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PUEYO: Amb relació al títol de les Jornades Art i Arquitectura en la Societat Digital. 

Ciutat Actual, Ciutat Genètica, fa pocs dies la Guàrdia Urbana em va  insultar, agredir i 

emmanillar. A les seves dependències, empès escales avall, em vaig donar un fort cop 

contra una columna. 

Després d’haver passat cinc hores amb la Guàrdia Urbana, em van denunciar per 

«desobediència, resistència i atemptat a agents de l’autoritat» i vaig passar dotze 

hores més amb els Mossos d’Esquadra, a les seves cel·les. Ara estic pendent de 

judici. 

Aquesta va ser una bona oportunitat per conèixer les arts i l’arquitectura de les 

comissaries en la societat digital i la ciutat actual i assaborir-les, i per conèixer la 

genètica dels agents de l’ordre. 

Una broma per situar-nos en una realitat menys asèptica. Un apunt del que 

segurament algú tractarà millor i més a fons en aquestes jornades o en altres que 

tractin aquests temes. 

 

MICHELA: Després d’una dècada treballant com a professional en el camp de la 

fotografia, el cinema i el vídeo, el 1985 Pueyo es decanta per l’experimentació a través 

del vídeo com a forma de creació estètica, autònoma, específica. A què es deu 

finalment l’elecció d’aquest mitjà? 

 

PUEYO: Entre el cinema i el vídeo, hi ha la immediatesa. El meu primer vídeo, el 

1980, es va gravar al matí, a la tarda es va muntar i al vespre fèiem un visionament 

entre els que hi havíem col·laborat. 

(Aquest vídeo va rebre el primer premi d’un festival de cinema de Barcelona, el 1980. 

Era la primera edició on s’incloïa el vídeo.) 

El vídeo era un mitjà independent, més accessible i democràtic que no pas el cinema. I 

la immediatesa, com deia abans, i l’efecte mirall, fonamentals. 

D’altra banda, controlaves el treball des de l’inici fins al final. Al cinema, en el vessant 

més professional, però també en l’independent, a part del cost, depenies de massa 

gent: laboratoris, sonorització, etc. De fet, això ha quedat clar amb el temps. Qui no pot 

fer a casa seva, si en té ganes i amb una inversió molt accessible, un vídeo de qualitat 

tècnica, conceptual, estètica, etc.? 

 

MICHELA: Ens pot resumir molt breument el panorama del vídeo els anys vuitanta a 

Barcelona? 

 

PUEYO: La meva experiència va ser paral·lela a la de força gent que va veure un 



potencial creatiu i artístic en el vídeo. 

La novetat i un context molt favorable, el de la postmodernitat, van fer que la gent fos 

molt receptiva a aquest nou suport i a les seves propostes. 

Una selecció poc exigent, però, va cansar i avorrir un públic inicialment receptiu i 

pacient. 

La falta de política de selecció i promoció de les obres i els autors o la mal entesa van 

tenir el seu paper en el declivi d’una època daurada d’allò que es deia i es diu 

videocreació o videoart. 

Paral·lelament, hi havia el vídeo fet per artistes generalment d’origen conceptual amb 

canals i reconeixements molt diferents. Però aquesta és una altra història. 

 

MICHELA: Què va suposar passar de l’analògic al digital? 

 

PUEYO: A l’inici del vídeo es treballava linealment, un pla darrere l’altre, evitant 

perdre generacions i qualitat. 

Jo he treballat sovint amb moltes capes, d’imatge, i de manera fragmentada. Els meus 

vídeos no acostumen a ser narratius. Això va fer que el salt de l’analògic al digital no 

m’afectés especialment en aquest sentit. 

El digital va afectar en el cost i, per tant, en l’accessibilitat, negativament; però la 

qualitat, especialment treballant en capes, va millorar molt. 

Però fins que no va sorgir la possibilitat de treballar a casa, la duresa i tirania del cost 

van ser extraordinàries. 

De fet, tant l’analògic com el digital estaven destinats principalment a la publicitat amb 

preus prohibitius. Només una certa bona intenció i mala consciència feia que algunes 

empreses col·laboressin esporàdicament amb treballs no lucratius, etc. Això sí, els 

horaris de feina estaven condicionats i eren canviats contínuament. 

Finalment, la millora tecnològica i l’abaratiment han permès una qualitat, velocitat i, 

finalment, una independència, pel que fa als mitjans tècnics, de l’autor, dels autors que 

hem renunciat a les superproduccions del videoart. 

