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L’ART DE LA MEDIACIÓ
Oriol Fontdevila

«Busquem actituds crítiques treballant la limitrofia 
humana. Projectes que no confonguin la mediació amb la 
restauració de l’edat mitjana.»

Javier Peñafiel1

L’art no és una qüestió d’autonomia sinó que la seva potencialitat 
rau en els vincles. L’estètica idealista i el formalisme modern van 
deduir la possibilitat de l’autonomia fixant l’atenció en aspectes 
intrínsecs a la fisicalitat de l’art com són les característiques 
formals i materials dels seus mitjans i tecnologies. Certament, el 
poder de l’art és consubstancial a aquests aspectes. Però alhora 
pensem que la possibilitat de l’art s’activa quan les qualitats 
de l’objecte s’associen amb instàncies considerablement més 
heterogènies. L’art és una qüestió inherent a la forma però alhora 
és indefectiblement relacional. El seu poder, per tant, no pot tenir 
a veure amb una configuració sobirana com és l’autonomia, sinó 
que es tracta d’un poder relatiu i performatiu –allò que en anglès 
s’anomena «agency»2.

L’art com a agent de mediació
En el seu What Do Pictures Want? W. J. T. Mitchell recull un curiós 
exercici, que atribueix al seu col ·lega Tom Cummings i que qualifica 
de pedagògic, per demostrar aquesta qüestió: quan els estudiants 
de Cummings es mostraven escèptics respecte al poder que 
el professor atribuïa a les imatges, i fins i tot es burlaven de la 
influència que poguessin arribar a exercir sobre els humans i altres 
formes de vida, perquè les afectava, les alterava i fins i tot les 

1    Peñafiel, Javier (2016). «Limitrofías. Convocatoria/incitación a agentes  
creativos destinada a Can Felipa». Can Felipa Arts Visuals. Barcelona. En línia:  
http://www.cccanfelipa.cat/uploads/editor/limitrofias-penafiel.pdf

2    El concepte d’«agency» es refereix a la capacitat d’acció d’un actor en relació 
amb un context específic. És un concepte clau en la teoria de la performativitat. 
Segons Judith Butler, la performativitat s’entén com una agència que s’activa i es 
regula alhora per mitjà de les convencions socials. En aquest text traduïm «agency» 
per agència, tot i que el terme generalment no té aquesta accepció ni en llengua 
catalana ni en llengua castellana.
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transformava per sempre, aquest historiador de l’art precolombí 
els convidava a retratar les seves respectives mares i, tot seguit, 
a retallar-ne la foto tot buidant-ne la zona dels ulls. L’enunciat de 
l’exercici sembla que era suficient per demostrar als estudiants 
que «les actituds màgiques cap a les imatges són tan poderoses 
en el món modern com ho van ser durant l’edat mitjana... No és una 
cosa de la qual ens desprenguem quan creixem, quan esdevenim 
moderns o quan adquirim consciència crítica»3.

Alfred Gell havia relacionat anteriorment el fenomen de la mimesi 
amb la màgia vudú. Talment com si en la consciència occidental  
es mantingués reprimit un substrat d’animisme. Segons 
l’antropòleg, «nosaltres patim, com a receptors, les formes 
d’agència que estan mediades per la imatge de nosaltres 
mateixos». Aquest fenomen no s’explica per un efecte de causalitat 
transcendental, sinó que, segons Gell, com a éssers socials ens 
«pensem» com a «persones distribuïdes», que «no som presents 
només en els nostres cossos en singular, sinó també en tot allò 
que ens envolta i que sembla suportar el testimoni de la nostra 
existència, els nostres atributs i la nostra pròpia agència». Per tant, 
el subjecte, un cop apareix representat, pensaria «sóc la causa de 
la forma que pren la meva representació. Sóc responsable, per tant, 
de la meva representació»4. 

