 
 
 
Assistents:  

 Lluis Alabern - Cap de Mediació i Programació Cultural del MNAC 
 Teresa González – Cap d’Educació MNAC 
 Sandra Figueras – Educació del MNAC 
 Aldo Urbano – artista 
 Daniel Moreno – artista 
 Oriol Vilanova – artista i tutor del projecte 
 Oriol Fontdevila – Equip gestor Sala d’Art Jove 
 Marta Vilardell - Tècnica de Cultura de l’ACJ  

 
Temes a tractar: 

1. Inici del desenvolupament del projecte d’intervenció en l’àmbit museístic i 
patrimonial seleccionat en la convocatòria Art Jove. 

 
Antecedents 
En data 19 de desembre de 2016, es publica al DOGC 7269 la Resolució TSF/2775/2016, 
de 9 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria dels premis Art Jove Producció, 
incloent la modalitat d’Intervenció en l’Àmbit Museístic i Patrimonial 
 
En data 6 de març de 2017, la Comissió de valoració presidida per la Sra. Àngels Piedrola i 
Gómez, coordinadora de PNJCat de l’Agència Catalana de la Joventut i actuen com a 
vocals la Sra. Blanca Callén i Moreu, investigadora i docent a BAU, Centre Universitari de 
Disseny; la Sra. Hiuwai Chu, comissària del departament d’exposicions del MACBA; el Sr. 
Fito Conesa i Martínez, artista visual i director d’Habitació 1418; la Sra. Tanit Plana i 
Pesarrodona, fotògrafa i pedagoga de la imatge; el Sr. Oriol Vilanova i Juncadella, artista i 
el Sr. Txuma Sánchez i Flores, membre de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove, membre de 
l’equip gestor de la Sala d’Art Jove de la Direcció General de Joventut, i un cop estudiades 
les sol·licituds presentades va concedir el premi en la modalitat de projectes d’intervenció 
en l’àmbit museístic i patrimonial al projecte “Una Forta Intuïció” presentat per Aldo Urbano 
i Daniel Moreno. 
 
Un cop informat al museu del projecte seleccionat i essent informat als guanyadors, es 
procedeix a convocar una primera reunió entre totes les parts per conèixer el projecte, les 
necessitats i les fases de desenvolupament d’aquest. 
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Calàbria, 147 
08015 - Barcelona 
Tel.  93 483 83 41 
Fax. 93 483 83 47 
www.acjoventut.cat 
 

Desenvolupament de la reunió 
 
Daniel Moreno explica la situació del projecte i la voluntat que tenen de vetllar per la 
conservació del mural de Sol Lewitt. Ja s’han reunit amb l’alcalde del Bruc que ha mostrat 
interès en el procés artístic i voluntat de col·laborar en el projecte. 
 
Es parla sobre el paper dels alumnes de l’escola que varen fer el mural en el seu moment. 
 
L’autoria de l’obra és un dels punts de debat junt a les relacions de les pràctiques 
museístiques. 
 
La voluntat és poder fer l’arrencament a finals de l’estiu.  
 
L’Aldo i el Daniel demanen ajuda tècnica del museu per conèixer les tècniques necessàries 
per a l’arrencament i el trasllat del mural. Volen emular l’arrencament dels frescos de Taüll i 
guardar, tal i com varen fer durant l’arrencament de les pintures romàniques, tota la 
documentació que es generi del procés (correus, entrevistes, ...) 
 
Lluis Alabern exposa les situacions dels Sol Lewitt dins dels museus, des del MACBA que 
té els drets de reproducció, a museus que un cop destruït un Sol Lewitt no poden tornar-lo 
a reproduir, convertint així els seus murals en efímers. 
 
Els artistes estan interessats en aconseguir la validació del mural com a un original de Sol 
Lewitt. 
 
En Lluis Alabern informa també de com es pot introduït obra dins del MNAC: 

 Donació 
 Dipòsit 
 Compra de la Generalitat. 

 
En tots els casos, restauradors i historiadors analitzen l’obra i les seves condicions. Fet 
l’informe, ho valora la Direcció del museu i la taula de Col·leccions. Si interessa, entra en 
joc el Departament Jurídic per tramitar l’entrada de l’obra al museu i les seves condicions 
(ex. fer repliques de les obres per deixar una còpia a l’espai original, tramitar visites pels 
ciutadans dels municipis que han donat obra, etc). 
 
Es comenta el canvi de concepte  sobre la conservació de les obres. Respecte a 
l’arrencament de les pintures murals en el seu moment va ser un mitjà per preservar i 
protegir les obres, ara la voluntat és que tot estigui al seu lloc d’origen a no ser que aquest 
fet posi en perill les obres. 
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Des del Departament d’educació del museu els interessa la recepció del mural del Sol 
Lewitt deixant clar que això és diferent a entrar a formar part de la col·lecció del museu. 
 
Següents passos: 

- S’informa que a l’arxiu de la Junta de Museus poden trobar informació dels procés 
de Taüll, 

- Jordi Casanovas del MNAC els pot ajudar en el procés. 
- Cal que els artistes contactin amb la director/a de l’escola, l’actual i la que estava 

durant la realització del mural. 
- Demanar al MNAC entrevista a la Paz Marqués i la Mireia Mestres 
- Parlar amb l’alcalde del Bruc 
- Demanar entrevista amb al Gemma Illa-Català (experta en restauració). 
- Fer una passi del Museu pel Daniel  

 
 

Dp/mv 
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Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>

sorigué 
7 missatges

Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com> 5 de juliol de 2017 a les 9:08
Per a: txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>
Cco: morenoroldan.daniel@gmail.com

Bones txuma! 
El passat dimecres al MNAC vam parlar de la possibilitat de que la fundació Sorigué ens ajudés en el
projecte de treure el sol lewitt del Bruc i portar-lo al MNAC. Obro aquest mail per informar als altres
del que estem pensant (ja li vaig comentar al Dani l'altre dia, li va semblar bé) i per que n'anem
parlant de com fer avançar la proposta. Gràcies i seguim!!
ALDO

Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com> 11 de juliol de 2017 a les 21:37
Per a: Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>, Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>
Cc: MARTA VILARDELL <mvilardella@gencat.cat>, Oriol <oriolfontdevila@saladartjove.cat>, larafluxa
<larafluxa@saladartjove.cat>

Bones,
Avui he parlat amb els del mnac aprofitant que hi anava per lo del casal. M'han dit que aviat la
persona de restauració, Mireia, ens enviarà un informe del que han pensat, pero m'ho ha explicat
breument. El que diuen es que ells no poden dedicar a un professional del museu per ajudar-nos amb
l'extraccio durant una setmana. 
Quan m'ha dit això li he parlat molt breument de l'ebsós d'idea que va tenir l'altre dia el txuma
d'involucrar a la fundació sorigué per a que ens ajudés (espero no haber-la cagat parlant-li d'això tan
aviat...), i m'ha dit que es veu que la Mireia de restauració ja ho havia pensat per la seva banda, pero
que no ens ho anava a proposar al veure que el mural no estava a lleida sino a Barcelona. Quan ha
sabut que nosaltres també hi estavem pensant ha dit que potser sería bona idea, i que ells ens
ajudarien en el que podríen...
Bé, fins aquí el que sé.. esperem l'informe de la mireia...

ALDO

2017-07-05 18:41 GMT+02:00 Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>: 
Si, l'altre dia quan vam fer el video al mnac vaig parlar breument amb la dona que porta lo de la
Joana (no recordo el seu nom ara...) i em va dir que encara havien de comentar el tema amb els de
restauració, que aviat ens dirien alguna cosa. 
 
ALDO
 
 
2017-07-05 11:35 GMT+02:00 Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>: 

Hola Aldo, 
 
ho hem comentat amb l'equip i és una opció que es pot mirar. 
Per la nostra banda anem veient quina podria ser la manenra de fer la proposta. 
 
En tot cas abans de fer moviments.  
Crec que seria bo si ens informem mutuament de en quin moment estàn les converses amb el museu, els
propers moviments que feu amb ells, tipus trobades etc, ara per juliol. 
 
Una abraçada! 
 
tx 
--- 
 
El 5/7/17 a las 9:08, Aldo Urbano Perez escribió: 
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Bones txuma! 
El passat dimecres al MNAC vam parlar de la possibilitat de que la fundació Sorigué
ens ajudés en el projecte de treure el sol lewitt del Bruc i portar-lo al MNAC. Obro
aquest mail per informar als altres del que estem pensant (ja li vaig comentar al Dani
l'altre dia, li va semblar bé) i per que n'anem parlant de com fer avançar la proposta.
Gràcies i seguim!!
ALDO
 

 

--  
www.saladartjove.cat

 

Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com> 25 de juliol de 2017 a les 9:26
Per a: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>

eei dani! creia que tu tambe estaves en aquest missatge, pero ara acabo de veure que no et van
posar.. mira. una puerta se cierra

ALDO

---------- Forwarded message ---------- 
From: Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat> 
Date: 2017-07-21 12:06 GMT+02:00 
Subject: Re: sorigué 
To: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat> 
Cc: MARTA VILARDELL <mvilardella@gencat.cat>, Oriol <oriolfontdevila@saladartjove.cat>, larafluxa
<larafluxa@saladartjove.cat> 

Hola Aldo, 

en relació a Sorigué, malauradament hem contactat amb ells i no ens fan costat pel projecte. 

No ens desanimem, mirarem altres opcions. 

La setmana vinent estaria bé tenir notícies de si des de restauració s'ho han mirat ja el tema. 
Nosaltres farem vacances a l'agost, així que estaria bé fer una una d'estat de la qüestió abans. 

Parlem la setmana vinent i també amb mnac si cal. 

Una abraçada de l'equip! 

tx 
--- 
616664685 

El 5/7/17 a las 18:41, Aldo Urbano Perez escribió: 

Si, l'altre dia quan vam fer el video al mnac vaig parlar breument amb la dona que porta
lo de la Joana (no recordo el seu nom ara...) i em va dir que encara havien de comentar el
tema amb els de restauració, que aviat ens dirien alguna cosa. 

ALDO

2017-07-05 11:35 GMT+02:00 Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>: 
Hola Aldo, 
 
ho hem comentat amb l'equip i és una opció que es pot mirar. 
Per la nostra banda anem veient quina podria ser la manenra de fer la proposta. 
 
En tot cas abans de fer moviments.  
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Crec que seria bo si ens informem mutuament de en quin moment estàn les converses amb el
museu, els propers moviments que feu amb ells, tipus trobades etc, ara per juliol. 
 
Una abraçada! 
 
tx 
--- 
 
El 5/7/17 a las 9:08, Aldo Urbano Perez escribió: 

Bones txuma! 
El passat dimecres al MNAC vam parlar de la possibilitat de que la fundació
Sorigué ens ajudés en el projecte de treure el sol lewitt del Bruc i portar-lo
al MNAC. Obro aquest mail per informar als altres del que estem pensant (ja
li vaig comentar al Dani l'altre dia, li va semblar bé) i per que n'anem
parlant de com fer avançar la proposta. Gràcies i seguim!!
ALDO
 

 

--  
www.saladartjove.cat

--  
www.saladartjove.cat

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 25 de juliol de 2017 a les 12:07
Per a: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>
Cc: Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@saladartjove.cat>, o i l_ il @ il m, "Vilardell Agulló, Marta"
<mvilardella@gencat.cat>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>

Hola!

Vaja, bueno seguim provant.
Per cert una pregunta Txuma, heu parlat amb ells per telèfon o per correu? En cas que sigui per correu, us podem
demanar els mails que us veu enviar? Per a la documentació.

Merci,

- - -

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68
[Text citat amagat]

Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat> 27 de juliol de 2017 a les 12:23
Per a: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>, Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>
Cc: Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@saladartjove.cat>, oriol fontdevila <orifontdevila@gmail.com>, "Vilardell Agulló,
Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>

Hola Daniel i Aldo, 

tal i com us deien seguim intentant opcions de col·laboració amb altres fundacions.  
Estem provant amb Cal Cego. Ja us expliquem en uns dies si hi ha avanços. 

Sobre disposar dels mails de correspondència amb Sorigué, entendreu que per fer-los públics, o disposar d'ells de
cara a tercers, necessitariem el seu consentiment. 
Des de Sala ara mateix prefeririem no entrar en aquestes gestions, donat les dates en les que estem i el volum de
feina que tenim, així com per considerar-los part del treball intern de l'equip de gestió. 

En tot cas parlem aquest dies, ja que hem rebut també l'informe de Conservació de MNAC.  
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Nosaltres demà anem al Museu per temes de casal d'estiu i mirem de preguntar sobre possibles avanços en relació
al vostre projecte. 

Una abraçada! 

Tx 
--- 

616664685 

El 25/7/17 a las 12:07, Daniel Moreno Roldán escribió: 
[Text citat amagat]
--  
www.saladartjove.cat

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 27 de juliol de 2017 a les 13:13
Per a: Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@saladartjove.cat>, oriol
fontdevila <orifontdevila@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa
<larafluxa@saladartjove.cat>

Ostres!

