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D I V E R S à R I U M

F r a n c e s c  G a b a r r e l l

Albert Bayona, un viatge cap a l’espai no físic
[text a mode de vademècum]

Fa més de deu anys, el que subscriu aquest article va definir 
Albert Bayona com un dels referents contemporanis més 
sòlids de la nostra ciutat, artífex d’una obra amb una in-
usual capacitat d’explicar-se per si mateixa.1 El temps no 
ha fet sinó reafirmar aquesta opinió, feta en un context en 
el qual l’artista encara no havia transcendit els límits físics 
del seu treball per, a través de la creació audiovisual, apro-
fitar les possibilitats infinites de l’espai virtual. 

Nascut a Lleida l’any 1954, Albert Bayona inicia la seva tra-
jectòria a mitjans dels anys vuitanta, incorporant en els seus 
treballs diferents disciplines artístiques: pintura, dibuix, fo-
tografia, vídeo, tecnologies digitals i música. Entre els anys 
1977 i 1983 duu a terme tot un seguit de viatges per dife-
rents països d’Europa i altres indrets del món: Cuba, Egip-
te, l’Índia i el Tibet, país, aquest darrer, on realitza estudis 
sobre metodologia zen. 

Del 1984 al 1986 participa en tres edicions consecutives 
del Premi Internacional de Dibuix Joan Miró, que organitza 
la Fundació Miró de Barcelona: en la XXIII (1984), la XXIV 
(1985) i la XXV (1986). En la de l’any 1985 obté el segon 
premi amb l’obra Variacions sobre una estètica racional 
(1985), actualment a les col·leccions del Museu d’Art Jau-
me Morera de Lleida. Aquest treball, juntament amb la 
resta d’obres de la XXIV edició del Premi Internacional de 
Dibuix Joan Miró, s’exposaran l’any 1986 al Taipei Fine Arts 
Museum de Taiwan. 

La sèrie Variacions sobre una estètica racional incorpora una 
peça en format vídeo monocanal (també als fons del Museu 
d’Art Jaume Morera) que es pot considerar la primera propos-
ta formal d’Albert Bayona en què, superant els límits físics 
de l’obra original, s’endinsa en l’àmbit de l’audiovisual i la 

imatge seriada, una producció que no explotarà a fons fins 
més de vint anys després. 

L’any 1985 s’instal·la definitivament a Lleida i comença a 
participar de forma activa en la vida cultural de la ciutat 
des de dos vessants: la de creador i la de promotor de l’art 
emergent. 

Com a creador exposa a la mostra “6 pintors de Lleida“ 
(Museu d’Art Jaume Morera, 1986), juntament amb Teresa 
Borràs, Antoni Cabiscol, Jordi Jové, Marc Remacha i Montse 
Ruiz; a la Sala Periferiart, a títol individual (“Textures”, 1986); a 
l’exposició “Gran format” (Institut d’Estudis Ilerdencs, 1988) i, 
amb Antoni Abad, Jordi Jové, Jesús Mauri, Albert Minoves i 
José Tejedor, a la mostra “Testimoni d’una nova generació” 
(1990), que es pot veure, primer, a la Sala d’Exposicions 
del Roser de Lleida, i posteriorment, al Centre de Desenvo-
lupament Cultural de Foix (França). 

Com a promotor, participa en projectes col·lectius, com 
ara Garage Universal, i en la programació artística de di-
ferents iniciatives públiques i privades de la ciutat: les 
beques Entrega, que atorgava la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Lleida als nous creadors, i la direcció artís-
tica de la Galeria Periferiart, juntament amb el seu propie-
tari, Fernando García Laviña. 

Tota aquesta activitat expositiva la compagina amb la de-
dicació a la docència a l’Escola Municipal de Belles Arts de 
Lleida (actualment, Escola d’Art Municipal Leandre Cris-
tòfol) i amb la vinculació al galerista lleidatà Sebastià Petit, 
amb qui participa en diferents projectes i exposicions: “A 
sangre fría”, amb Jordi Jové (Sebastià Petit Art Contem-
porani, Lleida, 1989), “ARCO 92” (Madrid, 1992), “Arts 

Una vegada, en una entrevista, em van preguntar que era per a mi l’art contemporani. Vaig 
respondre: coneixes l’artista alemany Tobias Rehberger? Ell ho modifica tot.