La mimesi és la raó de l’eficàcia de la màgia vudú: per mitjà del 
procés de còpia es pot guanyar capacitat per incidir sobre un 
determinat referent. Per tant, podem pensar que l’art occidental 
també hauria trobat en la mimesi un aliat per transfigurar la realitat, 
i no a la inversa, tal com Oscar Wilde exemplifica amb la pintura 
atmosfèrica de J.M. W. Turner: «El canvi extraordinari que s’ha 
produït al clima londinenc durant els darrers deu anys es deu del tot 
a una determinada escola d’art... Avui la gent veu boires no perquè 
siguin boires, sinó perquè els poetes i els pintors els han ensenyat 
el misteriós encant d’aquests efectes... [les boires] No han existit 

3    Mitchell, W.J.T. (2005). What Do Pictures Want? The lives and loves of images. p. 9. 
The University of Chicago Press. Chicago, London.

4    Gell, Alfred (1998). Art and Agency. An anthropological theory. pp. 96 – 99. 
Clarendon Press, Oxford.

http://www.cccanfelipa.cat/uploads/editor/limitrofias-penafiel.pdf
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fins que l’art les ha inventat»5. Com mostren les paraules de Wilde, 
la regla de l’encanteri vudú coincideix de ple amb un dels principis 
de l’estètica idealista, l’art per l’art: «la vida imita l’art molt més que 
l’art imita la vida», concloïa l’escriptor.

Una psicologia animista és la que probablement també compartien 
els estudiants de Cummings, quan cap d’ells va gosar extreure 
els ulls de les representacions de les seves mares, de la mateixa 
manera que diferents plataformes de tot el món recomanen 
actualment prudència als progenitors a l’hora de distribuir les 
fotografies dels seus nadons per les xarxes socials. Es tracta, ni 
més ni menys, de protegir-los de la vulnerabilitat que ens reporta 
la distribució massiva de la imatge i dels mals usos que se’n puguin 
derivar6. Això és, de prevenir-nos del perill de que sigui la vida la  
que imita l’art.

D’altra banda, Gell també va parlar en diferents ocasions de l’art 
ornamental com «una tecnologia social» que estaria orientada a 
enfortir els lligams entre els humans i els objectes: «el món està  
ple d’objectes ornamentats perquè la decoració és essencial  
per a la funció psicològica dels artefactes.» Tant si es tracta de 
patrons ornamentals simples o de més embullats, aquests no 
tindrien altra raó de ser que captivar la ment humana: «els llençols

5    Wilde, Oscar (2001). «La decadència de la mentida», a: L’ànima de l’home,  
p. 116. Columna. Barcelona. Anteriorment, hem resseguit les implicacions d’aquest 
passatge de Wilde respecte dels fenòmens de la mimesi i de la mediació a: 
Fontdevila, Oriol (2016). «El Turner mediador», a: Concreta. 04-04-2016. En línia:  
http://www.editorialconcreta.org/El-Turner-mediador

6    El pensament occidental sobre la qüestió de la imatge és que generalment 
confereix poder al subjecte que hi apareix representat. L’encanteri vudú contradiu 
aquesta lògica: en aquest cas, la representació d’un individu no té cap altra 
finalitat que fer-lo vulnerable. Peggy Phelan ha reflexionat sobre la complexitat de 
la relació entre el poder i la imatge. Referint-se a la teoria de la mirada de Jacques 
Lacan, Phelan considera que la representació no té per què implicar un increment 
de poder per al subjecte representat, sinó que, contràriament, la representació 
pot implicar la subjecció i el servilisme del referent a uns paràmetres que defineix 
el que mira. Phelan, Peggy (1993). «Broken symmetries: memory, sight, love», a: 
Unmarked. The politics of performance. Routledge. Londres, New York.
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sense decoració», diu Gell, «són menys funcionals a l’hora de 
conferir protecció i confort als infants que els que estan decorats, 
justament perquè que els infants mostren una menor inclinació a 
dormir-hi»7.

Pel que fa a l’ornamentació, alguns dels exemples més brillants  
es troben en relació amb la decoració d’armes, les quals no és  
anodí que hagin estat propenses a acollir aquests elements. 
Thomas Golsenne sosté que «l’ornamentació augmenta l’eficàcia 
d’una arma». Ho explica a partir de la consideració de Gilles  
Deleuze de l’ornament com una estètica de la diferència, «com  
un procés dinàmic de creixement [d’un motiu] constituït per zones 
variables d’intensitat». Golsenne entén que, així, l’ornament no  
és part de «l’embelliment extern i accessori d’un cos o d’un  
suport, sinó l’expressió d’una força interior de diferenciació». 
L’ornament constitueix «la vitalitat mateixa de la cosa a la  
confereix la seva potència»8.

