
Exposició 22 d’abril - 29 d’agost de 2021  
Parque del Retiro, Palacio de Cristal
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Hèrcules (Autoretrat en devaluació econòmica i plusvàlua cultural), 2007 (detall). 
Col·lecció de l’artista



El treball de Pep Agut (Terrassa, 1961), de vegades emmarcat en el 
postconceptualisme de la dècada dels noranta a l’Estat espanyol, 
reflexiona en gran mesura sobre el rol de l’artista, el problema de 
la representació i el lloc de l’art dins d’un sistema que ell considera 
llastrat per l’espectacularització i en el qual l’obra d’art es veu re-
duïda a mera mercaderia. Però, tanmateix, sobretot des dels anys 
vuitanta, figura com un dels actors principals en l’escenografia 
fundacional del neoliberalisme. 

L’octubre de 1884 es va celebrar a Washing-
ton una conferència internacional en la qual 
s’aprovà l’establiment d’un meridià únic de 
referència universal, tangent amb la posició 
de l’Observatori Reial de Greenwich. La 
sobirania i la magnitud de l’Imperi Brità-
nic sota el regnat de Victòria d’Anglaterra 
imposaven aquesta elecció unànime i lògi-
ca. Encara que Espanya va haver de votar 
a favor de la resolució, aquell mateix any el 
cartògraf, editor i gravador José Reinoso, 
menyspreant explícitament el consens in-
ternacional, configurava el seu Atlas Geo-
gráfico Universal d’acord amb el tan exigit 
però sempre frustrat Meridiano 0° de Ma-
drid (3° 41’ 16’’ a l’oest de Greenwich, i 14 
minuts y 41 segons per endavant). 

Uns quants anys després, l’inexistent meri-
dià també es va prendre com a referència 
en el text i la cartografia del catàleg de l’Ex-
posición General de las Islas Filipinas, que 
s’inaugurà el 1887 al Palacio de Cristal amb 
un clar objectiu propagandístic i d’osten-
tació colonialista sota el lideratge de Víc-
tor Balaguer com a Ministro de Ultramar. 
Lluny de ser un fet aïllat, aquesta exposició 

es va gestar al costat de tantes altres mos-
tres internacionals, especialment populars 
a les acaballes del segle XIX, en aquest cas 
prenent com a model l’Amsterdam Inter-
national Colonial and Export Exhibition de 
1883. L’ús oficial del meridià local per part 
del Ministerio demostrava una ceguesa de-
liberada envers el raquitisme imperial his-
pànic –a aquelles alçades ja ben evident–, 
des dels deliris de grandesa més fútils. El 
desastre de  1898 va fer insostenible el meri-
dià madrileny a tots els efectes. Tanmateix, 
el 1942, per decisió personal del dictador 
Francisco Franco, Espanya va adoptar fi-
nalment el fus horari del meridià del Berlín 
nacionalsocialista pel qual es regeix encara. 

Amb Meridià de Madrid: somni i mentida, 
Pep Agut reflexiona sobre aquestes cir-
cumstàncies des del moment present, el 
d’una contemporaneïtat que encara no ha 
aconseguit desempallegar-se d’uns fona-
ments construïts amb tota la perversitat 
dels règims monàrquics absolutistes. En la 
seva argumentació, l’artista català parteix 
de la forma i la història del mateix edifici, 
dissenyat per Ricardo Velázquez Bosco per 



a l’esmentada exposició inspirant-se en el 
Crystal Palace que Joseph Paxton havia 
construït a Londres el 1851. Ara l’artista ens 
convida a rellegir i experimentar aquells 
temps i les àmplies similituds amb el nostre 
present. 

El treball s’articula a partir de disset co-
lumnes d’escaiola que en repliquen una 
de les de l’interior de l’edifici. El motllo 
per produir-les (realitzat en sis parts) 
s’entén com un element intermedi que en-
registra (amb tot detall, com un negatiu 
fotogràfic) les condicions d’aquest objecte 
específic, pensat i construït en un moment 
determinat i que reapareixerà a l’exposició 
condicionat per les variables del material 
emprat per reproduir-lo. Els objectes re-
sultants no deixen de ser una petja del pro-
cés per a la seva construcció, encara que la 
disposició horitzontal en què els trobem a 

