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La darrera iteració de la col·laboració de tres
anys entre SANTLLUC i el MEATS d’ELISAVA,
amb el ‘paper’ com a tema en comú, proposa treballar només amb el paper ja existent a
SANTLLUC.
L’exposició és el resultat d’un procés de negociació amb la institució per tal de moure a la
sala d’exposicions de SANTLLUC tots els seus
papers, incloent art en paper, carpetes, llibretes, cartells, tríptics, fulletons, papers informatius, formularis, senyalística, documents
de tot tipus, llibres, diaris, tovallons, menús,
paper de vàter, paper moneda, paper en blanc,
brossa de paper, etc. La instal·lació és un índex
exhaustiu que comprèn tant els papers desplaçats com aquells que no ha estat possible
moure dels seus llocs habituals.
El projecte incita al visitant a anar més enllà de
l’espai expositiu i explorar els espais de SANTLLUC, ara buits de papers, amb l’objectiu d’establir una connexió entre la institució i la ciutat
i entre socis i públic visitant.

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

1AO1– 2HS5
Luz Broto
229 codis. FLOOR + ROOM + CATEGORY +
ITEM. 4 plantes:-1, 0, 1, 2; 27 espais: A ¬– H;
8 categories: S (Signage), I (Information),
X (Trash), A (Art), B (Book), U (Toiletries),
D (Document), O (Other). Quantitat d’elements moguts: 2.473. Motius pels quals la
resta de papers no s’han pogut moure: FIXED,
WEIGHT, PRIVATE, SELL, FRAGILE, USE,
UNDISCLOSED.
Nieves: “La codificació era necessària per tornar cada paper al seu lloc. En dues hores vam
inventar un sistema i vam aprendre a produir
codis per poder ser autònomes”. Camille: “A
més la Tamar1 va crear un altre sistema per als
llibres de la biblioteca. Cada tram tenia un codi
i corresponia a la quantitat que podies carregar amb els teus braços. Tot estava mil·limètricament organitzat”.
Janira: “Patíem pels socis, no volíem que s’enfadessin”. Roger: “Ha estat l’únic any que hem
1. Tamar Mejías, responsable de patrimoni, arxiu i biblioteca.
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tingut socis a l’exposició i també ha estat l’únic
any que hem entrat dins del Cercle2 ”. Nieves:
“Vince, un dels mestres, ens va dir ‘Reconec
tot el que hi ha aquí. Sé on era cada paper’”.
Estefanía: “Vam posar a prova la memòria
dels usuaris per trobar ‘aquell paper’ que necessitaven”. Sandra: “A molts socis grans els
hi va agradar: ‘Feia falta una cosa així, divertida. Si no, estem dormits, no vivim’. Només
recordo una persona que va protestar perquè
no l’havien avisat”. Josep: “Si les haguéssim
avisat s’haurien queixat més!”
Josep: “Jo vaig veure poc buit. Si buides passa
alguna cosa. No trobes les teves coses... i això
no va passar”. Luz: “Perquè no ens vau deixar
buidar el teu despatx”. Josep: “Jo volia que es
qüestionés el meu poder! Fins i tot vaig amagar alguns dels meus papers a una caixa”.
Camille: “Algunes persones del grup no volien
molestar ‘Si agafem els papers de la impressora no podran imprimir!’”. Sandra: “Aquí al
bar sí que va passar, fins i tot hi va haver contraban de diaris i tovallons”.
Josep: “Conservar ens costa molt. Durant
aquests 125 anys molts documents s’han
2. Cercle Artístic Sant Lluc
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perdut... i just quan ho teníem endreçat ens
proposeu moure-ho tot! A la Tamar li va costar
molt deixar-vos buidar aquells sis prestatges”.
Janira: “Amb l’equip hem viscut moments de
tensió, no acabàvem de creure el que ens proposàveu! ‘Tots els papers!?’”. Roger: “Nosaltres tampoc sabíem ben bé el que implicava...”
Nieves: “El fet de posar esforç i organitzar-nos
va servir per entendre el que estàvem fent i per
comprometre’ns”. Roger: “El resultat és la traça d’un procés de confiança, d’un treball entre
tots, i amb la institució ha suposat un vincle
més intens, i més complex també”. Janira:
“Aquest trasbals ens ha servit per veure fins on
som capaços d’arribar com a entitat i detectar
punts forts i punts dèbils del nostre funcionament”. Josep: “Fa quatre anys això no hauria
estat possible.”

Text realitzat a partir de fragments de la conversa mantinguda
el dimecres 27 de febrer del 2019 a SANTLLUC amb Estefanía
Cortés, Camille Moins i Nieves Torbado, membres del grup
d’estudiants del MEATS d’ELISAVA 2019, Roger Paez, director
del MEATS d’ELISAVA, Josep Parera, president de SANTLLUC,
Janira Muñoz, coordinadora de SANTLLUC i Sandra Formatger,
responsable del bar de SANTLLUC.
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