Aviam si els de Cal Cego s'animen. Crec que ja ens coneixen una mica, potser això els hi dona confiança.
Cap problema amb el tema dels correus, ja ho mirarem més endavant.
I sí, hem llegit detingudament i vàries vegades l'informe de la gent de restauració i conservació del MNAC. La veritat
és que, tot i que ens ha posat molt tristos la seva decisió -bàsicament diuen que no volen seguir col·laborant, oi?-
ens ha sorprés en el bon sentit que hagin dedicat tantes ganes a escriure un text així (que, tot s'ha de dir, conté un
cinisme estrepitant).

Seguim!

- - -

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68

[Text citat amagat]

Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com> 27 de juliol de 2017 a les 13:16
Per a: Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>
Cc: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>, Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@saladartjove.cat>, oriol
fontdevila <orifontdevila@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa
<larafluxa@saladartjove.cat>

Ei molt bé seguir buscant opcions! Moltes gràcies per la feina!! 
Respecte als mails amb els de Sorigué, ja ens imaginavem que potser era privat... Entenem que no es
facil. Potser millor anem veient com avança el projecte i per saber si realment en el marc total aquesta
part de la documentació té alguna importancia o no, i si val la pena llavors demanar-ls'hi el
consentiment.
De moment, el Dani i jo estem molt contents amb l'informe, es una documentació increible que denota
gran serietat i sentit del humor alhora.
Ja ens dieu si demà us diuen alguna cosa més, tot i que sembla que amb aquest informe tancaven la
seva aportació técnica al projecte, deixan-t'ho tot en mans del "mestre Serra".
Anem parlant!

ALDO

[Text citat amagat]
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Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com> 17 d’octubre de 2017 a les 18:34
Per a: Joana roda calvet <joanaroda.c@gmail.com>
Cc: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>

sisi! de fet em sembla que potser ja en sap una miqueta! dale!! gracieees

ALDO

[Text citat amagat]
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Ja ens direu com voleu que prosseguim jo estaré treballant fins a la setmana del 22 d’agost.

 

Cordialment,

 

Teresa González Verdaguer

Cap d'Educació

 

Museu Nacional d'Art de Catalunya 
Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona 
T. +34 93 622 03 60 
teresa.gonzalez@museunacional.cat 
www.museunacional.cat 

El Museu Nacional d’Art de Catalunya ha obtingut el certificat de Responsabilitat Social (IQNet SR10)  
i les certificacions mediambientals EMAS (ES-CAT-000385) i ISO 14001 (GA-2011/0486) 

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o
confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense
autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem
que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu.
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Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

demandes
2 mensajes

Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com> 23 de octubre de 2017, 1:38
Para: "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>
Cco: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>

Hola Marta!
Et fem arribar les dues demandes que enviarem al MNAC. 
Gràcies i que tinguis un bon dilluns!
ALDO

2 archivos adjuntos

demanda1.docx 
14K

demanda2.docx 
14K

Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com> 26 de octubre de 2017, 10:49
Para: "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>
Cco: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>

Bones   Marta,
No es per posar presa, sobretot, només volia saber si havies rebut les cartes bé, o si hi havia algún
problema amb les mateixes. Si es així podem reunir-nos de nou per comentar-ho. Gràcies,

[El texto citado está oculto]
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Estimats membres del departament de restauració, 
 
Probablement no ens haureu oblidat: som Daniel Moreno i Aldo Urbano, i 
vàrem demanar fa un temps un informe que avalués la possibilitat d’arrencar 
el mural de Sol Lewitt, que avui dia encara està abandonat al poble del Bruc. 
En el vostre informe, fet amb gran diligencia i amor per la prosa, ens 
advertíeu de la gran dificultat que suposaria portar a terme un procés com 
aquest amb èxit. Aprofitem aquesta nova carta per a agrair sincerament 
l’esforç que vàreu emprar en l’informe i, d’altra banda, celebrar la refinada 
ironia que destil·lava el mateix, probablement digne de millors empreses. 
 
Desgraciadament l’humor, per sagaç que sigui, no resol problemes logístics 
reals. Us informem que les últimes deliberacions amb la Sala d’Art Jove i la 
urgència de salvar el mural abans que pateixi un nou hivern ens han fet 
decantar-nos per una solució extrema, sobre la qual us volem informar com 
a professionals de la restauració i coneixedors de la matèria en més gran 
mesura que nosaltres. El Sol Lewitt del Bruc serà transferit al MNAC per un 
procediment alternatiu que accionarem durant el mes de Gener. 
 
El procediment consistirà en provocar la destrucció del Sol Lewitt del Bruc 
(executada pels nens de l’escola), no sense abans haver pres amb tot rigor 
les mesures que ens permetran fer-lo aparèixer en un dels murs del MNAC. 
És en aquest rigor on necessitem de nou la vostra ajuda. 
 
Per molt immaterial que pugui semblar el procediment que emprarem per 
transferir el mur al MNAC, la pintura segueix sent un obstacle físic que pot 
posar en entredit la nostra serietat i fer-nos perdre el respecte del món de la 
restauració. Esperem que els nostres mètodes no ofenguin la sensibilitat d’un 
departament de restauració que ha demostrat ser seriós. Per a garantitzar 
que el Sol Lewitt que reproduirem en el museu es pugui validar com a tal es 
necessari que descobrim quins pigments van ser emprats en el 2012, de 
manera que els puguem utilitzar de nou en el Gener de 2017. Demanem a 
l’equip de restauradors del MNAC un anàlisis de les mostres del mur que els 
facilitaríem de cara a saber la composició química exacta de la pintura que es 
va emprar de manera que puguem utilitzar exactament la mateixa. 
 
Agraïm la immensa paciència que està tenint l’equip de restauració amb 
aquest projecte, i preguem no desisteixin amb el nostre cas: els fruits 
arribaran. 
 
S’acomiaden formalment, 
 
Aldo Urbano i Daniel Moreno 
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A l’atenció del responsable, 
 
Som l’Aldo Urbano i el Daniel Moreno, i ens dirigim al Museu Nacional d’Art 
de Catalunya per informar de la nova forma, qui sap si grotesca, que ha pres 
el projecte en el que treballem des de fa uns mesos gràcies a la Sala d’Art 
Jove, la cúspide del qual era l’arrencament del mural de Sol Lewitt que, 
encara avui, llueix abandonat al Bruc, per a poder-lo dur a les confortables 
sales del vostre museu. 
 
Ja n’estareu al cas: el departament de restauració va haver d’advertir-nos 
dels grans perills, segons ells infranquejables, als que exposàvem el mural 
en cas d’emprar els procediments que nosaltres havíem planejat. Només ara 
comencem a entendre l’extensió de la nostra ingenuïtat i el perill que ha 
corregut el mural per culpa de la nostra intransigència. Tot i així, la rectificació 
ve acompanyada, a vegades, de saviesa, i en el nostre cas han estat els 
nostres múltiples assessors els que ens han convençut d’abandonar qualsevol 
mètode que pugui suposar un perill per al Sol Lewitt i optar per una fórmula 
més novedosa i, sobretot, exempta de riscos. A continuació us resumim el 
nou procediment escollit per unanimitat, desitjant que no ens perdeu el 
respecte que encara ens pugueu tenir. 
 
El Sol Lewitt del Bruc serà transferit mitjançant un procediment que toca 
l’àmbit de la telepatia des del poble del Bruc al MNAC. Hi ha diferents fases 
en aquest procediment, que no poden ser intercanviades; primerament, es 
prendran mesures amb tota exactitud del mural. A continuació, es procedirà 
a la destrucció del mateix, amb sort executada pels propis nens de l’escola 
del Bruc. Finalment, es reproduirà seguint els consells del departament de 
restauració en un mur del Museu Nacional. Mitjançant aquesta carta 
demandem un mur on poder pintar aquest Sol Lewitt, pintura que es 
realitzaria durant el mes de Gener, de cara a que el mural no hagi de patir 
un nou hivern que sens dubte podria acabar de esfullar-lo. 
Coneixem l’inconvenient que això podria comportar a un museu com el 
vostre; per això suggerim que no suposa un greuge el fet que el mur que ens 
oferiu sigui residual, en tant que ens assegureu que el mural de Sol Lewitt 
romandrà en el mateix sense alteracions fins a un futur infinitament llunyà, 
moment en el que el nostre projecte tocarà a la seva fi. D’aquesta manera, 
obrim la porta a tota mena de passadissos, forats d’escala o parets tapades 
amb prestatges. 
 
Agraïm de nou, i admirem, la paciència que estan demostrant amb les nostres 
demandes, i esperem que aquesta última sigui observada amb generositat. 
 
S’acomiaden formalment, 
 
Aldo Urbano i Daniel Moreno 
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Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

sobre les cartes al MNAC 
1 mensaje

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 28 de octubre de 2017, 10:56
Para: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>,
Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>, "Vilardell Agulló, Marta"
<mvilardella@gencat.cat>

Hola Aldo i Daniel, què tal?

Hem estat revisant les vostres cartes i no podem estar-nos de fer-vos un comentari general, en el qual coincidim tot
l'equip: pensem que en aquestes s'hi fa un ús excessiu de la ironia -o fins i tot podríem convenir que són obertament
sarcàstiques-, fet que possiblement resulti interessant en tant que projecte artístic però probablement redueixi
l'eficàcia en relació a les peticions que feu al museu. El to que tenen les cartes fins i tot ha portat a que ens
preguntéssim si de debò va de veritat que voleu aconseguir del museu el què exposeu amb els documents, o bé si
realment el vostre projecte ja no té per altra finalitat ara mateix que quedar en un feix de paper -de fet ja ens heu
comunicat que per la vostra banda això segon seria suficient.

En tot cas, adjunt amb aquest correu trobareu una proposta de reelaboració de les cartes que hem preparat des de
Sala d'Art Jove. No hi desapareix del tot la ironia, però es matisa considerablement. Pensem que amb aquests
redactats podria incrementar l'eficàcia de la sol·licitud que feu als departaments del MNAC. Tot i així, i en tant que
entenem que les cartes formen part del projecte artístic, per vosaltres deixem la darrera paraula sobre com procedir i
sobre quines de les cartes acabar enviant - també hi hauria l'opció encara de procedir a l'elaboració d'una tercera
proposta de carta, que pot resultar de la fusió de les dues anteriors.

Per altra banda, a les cartes queden alguns temes per resoldre que es van parlar a la darrera reunió. No sabem si
preferiu incloure'ls-hi o bé creieu que és millor tractar-los apart.

En aquest sentit queda pendent saber de la Teresa on quedaria emmagatzemada la documentació que els lliurareu,
si bé a l'arxiu mateix del MNAC o a un altre, així com queda per saber també com es podria fer això.

També queda per resoldre saber si comptarem amb un escriptor per elaborar una narració a partir de la
documentació, així com si comptar amb l'escriptor comportaria alguna despesa extra al projecte, així com si en
relació amb aquest relat amb el museu procediríem a preparar una activitat o una edició, o les dues coses. Si es
preveu alguna activitat també estaria bé que poguéssim proposar una data orientativa -d'entrada vàrem parlar del 24
de febrer- i un espai del museu -potser allà mateix on es podria fer el mural. En tot cas és important que puguem
aclarir en quant abans les despeses que es derivarien d'aquesta activitat.

A la reunió també vàreu preguntar sobre la possibilitat de consultar un seguit de documents, fotos i cartes sobre el
tema de Taüll. Vàrem quedar que la Teresa ho preguntava a la Gemma Illa.

En fi, us hem recordat els diferents imputs que, anant més enllà de la dedicació d'un mur al museu i l'anàlisi de
pigments, pensem que pot tenir sentit incloure a aquesta demanda.

Esperem els vostres comentaris al respecte.

Una abraçada,

 

Txuma, Marta, Lara i Oriol

--  
www.oriolfontdevila.net

4 archivos adjuntos

CARTA MNAC_cap de programes.docx 
16K

CARTA MNAC_restauració.docx 
16K
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Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

demandes 
3 mensajes

Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com> 30 de octubre de 2017, 13:14
Para: "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>
Cco: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>, oriol fontdevila
<orifontdevila@gmail.com>, txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>

Membres de la Sala d’Art Jove,

Abans de tot, i arrel d’aquesta última misiva vostra, creiem oportú recordar el carácter bufonesc de la nostra gesta.
Tot i la formalitat de l’aparell institucional, no hem d’oblidar que estem demanant, per posar un exemple, analitzar a
laboratori unes mostres de pintura que probablement hagin estat comprades al Lidl. Trobem del tot inoportú
descafeinar el tó de l’intercanvi epistolar en nom d’una operativitat i eficiencia que no tenen cap rellevancia en una
operació que en esencia es absurda. Amb això no volem dir que no volguem portar el Sol Lewitt al MNAC, sinó que
celebrem les petites friccions que es puguin donar mentre aquest projecte arriba a bon port.