Serveixin els casos mencionats fins aquí per demostrar que el 
poder de l’art rau en atributs que estan íntimament relacionats 
amb la seva resolució formal –tal com ho són la figuració mimètica 
o bé els motius ornamentals. Si bé, al mateix temps, també és un 
requeriment de l’art que aquestes formes aconsegueixin activar-se 
com a tecnologies socials –en el vocabulari de Gell– i que els seus 
processos entrin en intersecció amb altres formes d’agència.

Amb aquesta consideració, les dues grans teories entre les quals 
ha basculat la comprensió de l’art des del segle xx deixarien 
d’entendre’s en oposició, per establir-se, en canvi, uns vincles 
nous que les fan complementàries. És a dir, si atenem a la pràctica 
artística com a tecnologia social, el principi del formalisme –l’art és 
allò estèticament rellevant– no entra en conflicte amb el principi de 
la sociologia crítica –l’art és allò que els agents de l’art estableixen 
com a tal. Un cop acceptem que la potencialitat de l’art rau tant en 
la forma com en les mediacions que es despleguen al seu voltant, 

7    Gell (1998), op. cit., p. 73-95.

8    Golsenne, Thomas (2016): «Armas y joyas. Sobre la potencia de la 
ornamentación en el Renacimiento», a: Concreta, núm. 7, p. 43-53. València.

http://www.editorialconcreta.org/El-Turner-mediador
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tant el formalisme com la sociologia crítica es veurien rearticulats 
segons un paradigma relacional i performatiu que prova d’explicar 
el fenomen de l’art a través d’agències humanes i no humanes 
que mantenen en tot moment la capacitat d’influència les unes 
sobre les altres. I és en aquest sentit que podem plantejar, també, 
l’objecte artístic com un agent de mediació, el qual conté, per si 
mateix, una agència pel que fa a teixir i desfer les xarxes9.

La mediació com a conducte per a la diferència
Soren Andreasen i Lars Bang Larsen han apuntat recentment que 
«la mediació és un tipus d’abstracció econòmica i simbòlica que és 
característica del nostre temps: desafia l’experiència estètica tant 
a nivell de fer, com de pensar o consumir art»10. Ambdós escriptors 
es desmarquen, així, de l’accepció corrent de la «mediació cultural» 
–la tradició de la Vermittlung i Kunstvermittlung a Alemanya, o de la 
médiation culturelle a França11–, la qual s’ha tendit a identificar amb 
la pacificació, la democratització i l’ensenyament de la pràctica 
de l’art des del marc de les polítiques culturals i les institucions 
públiques. L’interès d’Andreasen i Bang Larsen és el de relacionar, 
en canvi, la mediació amb la mateixa esfera de producció de l’art i, 
especialment, l’emergència del pensament crític. D’aquesta manera 
rastregen alguns casos de la filosofia occidental en què la qüestió 
de la mediació s’ha pensat com un conducte per a la diferència.

És el cas de la filosofia de Hegel, en relació amb la qual la mediació 
es descriu com una tensió inherent al procés d’esdevenir: «Res 
no apareix present de manera immediata», apunten Andreasen i 

9    Aquesta hipòtesi també està inspirada en l’aportació d’Alfred Gell. En aquest 
cas, a: Gell, Alfred (1996). «Vogel’s Net: Traps as Artworks and Artworks as Traps», a: 
Journal of Material Culture. 1996 1: 15. En línia: http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/
history/students/modules/hi174/groupc/journal_of_ material_culture-1996-gell-15-38.pdf

10    Andreasen, Soren; Bang Larsen, Lars (2014). The Critical Mass of Mediation, p. 5. 
Internationalistisk Ideale. Copenhagen.

11    Una aportació aclaridora sobre les diferents genealogies de la mediació cultural 
es troba a: Mörsch, Carmen (dir.) (2014): Time for Cultural Mediation. Art Education 
of Zurich University of the Arts (ZHdK). En línia: http://www.kultur-vermittlung.ch/
zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=0&m2=1&lang=e
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Bang Larsen a propòsit del filòsof alemany: «tot esdevé el que és 
a través de mediacions». Pel que fa a Theodor Adorno, la mediació 
es relaciona amb el principi de «no-identitat», el qual porta que les 
representacions apareguin permanentment inadequades respecte 
del món objectiu. D’aquesta manera, la mediació s’entén com la 
possibilitat que té el procés artístic de desafiar el que ve donat i 
plantejar, en contrapartida, alguna cosa diferencial12.

