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No hi ha dubte que al llarg de la història, l’ésser humà ha anat deixant empremtes del seu pas
per la terra, ﬁtes d’un recorregut que va més enllà de la documentació puntual d’un fet
individual o col·lecAu, formes d’expressar el senAr del seu temps i dels seu pas per aquell
entorn que li era comú amb la resta de la seva comunitat.
Amb el temps aquesta empremta ha anat evolucionant i els fets han anat consAtuint el que
consideram la cultura de la humanitat. Lluny de les grans obres fruit de la grandiositat i el
deliris dels governants, les peAtes obres, sovint anònimes, que ens trobam a qualsevol racó
urbà ens permeten valorar el grau de creaAvitat i rellevància que aquestes adquireixen al llarg
dels temps.
Certament, l’Art ha tengut sempre un vessant social d’una gran importància, sovint
menyspreada, degut a la creença que el seu hermeAsme obligava a cada espectador a resoldre
el plantejament conceptual de l’arAsta. L’arribada del Pop Art de la mà d’Andy Warhol fou una
passa decisiva cap a l’acceptació de les formes i els conceptes proposats, d’aquesta manera,
molts d’arAstes trencaren les línies que dividien l’art eliAsta cap a valors més populars. Es clar
que entremig si deixaren moltes variants, però això ja és una altra història.
Primer foren les cavernes, llavors els temples i els palaus donaren pas als museus i ara són les
ciutats, els espais públics: places, carrers..., on es visualitza amb més immediatesa l’evolució de
la comunicació visual i, de retruc, la regulació dels espais públics on els arAstes poden
expressar-se cada vegada amb més llibertat facilitant així les necessitats expressives
contemporànies.
Revisant la peAta història sobre les primeres intervencions urbanes amb caràcter arRsAc, daten
de 1970 a la ciutat de Nova York, quan arAstes que ﬁrmaven amb noms misteriosos com TAKI
183 o STAY HIGH 149, uAlitzaven els vagons del metro i aviat les parets d’ediﬁcis buits o en
demolició. Avui, aquesta pràcAca és habitual a les grans ciutats del món i noms com el de
Bansky s’han fet famosos a pesar de desconèixer la seva idenAtat.
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Aquestes intervencions urbanes proclamen missatges diversos, en alguns casos denuncien
situacions degradants, violentes o injustes, d’altres evoquen el passat o representen un
homenatge als veïnats, als habitants d’una ciutat o un poble que amb els canvis ja no existeix,
en altres actuen com a reclams visuals ja siguin per la seva plasAcitat o per aixecar un somriure.
Aquesta proposta arRsAca parteix del concepte de ﬂux. Un ﬂux és un moviment incessant d’allò
que es mou en una direcció concreta. Una bona deﬁnició del que fou la Rambla, el que ha estat,
el que és i el que, probablement, conAnuarà sent en el futur. Fins l’any 1613, la Rambla, un dels
passeigs més emblemàAcs de la ciutat de Palma, va formar part del llit del torrent de la Riera,
que conAnuava pel carrer Unió i el Born ﬁns a arribar a desguassar al mar. Al cap i a la ﬁ, una
rambla no és més que un nom genèric ﬂuvial esdevingut topònim (Grimalt, 1989), present a
moltes ciutats mediterrànies.
En aquell any, i ja en fa més de quatre-cents, es van acabar les obres de desviació de la Riera
cap a l’exterior de les anAgues murades, per tal d’evitar els efectes greus que les inundacions
havien provocat. Tot i la radical intervenció, al llarg del segles posteriors es van seguir produint
inundacions, però fa m, podem dir que la Rambla, fesomia urbana, bona part dels quals ara
podem contemplar.euneixi unes més 130 anys que les torrentades no han tornat a l’anAc llit de
la Riera.
Una actuació tan important en una ciutat peAta com era Palma provocà canvis radicals en la
seva fesomia urbana, bona part dels quals evidentment encara ara podem contemplar. Així, la
Rambla al llarg de la història ha sigut espai per al ﬂux de l’aigua originalment, espai per al ﬂux
de persones i, amb aquest projecte, es pretén que sigui espai per al ﬂux del coneixement i la
reﬂexió sobre el futur de la nostra ciutat.
Per a la present proposta d’intervenció urbana als quioscs de la Rambla, s’han seleccionat un