 

MICHELA: A propòsit de la seva relació amb la tecnologia, cito el crític d’art Jesús 

Martínez Clarà: «Les seves obres deixen l’espectador en un buit intencionat donat per 

la fissura, el tall. Un tall que sentim a la carn com si fos viva, un tall que ve d’unes 

mans, d’uns dits que me’ls imagino prement botons i tecles com si fossin ganivets 

esmolats, i on l’atzar d’allò trobat conviu amb un càlcul minuciós, quasi maniàtic, que 

controla la complexa energia de la tecnologia. D’aquesta manera l’ús tecnològic, allò 

que podríem anomenar les característiques del mitjà, es correspon de manera perfecta 

amb la seva voluntat de trinxar». 

En moltes de les creacions apareix el cos fragmentat, per exemple en l’obra titulada 

Contorsionista, etc. 

 

MICHELA: Les imatges de les videoescultures es presenten com a vídeos per   ser 

distribuïts i exhibits en festivals, mostres i televisió. 



En el cas de les videoescultures, quina és la relació entre la peça i el vídeo o el 

fragment documental de la peça? 

 

PUEYO: Amb la videoescultura hi ha un interès de singularitzar la peça o el vídeo i 

també, molt important, treballar amb les mans, la força, el cos. 

Cito Jesús Martínez Clarà, amic i crític, amb relació a les videoescultures: «Tanmateix, 

gairebé mai no s’ha posat en relleu el caràcter escultòric del seu treball. Ell mateix el 

menciona en veu baixa, sense gaire convenciment, com si fos un mer suport per als 

televisors desproveïts d’armadura. A més, la crítica d’art ha mantingut, fins ara, un 

respecte prudent cap al mitjà vídeo, cap a l’univers audiovisual en general, que no li ha 

facilitat parlar de l’objecte escultòric de l’obra de Joan Pueyo. Considero que és molt 

significativa la dialèctica entre la lleugeresa icònica de les imatges que actualment es 

mesuren en pes de bytes i el pes físic, material, real, que en alguns casos, com en la 

primera obra El Nàufrag (1986) arriba a pesar 150 quilos». 

 

MICHELA: La mateixa etimologia del terme vídeo (del llatí, «jo veig»), en la mesura 

que implica una percepció subjectiva de l’espai-temps sembla marcar una distància 

davant la denominació impersonalitzada de la televisió. 

La simulació d’interactivitat que va fer amb el títol Torturae estava dirigida en el seu 

projecte original a la recerca d’aquest aspecte? 

 

PUEYO: Torturae té diverses motivacions: la recerca creativa i tecnològica, la 

capacitat de l’ésser humà d’infligir dolor i la denúncia contra la brutalitat del poder en 

qualsevol lloc i temps. 

Torturae és un vídeo interactiu inacabat convertit en un vídeo interactiu virtual. 

 

MICHELA: El suport vídeo permet endinsar-se en el territori de la intimitat i de 

l’autobiografia. 

Raymond Bellour considera que hi ha tres factors, tres grans àmbits, escenaris i 

formes d’autoretrats en vídeo: «el cos», com a matèria primordial per fer l’autoretrat; el 

cos, com a «mirall del món», en la mesura que el microcosmos és el reflex del 

macrocosmos, en la mesura que l’individu representa la humanitat, i els elements 

tècnics, que permeten fer l’autoretrat i guardar memòria de la pròpia biografia. 

El cos que l’artista presenta i exposa al públic és el mirall de la seva persona. El cos 

parla de la biografia, de la història personal i també de la cultura, del poble a què 

pertany. 

En tots els autoretrats hi ha un component narcisista. Narcisisme que, tanmateix, és 

una negació dels models dominants d’autocontemplació i de fetitxisme en la imatge 

social del cos. 

Els autoretrats no són només un doble, un reflex o una projecció de la personalitat de 

l’artista, sinó també la seva emanació, criatures del jo, el seu cos imaginat, etc. 

 

PUEYO: «Conscient que la càmera, que jo mateix he accionat, m’enregistra, em 



sento incòmode però m’hi poso bé. M’exposo. El que faig és obligat i té sentit. I un cop 

més, al vagareig i la deriva. Autoretrat. Fent temps amb imatges.» 

 

MICHELA: La pantalla té moltes similituds amb el mirall en el qual es reflecteix la 

realitat i on es produeix aquesta misteriosa transició entre la realitat i la representació 

de la realitat. Sens dubte en les seves obres apareix de manera reiterada el «mirall 

trencat», etc. 

 

PUEYO: Intento definir determinats estats, visualment, amb diferents tractaments, 

fragmentacions i ritmes de la imatge. També podria citar en Salvador Espriu: «El mirall 

de la veritat és un mirall trencat». El meu mirall trencat és el de la meva veritat. 
 