Marcel Duchamp és probablement el primer artista que ha 
reconegut explícitament el treball artístic com un procés de 
mediació. Amb la seva conferència The Creative Act, que va llegir  
a la Convenció de la Federació Americana de les Arts, a Houston 
l’any 1957, Duchamp va plantejar que «l’artista actua a la manera 
d’un mèdium». Segons Duchamp, l’artista és el vehicle que es 
requereix entre un acte de creació – del qual no n’arriba a ser mai 
del tot conscient– i el món de l’espectador, el qual exerceix un 
paper actiu a l’hora de donar forma a l’acte creatiu per mitjà de la 
seva recepció i la interpretació13.

La consegüent primera generació d’artistes conceptuals va 
assimilar també el treball artístic com a procés de mediació. 
Diversos artistes del llindar de la dècada de 1960 i 1970 comprenen 
que, definitivament, cap acte creatiu és possible de sostenir si no 
és com un diàleg crític amb les mediacions que estan instituïdes  
en el camp de l’art.

En conseqüència, els artistes adopten com a part del treball artístic 
processos que tradicionalment haurien estat relacionats amb la 
Vermittlung, com són la crítica d’art –el cas de Joseph Kosuth és 
rellevant en aquest sentit14– l’educació –amb l’oficina d’informació 

12    Andreasen, Soren; Bang Larsen, Lars (2014), op. cit., p. 39.

13    Duchamp, Marcel (1957): «The Creative Act». En línia: https://soundcloud.com/
brainpicker/marcel-duchamp-the-creative-act

14    L’interès que Joseph Kosuth va dipositar en la dimensió lingüística de l’art es 
deu a la seva consideració del text com a «activitat significant total» al respecte 
del significat de l’art. Varis artistes de la segona meitat de la dècada de 1960 
com Donald Judd, Robert Morris o Robert Smithson van assumir la mediació 
textual del seu treball i van rebutjar la divisió entre produir obra i escriure’n la 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/history/students/modules/hi174/groupc/journal_of_ material_culture-1996-gell-15-38.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/history/students/modules/hi174/groupc/journal_of_ material_culture-1996-gell-15-38.pdf
http://www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=0&m2=1&lang=e
http://www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=0&m2=1&lang=e
https://soundcloud.com/brainpicker/marcel-duchamp-the-creative-act
https://soundcloud.com/brainpicker/marcel-duchamp-the-creative-act
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de Joseph Beuys a la documenta 515 o la Womanhouse de Judy 
Chicago i Miriam Schapiro com a casos pioners, ambdós de l’any 
197216, o bé el comissariat –aamb la institució inusitada d’espais 

crítica per revistes. El cas de Kosuth es considera preeminent des del moment 
en què va procedir a escriure no sols sobre els seus treballs, sinó que sota el 
pseudònim de Arthur R. Rose va parlar tant de la pròpia obra com de la d’altres 
artistes postmínimal i conceptuals. Tal com ha recollit recentment Peio Aguirre, 
«la crítica dels artistes conceptuals es postulava en que treballar directament 
amb el llenguatge era una forma de desfer-se del crític d’art i de la institució, de 
tal manera que l’obra d’art i el missatge artístic es poguessin apreciar com a tals 
i sense intermediaris». Aguirre, Peio (2014): La línea de producción de la crítica. 
p. 53. Consonni. Bilbao. Veure també: Alberro, Alexander (2003): «Art as Idea», a: 
Conceptual Art and the Politics of Publicity. The MIT Press. Cambridge, London.