Per mi l’art contemporani és tunejar qualsevol cosa.
Albert Bayona

Fotografia: Lleonard Delshams.
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Frankfurt” (Frankfurt, 1993), “La pols al sol i la memòria 
als racons”, amb José Tejedor i Josep Ripoll (Fundació La 
Caixa, Lleida, 1993), “Material didàctic per a gabinets es-
colars” (Sala d’Exposicions El Roser, Lleida, 1994) i “Paisat-
ges il·luminats. Paisatges somiats”, amb Gregorio Iglesias i 
Jordi Jové (Fundació La Caixa, Lleida, 1997). 

L’any 1995 es fa càrrec de la direcció de l’Escola Municipal 
de Belles Arts de Lleida i, paral·lelament, de la programació 
de les sales d’exposició municipals del Roser i Sant Joan. En 
aquests anys dirigeix, també, els Tallers de Montesquiu a 
Lleida i duu a terme les funcions de sotsdirector del festival 
Animac (Mostra de Cinema d’Animació de Lleida). 

L’any 2000 deixa la direcció de l’Escola Municipal de Belles 
Arts, tot i que hi continua desenvolupant tasques docents, i 
endega un període de major dedicació al treball artístic, encara 
molt lligat als mitjans de creació i distribució convencionals.

Durant aquest període, la seva producció expositiva es 
vincula, bàsicament, a la galeria 44 Art Contemporani 
de Barcelona, amb què participa en diferents projectes: 
“Intencions. Sobre el Visual”, amb Pere Noguera, Vanes-
sa Pey i Humberto Rivas (Galeria 44 Art Contemporani, 
Barcelona, 2000); “ARCO 01” (Madrid, 2001); “Els darrers 
pintors”(Espai Guinovart, Agramunt, 2002); “ARCO 02” 
(Madrid, 2002); “Núm. 2-07...24” (Galeria 44 Art Con-
temporani, Barcelona, 2002) i “ARCO 03” (Madrid, 2003). 

L’any 2004, dins el cicle “Noms propis de l’art contempora-
ni a Lleida”, Bayona presenta al Museu d’Art Jaume Morera 
de Lleida la mostra “Els mapes d’Europa. Albert Bayona: 
Treballs 2002-2004”, on exposa conjuntament les sèries de 
pintures “Núm. 2-07...24” (2002) i “Sheva” (2002-2003), 
i el treballs amb imatge digital agrupats sota els títols “Ma-
pes d’Europa” (2002-2003) i “21º” (2004), veritable punt 
d’inflexió en la trajectòria artística de l’autor lleidatà.
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Paisatges al jardí (2011).

Pueyo (Las Saladas, 2012). Nuit d’été. Projecció per a un espai confinat (2010).
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Totes dues sèries fan evident una necessitat vital de repre-
sentació superant els límits de la pintura i trencant l’espai físic 
que el limita. Bayona comença ara a explicar les coses trans-
cendint el concepte d’obra única i esquivant, de forma inhe-
rent al seu treball, formes de producció vinculades al mercat 
artístic. Un concepte que —malgrat un passat recent molt 
marcat per les reiterades participacions en la fira ARCO— en 
aquests moments el molesta profundament. 

Una evolució artística i també personal que consolidarà a partir 
de l’any 2005, quan la seva obra s’endinsa de ple en el món 
de la creació audiovisual, tot i mantenir una certa interdiscipli-
narietat que es manifesta, també, en els treballs més recents. 

Aquell any, gràcies als ajuts a la creació artística atorgats per 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Lleida, produeix 
l’obra WYSIWYH (actualment també a les col·leccions del 
Museu d’Art Jaume Morera), que presenta al Centre d’Art La 
Panera de Lleida. A mode de microradiografia de la creació 
artística contemporània, un documental molt especial amb la 
participació de tots els agents implicats. Més que un treball 
estrictament periodístic, un experiment audiovisual en què 
l’exposició simultània de les imatges de tots els entrevistats, 
unida a una audició falsament aleatòria de les seves veus, ens 
ofereix una visió sorprenentment lúcida del món de l’art on, al 
final, l’espectador no pot identificar qui parla realment i què 
diu, sinó que tan sols pot escoltar. 