D’altra banda, recordem que, en el cas del departament de restauració, la correspondencia es va iniciar amb el seu
informe, i es aquest el que ha marcat les pautes de la nostra resposta. En aquest sentit, celebrem totes aquelles
relacions entre institucions que puguin sortir-se de la grisor predominant a la burocracia del Museu, i aprofitem per
recordar el tó de les cartes que ens serveixen de referent: l’intercanvi epistolar entre Taüll i Barcelona durant els
arrencaments del romànic. En aquells moments la institució era jove, i les paraules menys mesurades. 

Adjuntem un parágraf que pot donar una idea de l’escasa formalitat de tota la operació:

“A Sant Climent tambe va dirme que no volia rescar res… pro va rescar, aquí veurem, ara te por i vol ser fora lo mes depresa
posible, ¡llástima que aquesta presa, no la tingues el primer dia! ¡qui sab a on forem! per colme de desditxes fins a renyit en
l’amo de la fonda, per que cansat d’aguantar tantas impertinencies li ha dit ¡prou! l’Steffanoni li ha demanat el conte, la trovat
car i adit que… quand tingui diners, pagarà. La seva dona es una mena d’Agustina de Aragon; a las juntas crida, amenaça els hi
diu <<porcos>> i que dispensin que no sapiga parlar l’espanyol.”

Vidal i Ventosa a Folch i Torres, Tahull 26 Juliol de 1920

Dit això, agraïm la dedicació que heu emprat en refer la nostra carta. Hem elaborat una tercera versió de les
demandes incloent els punts que assenyalaveu, i rebaixant la posible ironía per a que ningú en surti ferit. Esperem
que amb sort aquesta sigui del gust de tothom. Si ens doneu el vist i plau procedirem a enviar-la. 

Gràcies i fins aviat,

Daniel Moreno i Aldo Urbano

2 archivos adjuntos

CARTAMNAC_CAPDEPROGRAMES.docx 
15K

CARTAMNAC_RESTAURACIO.docx 
14K
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Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 30 de octubre de 2017, 15:18
Para: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, txuma
sanchez <txumasanchez@gmail.com>, Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>

Benvolguts Aldo i Daniel, 

des de Sala d'Art Jove donem un suport incondicional a la vostra empresa i gaudim igualment del seu to bufonesc.
Així mateix, pensem que la ironia continguda que presenten actualment les vostres missives que ajudarà
considerablement a que les petites friccions a les quals apel·leu siguin sosteniblers i que el MNAC no es retiri del
tauler de joc. Per tant, rebeu aquest correu com una aprovació a l'hora de fer-ne efectiu l'enviament quan creieu
oportú.  

Atentament, 

Equip de Sala d'Art Jove
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
--  
www.oriolfontdevila.net

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 30 de octubre de 2017, 15:22
Para: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, txuma
sanchez <txumasanchez@gmail.com>, Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>

Sols un apunt: agraïrem que en el cas dels dos enviaments poseu en còpia a la Teresa González, que és qui
coordina el projecte internament al MNAC i qui creiem que ha d'estar al corrent dels vostres passos. No em queda
clar si voleu enviar les cartes per correu postal, en aquest cas estarà bé si envieu una còpia en pdf dels douments a
la Teresa. 

Abraçada, 

O
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
--  
www.oriolfontdevila.net
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A la Att. Sr. Lluis  Alabern 
Cap de Mediació i Programació Cultural 
Palau Nacional, Parc de Montjuïc, 
08038 - Barcelona, 
 
 
 
Benvolgut Sr. Alabern, 
 
Som l’Aldo Urbano i el Daniel Moreno, guanyadors del premi Art Jove en la 
modalitat d’intervenció en l’àmbit museístic i patrimonial que atorga la Sala 
d’Art Jove juntament amb el vostre museu. El projecte, el qual vàrem poder 
presentar-li personalment fa ja uns mesos, planteja el trasllat d’un mural de 
Sol Lewitt que, encara avui, llueix abandonat al Bruc (Montserrat), per a 
poder-lo dur a les confortables sales del vostre museu. Ens dirigim avui a 
vostè per informar-lo de la nova forma, qui sap si grotesca, que ha pres el 
projecte en qüestió. 
 
Ja n’estareu al cas: el departament de restauració va haver d’advertir-nos 
dels grans perills als que exposàvem el mural en cas d’emprar els 
procediments que nosaltres havíem planejat. Només ara comencem a 
entendre l’extensió de la nostra ingenuïtat i el perill que ha corregut el mural 
per culpa de la nostra intransigència. Tot i així, la rectificació ve 
acompanyada, a vegades, de saviesa, i en el nostre cas han estat els nostres 
múltiples assessors els que ens han convençut d’abandonar qualsevol mètode 
que pugui suposar un perill per al Sol Lewitt i optar per una fórmula més 
novedosa i, sobretot, exempta de riscos. A continuació li resumim el nou 
procediment escollit per unanimitat, desitjant que no ens perdi el respecte 
que encara ens pugui tenir. 
 
Hi ha diferents fases en aquest procediment que no poden ser alterades; 
primerament, es prendran mesures amb tota exactitud del mural, així com 
mostres matèriques, i es registrarà detalladament l’obra. A continuació, es 
procedirà a la destrucció del mateix, amb sort executada pels mateixos nens 
i nenes de l’escola del Bruc on es troba situada. Finalment, es reproduirà 
seguint els consells del departament de restauració en un mur del Museu 
Nacional.  
 
És amb aquest objectiu que us escrivim la present carta amb la fi de sol·licitar 
al Museu Nacional d’Art de Catalunya la cessió d’un dels seus murs per poder 
traslladar-hi la pintura. Les mides d’aquest mur haurien de ser de 350 x 190 
cm. Som coneixedors de l’inconvenient que això podria comportar a un museu 
com el vostre; per això us volem informar que no ens suposa un greuge el 
fet que el mur que ens oferiu no sigui a les sales d’exposicions, sinó a un 
espai secundari o residual, en tant que ens assegureu que el mural de Sol 
Lewitt romandrà en el mateix sense alteracions fins a un futur infinitament 
llunyà, moment en el que el nostre projecte tocarà a la seva fi. D’aquesta 
manera, obrim la porta a tota mena de passadissos, forats d’escala o parets 
tapades amb prestatges.  
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Desitgem dur a terme aquesta tasca cap al mes de gener, de cara a que el 
mural no hagi de patir un nou hivern que sens dubte podria acabar de 
esfullar-lo. 
 
Agraïm de nou, i admirem, la paciència que vostè i el seu equip estan 
demostrant amb les nostres demandes, i esperem que aquesta última sigui 
observada amb generositat. 
 
Quedem a la seva disposició per qualsevol dubte que pugui tenir respecte a 
la proposta. 
 
Aprofitem l’avinentesa, per fer-los arribar una ben cordial salutació. 
 
 
 
 
 
Aldo Urbano      Daniel Moreno 
 
Barcelona, 24 d’octubre de 2017 
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los arribar les mostres a fi de saber la composició química exacta de la pintura 
que es va emprar en la realització del Sol Lewitt. 
 
Agraïm la immensa paciència que està tenint l’equip de restauració amb 
aquest projecte, i preguem no desisteixin amb el nostre cas: els fruits 
arribaran. 
 
Una ben cordial salutació. 
 
 
 
 
Aldo Urbano       Daniel Moreno 
 
Barcelona, 24 d’octubre de 2017 
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(Missatge de whatsapp mai enviat a la Lara Fluxà, treballadora de la Sala d’Art Jove) 

 

Estimada Lara, 

Aquest missatge es de part d’en Daniel Moreno i l’Aldo Urbano. Preguem, abans de res, 
que mantinguis el seu contingut en la més extrema confidencialitat, evitant-te així 
majors perjuris que ens entristiria molt haver de provocar.  

Com saps, el nostre projecte amb la Sala d’Art Jove avança pesadament i, entre 
nosaltres, fa aigües per tot arreu. En la nostra ofuscació ens ha vingut a la ment un 
reducte de documentació que podria salvar-lo, però al qual ens està vetat l’accés. Com 
saps, el nostre projecte es basa en la correspondència creuada entre institucions, i 
quina correspondència podria ser més preuada per nosaltres que la del grup de 
WhatsApp intern dels membres de la Sala d’Art Jove? La teva tasca serà facilitar-nos 
aquesta informació, i a canvi d’aquest discret espionatge rebràs 200 euros. Espera, 
conec la teva indignació! Però no pensis en tu com una rata, una espia o una criminal, 
sinó com la persona clau que va portar el nostre projecte a les estrelles. No cal dir que 
en cas d’acceptar ningú sabria la teva responsabilitat en el cas. 

Ens agradaria saber el més aviat possible quina es la teva postura davant de la nostra 
oferta. En quant a publicar-la en el mateix grup de WhatsApp del que demanem 
informació, esperem que tu mateixa comprenguis la perillositat que això implicaria. 
D’altra banda, i com passa sovint, la neutralitat ha deixat de ser una opció: si contestes 
afirmativament, rebràs de nosaltres dos missatges més; si contestes negativament, en 
rebràs un. 

S’acomiaden cordialment, 

Daniel Moreno i Aldo Urbano 
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Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

demanda 

ALABERN VAZQUEZ, LUIS <luis.alabern@museunacional.cat> 3 de noviembre de 2017, 12:07
Para: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>
Cc: "GONZALEZ VERDAGUER, TERESA" <teresa.gonzalez@museunacional.cat>, Daniel Moreno Roldán
<morenoroldan.daniel@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa
<larafluxa@saladartjove.cat>, Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@saladartjove.cat>, Txuma Sanchez
<txumasanchez@saladartjove.cat>

Benvolguts Aldo i Daniel,

 

Ens sembla molt be la vostra proposta. Hem estat buscant un parell de possibles parets per encabir la
pintura mural. Quan vulgueu, podeu venir al Museu i us ensenyem els murs que tenim pensats.

 

Una abraçada

 

Lluís Alabern i Vázquez

Cap de Mediació i Programació Cultural 

Museu Nacional d'Art de Catalunya 
Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona 
T. +34 93 622 03 60 
FAX +34 93 622 03 74 
luis.alabern@museunacional.cat

www.museunacional.cat 

El Museu Nacional d’Art de Catalunya ha obtingut el certificat de Responsabilitat Social (IQNet SR10)  
i les certificacions mediambientals EMAS (ES-CAT-000385) i ISO 14001 (GA-2011/0486) 

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o
confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense
autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem
que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu.

 

De: Aldo Urbano Perez [mailto:aldourbanoperez@gmail.com]  
Enviat: dijous, 2 de novembre de 2017 11:37 
Per a: ALABERN VAZQUEZ, LUIS <luis.alabern@museunacional.cat> 
A/c: GONZALEZ VERDAGUER, TERESA <teresa.gonzalez@museunacional.cat>; Daniel Moreno Roldán
<morenoroldan.daniel@gmail.com>; Vilardell Agulló, Marta <mvilardella@gencat.cat>; larafluxa
<larafluxa@saladartjove.cat>; Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@saladartjove.cat>; Txuma Sanchez
<txumasanchez@saladartjove.cat> 
Tema: demanda

 

Hola Lluís,

[El texto citado está oculto]

ALDO
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Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>

novetats mnac? 
15 missatges

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 13 de desembre de 2017 a les 12:57
Per a: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>
Cc: txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>

Hola Aldo i Daniel, què tal?

Heu pogut avançar amb la proposta? Heu prosseguit amb el tema del mur? I, així mateix, en la calendarització de les
accions? 

Abraçada,

O 

--  
www.oriolfontdevila.net

Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com> 13 de desembre de 2017 a les 15:37
Per a: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>, txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>, "Vilardell
Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>

Hola Oriol!
Anem avançant, si. Hem estat anant al MNAC i veient-nos amb la gemma illa per acabar de transcriure
tota la documentació de les cartes de taüll i entendre bé el que passava. Tot i que hem de visitar
encara algún arxiu de fotos, aquesta part ja la tenim casi tancada.
Després, estem perseguint l'alcalde per quedar pero encara no ens ha donat hora, creiem que potser
el veurem la setmana que ve, es bastant urgent ja... Quan poguem veure'l tot estarà més clar i us
informem.
Paral·lelament aquests últims dies observem el trist conflicte que està generant lo de les obres de
Sixena, i no podem més que esperar que algún dia el nostre Sol Lewitt n'origini un de comparable.
Us diem més coses quan haguem vist l'alcalde.
Gràcies i fins aviat,

ALDO

[Text citat amagat]

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 19 de desembre de 2017 a les 12:54
Per a: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>
Cc: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>, txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>, "Vilardell
Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>

D'acord, Aldo, moltes gràcies,  

aquesta setmana ens aniria bé si poguéssim esbrinar més coses sobre el tancament del vostre projecte i les dates
que ens ocuparà el mes de gener. Si a mitjan de setmana ens en podeu dir alguna cosa, millor que millor.  