15    «Ser professor és la meva millor obra d’art», va expressar Joseph Beuys l’any 
1969, poc abans de que en les seves performances es comencés a substituir 
l’ascendent shamanista per formats d’índole pedagògica. L’any 1972 Beuys va 
portar a terme a la Documenta 5 Bureau for Direct Democracy obra amb què 
implicava els visitants de l’esdeveniment en diferents situacions de debat sobre la 
necessitat d’una reforma electoral per a la democràcia directa. L’any 1973, després 
de ser expulsat de la Düsseldorf Kunstakademie per acceptar a les seves classes 
estudiants que no havien pagat la matrícula de la universitat, va fundar la Free 
International University for Creativity and Interdisciplinary Reasearch amb la qual, 
l’any 1977, encara tornaria a desembarcar a la Documenta amb 100 Days of the 
Free International University. Tal com ha interpretat Jan Verowert, en el context de 
l’auge de l’art conceptual –i contrastant-ho amb la manera que Joseph Kosuth 
tindria de vincular el treball artístic amb la crítica d’art (veure nota núm. 14)–, la 
pràctica educativa de Beuys «no s’ha d’entendre com a metadiscurs sobre el seu 
art, sinó com un mitjà artístic sui generis». Verwoert, Jan (2008): «The Boss. On 
the Unresolved Question of Authority in Joseph Beuys Œuvre and Pulbic Image», 
a: e-flux journal # 1. http://worker01.e-flux.com/pdf/article_12.pdf Veure també: 
Bishop, Claire (2012): «Pedagogic projects: ‘How do you bring a classroom to life 
as i fit were a work of art?’», a: Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of 
Spectatorship. 241–246. Verso. New York, London. Bodemann-Ritter, Clara (1998): 
Joseph Beuys. Cada hombre, un artista. La balsa de la Medusa. Visor. Madrid.

16    Judit Vidiella ha destacat en diferents ocasions la Womanhouse com una 
iniciativa educativa i artística que es va desenvolupar eminentment de manera 
col ·laborativa i en estreta vinculació amb les necessitats vitals i polítiques del grup 
de dones que integrava la iniciativa. L’activitat és del tot singular en aquest sentit 
per haver-se desmarcat tant dels marcs de l’ensenyament reglat com també de 
l’autoritat artística amb què artistes com Joseph Beuys desenvolupaven activitats 
en formats pedagògics aquells mateixos anys (veure nota 15). La Womanhouse 
s’ha considerat el primer programa d’estudis d’art feminista de la història, el qual 
es va realitzar al llarg de dos mesos en una casa abandonada de Hollywood. El 
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artístics autogestionats i, fins i tot, la prefiguració de museus 
alternatius a càrrec de grups d’artistes de banda i banda de 
l’Atlàntic17.

Deleuze, de nou, és qui ha sintetitzat més bé aquesta aliança entre 
els processos de mediació i de creació, quan, a l’hora de descriure 
el treball de col ·laboració que va establir amb Félix Guattari per a 
l’escriptura de diferents obres al llarg de la dècada dels setanta, va 
afirmar que tots dos havien actuat «l’un com a mediador de l’altre». 
Segons Deleuze, «els mediadors són fonamentals. Tota la creació 
és en els mediadors. Sense ells no passaria res. Es pot tractar de 
persones [...] però també de coses, fins i tot de plantes o d’animals 

programa va finalitzar amb la realització d’un seguit d’intervencions, instal ·lacions 
i performances per les diferents estances de la casa per part de les vint-i-una 
estudiants participants en el programa. Tal com destaca Vidiella, la metodologia 
de treball va procurar ser en tot moment col ·laborativa i negociada, així com 
la pràctica de la performance es va concebre en aquest marc com una eina 
d’autoconsciència clau en el procés d’aprenentatge. Vidiella Pagès, Judit (2015): 
«Performance y mediación: tensiones, fricciones y contactos entre prácticas 
performáticas y restricciones performativas», a: Juan Albarrán Diego, Iñaki Estella 
(eds.): Llámalo performance: historia, disciplina y recepción. Brumaria. Madrid. Veure 
també: Vidiella Pagès, Judit: «Womanhouse», entrada a l’espai de consulta de 
Polièdrica: http://www.poliedrica.cat/fitxa/womanhouse/891?lang=es#.WBkKUNwhx_t