grup d’arAstes provinents del món de la plàsAca contemporània que treballen en diferents
suports i conceptes. D’aquesta manera es potencia la diversitat de mitjans i tècniques per
obtenir els millors resultats. Pintura, fotograﬁa, collage, esprai, vinil, paper, etcètera, són alguns
dels materials emprats pels arAstes.
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Per a Suso 33 i Jerom, l’esprai és una eina fonamental per poder executar el seu treball.
Instantani, brillant i resistent, aquest instrument no és un subsAtut del pinzell o el llapis, és
l’essència mateixa del seu treball. En el cas del madrileny, la seva trajectòria va lligada a l’ús
dels aerosols i els maneja amb rapidesa i pulcritud. Tot i que la seva obra ha anat evolucionant
cap a formats de més ample espectre, el nucli de la seva obra gira sempre en la dimensió de
l’home, msica i espiritual, orgànica i totèmica. La seva intervenció al quiosc de la Rambla és una
mostra del seu procés creaAu i de la seva intencionalitat més enllà d’allò arRsAc, plantejant una
reﬂexió en múlAples vectors socials, des de l’aglomeració, la transitorietat i la fragilitat.
Per la seva banda Jerom uAlitza, en els dos quioscs, l’esprai com eina per denunciar i deixar
constància de les preocupacions de la nostra societat, d’aquelles qüesAons que els mitjans no
deixen de proclamar. A Mr. Trader presenta un personatge vulgar amb una fesomia grollera
plena de cobdícia, fart d’especulació. És una denúncia amb el rostre d’un poder econòmic
maldestre i ferotge. A l’altra costat de la Rambla, l’arAsta eivissenc ens presenta “Hermano Ele”
com una metàfora de la violència que es pot generar quan un pensa amb la força del seu
vehicle i la potència dels seu cop de puny, amb quina ﬁnalitat, és demana Jerom.
L’obra de Joan Sastre ha anat derivant des de la pintura, va ser premi Ciutat de Palma l’any
1984, cap a la fotograﬁa i a l’edició digital. Les seves fotograﬁes tant ens poden mostrar un
bodegó digitalitzat com una divagació sobre documents destruïts amb una atracAva aparença
pictòrica passant per una sòlida imatge del paisatge o un nu acadèmic. La seva empremta
arRsAca sempre hi és present. Com en el cas dels dos quioscs, on repta a l’espectador amb una
imatge d’un paisatge idíl·lic. El repte és en dos vessants, el primer és geogràﬁc i no dona
resposta i l’altre és teòric, conceptual, un repte per a l’espectador que tractarà d’esbrinar
l’indret fotograﬁat sense adonar-se que aquell és el lloc. Coneixes la teoria del “no lloc”?
CaA Cànoves gaudeix d’una invenAva poc habitual. Propera a la il·lustració, la seva obra
pictòrica recorre mons ignots que només existeixen al seu pensament, els dibuixa, les hi dona
vida, cos i ànima i els envolta de situacions sovint còmiques, bizarres, pròpies d’una visió poc
convencional marcada per un surrealisme juganer i un xic excèntric. Els seus “Floripondios” no
són éssers marginals o marginats, són l’altra cara d’una existència, d’un món inventat que és en
el nostre però descobert per l’arAsta per donar-los a conèixer, per dotar-los d’idenAtat.
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La pintura és per a Joan Aguiló una eina imprescindible, ja sigui en acrílic com en esprai, els
seus treballs tenen sempre una imatge pròxima al realisme, sovint expressiu, altres naturalista,
sempre evocador d’un temps o un instant que tracta, des de l’emmer, perpetuar a la mirada de
l’espectador. A la Rambla, una ﬂor d’ametller recorda al vianant una de les més apreciades
imatges i emblema del nostre paisatge, la ﬂor de l’ametller. Mentre l’altra quiosc, una nina
muntada en un gronxador posa la mirada sobre el que la mira, no com a repte, sinó mostrant la
complaença del qui, des de la seva innocència, expressa una dolça tendresa.
Amadeo Orellana talla, retalla, junta, aferra amb la destresa del qui sap el que vol i com ho vol.
La seva obra converteix l’error en una oportunitat per comunicar un senAment, reivindicar un
fet, ja sigui de caire social o políAc, de raça o gènere. A la Rambla ha intensiﬁcat els seus
missatges dotant a les imatges d’una força colorista i humanista, amb frases que conviden a la
reﬂexió i a l’acció immediata, sempre en el marc del respecte i la concòrdia.