L’any 2006 exposa una sèrie de vint-i-una fotografies de Mollet 
del Vallès, majoritàriament sense presència humana, al Museu 
Abelló, dins el cicle “L’Aparador”. La imatge com a suport de 
frases, conceptes o idees, en un mètode de superposició que 
posteriorment utilitzarà en altres treballs. 

El 2007 presenta l’obra Case a la 5a Biennal de Vic i al festival 
Videoformes de Clermont-Ferrad (França), una peça sorpre-
nent on, sota l’angoixant monotonia creada pel so d’un en-
registrament fet per l’autor l’any 1989, Bayona crea un ritme 
propi per a les imatges que apareixen erràtiques davant nos-
tre, petits lapsus de temes com ara la immigració, la solitud, 
l’envelliment, la incomunicació o la por. I al bell mig, l’error 
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humà com a faedor del nostre propi destí final. Sens dubte, un 
dels seus treballs més reeixits i contundents.

L’any 2008 produeix l’obra Monday to Friday (amb música del 
seu fill, el pianista Nèstor Bayona), que presenta al Centre d’Art 
La Panera de Lleida i, posteriorment, al New York International 
Independent Film and Video Festival (Nova York), al 13 Split 
International Festival of New Film (Croàcia) i a l’International 
Film Festival of India-Goa, on guanya el premi Vasudha al mi-
llor curt sobre medi ambient. 

Monday to Friday és un audiovisual en què Bayona projecta 
una de les seves grans inquietuds, l’alteració del medi ambient 
i la intervenció humana en el paisatge, i ho fa a través de la 
introducció d’elements aliens, recreats per tècniques digitals 
que incrementen la incoherència de les escenes, filmades en 
entorns degradats i, alhora, propers i quotidians. Cinc histories 
unificades conceptualment en el seu desenllaç, i ubicades en 
els cinc dies feiners de la setmana. 

El 2010, aquesta peça, juntament amb l’obra Document 
(2005), participa en l’exposició “Territori Lleida” (Centre d’Art 
La Panera). És el mateix any en què mostra la videoinstal·lació 
Nuit d’été. Projecció per a un espai confinat al Mercat del Pla 
de Lleida,2 ara com ara la seva única incursió en aquest camp.

Un any més tard, el 2011, Bayona duu a terme un nou treball au-
diovisual: Paisatges al jardí, que presenta a la mostra “Imaginarium 
II. INSPIRATION elmur” (Galeria Wedding, Berlín), a l’exposició 
“Instantes de paisaje” (CDAN: Centro de Arte y Naturaleza de 
Huesca), a l’”Off Loop 2011”, a “CO.AR.CO. Marseille: Capitale 
Culture 2013”, i a la biennal The Wrong Biennale, a Internet. 

De nou, tot el protagonisme per a l’acció de l’home com a 
agent transformador de l’entorn. Petits instants creats per 
l’alteració humana en què els residus que la testimonien fan 
més evident la intervenció que la mateixa contemplació del 
nou paisatge que es proposa. 

L’hivern de l’any 2011 —amb la intenció de dur a terme un 
nou projecte audiovisual—, Albert Bayona s’endinsa per primer 

Las Saladas (2012). Mapes d’Europa (2002-03). Equilibrium/disequilibrium (2013-2014).
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1 GABARRELL, F. “Lérida: Consensuar la paradoja”. Arts Nova. Dossier 
Cataluña (2002), núm. 2/2, p. 240-249.
2 Nuit d’été el presenta un any més tard, el 2011, al Signes de Nuit: 
Festival de l’Art Documentaire et de Création Audio-visuelle et Cinema-
tographique de París, sota el títol Nuit i en format vídeo.
3 Las Saladas és un ecosistema únic, amb una antiguitat de prop de cent 
mil anys, que només es troba al nord d’àfrica i àsia. Situat al bell mig 
del desert dels Monegres, entre els termes municipals de Sástago i Bu-
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cop en l’ecosistema de Las Saladas,3 un paisatge que guarda 
secrets protegits per l’adversitat climatològica, sempre desfa-
vorable per al visitant. Durant un any, fins a l’hivern del 2012, 
i aprofitant els canvis estacionals, l’artista anirà duent a terme 
una sèrie d’incursions periòdiques en cada una de les llacunes 
que formen part d’aquest entorn únic. El resultat, un projecte 
audiovisual amb el mateix nom: Las Saladas, en format docu-
ment, que recull la singularitat d’un paisatge molt determinat, 
i on les imatges substitueixen les paraules per mostrar-nos el 
vincle que la mirada de l’artista estableix amb un món en perill 
d’extinció, i d’una bellesa difícil de descriure. 