17    La relació dels artistes de les darreres dècades amb la crítica institucional ha 
estat àmpliament documentada. Més enllà que aquesta pràctica hagi cristal ·litzat 
en un cert auge de la figura de l’artista-comissari, per la nostra banda pensem 
que pràcticament tota la crítica institucional es pot concebre com un cert «gir 
comissarial» per part dels artistes, el qual s’efecturaria des del moment en què 
aquests plantegen un diàleg crític i en obert amb aspectes que de manera corrent 
incumbeixen a la labor comissarial i a la política cultural. Hem sostingut la idea 
d’un «gir comissariall» en les pràctiques artístiques i eduactives a: Fontdevila, 
Oriol (2013): «Capgirar el museu. Interseccions entre el comissariat i l’educació 
en la perspectiva de la crítica institucionall», a: Mnèmosine. Revista catalana de 
museololgia. núm.7. Barcelona. Així com a la part final de: Fontdevila, Oriol (2015): 
«Art and Conflict. A Survey at the Battlefield» (expanded version), a: CuMMA Papers 
– Studies in Curating, Managing and Mediating Art. Visual Culture and Contemporary 
Art Master’s Degree Programme in Aalto University. Helsinki. En línia: https://
cummastudies.files.wordpress.com/2015/09/cumma-papers-17.pdf Sobre la relació 
de l’art amb la crítica institucional, veure també els textos de Boris Burden, Hito 
Steyerl, Jens Kastner i Brian Holmes inclosos a: Transform (ed.) (2008): Producción 
cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional. 
Traficantes de Sueños. Madrid.

http://worker01.e-flux.com/pdf/article_12.pdf
http://www.poliedrica.cat/fitxa/womanhouse/891?lang=es#.WBkKUNwhx_t
https://cummastudies.files.wordpress.com/2015/09/cumma-papers-17.pdf
https://cummastudies.files.wordpress.com/2015/09/cumma-papers-17.pdf
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[...]. Siguin reals o imaginaris, animats o inanimats, un ha de donar 
forma als seus mediadors.»18. La mediació és l’espai d’entremig 
que s’obre en la relació d’un amb l’alteritat. Es tracta, per tant, d’un 
àmbit ple d’automatismes i de convencions, però també és l’espai 
precís en què, segons el filòsof, la repetició es pot veure desafiada. 
És en aquest punt que pot tenir lloc, per tant, l’emergència dels 
processos de diferenciació que, finalment, podem reconèixer com a 
propis de l’acte creatiu.

El que hi ha en joc en la interrelació dels processos de creació i de 
mediació no és, per tant, establir amb precisió el que correspon a 
un àmbit i a l’altre. La inquietud se centra en la qualitat del vincle: 
en quina mesura les associacions que es produeixen en el treball 
artístic reprodueixen allò que roman instituït i en quina mesura són 
capaces d’activar i de sostenir processos de diferenciació? Quan 
els artistes s’impliquen en la mediació, els resultats tendeixen 
per se a produir diferència sobre allò que està instituït? Mentre 
que, en correspondència, els agents vinculats amb el treball de la 
Vermittlung, estarien condemnats indefinidament a la repetició? 

Afegir mediació a la mediació
En el seu manual La médiation culturelle, Serge Chaumier i François 
Mariesse també plantegen l’art com un agent de mediació. «El 
primer sistema de mediació és l’art mateix», diuen, i seguidament 
es pregunten: «hem d’afegir, per tant, mediació a la mediació? 
Si l’art és un mediador, si la missió d’aquest és transmetre les 
visions ideals, formes de representar la vida, la natura o la nostra 
quotidianitat, quina necessitat hi ha d’afegir més mediació?»19.

El malestar de la mediació es pot rastrejar des de les albors de 
la modernitat. La ideologia de l’autonomia, al mateix temps 
que va plantejar una llei específica per a l’art, va depurar-ne la 
contingència dels vincles. L’art ja no s’hauria de relacionar més 

18    Deleuze, Gilles (1990). «Mediators», a: Negotiations, p. 125. Columbia University 
Press. New York, Chichester, West Sussex.

19    Chaumier, Serge; Mairesse, François (2013): La médiation culturelle. Armand 
Colin. París.
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amb les altres agències per comparèixer com a tal, per la qual cosa 
el seu potencial com a agent mediador es va veure dràsticament 
disminuït, fins i tot reprimit.