8

Les obres
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Foto: JS

Joan Aguiló
Ametller I
Pintura plàsAca i esprai
275 x 480 cm
Quiosc Flors Xisca (La Rambla)
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Foto: JS

Joan Aguiló
Ametller II
Pintura plàsAca i esprai
275 x 480 cm
Quiosc Flors Pep Lluís (La Rambla)
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Foto: JS

CaA Cànoves
Floripondios I
Pintura vinílica i acrílica
275 x 480 cm
Quiosc Flors Natalia (La Rambla)
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Foto: JS

CaA Cànoves
Floripondios II
Pintura vinílica i acrílica
275 x 480 cm
Quiosc Flors Mary (La Rambla)
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Foto: JS

Jerom
Hermano Ele
Pintura esprai
275 x 480 cm
Quiosc NumismàAca Trilla (La Rambla)
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Foto: JS

Jerom
Mr Trader
Pintura esprai
275 x 480 cm
Quiosc Flors Isabel (La Rambla)
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Foto: JS

Amadeo Orellana
Ultravioleta
Collage. Tècnica mixta
275 x 480 cm
Quiosc Flors Paquita (La Rambla)
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Foto: JS

Amadeo Orellana
Coexist
Collage. Tècnica mixta
275 x 480 cm
Quiosc Flors Marga (La Rambla)

17

Joan Sastre
On Mallorca, there are places like this, but I’m
not going to tell you where. I
Impressió digital sobre lona
275 x 480 cm
Quiosc Flors Florinda (La Rambla)

18

Joan Sastre
On Mallorca, there are places like this, but I’m
not going to tell you where. II
Impressió digital sobre lona
275 x 480 cm
Quiosc Flors Xisca (La Rambla)
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Foto: JS

Suso33
Corrientes...
Esmalt sintèAc en aerosol
275 x 480 cm
Quiosc Flors Ana (La Rambla)
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Els arAstes
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Foto: BT

Foto: BT

JOAN AGUILÓ (Palma, 1983) www.joanaguilo.com
Estudià Belles Arts a Barcelona i des de sempre ha estat
interessat per l’art de carrer deixant empremtes de peAt i
gran format amb intervencions tant a Mallorca com arreu.
Les darreres intervencions urbanes són ben visibles a les
parets de l’estació de tren de Sóller a Palma i, darrerament,
ha preparat un gran mural a la ciutat de Nàpols i ha
parAcipat en l’Street Art d’Inca i Calvià. Actualment treballa
en diverses intervencions urbanes a la ciutat alemanya de
Leipzig. La seva obra pictòrica s’exposa per diferents
galeries i espais d’art. Destaca pel seu retrat d’uns
personatges quoAdians en un entorn urbà que sovint
expressen un benestar i una convivència real amb el seu
entorn.