Abraçada, 

O
[Text citat amagat]
[Text citat amagat]
--  
www.oriolfontdevila.net

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 20 de desembre de 2017 a les 17:54
Per a: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
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Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>, "Vilardell Agulló,
Marta" <mvilardella@gencat.cat>

Hola Oriol,

La nostra idea és fer el trasllat (destrucció del mural del Bruc i reproducció del mateix al MNAC) a finals de gener o
principis de febrer. Per exemple el dia 3 de febrer ens seria perfecte. No obstant, l'alcalde encara no ens està donant
cap data tancada. Ens està esquivant una mica últimament. El seguim apretant.

La presentació oficial al MNAC (on hauríem de tenir la publicació impresa) vem dir de fer-la el dia 24 de febrer. Anem
detallant coses sobre la presentació en sí. Entre d'altres, tenim la idea de tenir en exposició, dins de l'esdeveniment
de la donació del mural, alguns documents originals a la biblioteca. 

Anem parlant!

- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 
[Text citat amagat]

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 21 de desembre de 2017 a les 9:00
Per a: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>, "Vilardell Agulló,
Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>

Hola de nou, 

el 3 de febrer tindrem tot el dia d'activitat a Sala d'Art Jove, doncs presentarem la meitat dels projectes de creació a
La Escocesa al llarg de tot el dissabte. Millor no contraprogramar-nos. O, en tot cas, l'equip de la Sala no podríem
estar pel trasllat llavors.  

em puc imaginar que a l'alcalde, a l'hora de la veritat, li vingui el cangueli. Qui podria ser un bon còmplice aquí és la
direcció o professorat de l'escola; hi heu pogut parlar? 

pel que fa a la publicació, mantenim el 24 de febrer doncs. En  tot cas és bastant ajustat: heu començat a treballar
amb la publi? quins materials inclourà? Més que res, si la basem en documentar el treallat, de principis de febrer al
24 hi ha tan poc marge que potser ens agafem els dits.  

Seguim! 

Abraçada, 

O
[Text citat amagat]
[Text citat amagat]
--  
www.oriolfontdevila.net

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 21 de desembre de 2017 a les 11:13
Per a: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>, "Vilardell Agulló,
Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>

Val sí, canviem-ho de dia doncs. Com ho veieu de fer el 27 de gener per exemple? Ens dona una setmana més de
marge per a la publicació. 

Confiem que l'alcalde no es tiri enrere (de fet ens està seguint el rotllo enviant-nos mails amb un to peculiar). No
obstant, és molt bona idea pensar en la directora de l'escola com a còmplice. Hi hem parlat i sembla que li interessa
(no li sembla cap bogeria). A més, vol col·laborar amb la residència d'artistes de Can Serrat per altres raons, potser
podem fer servir aquest lligam també per assegurar-nos que ens seguirà donant suport. A part d'això, estem fent una
"campanya de concienciació" amb el suport de la regidoria de cultura per tal de promoure el valor del mural del Sol
Lewitt per a la gent del Bruc. Entre d'altres coses, hem aconseguit que la biblioteca tingui de forma permanent tres
catàlegs de Sol Lewitt. Estem organitzant una xerradeta informativa també. Tot això pot ajudar a fer que l'alcalde no
ens falli.
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I sí, ja estem treballant en la publicació. Hem parlat amb el Víctor Balcells, i ho veu bé de temps. Encara estem
acabant de decidir l'estructura, però inclourà part de la documentació que hem transcrit de la correspondència de
Taüll, part de la documentació que estem acumulant en la producció d'aquest projecte i una correspondència ficticia
situada en un futur relativament llunyà. Estem interessats en que, d'alguna manera, la publicació tingui un format
similar als documents d'arxiu de la biblioteca (una cartulina on s'inclouen cartes de forma ordenada, però que acaben
generant una lectura més aviat fragmentada). 

Us anem informant!

- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 

[Text citat amagat]

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 21 de desembre de 2017 a les 11:33
Per a: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>, "Vilardell Agulló,
Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>

Moltes gràcies, Daniel, 

Pel que necessitis anem parlant, ok?  

Pel que fa al trasllat, creieu que s'haurà d'anunciar des de Sala d'Art Jove o bé voleu limitar la comunicació del
projecte a la presentació de la publicació? Potser val la pena donar cobertura a l'acte del trasllat encara que no hi
esperem públic, però deixem a les vostres mans decidir això.  

Una abraçada, 

O
[Text citat amagat]
[Text citat amagat]
--  
www.oriolfontdevila.net

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 21 de desembre de 2017 a les 11:40
Per a: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>

Hola Oriol,

Sí, potser seria interessant difondre el trasllat en aquest sentit. Seria súper guai si poguéssim fer aparèixer el mural
del Sol Lewitt en algun mitjà de comunicació. Amb això Sala d'Art Jove ens podria ajudar d'alguna forma? Potser la
idea seria fer-ho un cop ja feta la presentació, no?

Gràcies!

- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 

[Text citat amagat]

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 21 de desembre de 2017 a les 12:00
Per a: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>,
txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>, Aldo Urbano Perez
<aldourbanoperez@gmail.com>
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--  
www.oriolfontdevila.net

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 3 de gener de 2018 a les 20:06
Per a: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>, larafluxa
<larafluxa@saladartjove.cat>, Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

Hola!

Tenim un parell de notícies noves:

-El text que es presentarà el dia de la inauguració del mural al final serà escrit per dos escriptors (i no només un).
Seran el Víctor Balcells i el Gabriel Ventura. El text tindrà un format de correspondència entre els dos.

-Creiem que hauríem de canviar la data de presentació del mural i la publicació. El dia 24 de febrer, que era el que
havíem dit en un principi, és ARCO... Us sembla si ho prorroguem al cap de setmana següent, el del 3 de març?

- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 

[Text citat amagat]

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 3 de gener de 2018 a les 22:27
Per a: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>
Cc: "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>, larafluxa
<larafluxa@saladartjove.cat>, Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

holes, 

en parlaré amb els companys de sala d'art jove però, efectivament, ARCO és un motiu de força major. Travessant el
llindar del març, però, esgoteu ja tot el crèdit: no podrem assumir projectes de 2017 més enllà d'aquesta data. 

La intervenció i la presentació de l'obra i publicació hauran d'haver quedat resoltes abans del 3 sí o sí.  

Abraçada, 

O   
[Text citat amagat]
[Text citat amagat]
--  
www.oriolfontdevila.net

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 3 de gener de 2018 a les 22:44
Per a: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>, larafluxa
<larafluxa@saladartjove.cat>, Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

D'acord! Moltíssimes gràcies Oriol.

Us sembla aleshores si tanquem les dates següents per a que ho pugui avisar a la gent del MNAC.

27 de gener: Trasllat del mural

3 de març: Presentació oficial del mural + la publicació

Ens veiem,

- - - 
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Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 

[Text citat amagat]

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 3 de gener de 2018 a les 23:40
Per a: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>
Cc: "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>, larafluxa
<larafluxa@saladartjove.cat>, Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

ok,  

esperem que avancin bé les negociacions amb l'alcalde i la directora del col·legi... per qualsevol cosa ho anem
comentant.  

abraçada, 

O
[Text citat amagat]
[Text citat amagat]
--  
www.oriolfontdevila.net
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Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>

Projecte Sol Lewitt - Sala d'Art Jove 
3 missatges

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 20 de desembre de 2017 a les 18:07
Per a: "ALABERN VAZQUEZ, LUIS" <luis.alabern@museunacional.cat>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

Hola Lluís,

Tal com vem quedar, respecte al projecte del mural del Sol Lewitt, ens interessa poder fer servir una de les parets
principals de la sala oval per pintar-lo. De quina forma hem de prosseguir per confirmar-ho? Com duem a terme tota
la qüestió del contracte o acord de donació?

També, com vem quedar, en cas que vulgui canviar el mural de lloc, l'haurien de moure a aquella paret que ens veu
ensenyar pels passadissos soterranis. De la mateixa forma, voldríem poder mostrar aquest espai al públic el dia de
la presentació oficial. 

Moltes gràcies!
- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 

ALABERN VAZQUEZ, LUIS <luis.alabern@museunacional.cat> 21 de desembre de 2017 a les 11:44
Per a: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, "GONZALEZ VERDAGUER, TERESA"
<teresa.gonzalez@museunacional.cat>

Hola Daniel, Hola Aldo,

 

Ara que heu confirmat que voleu pintar el mural a la Sala Oval, jo mateix faré les gestions internes per
veure en quines dates podria ser. I també us farem una proposta de conveni i/o document de donació
de la peça. La setmana del 8 de gener us confirmo dates i documentació.

 

Gràcies

 

Lluís Alabern i Vázquez

Cap de Mediació i Programació Cultural 

Museu Nacional d'Art de Catalunya 
Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona 
T. +34 93 622 03 60 
FAX +34 93 622 03 74 
luis.alabern@museunacional.cat

www.museunacional.cat 

El Museu Nacional d’Art de Catalunya ha obtingut el certificat de Responsabilitat Social (IQNet SR10)  
i les certificacions mediambientals EMAS (ES-CAT-000385) i ISO 14001 (GA-2011/0486) 

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o
confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense
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autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem
que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu.

 

De: Daniel Moreno Roldán [mailto:morenoroldan.daniel@gmail.com]  
Enviat: dimecres, 20 de desembre de 2017 18:07 
Per a: ALABERN VAZQUEZ, LUIS <luis.alabern@museunacional.cat> 
A/c: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com> 
Tema: Projecte Sol Lewi - Sala d'Art Jove

[Text citat amagat]

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 21 de desembre de 2017 a les 11:53
Per a: "ALABERN VAZQUEZ, LUIS" <luis.alabern@museunacional.cat>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, "GONZALEZ VERDAGUER, TERESA"
<teresa.gonzalez@museunacional.cat>

Genial! Moltes gràcies per la teva ajuda Lluís!

Bones festes!

- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 

[Text citat amagat]
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Els artistes Aldo Urbano, amb NIF .... i Daniel Moreno, amb NIF ..., guanyadors del premi Art 
Jove (convocatòria 2017) en la modalitat d’intervenció en l’àmbit museístic i patrimonial que 
atorga la Sala d’Art Jove del Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya, 
autoritzen el Museu Nacional d’Art de Catalunya a realitzar el traspàs del mural pintat a un 
mur exterior de l’Escola El Bruc (Montserrat), seguint les traces d’una peça de l’artista Sol 
LeWitt, del qual són autors. 

En data ... de febrer de 2018, es farà efectiu el traspàs, consistent en fer desaparèixer el mural 
existent al mur de l’escola i repintar-lo en una paret reservada a l’efecte a les instal·lacions del 
Museu Nacional, concretament un mur situat entre la botiga i el taller gran d’Educació. Quan 
el mural s’hagi d’esborrar de la paret esmentada, el Museu Nacional es compromet a tornar-
lo a pintar a un dels soterranis del Museu, concretament a un tram de paret que uneix la 
reserva de pedra amb la sortida d’emergència sota la sala 25. 

Els senyors Urbano i Moreno manifesten que disposen dels permisos corresponents de les 
autoritats competents per tal de realitzar el traspàs del mural a les instal·lacions del Museu 
Nacional, exonerant al mateix de qualsevol responsabilitat al respecte. 

Els senyors Urbano i Moreno fan donació al Museu Nacional del mural sorgit de l’operació de 
traspàs i repintat, i cedeixen gratuïtament al Museu Nacional per tot el període de vigència 
del dret de la propietat intel·lectual, per a tots els països, els drets d’exposició, així com tots 
els drets de reproducció per a qualsevol material editat pel Museu Nacional. 

Per la seva banda, el Museu Nacional es compromet a fer constar la procedència del mural i a 
respectar en tot moment els drets de propietat intel·lectual corresponents, en qualsevol 
material en què pogués aparèixer el mural. 

Els senyors Urbano i Moreno fan donació a la Biblioteca del Museu Nacional d’un dossier de 
documentació sobre el projecte, per tal que pugui ser consultat lliurement per tot aquell que 
ho requereixi.  

 

I en prova de conformitat, les parts signen el present document en triplicat exemplar i a un 
sol efecte, a Barcelona, en data ... de gener de 2018. 