l’exposició sostreu tot rastre de la funcio-
nalitat de l’objecte original. Anteriorment, 
en moltes ocasions, Agut havia explorat 
procediments similars tant des del punt de 
vista conceptual com formal. Peces com les 
Maquetes de llum (1991-1995) ho evidenci-
en com a estratègia recurrent i estructural 
en la seva pràctica en replicar models ge-
nèrics que entraven després en processos 
de variació, combinació o permutació. Ho 
trobem a On arribo a veure-hi (1988-1990), 
Habitacions exactes (1987-1989) o Rescue 
attemp. Nonsense [Temptativa de salvació. 
Absurd] (1994), obres que també amaguen 
dades autoreferencials fins i tot en els de-
talls més subtils, com ara el fet de donar a 
una peça la forma ovalada de la seva còrnia 
astigmàtica.  

Encara que  Pep Agut ha provat d’articular 
nous espais a partir de formes passades i 

Rescue attemp. Nonsense [Temptativa de salvació. Absurd], 1994. Museo Reina Sofía



ha treballat sovint amb el concepte de ru-
ïna com un dels seus models genèrics, en 
aquesta ocasió s’allunya de la malenconia 
romàntica que envolta aquesta forma de 
presència. Ben al contrari: amb aquest tre-
ball ens convida a reposicionar la nostra 
mirada demanant-nos una altra percepció 
de l’espacialitat. També a fer una lectura 
diferent del context, que permeti enllaçar 
el passat imperialista d’Espanya amb la re-
alitat del poder colonial que s’exerceix avui 
dia sobre les nacions diverses que la inte-
gren. L’artista ens mostra un paisatge crí-
tic construït mitjançant una arquitectura 
perfectament inútil en la seva monumenta-
litat, que no pot fer altra cosa que plegar-se 
sota les llums i ombres que el trànsit solar 
complet al llarg del dia projectarà damunt 
seu a través de l’arquitectura del mateix 
Palacio de Cristal, aquest sí, una ruïna en-
cara dempeus de l’imperialisme.   

La individualitat de cada columna (o de 
cadascuna de les parts o seccions sorgides 
dels motllos) es completa amb una sèrie 
d’inscripcions gravades per l’artista, que 
comparteix eina –el burí– amb el Goya i 
el Picasso gravadors i, especialment, amb 
els aiguaforts El sueño de la razón produce 
monstruos (1799) del primer i amb Sueño 
y mentira de Franco (1937) –un dels tre-
balls preparatoris per al Guernica– del se-
gon. Pep Agut continua d’aquesta manera 
aquella línia de pensament crític des de 
l’art envers les circumstàncies polítiques 
que llasten el conjunt de les societats. Les 
xacres produïdes pels deliris de grandesa 

dels poderosos i els governants que de-
nunciaven aquests dos enormes artistes es 
plantegen aquí com a seqüeles permanents 
enquistades de la mateixa manera en el 
nostre temps.  

L’ampli conjunt de tubèrculs reproduïts 
fidelment en escaiola –extrets de motllos 
obtinguts de set models naturals–, muntats 
i disposats en associació amb les columnes i 
els escrits esgrafiats, reitera i reorganitza 
els continguts assenyalats per aquestes i 
remet alhora al seu origen colonial. Agut 
els associa sarcàsticament (els anomena 
“Franquitos”) amb la forma en què Picasso 
representa el dictador a les divuit vinyetes 
dels gravats esmentats. 

Pep Agut va estudiar a la Facultat de Be-
lles Arts de Sant Jordi de Barcelona, on es 
va llicenciar (1979-1984) i doctorar (2018). 
Va ser un esportista d’elit en hoquei sobre 
herba i va participar en els Jocs Olímpics 
de Los Angeles (1984). Ha viscut i treballat 
en diverses ciutats europees i parla diver-
sos idiomes. Al llarg de la seva trajectòria 
ha coordinat i participat en nombrosos se-
minaris, conferències i debats sobre art. El 
seu treball ha estat present a la XLV Bien-
nal de Venècia (1993), Prospekt-Frankfurt 
(1996) i la XI Biennal de Sydney (1998). 
També ha mostrat el seu treball de forma 
individual i col·lectiva en nombroses ga-
leries i museus com ara el Tel Aviv Museum 
of Contemporary Art (1993) o el MACBA 
de Barcelona, que li va dedicar una retros-
pectiva l’any 2000. 
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