CATI CÀNOVES (Manacor, 1983) www.caGcanoves.com
Llicenciada en BB.AA. ha realitzat tallers de gravat, pintura i
estampació ceràmica. La seva obra és exposada a
nombroses galeries d’arreu, sent la seva darrera mostra
individual a la galeria Pep Llabrés Art Contemporani. Ha
rebut premis i disAncions a diversos certàmens de pintura.
Ha il·lustrat el conte infanAl “El meu país Burundi” (2009) i
la coberta del CD del grup de rock Malherba (2009). El seu
treball s’arAcula a parAr de sèries formals que inclouen
sempre una reﬂexió social i una preocupació evident per
l’entorn humà.
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JEROM (Eivissa, 1979) www.jerom-ibiza.com
Es dedica a l’art graﬁter i pictòric des de 1990. Va ser a
parAr del 2008 quan decidir ampliar el seu treball a la
pintura i el vídeo. Ha realitzat nombroses obres públiques
arreu destacant murals per a campanyes publicitàries,
portades discogràﬁques per al DJ ChrisAan Varela, el retrat
mural del DJ Sven Vath per el Coccon Amnesia i el de Pete
Tong per Blue Marlin. Ha parAcipat al fesAval
“Comunicación sobre el muro”, entre d’altres
esdeveniments arRsAcs.
Foto: BT

Foto: BT

AMADEO ORELLANA (Buenos Aires, 1976)
Realitzà estudis de BB.AA. al Central Saint MarAn’s i al
Chelsea College de Londres. La seva obra està basada en el
dibuix, la pintura, el mural i el collage amb l’ús de imatges
pròpies i d’arxiu, etc. Ha treballat amb nombrosos fotògrafs
de moda. Destaquen també, els treballs realitzats als
aparadors de boAgues, així com, pintures, dibuixos i murals
tant per interiors com per exteriors. Entre les exposicions
cal esmentar la presència als tallers de CAC Ses Voltes
(2015) on ocupà una de les sales temporals. “Magic Poison”
s’ha exposat al centre Cultural de la Misericòrdia, a la sala
Miquel Barceló del Casal de Cultura de Felanitx, al Centre
d’Art sa Quartera d’Inca, a la Fundació Coll Bardolet de
Valldemossa i al Casal Son Tugores d’Alaró.

23

Foto: BT

Foto: BT

JOAN SASTRE (Selva, 1961) hTps://joansastre.tumblr.com
Llicenciat en BB.AA. per la UB, ha realitzat exposicions arreu
i ha parAcipat en nombroses ﬁres. La seva obra està
representada a diversos museus com la Col·lecció TesAmoni
de la Fundació “la Caixa”, la Fundació Pilar i Joan Miró, The
Bushi CollecAon de Nova York i a les col·leccions del Govern
de les Illes Balears, Consell de Mallorca i Ajuntament de
Palma. Entre els guardons obAnguts al llarg de la seva
trajectòria hi ﬁgura el Premi Ciutat de Palma de pintura al
1984 i el Premi Pilar Juncosa de la Fundació Pilar i Joan
Miró. Actualment els seu treball està bolcat en la fotograﬁa.

SUSO 33 (Madrid, 1973) www.suso33.com
ArAsta plàsAc, escenògraf, muralista, vídeo arAsta i
performer. La seva obra és controverAda, degut a que es
mou entre l’al·legalitat de les seves intervencions urbanes i
la relaAva formalitat de les seves performances,
happenings, live painJngs...Ha realitzat intervencions a
diferents ciutats des de Madrid a Brussel·les, Shanghai,
Beijing, Londres o Barcelona, Porto i Nova York. El seu
treball ﬁgura a museus com el Reina Soﬁa, ARTIUM,
Fundació Sorigué, Centre d’Art Tomás y Valiente, entre
d’altres. Ha rebut nombrosos premis i disAncions com el
Premi del Jurat del III Certamen Nacional de videoart
PhotEspaña’10, 1r premi “Homenaje al Guernica de Picasso”
al MNCARS, el 1r premi “Urban Art InternaAonal FesAval
2004”, entre d’altres.
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Les intervencions arRsAques del projecte Fluxos. Art urbà a la
Rambla es varen realitzar entre el 18 i el 22 de setembre de 2017
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Amb el patrocini de

Amb el suport de

Amb el col·laboració de
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