 

 

 

 

Aldo Urbano   Daniel Moreno  Víctor Magrans Julià 
Administrador del Museu  Nacional 
d'Art de Catalunya 
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Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>

Resposta de la directora de l'Escola del Bruc 
7 missatges

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 25 de gener de 2018 a les 16:39
Per a: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>, Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>, "Vilardell Agulló,
Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>, "ALABERN VAZQUEZ, LUIS"
<luis.alabern@museunacional.cat>, "GONZALEZ VERDAGUER, TERESA" <teresa.gonzalez@museunacional.cat>,
Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>, Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@saladartjove.cat>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

Hola a tots,

Avui ens hem trobat amb la directora de l'Escola del Bruc i està molt entusiasmada. Li encanta la idea i hi vol
col·laborar. Ha acceptat que el dia 13 de febrer "arrenquem" el mural i que el portem al MNAC. També estaria
contenta de participar en la roda de premsa del 14 de febrer. Si fa falta, diu que està disposada a trobar-se amb tots
nosaltres al MNAC per acabar de detallar coses.

Ella ha tingut la idea, que trobem excel·lent, d'instal·lar un cartell/placa informativa (tipus com de ruta excursionista)
davant del mur, un cop pintat de blanc. En aquest cartell hi hauria un text explicant les peripècies d'aquest mural i
fotografies documentant el procés de tot plegat (imatges del mural abans, el mural al MNAC, el procés
d'"arrencament", etc.). S'hauria de mirar la forma de construir o encarregar un d'aquests cartells.

L'altra idea que ella tenia, i que crec que ja havíem comentat en alguna reunió, era organitzar una visita amb els
nens i profes de l'escola del Bruc al MNAC per veure el mural. Per tal de fer això hauríem de llogar un autocar (o
potser dos? segons el nombre de gent interessada).  

Hem tingut la sort també que la Setmana Cultural (moment en el que pinten un nou mural) serà del 19 al 23 de març.
Seria genial poder fer coincidir aquests dos esdeveniments (la inauguració del cartell i la visita al MNAC) amb
aquestes dates.

La cosa, però, és que nosaltres tenim el problema que ja no disposem de més pressupost per part de la beca de la
Sala d'Art Jove. Hi hauria alguna altra forma de costejar-ho? Ella ens comentava que l'escola del Bruc no podria
aportar res (realment no disposen de gaire pressupost, és una escola molt petita). Aviam si podem trobar alguna
forma de tirar això endavant.

Seguim!

- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 25 de gener de 2018 a les 16:47
Per a: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>, Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>,
"Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>, "ALABERN VAZQUEZ, LUIS"
<luis.alabern@museunacional.cat>, "GONZALEZ VERDAGUER, TERESA" <teresa.gonzalez@museunacional.cat>,
Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>, Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@saladartjove.cat>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

Està perfecte, enhorabona Daniel i Aldo! 

Un parell de consideracions ràpid i en seguim parlant: 

La carta de compromís de l'escola, això com quedaria? 

Pel que fa a l'autocar, des de Sala estem totalment fora de pressupost al respecte dels projectes de 2017. En tot cas
la setmana vinent en parlarem. No sé si des del MNAC també es pot considerar la iniciativa, que sembla d'allò més
pertinent.  
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Pel que fa al cartell/placa, quan s'instal·laria? Durant la Setmana Cultural o bé abans? En tot cas seria pertinent que
auqest capítol entrés també a la publicació, no? Pel que fa a la construcció d'aquest cartell sí que us hauria d'entrar a
vosaltres en el pressu, ok? 

Abraçada, i a celebrar-ho :-) 

O
[Text citat amagat]
[Text citat amagat]
--  
www.oriolfontdevila.net

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 26 de gener de 2018 a les 11:33
Per a: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa
<larafluxa@saladartjove.cat>, "ALABERN VAZQUEZ, LUIS" <luis.alabern@museunacional.cat>, "GONZALEZ
VERDAGUER, TERESA" <teresa.gonzalez@museunacional.cat>, Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>,
Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@saladartjove.cat>, Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

Hola Oriol!

Ostres, ens hem oblidat totalment de demanar-li la carta de compromís. Parlem amb ella i li demanem.

Mirem aviam si des de el MNAC es pot considerar lo de l'autocar.

Respecte a la placa, la idea seria instal·lar-la tan aviat com sigui després de l'arrencament. D'aquesta forma tindríem
temps d'incloure-la dins de la publicació i estaria llesta per la setmana cultural. El tema pressupost, el que passa és
que ja no en tenim més (el poc que ens queda és per la compra de pintures), no ens queda ni per honoraris nostres.
Potser podem trobar una manera de subvencionar això. Una idea seria reciclar un cartell d'aquests? O construir-lo
nosaltres mateixos. Demanar diners a l'Ajuntament del Bruc és una altra opció, però la veig més complicada i lenta.

Ens veiem,

- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 

[Text citat amagat]

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 26 de gener de 2018 a les 13:07
Per a: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>
Cc: Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa
<larafluxa@saladartjove.cat>, Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>, Oriol Fontdevila
<oriolfontdevila@saladartjove.cat>, Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

Hola Dani,  

trec a Lluís i a Teresa del mail. Respostes ràpides per progressar en la conversa: 

Quan dius, 'reciclar un cartell d'aquests' no entenc a què et refereixes.  

Pel que fa a la placa a l'escola, no veuria malament que la financés l'ajuntament o la mateixa escola, doncs al cap i a
la fi és la seva aportació el projecte.  

En qualsevol cas, us puc demanar: en què us heu gastat la pasta? Fins on em puc imaginar, fins ara hauríeu finançat
el treball dels col·laboradors... i?? -en tot cas no entengueu la pregunta com una fiscalització, és sols per estudiar
com procedim.  

Abraçada, 

O
[Text citat amagat]
[Text citat amagat]
--  
www.oriolfontdevila.net
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Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com> 26 de gener de 2018 a les 15:46
Per a: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>, Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>, "Vilardell
Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>, Txuma Sanchez
<txumasanchez@saladartjove.cat>, Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@saladartjove.cat>

ei oriol! pues la pasta ha anat:

500€ per la Joana Roda. Ara sembla molt exagerat, pero té una explicació: li vam dir a principis
d'Octubre, això era abans de "l'arrencament conceptual". En aquell moment volíem aconseguir
l'arrencament literal i hi havia la previsió de contectar posibles persones interessades durant un any
mes o menys. Al cap d'un mes ens vam reunir i vau dir que el projecte havia d'acabar ja, es va
inventar l'arrencament conceptual, amb lo cual ara mateix li han quedat uns honoraris molt exagerats
ja que no hi ha tanta feina a fer, pero en fi.

250€ pel Gabriel Ventura, un dels escriptors col·laboradors
250€ pel Victor Balcells, l'altre escriptor col·laborador

ALDO

[Text citat amagat]

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 26 de gener de 2018 a les 17:08
Per a: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>
Cc: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>, Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>, "Vilardell
Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>, Txuma Sanchez
<txumasanchez@saladartjove.cat>, Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@saladartjove.cat>

sí, efectivament la pasta no dóna per gaire... Els honoraris de la Joana no em semblen per res exagerats, el què és
exagerat el volum de feina que hi ha pels pocs diners que en resulten en tot cas... De fet, la Joana escriurà a la
publicació final, oi? 

lo de la placa a l'escola, creieu que estem parlant de molts diners? De fet si ho promou la mateixa escola o
ajuntament i fins i tot ho fan en la seva senyalètica -tenen senyalitzacions d'itineraris turístics per exemple o coses
així? Potser té gràcia... 

Pel que fa a l'autocar, això puja ràpid cap a 600 €, tan de bo ho pugués cobrir el MNAC... 

Abraçada, 

O
[Text citat amagat]
[Text citat amagat]
--  
www.oriolfontdevila.net

Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com> 26 de gener de 2018 a les 21:29
Per a: oriol fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>, txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>, "Vilardell
Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>, Txuma Sanchez
<txumasanchez@saladartjove.cat>, Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@saladartjove.cat>

Bueno, la joana no escriura a la publicació. Em referia a que es un pel desproporcionat respecte als escriptors
potser.. pero bé, si, tothom està cobrant poc. A veure si l'ajuntament ho pot fer lo del cartell, si. Gracies i seguim!
[Text citat amagat]
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El treball burocràtic és com si et facilités molt la vida... però al final, de tant que te la facilita, te’n tornes 
dependent, és com si se t’empassés.

(Comentari de la Marta Vilardell durant la reunió del 15 de Gener al MNAC, amb els menbres de la Sala 
d’Art Jove).

154



Qui és el Pepe Serra?

(Comentari de l’Aldo Urbano durant la reunió del 15 de Gener al MNAC, amb els menbres 
de la Sala d’Art Jove).
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Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

memoria 
2 mensajes

Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com> 16 de enero de 2018, 10:26
Para: Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@saladartjove.cat>
Cco: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>

Ei Oriol! 
Durant la conversa d'ahir amb els del MNAC vas explicar algo de que a les verges (o sants, no recordo)
els hi deixaven els ulls sense pintar fins el moment en que "inauguraven", i llavors els hi pintaven al
obrir, i comparaves aixo amb el últim toque del nostre sol lewitt. Algo així crec recordar. Creus que
podríes mig transcriure el que vas dir o algo similar? Més o menys. molaría per la documentació!

ALDO

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 17 de enero de 2018, 13:12
Para: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>,
txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, larafluxa
<larafluxa@saladartjove.cat>

És que faig servir poc el correu de sala, ara veig els missatges de l'Aldo.  

Sobre aquest tema, podeu consultar: David Freedberg, "El poder de las imágenes", de Cátedra. Hi ha tot un capítol
dedicat a cerimònies de consagració amb les que s'insufla de vida a una imatge o a una escultura, és a dir, se li
atribueixen poders màgics a partir d'aquí o se la fa representant legítim d'alguna deïetat. En el punt culminant
d'aquests rituals hi ha el moment de pintar els ulls a les imatges, ja que fer-li els ulls a una imatge s'hauria entès com
un procés per vivificar-la, dotar-la de vida. A mi em sembla un tema apassionant però en sé poc més, hauríeu de
consultar el llibre -que és pràcticament un best seller de la història de l'art.  

Ara em miro la nota de premsa. 

O
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
--  
www.oriolfontdevila.net
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Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>

Text i imatge per la nota de premsa 
3 missatges

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 17 de gener de 2018 a les 22:12
Per a: "GONZALEZ VERDAGUER, TERESA" <teresa.gonzalez@museunacional.cat>, "ALABERN VAZQUEZ, LUIS"
<luis.alabern@museunacional.cat>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>, "Vilardell Agulló, Marta"
<mvilardella@gencat.cat>, Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>, Oriol Fontdevila
<oriolfontdevila@saladartjove.cat>

Hola,

Us adjuntem aquí el text que hem ideat per la nota de premsa. També afegim la imatge del mural del Bruc.

Moltes gràcies,

- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 

2 fitxers adjunts

picture_withcar.JPG 
2520K

notapremsa_sollewittelbruc.docx 
12K

ALABERN VAZQUEZ, LUIS <luis.alabern@museunacional.cat> 18 de gener de 2018 a les 10:27
Per a: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>, "GONZALEZ VERDAGUER, TERESA"
<teresa.gonzalez@museunacional.cat>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>, "Vilardell Agulló, Marta"
<mvilardella@gencat.cat>, Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>, Oriol Fontdevila
<oriolfontdevila@saladartjove.cat>

Benvolguts,

 

Em sembla molt publicable la vostra proposta de premsa. Parlem amb els departaments de premsa i
comunicació i us diem alguna cosa.

 

Gràcies

 

Lluís Alabern i Vázquez
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Cap de Mediació i Programació Cultural 

Museu Nacional d'Art de Catalunya 
Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona 
T. +34 93 622 03 60 
FAX +34 93 622 03 74 
luis.alabern@museunacional.cat

www.museunacional.cat 

El Museu Nacional d’Art de Catalunya ha obtingut el certificat de Responsabilitat Social (IQNet SR10)  
i les certificacions mediambientals EMAS (ES-CAT-000385) i ISO 14001 (GA-2011/0486) 

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o
confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense
autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem
que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu.

 

De: Daniel Moreno Roldán [mailto:morenoroldan.daniel@gmail.com]  
Enviat: dimecres, 17 de gener de 2018 22:12 
Per a: GONZALEZ VERDAGUER, TERESA <teresa.gonzalez@museunacional.cat>; ALABERN VAZQUEZ, LUIS
<luis.alabern@museunacional.cat> 
A/c: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>; larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>; Vilardell Agulló, Marta
<mvilardella@gencat.cat>; Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>; Oriol Fontdevila
<oriolfontdevila@saladartjove.cat> 
Tema: Text i imatge per la nota de premsa

[Text citat amagat]

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 18 de gener de 2018 a les 10:45
Per a: "ALABERN VAZQUEZ, LUIS" <luis.alabern@museunacional.cat>
Cc: "GONZALEZ VERDAGUER, TERESA" <teresa.gonzalez@museunacional.cat>, Aldo Urbano Perez
<aldourbanoperez@gmail.com>, larafluxa <larafluxa@saladartjove.cat>, "Vilardell Agulló, Marta"
<mvilardella@gencat.cat>, Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>, Oriol Fontdevila
<oriolfontdevila@saladartjove.cat>

D'acord. 

Gràcies Lluís!

- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 

[Text citat amagat]
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El Museu Nacional accepta el Sol Lewitt del Bruc a la seva col·lecció 

Acte: presentació amb roda de premsa del trasllat de la pintura mural de Sol 
Lewitt al Museu Nacional.   

Hora: 12h                  

Data: 14 de febrer de 2018 

Lloc: Sala Oval, Museu Nacional d'Art de Catalunya 

L'Ajuntament del Bruc ha cedit el Sol Lewitt que lluia en un dels murs dels seus 
carrers a la col·lecció del departament educatiu del Museu Nacional, on hi 
restarà de forma permanent. El trasllat es durà a terme el dia 14 de febrer, en 
una maniobra logística que portaran a terme els artistes Daniel Moreno i Aldo 
Urbano i que no deixa de recordar els arrencaments que es van produir a 
principis del segle XX, quan el MNAC va adquirir els murals romànics de Taüll. 
El nou emplaçament reservat per el mural serà un dels murs de la Sala Oval, 
espai central del Museu Nacional. 

El Sol Lewitt del Bruc, executat l'any 2012 pels nens de l’escola primària d'El 
Bruc, és una de les rareses que aquest artista té disperses pel nostre territori, 
raó per la qual s’ha cregut oportú traslladar la pintura en un espai on les 
condicions de conservació i visibilitat fossin les més idónies. La Sala d’Art Jove 
de la Generalitat de Catalunya va encetar la col·laboració amb el Museu 
Nacional que ha fet possible aquesta operació i, de la mà dels artistes Aldo 
Urbano i Daniel Moreno, ha acompanyat les llargues negociacions que 
culminen ara en aquest acte inaugural i roda de premsa. Hi intervindran els 
artistes, les autoritats del Bruc i la direcció del Museu Nacional.  
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Para: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: "ALABERN VAZQUEZ, LUIS" <luis.alabern@museunacional.cat>, "GONZALEZ VERDAGUER, TERESA"
<teresa.gonzalez@museunacional.cat>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, Txuma Sanchez
<txumasanchez@saladartjove.cat>, Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>, Oriol Fontdevila
<oriolfontdevila@saladartjove.cat>, Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

Hola,

Sí, Oriol, ara que ho dius, sí que és cert que dir fins al 2500 sona una mica estrambòtic. En tot cas, aleshores
hauríem d'especificar al document que entrarà al MNAC de forma permanent.

Respecte a lo de l'autocar, ja ho podeu veure al mail que us hem reenviat. Ens ha sorprès una mica el to. Pel que
havíem parlat amb ella, per ells portar el mural al MNAC era una acció molt maca sense cap tipus de benefici. Ara de
cop ens escriu dient això. Per part del MNAC és impossible, doncs? Els hi podem comentar aviam si l'escola pot
finançar alguna part. Una altra cosa és que això de l'autocar no fa falta que sigui ara mateix, tenim certa flexibilitat
amb la data. No sé si fa les coses més fàcils això.

Sobre la carta de compromís, ja veieu al mail reenviat que ella ens la farà arribar tan bon punt s'especifiqui que el
mural restarà de forma permanent al MNAC.

Gràcies i bona nit!!!

- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 

[El texto citado está oculto]

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 12 de febrero de 2018, 22:24
Para: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>
Cc: "ALABERN VAZQUEZ, LUIS" <luis.alabern@museunacional.cat>, "GONZALEZ VERDAGUER, TERESA"
<teresa.gonzalez@museunacional.cat>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, Txuma Sanchez
<txumasanchez@saladartjove.cat>, Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>, Oriol Fontdevila
<oriolfontdevila@saladartjove.cat>, Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

Ahà, no havia vist l'adjunt, vaia... 

Però el document que us va passar el Lluís, que no ho diu que queda al MNAC de manera permanent? 

En tot cas la directora es confon amb això de les "expsicions permanents". Suposo que vol dir "col·leccions
permanents", i potser és important explicar-li que el mural quedarà catalogat com a recurs educatiu. En tot cas això
ja ho confirmarà el MNAC.  

Pel que fa a l'autocar, si va sense data fixa segur que facilita les coses -abans del 2500 segur que uns o altres
trobarem els recursos :-) En tot cas aviam que hi diu al MNAC... potser amb pressupostos de 2019 sinó? 

Abraçada, 

O
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
--  
www.oriolfontdevila.net

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 12 de febrero de 2018, 22:28
Para: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: "ALABERN VAZQUEZ, LUIS" <luis.alabern@museunacional.cat>, "GONZALEZ VERDAGUER, TERESA"
<teresa.gonzalez@museunacional.cat>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, Txuma Sanchez
<txumasanchez@saladartjove.cat>, Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>, Oriol Fontdevila
<oriolfontdevila@saladartjove.cat>, Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>

De fet, ara que ho veig, sí que s'explica tot això:
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"En data ... de febrer de 2018, es farà efectiu el traspàs, consistent en fer desaparèixer el
mural existent al mur de l’escola i repintar-lo en una paret reservada a l’efecte a les
instal·lacions del Museu Nacional, concretament un mur situat entre la botiga i el taller gran
d’Educació. Quan el mural s’hagi d’esborrar de la paret esmentada, el Museu Nacional
es compromet a tornar-lo a pintar a un dels soterranis del Museu, concretament a un
tram de paret que uneix la reserva de pedra amb la sortida d’emergència sota la sala
25."

Potser estaria bé afegir l'adjectiu "permanent" i especificar que entrarà a través del Departament d'Educació (cosa
que ja li vem explicar en persona vàries vegades).

Gràcies,

- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 

[El texto citado está oculto]

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 14 de febrero de 2018, 13:48
Para: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>
Cc: "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>, Txuma
Sanchez <txumasanchez@gmail.com>, Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@saladartjove.cat>, Aldo Urbano Perez
<aldourbanoperez@gmail.com>

Dani, Aldo,  

us he provat de trucar. Atenent a la resposta del Lluís, es tractaria de buscar una manera de resoldre el projecte
sense comptar que ni el MNAC ni Sala d'Art Jove hi podem dedicar més pressupost. No seria partidari de fer més
reunions amb el museu fins que no trobem nosaltres solucions en ferm.  

Abraçada, 

O
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
--  
www.oriolfontdevila.net

Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com> 14 de febrero de 2018, 15:21
Para: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>,
Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>, Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>, Oriol Fontdevila
<oriolfontdevila@saladartjove.cat>

Ei Oriol,
No he rebut cap trucada.. el meu mobil es 3 per si de cas no el tens bé.
Crec que el que hauríem de fer es probar a veure si la directora accepta donar el sol lewitt sense els
autobusos... Potser podem oferir-li fer un taller el dani i jo a l'escola en ves de l'autobus al MNAC. Per
que ella vegi que l'escola en treu algo.
Això ho acabo de dir jo.. ho parlo amb el dani i si li sembla be li diem a la directora. Depenent de la
seva resposta, veiem.
Gràcies, i us anem informant...

ALDO

[El texto citado está oculto]

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 14 de febrero de 2018, 15:41
Para: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>
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Cc: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>,
Txuma Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>, Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>, Oriol Fontdevila
<oriolfontdevila@saladartjove.cat>

Tenia el telèfon del Dani el mòbil i l'he provat de trucar a ell, prenc nota del teu. En tot cas em sembla molt bé això
que dius de proposar-los un taller, aviam si funciona. En contacte, O
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
--  
www.oriolfontdevila.net

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 14 de febrero de 2018, 15:43
Para: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, Txuma
Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>, Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>, Oriol Fontdevila
<oriolfontdevila@saladartjove.cat>

Hola Oriol!

Disculpa, estava amb els artistes de Can Serrat a Rocaumbert i tot just arribem, i no he pogut estar al cas del mòbil.
Em sembla bona estratègia lo que diu l'Aldo, els hi comentem ara mateix. Els hi passem el document actualitzat
també. D'una altra banda, podríem deixar una porta oberta al que deia en Lluís de proposar de fer lo dels autocars
l'any vinent (tot i que probablement aleshores el mural estigui al soterrani... ups).

- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 

[El texto citado está oculto]

Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com> 14 de febrero de 2018, 15:47
Para: Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, Txuma
Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>, Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>, Oriol Fontdevila
<oriolfontdevila@saladartjove.cat>

sí, si el que es tracta és pensar en una devolució a nivell eduatiu un taller pot ser més que suficient, i també pot
servir per reforçar l'impacte del projecte a l'escola. Pel que fa al mnac es poden pensar d'altres estratègies seguint al
fil al seu oferiment: per exemple, aconseguir un passi gratis al museu per tots els nens de l'escola (amb o sense les
respectives famílies) de tot el període de temps en què el mural estarà a la sala oval. Com ho veuríeu? 
O
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
--  
www.oriolfontdevila.net

Daniel Moreno Roldán <morenoroldan.daniel@gmail.com> 14 de febrero de 2018, 15:57
Para: Oriol Fontdevila <orifontdevila@gmail.com>
Cc: Aldo Urbano Perez <aldourbanoperez@gmail.com>, "Vilardell Agulló, Marta" <mvilardella@gencat.cat>, Txuma
Sanchez <txumasanchez@saladartjove.cat>, Txuma Sanchez <txumasanchez@gmail.com>, Oriol Fontdevila
<oriolfontdevila@saladartjove.cat>

Hola Oriol!

Em sembla molt bona idea el que dius. Et sembla si li comento a en Lluís i la Teresa?

- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 
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PD: Torno a adjuntar-te el document de donació actualizat.

- - - 

Daniel Moreno Roldán
⤷ danielmorenoroldan.com

⤷ +34 649 99 71 68 

[El texto citado está oculto]

Donació mural revisat (1).docx 
62K
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Barcelona, 4333

Polonio gira sobre su silla rotatoria y observa que Caspar lo ha abandonado. 
Caspar s’aixeca de la seva cadira rotatòria i es treu les ulleres: es troba als afores del 
jaciment Barcelona, any 4333. 
Se abre una trampilla y cae sobre Polonio un manojo de documentos.  
Caspar es rasca els ulls i aixeca la mirada cap al cel. Comença a caminar. 
La primera carta ha llegado.
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Benvolgut Polonio,
 
Aquest matí he arribat a l’antic nucli urbà de Barcelona, encara força ben protegit 
pels dics de contenció MED. En conjunt, el jaciment es troba en un estat relativament 
bo de conservació: he identificat avingudes, antigues institucions administratives, 
hospitals, escoles... Els capricis de l’erosió són insondables. Com que l’àrea és petita 
es pot travessar a peu, pràcticament d’un costat a l’altre, sense necessitat d’utilitzar 
el metro hol·logràmic, cosa que agraeixo perquè aquests aparells mig atrotinats no 
em fan cap gràcia. No s’hi veu ni una ànima. Quatre turistes, però pocs, poquíssims. 
Com a jaciment no té gaire interès. Ara mateix t’escric assegut en una roca, des d’on 
veig les columnes de l’edifici en qüestió. Unes escales mecàniques, també. Mètode 
de construcció rudimentari. D’acord amb la documentació que m’has enviat, entenc 
que aquest devia ser el lloc on els cituadans venien a sensibilitzar-se en matèria 
d’ART. La posició elevada de l’edifici indica alguna mena de consideració respecte a 
les funcions de l’ART. Pel que puc deduir, segons les informacions, subinformacions 
i parainformacions que adjuntes, els ARTISTES eren una espècie de buròcrates amb 
IMAGINACIONS desviades que els seus superiors devien ubicar en espais separats 
(això m’ha quedat molt clar). M’agradaria saber des d’on treballaven. En els papers 
que m’envies també hi intueixo un gran desig de TRANSPORT, de transportar... La 
meva intenció és arribar avui a la Sala Oval. Espero veure aviat l’OBJECTE LeWitt. 
No tinc cap expectativa concreta. Tinc la sincera impressió que ART o l’ART era un 
problema curiós de l’època i diverses unitats de cervells van dedicar els seus millors 
esforços per a, possiblement, endinsar-s’hi o penetrar-hi o ser-hi. Això últim encara 
no m’ha quedat clar, tot i que em sembla un objectiu més aviat fastigós i poc pràctic. 
Una despesa d’energia inadequada.
Et comunico pròximament les primeres impressions de la contemplació,
 
ACUD
Caspar Xu
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Querido Caspar,

Disculpa la demora. Bien sabes que hace cinco años que no me muevo de esta silla 
de oficina. Hay poco movimiento, y en consecuencia poca causalidad, poco suceso, 
como se suele decir. Ni como, ni defeco, ni respiro a veces. Las arañas han anidado 
en la entrepierna. Así que imagínate mi reacción cuando, después de cinco horas de 
minucioso desmembramiento del sobre, alcancé a desdoblar tu carta manuscripta. 

