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SILENCI/S
Una aproximació de diferents artistes
plàstics al concepte de silenci, des de
la fotografia fins a la instal·lació.

Ricard Aymar - Albert Bayona Ferran Blancafort - Félix Blume Carme Garolera - Pep Mata Ignasi Villares
Els espais físics. El silenci com a buit.
El silenci des d’un vessant físic i corpori.
Parlar d’aquest “tall” entre
el so i el no so. Entre el so i el silenci.
El silenci a la natura.
L’espai -territori- versus l’individu. La
mirada a l’exterior i la contemplació del
paisatge sense la presència de l’ésser
humà. La potència del buit com a
generador. Notar l’absència és un inici
d’analitzar-la.
El silenci individual.
L’individu enfrontat a si mateix, amb
l’atenció posada en el més profund,
essencial i generador silenci.
La societat.
El llenguatge i el silenci com a elements
vertebradors del pensament, la cultura
i l’art.
El silenci de la mort.
El buit, l’absència i la pèrdua. El final de
la vida i la relació amb el que queda. El
silenci com a element d’inici i final.

El silenci és el rerefons on es projecta la
potència de la paraula. És la seva condició
indispensable malgrat la seva naturalesa
profundament diferent. No hi pot haver paraula en el soroll verbal o mental. Desconfiem
sovint de la paraula per la seva capacitat de
manipulació. En tenim proves constants i
fefaents en els discursos que emeten la majoria d’àmbits de poder. En força ocasions,
el que semblen arguments racionals, nobles i
dignes oculten i disfressen els interessos més
inconfessables. Però el silenci també pot ser
un instrument de manipulació o un dels seus
efectes. Pensem en la dissortada propensió
habitual en totes les dictadures de silenciar
al dissident o de censurar i ensinistrar la
producció cultural. El silenciós dins del grup,
per exemple, suscita una intriga que pot ser
utilitzada en benefici propi. En definitiva, el
significat del silenci està condicionat en bona
mida pel context on se situa i la seva valoració
pot ser positiva o negativa depenent de les
circumstàncies. D’igual manera, no resulta en
absolut idèntica la dicotomia silenci-paraula o
silenci-so que la del silenci-soroll. No obstant
la seva diversitat de significats i valoracions,
el silenci sembla menys manipulador que la
paraula. Sense silenci no hi ha paraula, com
dèiem abans, però sense paraula pot haver-hi
silenci. Aquest darrer precedeix i succeeix
l’existència de l’individu. La paraula com a
expressió de la vida humana està abraçada
pel silenci en el seu principi i en el seu final. La
paraula i la vida no serien més que un parèntesi
dins del silenci. El seu caràcter preliminar i
conclusiu fa que ens sembli més consistent,
més permanent que la paraula i fa que ens
pugui inspirar més confiança que aquesta.
També ens dóna confiança perquè sovint
som conscients dels límits de les paraules i
dels conceptes que vehiculen. Gairebé sempre som presoners de les idees que ens fem
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A WONDERS Carles Congost construeix un híbrid entre el bigenerals. El silenci seria, doncs, la riba ferma familiaritza amb la mort inevitable, que és el
opic musical, el documental, la ficció poètica i la reflexió assades d’on ser conscient del continu flux mental silenci total i definitiu. Fa que puguem intuir
gística. Ho fa a partir del grup Musical Youth, un grup de regi emotiu del psiquisme segons els principis fins a cert punt la seva naturalesa. Significa
gae format per cinc nens, que va tenir un gran i únic èxit amb
bàsics de moltes de les pràctiques de medi- una preparatio mortis que, paradoxalment,
la seva cançó Pass the dutchie (1982). Tenint com a rerefons
tació. Precisament pel seu caràcter no verbal permet apreciar i viure amb profunditat el
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concepte
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amb el fet social a través d’una performance sense públic endicotomia entre subjecte i objecte, permetent el primer minut i l’últim tenen idèntic caràcter.