L’any 2013, Albert Bayona fa donació, al fons del Museu d’Art 
Jaume Morera, dels seus treballs “Case” (2006), “Monday to 
Friday” (2008), “Nuit d’été. Projecció per a un espai confinat” 
(2010) i “Las Saladas” (2012), que passen a formar part de les 
seves col·leccions. Fruit d’aquesta donació, i fins al setembre 
d’aquest 2014, l’obra “Las Saladas” s’ha pogut veure a les sales 
del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida en la mostra “Art i 
viatge”, una selecció temàtica d’algunes de les obres que for-
men part de la seva col·lecció.

A partir d’aquí, i en una de les inèrcies creatives més captivado-
res i potents dels darrers temps a Lleida, Bayona duu a terme —
entre el 2013 i el 2014— tot un seguit de projectes audiovisuals 
que posen en evidència la seva immersió i presència en aquest 
mitjà, tant el l’àmbit nacional com en l’internacional. 

Equilibrium/disequilibrium, una peça feta en col·laboració amb 
Erik van Hooft, que el 2014 presenten a Barcelona, al LOOp 
Festival i a la Muestra de Videoarte Underground, a Nova 

York, a l’Under the Subway Video Art Night i al VII Premio de 
Videoarte, a Astillero (Cantàbria) on obté un accèssit.

Movies_01, un recull de preses falses i material no utilitzat sota 
llicència creative commons [cc], que Bayona reutilitza i classifi-
ca de manera subjectiva, sense afegir-hi, però, cap mena de 
manipulació, i que el mateix 2014 presenta al BccN Barcelona 
Creative Commons Film Festival (MACBA) i al Museo de Arte 
Contemporaneo Patio Herreriano de Valladolid, dins el CcVAD 
(Valladolid Creative Commons Film Festival).

Recentment ha presentat l’audiovisual Flux II, amb música de 
Daniel Cabanzo, i participa en el projecte Four Horizons, una 
escultura sonora de l’artista Jordi Tolosa, en què Bayona, al 
costat del poeta Carles Duarte i els artistes visuals Albarran-
Cabrera i Yurian Quintanas, projecta Las Saladas.

Ens aturem aquí, però segurament, en el moment en què aquest 
vademècum vital i artístic vegi la llum, el manual que conté la rela-
ció dels treballs d’Albert Bayona en el camp de la videocreació re-
querirà, ja, d’una actualització 3.0 o posterior. I és que, a velocitat 
terminal, el creador lleidatà ja fa temps que ha transcendit l’espai 
físic que el limitava. Ara flueix lliure, sense condicionants econò-
mics, sense galeries ni col·leccionistes, sense matrius de cap tipus. 

El seu objectiu? 
Des de la introversió, des d’un cert distanciament social inhe-
rent a la pròpia personalitat, treballar des del fet local cap a 
allò més internacional. De dins cap a fora, en una metamorfosi 
sorprenent en què, gràcies a les possibilitats del mitjà emprat, 
l’artista es reinventa i esdevé el seu propi centre.

jaraloz, es tracta d’un important conjunt de llacunes temporals que, en 
evaporar-se l’aigua, deixen al descobert una característica capa de sal: 
La Playa, la més gran i accessible de totes; Pito, Pueyo, La Salineta, con-
taminada per les restes d’un polígon industrial situat al davant; El Salo-
bral o Salada Los Juncos, com la coneixen els veïns de Bujaraloz, i antic 
abocador del poble; Piñol, Guallar, La Muerte, Camarón, El Rebollón, 
El Rollico, les dues últimes, documentades en un ambient plujós molt 
poc habitual als Monegres; La Laguna del Pez i, finalment, Las Amargas.

Equilibrium/disequilibrium (2013-2014). Movies (2014). Monday to Friday (2008).