Lo primero de todo: ¿por qué hemos vuelto a lenguaje? Tener que poner nombres 
y una sintaxis me resulta muy enojoso: soy viejo, he olvidado, o no quiero recordar. 
¿Acaso me escribes en lenguaje porque algo tienes que ocultar? Ya estamos con los 
puntos, los signos admirativos, el ritmo mal codificado, toda esa escoria. Por lo que 
te exijo, aunque sea en lenguaje, habla claro y dime qué has visto en el camino.

Por lo que describes, has llegado a esa cosa blasfema que otrora se llamó museo. 
Lo de las escaleras mecánicas no acabo de entenderlo. Precisión te pido sobre este 
punto. Luego te requiero también para que me expliques cómo esa gente podía 
imaginar nada si había lenguaje. Pronto te diré todo lo que sé sobre los tales artistas, 
y espero que crucemos datos en sucesivas cartas. Pero antes, -ay, ya caigo hacia el 
suelo sin remedio- por favor háblame del color. Háblame a su vez de la ovalidad y lo 
curvo. Háblame de cómo tales “unidades cerebrales” independientes se comporta-
ban en 2018. Antes de que GoogleBot y Autofac tomaran el control y abolieran esto 
que hacemos ahora mismo las cosas tuvieron que ser necesariamente distintas y ex-
traordinarias. Ni el gusto holográmico funesto en el que nos arrastramos. Ni la bre-
cha en MED. Ni las impresoras de mancuspias con sus requerimientos despreciables. 

De acuerdo con lo que he observado después de un riguroso estudio de los docu-
mentos en absoluta inmovilidad, desecado y en ayunas sobre la silla rotatoria, te 
ofrezco mis conclusiones preliminares: El objeto LeWitt tiene la doble naturaleza 
de ser despreciado por todos y, a su vez y sin que exista razón lógica para ello, de 
pronto amado y deseado. Misterioso concepto oscilante del valor. Hay un transitar 
del objeto LeWitt de una mano a otra, aunque antes de tal transitar de una mano a 
otra (tampoco sabemos si fue de una mano a otra o con las tales escaleras mecáni-
cas), existieron años de inextricable y sudoroso carteo entre las unidades cerebrales. 
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Y ahora me dirás tú que por qué te hablo en términos de tiempo, además de en 
términos de lenguaje. Pues por si nos espían, ahora mismo no hay mejor vía que 
la letra escrita, la concatenación, el positivismo. Dime del aire y de la textura de la 
roca en la que reposas. Yo soy tu alma, Nikoptis; he velado estos cinco milenios y tus 
ojos muertos no se movieron ni nunca respondieron a mi deseo. En LeWitt hay la 
última clave, y como bien sabes, encontraste la primera clave -hablo del acertijo, no 
encuentro otra palabra en este burdo medio- sobre los tableros de madera de los 
frontales y pradelas de los sillares en los pobres templos pueblerinos del siglo XII. El 
Románico. Tu anterior viaje, ¿recuerdas? -no sufrí tanto como ahora-. 

¿No te parece curioso que objeto LeWitt fuera trasladado allí donde también los 
objetos románicos fueron reunidos? ¿En el así llamado museo, direccionado por un 
director y activado por sus agentes productores de correos electrónicos, tal y como 
entendemos, figuras militarizadas en alguna medida? 

Háblame de tu contemplación -¿consigues alcanzar el estado ahí fuera?- y dime si 
percibes aroma a LeWitt en el polvo, o en el musgo, o en el humo de las salas des-
truidas. 

ACUD

Polonio Fú
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Benvolgut Polonio,

Ahir vaig trepitjar l’interior del Museu per primera vegada. Una massa narcòtica 
de passadissos i de formes arquitectòniques grandiloqüents. Vaig trobar l’objec-
te LeWitt per casualitat, en una cambra subterrània, després d’estar vagant hores i 
hores per l’edifici en runes. Algunes sales es conserven prou bé, d’altres han estat 
completament depredades per la vegetació: pins, palmeres, oliveres, fulles blaves, 
grogues, vermelles, sotabosc. Un zumzeig persistent que només pot ser d’origen 
animal. Sembla que no hi ha cap control de seguretat sobre les espècies que surten 
i entren del jaciment. En aquest sentit, apuntes una observació interessant: el viatge 
als temples romànics no va ser tan aparatós. Aquí un té la impressió d’estar sotmès 
a agents energètics molt menys controlables.
 Impressions sobre la contemplació de l’objecte: abans de res, informar-te que 
la sala es trobava en un estat d’obscuritat total. El meu primer impuls va ser fugir-ne 
el més ràpid possible, degut, sobretot, als rumors animals que t’he comentat (això 
dels rumors animals és una teoria: potser es tracta d’algun procés vegetal o mineral 
que desconec). Però llavors em va assaltar una forta intuïció. En aquella sala hi havia 
alguna cosa més. Quan vaig ordenar la funció infrarroja vaig detectar una gran roca 
al centre de la cambra. En comparació amb la resta d’espais de l’edifici, aquella sala 
era minúscula, ridícula... Efectivament, es tractava de l’objecte LeWitt. M’hi vaig apro-
par lentament, el vaig acariciar, olorar, mesurar...
 Voldria aturar-me un moment en un comentari que adjuntes a la teva carta. 
Crec que probablement és un dels centres de la QÜESTIÓ. Em refereixo a l’essència 
contradictòria de l’objecte LeWitt, el qual, com assenyales, “té la doble naturalesa 
de ser menyspreat per tothom i, al mateix temps i sense raó lògica, de sobte estimat 
i desitjat”. És el meu segon dia al Museu. Diria que he investigat tots els espais de 
l’edifici... Per què no he trobat altres objectes similars a l’objecte LeWitt? Per què 
l’única peça que es conserva es troba en la cambra més recòndita de la construcció? 
Els fets empírics coincideixen amb les teves cavil·lacions. La naturalesa de l’objecte 
LeWitt és doble: fascina i repugna, atrau i repel·leix. L’objecte volia ser oblidat i es va 
abandonar a la part més fosca i dessolada del Museu, però, possiblement, ha estat 
aquest sentiment de rebuig el que ha facilitat la seva supervivència al llarg de més de 
dos mil·lennis d’assalts i saquejos. L’odi, el menyspreu, el rebuig: com poden trans-
formar-se en força d’unió i conservació?
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 Em preguntes per les sensacions que m’han envaït durant el viatge: mentre 
estava assegut a la roca, a l’interior del Museu, passejant pel jaciment... Res és com-
parable als sentiments d’atracció i repulsió que he experimentat contemplant l’ob-
jecte LeWitt. Un producte d’aquestes característiques només es pot manufacturar en 
un estat de contemplació que a nosaltres, cervells integrals, ecumènics i col·labora-
tius, se’ns ha tornat inaccessible.
 Em sento terriblement exhaust. Voldria allargar-me sobre altres idees que 
proposes. Per què el LLENGUATGE, ara? Potser perquè és l’única manera de penetrar 
en l’objecte LeWitt, en aquella matèria que les unitats cerebrals de l’època ano-
menaven ART. Un recurs espeleològic.
 Necessito descansar unes hores. Aviat rebràs una explicació més detallada 
del que he vist. Rep aquesta nota com un missatge de confirmació: l’objecte LeWitt 
existeix i ja està localitzat.

 ACUD,
 Caspar Xu
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Querido Caspar,

No es bueno que una entidad no vea. No es bueno tampoco que una entidad vea lo 
bastante como para creer que posee. 

Aquí estoy rodeado de documentos. Una impresora de mancuspias ha depositado 
sobre mi cabeza todavía más anexos a la rara correspondencia que se emitió preci-
samente desde el lugar en que me escribes. Eso del rumor de animales me deleita, 
por cierto. Mientras te leía recordaba los antañones sabores, y el gusto por las pi-
ruletas. Ahora, giro sobre mí mismo con la cabeza sobre las rodillas, tendiendo al 
suelo, cosa que no me impide en todo caso recopilar, leer y examinar si se requiere 
los documentos que la impresora me ha entregado. 

Primeramente, el habitáculo oscuro, la secreta mazmorra donde LeWitt ha sido ubi-
cado. Requiero de ti más precisiones acerca del ruido de los animales, en todo caso 
para identificar si entre tales animales figuran los descendientes prometeicos de 
los así conocidos Comisario y Director de la Institución, o si entre los animales, hay 
acaso algún hijo/a de directora de escuela del Bruc, en su tal animalidad, que presu-
ponemos lenguaje, y que hable. No hace falta que me pronuncie ante la posibilidad 
de encontrar restos del ADN de los Artistas, que presuponemos sin descendencia 
alguna. 

Entonces: si dices rumor, ¿estás queriendo decir lenguaje? Así pues, ¿cuál es la co-
municación, el mensaje? ¿Viste en el camino algún mirlo negro de pico naranja? El 
sentido propio de la coniunctio es determinar el nacimiento de aquello que repre-
senta lo Uno y lo unificado, leo por aquí. Si LeWitt es paradójico como notificas, 
además de animalesco -rumor, dices-, hay en él Acontecimiento, hay en él tiempo 
implicado, singularidad: no debes tocarlo (¡Ah, amigo! ¿Lo has tocado? ¿Has tocado 
LeWitt?) De acuerdo con lo que observo en los polvorientos manuales de la época 
que ha llovido sobre mí la Mancuspia, las personas hablaban todo el tiempo del 
amor y se comportaban de acuerdo con el odio, por lo que, entendámonos, nuestra 
unificación todavía puede aprender de las unidades cerebrales, como ellas aprendie-
ron a su vez de ciertos simios engolfados, que a su vez aprendieron de los cocodri-
los, y sucesivamente hasta los peces, las medusas, el plancton y… ¿dónde colocamos 
LeWitt?

Tuyo, 
Polonius, 
to thine own self be true
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Estimat Polonius,

Algunes aclaracions:

1) Sí, he tocat LeWitt. Haig d’espantar-me? És un problema? Els informes de la man-
cuspia indiquen que les meves constants biològiques són estables. L’únic efecte 
sensible que va produir el contacte va ser un fred insípid a la punta dels dits. Psi-
cològicament els efectes són múltiples: dispersió, confusió, desastre, salvació, unitat 
escapçada, transició, innocència, vigilància.

2) Ara que ho dius, durant l’ascensió al Museu vaig veure un ocell negre, sí. Però els 
meus coneixements ornitològics m’impedeixen assegurar si es tractava d’una merla, 
un corb o un estornell... 
3) Sobre els rumors “animals”: cada vegada són més insistents, la seva presència es 
va escampant per les runes del Museu. Una altra dada que coincideix amb els teus 
pressentiments (la importància de l’obscuritat): els rumors s’accentuen en les zones 
on la llum és més dèbil. Definiria el so com una espècie de vibració oceànica, pàl·li-
da i densa. Una “o” que s’allarga durant uns minuts i després, mica en mica, es va 
extingint. 

Respecte als teus dubtes sobre els RUMORS: fins ara no m’havia plantejat la possibi-
litat que es tractessin d’emanacions de llenguatge conscient i articulat... Una forma 
de llenguatge viu, això sí... però indicis de llenguatge humà? Avui em proposo fer 
una nova incursió a la sala subterrània. És possible que les antigues autoritats del 
Museu perdurin a través d’aquesta música pelàgica?
 Respecte a les primeres frases de la teva última missiva: haig d’interpretar que 
les viscositats que rodegen LeWitt (viscositats com el nostre LLENGUATGE, que no 
para de reproduir-se com un organisme extasiat, els xiuxiuejos del Museu o la pols 
dels manuals que escup la mancuspia) condicionen l’existència solitària de l’OBJEC-
TE?

 ACUD
 Caspar Xu
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Bienaventurado Caspar,

Has tocado LeWitt, y LeWitt te ha tocado a ti. Mantén vigilantes tus constantes y 
reporta tu estado con precisión, amigo. Y dime qué ves. De momento, vamos a cele-
brarlo. Que haya algún cambio refrescante que supere todo lo que íbamos a lograr 
y no logramos. Así, mientras espero más detalles acerca de tu nuevo descenso a lo 
criptófico, voy a recopilarte algunas impresiones dispersas acerca de la sisifolítica 
correspondencia que rodea al objeto y su final traslado, en los días aquellos de 2018. 

Primeramente -el gusto por el uso del lenguaje se extiende, ¿no lo notas? ¡Primera-
mente!-, las dos figuras por nosotros estimadas en particular, los artistas, solicitan 
ayuda para iniciar el traslado del objeto LeWitt a una especie de Agente de jóvenes 
que, según entiendo, distribuye la juvenalidad a través de su ser hacia las altas ins-
tancias del poder: por lo general, seres de piel curtida y sin esperanza ya en el amor y 
en la vida, según entiendo. El distribuidor del impulso juvenal, pues, ofrece opciones 
varias para el traslado de LeWitt. Conecta a los Artistas con una siguiente fase, como 
observamos. Segundamente, en tal siguiente fase, secundaria respecto a la primera 
por entrar en el orden de la causalidad -hagamos un esfuerzo por encuadrarnos en 
estas prehistoricidades-, los Artistas parece que han sido conectados con la institu-
ción suprema, MNAC, de la región, entonces, tal y como entendemos: poderoso cas-
tillo de defensa, o bien aula de investigaciones. Sin embargo, la institución suprema 
que ha aparecido segundamente, en su primeramente de este segundamente, los 
rechaza y ellos, nuestros amigos los artistas, caen en la tristeza y la melancolía, acaso 
nuestros sentimientos más empatizables.