registrada en vídeo. Com si es tractés d’una lliçó d’anatomia,
fondre’ns amb el què estem vivint, com sovint En el seu transcurs no es produeix cap mena
experimenten els artistes en el seu treball de narrativitat o seqüencialitat i això fa que
creatiu. Crear és, potser, meditar actuant els seus components indiferenciats l’acostin
sobre la matèria des del silenci interior. L’art per similitud a la qualitat d’allò no-creat,
es pronuncia sobre l’home i el món, sobre el que estaria fora de la successió inexorable
que és real i sobre el que és somiat. És equi- dels esdeveniments. Es tractaria, doncs,
parable a la paraula. En aquest sentit, l’obra d’una analogia, no només perquè el silenci
que més autènticament representa el silenci absolut és impossible d’assolir en el temps
és aquella que no ha nascut, aquella que no vital (sempre hi haurà l’opac batec del cor i
existeix; però tot i resultar força sorprenent, el lleu murmuri de la respiració) sinó perquè
és perfectament lícit parlar sobre el silenci el silenci invoca l’essència des de l’existència
amb paraules o amb les obres d’art. De tota i ambdues realitats són radicalment distintes.
manera, si es vol comprendre de debò el Aquesta aparent conjunció paradoxal d’esferes
tarannà del silenci, el millor que podem fer antitètiques faria palès allò que molts poetes
és callar. El silenci que no s’ha sedimentat i místics anomenen l’inefable, és a dir, allò que
en el fons de l’ànima pot acabar resultant no es pot explicar amb paraules.
un posat o una impostura. Més que parlar
I. Villares
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A WONDERS Carles Congost construeix un híbrid entre el bigenerals. El silenci seria, doncs, la riba ferma familiaritza amb la mort inevitable, que és el
opic musical, el documental, la ficció poètica i la reflexió assades d’on ser conscient del continu flux mental silenci total i definitiu. Fa que puguem intuir
gística. Ho fa a partir del grup Musical Youth, un grup de regi emotiu del psiquisme segons els principis fins a cert punt la seva naturalesa. Significa
gae format per cinc nens, que va tenir un gran i únic èxit amb
bàsics de moltes de les pràctiques de medi- una preparatio mortis que, paradoxalment,
la seva cançó Pass the dutchie (1982). Tenint com a rerefons
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psíquic; gràcies a buidar-se d’allò que és ac- realitats, assumint-les radicalment, la nostra
En
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L’atenció en el silenci és unitiva i aboleix, ni com l’absència de temporalitat. En una estona
COS SOCIAL Joan
Moreyvella
analitza
la relació
l’individu
de silenci
(tot de
i estar
incrustada en el temps),
que sigui A
momentàniament,
aquesta
amb el fet social a través d’una performance sense públic endicotomia entre subjecte i objecte, permetent el primer minut i l’últim tenen idèntic caràcter.
registrada en vídeo. Com si es tractés d’una lliçó d’anatomia,
fondre’ns amb el què estem vivint, com sovint En el seu transcurs no es produeix cap mena
experimenten els artistes en el seu treball de narrativitat o seqüencialitat i això fa que
creatiu. Crear és, potser, meditar actuant els seus components indiferenciats l’acostin
sobre la matèria des del silenci interior. L’art per similitud a la qualitat d’allò no-creat,
es pronuncia sobre l’home i el món, sobre el que estaria fora de la successió inexorable
que és real i sobre el que és somiat. És equi- dels esdeveniments. Es tractaria, doncs,
parable a la paraula. En aquest sentit, l’obra d’una analogia, no només perquè el silenci
que més autènticament representa el silenci absolut és impossible d’assolir en el temps
és aquella que no ha nascut, aquella que no vital (sempre hi haurà l’opac batec del cor i
existeix; però tot i resultar força sorprenent, el lleu murmuri de la respiració) sinó perquè
és perfectament lícit parlar sobre el silenci el silenci invoca l’essència des de l’existència
amb paraules o amb les obres d’art. De tota i ambdues realitats són radicalment distintes.
manera, si es vol comprendre de debò el Aquesta aparent conjunció paradoxal d’esferes
tarannà del silenci, el millor que podem fer antitètiques faria palès allò que molts poetes
és callar. El silenci que no s’ha sedimentat i místics anomenen l’inefable, és a dir, allò que
en el fons de l’ànima pot acabar resultant no es pot explicar amb paraules.
un posat o una impostura. Més que parlar
I. Villares