Fíjate en esta nota tomada por uno de los artistas en la, así llamada, segunda fase (lo 
que llamaba “segundamente”, en su primeramente):  “Creo que cuando ya no este-
mos, debido a que nuestros mensajes se están perdiendo en su mayoría, nuestras som-
bras serán muy alargadas y nuestros personajes todo fábula y cuento y exageración, 
rumores de rumores”. Por eso te pregunto acerca de los ruidos que te envuelven. 
¡Dime, díme oh amigo si tus tímpanos reconocen alguna música!

Y entonces, algo se mueve: llegan los informes, irrumpen en la correspondencia. Los 
informes mueven, cambian el rumbo, así lo comprendo.
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Los correos electrónicos mueven más bien poco, ni siquiera desplazan. El informe en 
cambio llega como una pesada descarga de mancuspia y sienta precedente, hay una 
firma, hay cinismo, hay afirmaciones graves (no se conoce al fundador de LeWitt y 
por lo tanto se desconoce el valor de LeWitt primeramente), y no hay poesía: “Desde 
el Área de Restauración y Conservación Preventiva del Museo Nacional de Arte no es-
tamos en condiciones de colaborar en la construcción de un relato de ficción artística 
que, tal como nos lo presentan los artistas, parece ser embrionario [...], y requeriría una 
inversión de tiempo fuera de nuestro alcance”. La firma se ejecuta con maestrazgo 
mediante un bolígrafo.

Terceramente, los artistas deciden volver a emitir nuevos mensajes para convencer 
a la institución suprema. Se habla de contactar con la más fatua de las figuras a mi 
juicio -te pregunto por tu impresión al respecto-, el alcalde, o bien los políticos. 
Aquí, verdaderamente, se obnubila mi entendimiento. Para cargar contra los contra-
fuertes y blindados muros de la institución, los artistas se ponen en manos de una 
más poderosa Conectora de Jóvenes. La conectora de jóvenes nueva, derriba muros 
e informes y con gracia y grandeza proustiana, y los artistas vuelven a avanzar. Ante 
el informe cínico, ellos emiten un nuevo informe, pero juvénico, floripondial, entu-
siasta. Un informe anti-cínico. LeWitt será trasladado con “método telepático”, dicen 
-textual y rara afirmación por la que te pregunto, página 93 del informe clasificado 
1-, y se reproducirá en el emplazamiento que la institución suprema decida, a través 
de sus ramificaciones y entidades pensantes, que por lo general son traficantes de 
correos electrónicos bisagra, sin contenido afirmativo o determinativo de una reso-
lución, correo electrónicos pasantes (¿escaleras mecánicas?), por los que se mueven 
las informaciones de los artistas juvenales hasta las altas instancias de la entidad 
suprema.

Lo último: el informe de los artistas, promovido por la admirada conectora de jóve-
nes que les da soporte, causa conmoción, una brecha en la cadena. Nuevos agen-
tes se suman a la conversación, intermediarios en esencia, principalmente un buen 
hombre, el Moderador, que en un tercer informe (básicamente es un primer informe 
sobre el primer informe emitido por los artistas), comunica a los artistas que, para 
hablar con la institución suprema, no debe ni puede hacerse uso de la ironía, ni de la 
gracia bufonesca. Pues la institución suprema que custodia el, así llamado, Arte, se 
mueve por informes de viejales y no por estallidos juvénicos, ni hay cululailos o baile 
en sus despachos, ni otra cosa que no sea contabilidad, estricta fijación numérica de 
un valor, cuando LeWitt no es calculable, y cuando el conjunto Arte que envuelve a 
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las claves que hemos ido descubriendo en nuestra investigación, tampoco: necesa-
riamente.

Esperando más informes sobre la nueva incursión, 
Sigo siendo tuyo:
Polonius.
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Benvolgut Polonius,

 Reporto nova incursió a la sala subterrània. Sense notícies de l’ocell de plo-
matge negre i bec crepuscular. Els rumors continuen al cor de les tenebres del Mu-
seu. Un instint ineficient i llefiscós, massa llefiscós, em diu que, en realitat, els rumors 
provenen de la interacció entre la meva massa fosca interna i la massa fosca de l’es-
pai exterior. Com si la col·lisió d’aquestes dues obscuritats incrementés la longitud 
d’ona de la música desconeguda... Entén-me: amb això no vull dir que els “rumors” 
siguin una ficció generada per la meva unitat cerebral sinó que -d’acord amb la 
meva experiència- la combinació de capes de foscor amplifica la profunditat de les 
veus. LeWitt és un objecte envoltat d’aures, de radiacions i pells invisibles. Aquesta, 
per ara, és la meva teoria. D’alguna manera, el silenci de la foscor torna més visibles 
les superfícies ocultes.
 La referència als escolars del Bruc. Potser parts no quantificables del seu or-
ganisme (somnis, il·lusions, tristeses i enyors) han quedat gravades a la memòria de 
l’objecte? Tot procés de CREACIÓ implica alguna mena de TRANSFERÈNCIA, conca-
tenacions, cadenes... De nou: la necessitat de traspassar, de transportar.
 Amb aquesta segona incursió he pogut detectar una sensació que se m’havia 
escapat. Com ja t’havia notificat, els passadissos del Museu em fan venir son. Aquest 
efecte analgèsic desapareix quan entro a la sala subterrània i és immediatament 
substituït per un sentiment de trasbals. Una gran alteració. L’objecte LeWitt modifica 
l’ànim. Aquest impacte inicial de sorpresa precedeix un atac de malenconia que es 
pot allargar ben bé dues hores (sense efectes físics).
 Durant la fase melancòlica la intensitat dels rumors baixa.
 Finalment, un altre cop, l’ensopiment, l’oblit, la letargia mental de sempre.
 Un apunt: no sé durant quants dies més podré suportar aquestes ondulacions 
de l’esperit. Per altra banda, les constants biològiques es mantenen. LeWitt afecta 
només una secció del meu cos... La secció subtil i psíquica.
 Voldria afegir que els efectes de la modificació prescriuen al cap de poques 
hores, fins al punt que, passades unes deu o dotze hores, no queda cap rastre de 
l’EXPERIÈNCIA.
 Acabo de llegir amb atenció la brillant anàlisi que adjuntes sobre la situació 
dels ARTISTES i el MUSEU l’any 2018. Aquest moviment constant d’informes, correus 
electrònics, notes... Sembla una forma d’allargar les sinuositats de l’EXPERIÈNCIA 
LeWitt. Un mètode de conservació sostinguda de les alteracions psíquiques. Idea 
que em porta a la conclusió següent: com els nostres coetanis, els artistes, ja en 
aquella era, van entendre que l’essència dels objectes només és manipulable des de 
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la reconfiguració de les coordenades espai-temps.

 Benvolgut Polonio, espero notícies teves... Torna el cansament, la son... m’es-
tiro i contemplo la dansa mil·limètrica dels núvols, la pols inofensiva de les roques i 
els murs que s’escampa damunt les fulles...

 ACUD
 Caspar Xu
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Querido Caspar,

Tu espíritu aventurero no impide que tus palabras sean atemperadas. Mi interpre-
tación de los documentos en la anterior misiva era oscura, y ahora tú me muestras 
la amabilidad de lo mismo, esa cualidad paradójica que llevamos mencionando sin 
cesar todo el tiempo. La burocracia puede ser tan plúmbea como refinada, hasta 
petrolífera o aristocrática, y quién sabe qué placeres obtenían las entidades aquellas 
entonces, o lo que impulsaba la fuerza metonímica de su deseo. Acerca de tu expe-
riencia, me postro; entiendo que una vez juntemos LeWitt con Románico, así como 
con el resto de piezas, tal experiencia se intensificará. No digo que vaya a hacerse 
plenamente corporal, digo en cambio que con las claves unificadas tú, de alguna 
manera, ascenderás por el camino del equilibrio y la ecuanimidad, más allá de los 
poderes de Autofac, el tráfico abrumador de mancuspias, las tardes de compañía en 
nuestras sillas rotatorias, las carreras de sillas rotatorias, los insomnios en las sillas 
rotatorias, en suma, nuestra vida conjunta en las sillas rotatorias. 

Tal y como yo yazco aquí, seguro de mis interpretaciones delirantes, tú apoyas tu 
cuerpo en rocas y te dejas envolver por rumores y LeWitt te toca. Y donde yo veo el 
brazo negro del diablo, el esperpento burocrático del camino kafkiano, tú refundas 
los vestigios de vida que habitan incluso en la muerte, y señalas el principio del fin 
de la polaridad. ¡Ah, Caspar! Grito en silencio y llueven más documentos sobre mi 
cabeza. ¡No te vayas todavía! ¡Deja antes un testimonio de la verdad de tu existencia! 
Enséñame a ser buena persona y a ver en la doblez la unidad, como acaso entiendo, 
interpreto, deduzco de tu heroico relato entre las ruinas y las escaleras mecánicas.

Si no estoy equivocado, en un momento de descanso habrás fijado la vista en un 
arbusto y lo habrás visto: al mirlo negro con el pico naranja. Y al verlo a él, quizá, 
habrás dejado de verme a mí.

Tuyo,
Polonio
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Estimat i llunyà Polonio,

 Una altra vegada, des de la volàtil cadira rotatòria, t’aclofes a l’ull de l’univers 
i ho veus i ho entens tot. La premonició de l’escrivent confirma la temptativa del ro-
damon. No hi ha activitat sense cadira ni plaer sense repòs. Assetjat per documents, 
auguris i mancuspies... canvies el rumb de l’ESDEVENIMENT!
 La merla reposava en una branca d’olivera.
 Jo somiava en una platja, una platja interminable, la mecànica fractal de les 
onades...
 He seguit el vol de l’ocell negre fins la cambra subterrània.
 S’ha col·locat damunt LeWitt i m’ha mirat.

 El món és una corda de rumors, testimoni.
 
 El món és una cadena d’ombres, testimoni.

 LeWitt és un imant d’errors, ombres i rumors...

 Tu i jo ens trobem al Centre del Rumor, testimoni.

 El rumor continua, es dilata i es condensa, envolta i es disgrega, avança i es 
replega...
 
 El Museu és la casa dels rumors, testimoni.

 Som U i Tres en el Rumor.

 ACUD
 Caspar Xu
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Assumpte: Una forta intuïció, amb correspondencia de Vidal Ventosa, 
Folch i Torres, Daniel Moreno Roldán, Aldo Urbano, Gabriel Ventura i 
Victor Balcells

Amb textos de: Lluís Alabern, Victor Balcells, Josep Maria Folch i Torres, Oriol Font-
devila, Teresa González, Daniel Moreno Roldán, Joana Roda, Txuma Sánchez, Aldo 
Urbano, Joan Vidal i Ventosa, Gabriel Ventura, Marta Vilardell i Oriol Vilanova.

Agraïments a: Lluís Alabern, Victor Balcells, Elena Barreras, Enric Canela, Jesús Ca-
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Asun Rodríguez, Txuma Sánchez, Bernat Saus, Gabriel Ventura, Oriol Vilanova, Marta 
Vilardell i Gemma Ylla. Ajuntament del Bruc, Biblioteca Municipal Verge de Mont-
serrat, Cal Cego, Escola d’El Bruc, Fundació Sorigué, Museu de Montserrat, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya i Sala d’Art Jove. 

Aquesta publicació s’ha realitzat en el marc de la convocatòria Art Jove 2017, en la 
modalitat de projectes d’intervenció en l’àmbit museístic i patrimonial que es realit-
za en la col·laboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya i de Sala d’Art Jove de 
la Generalitat de Catalunya. El projecte comptat amb un procés de tutoria a càrrec 
d’Oriol Vilanova.

Les transcripcions que s’inclouen en aquesta publicació s’han mantingut fidels a 
l’estructura gramatical i l’ortografia dels documents originals, independentment de 
la seva adequació a la normativa lingüística corresponent. 

 
La publicació conté alguns fragments que els seus editors han decidit mantenir en 
ocult. Això és degut a que hi ha parts de text que contenen dades personals de les 
que no s’ha obtingut el permís de publicació. Així mateix, d’altres fragments poden 
contenir desacreditacions i comentaris ofensius cap a terceres persones, els quals, si 
bé han estat dits espontàniament en el sí de converses informals i no tenen perquè 
tenir més transcendència, des del marc d’una publicació s’ha cregut que podien 
generar malentesos.
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