La modernitat s’ha interpretat com un procés de depuració 
generalitzat de les mediacions en diferents àmbits tals com la 
ciència i la tecnologia20. Pel que fa a l’art, és l’any 1929 que Alfred H. 
Barr va inaugurar el MOMA amb una solució museològica insòlita, 
l’anomenat «cub blanc» (white cube), amb què es presentava 
públicament l’art definitivament depurat de mediacions. El 
cub blanc possiblement s’hauria d’entendre com la màxima 
expressió de l’idealisme estètic. Dissimulant subtilment la trama 
de mediacions humanes i no humanes que pul ·lulen a l’entorn 
de l’objecte artístic, no sols aconsegueix que l’art declini el seu 
potencial mediador, sinó que fa que tot l’art es presenti com un 
fenomen que va més enllà de qualsevol mediació, com quelcom 
definitivament immediat. D’aquesta manera, el cub blanc presenta 
l’art a l’espectador com si és tractés d’una revelació epifànica.

No és fins la segona meitat del segle xx que comencen a aparèixer 
anàlisis que tenen el propòsit de desemmascarar les xarxes de 
mediació que constitueixen el fet artístic. Són seminals, en aquest 
sentit, els treballs de Pierre Bourdieu o de Brian O’Doherty. Tot i 
així, observem també que el desig per la immediació es replica a 
mesura que els agents mediadors entren de nou en escena. És el 
cas de Harald Szeemann, probablement el més destacat en aquest 
sentit. D’ell s’han documentat les estratègies paraartístiques que 
va desplegar al llarg dels setanta a l’hora de construir-se el que ha 
estat la primera identitat professional associada al comissariat 
independent. En algunes entrevistes que se li varen fer en aquest 

20    La modernitat va ser una època especialment fructífera per al desplegament 
de xarxes i tecnologies de producció i circulació de coneixement, però alhora va 
tendir a sostreure qualsevol rastre del treball de mediació de les representacions 
resultants. Bruno Latour explica que aquest fenomen es deu a la voluntat de dotar 
aquests coneixements i representacions d’una estabilitat, irreversibilitat i fins i tot 
transcendència més grans. Latour, Bruno (2007): Nunca fuimos modernos. Siglo XXI. 
Buenos Aires, México D.F., Madrid.
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període, Szemann també va arribar a atribuir una significació 
profètica al seu treball, tot comparant-lo amb la tasca de sant 
Simeó l’Estilita21.

És conegut el text en què Daniel Buren lamenta la manera 
d’organitzar la documenta 5 de Szeemann. L’artista considera que 
el comissari hi va actuar definitivament com si fos l’autor de la  
seva pròpia obra, mentre que, en contrapartida, els artistes es  
van veure manipulats com si fossin «les tonalidades de color 
del cuadro de Szemann»22. Al cap de pocs anys, Szeemann va 
respondre declarant que, efectivament, ell entenia les exposicions 
com el seu propi mitjà d’expressió, i a més, amb la documenta 5, 
afirmava «vaig manufacturar el meu propi mite, i en això hi ha, per 
tant, alguna cosa negativament objectiva en relació amb l’activitat 
de la mediació. No estic disposat a reomplir un marc que em vingui 
donat sinó que cada vegada més m’inclino a projectar les meves 
pròpies idees»23.

La tendència dels mediadors envers la pròpia immediació es 
manifesta de nou amb «Turning», el text amb què Irit Rogoff va 
posar nom al «gir educatiu» l’any 2008. Més de trenta anys  
després del posicionament de Szeemann, és en relació amb 
la mediació educativa que l’autora detecta la possibilitat 
d’intensificar la incertesa pel que fa al treball en art. Segons 
Rogoff, l’educació seria clarament un conducte cap a la diferència: 
«l’educació és el lloc on la raresa i l’imprevist van plegats –el lloc 

21    Pinaroli, Fabien (2007): «The Agency of Intellectual Guest Labour», a: Fabien 
Derieux (dir.): Harald Szeemann. Individual Methodology. JRP | Ringier; Le Magasin – 
Centre National d’Art Contemporain. Zurich, Grenoble.

22    Buren, Daniel (2010): «Exhibition of an Exhibition», a: Elena Filipovic, Marieke 
van Hal, Solveig Ostebo (eds.): The Biennal Reader. Hatje Cantz Verlag; Bergen 
Kunsthall. Ostfildern, Bergen. La publicació original data del 1972, de quan Buren va 
demanar que el seu text s’inclogués al catàleg de la documenta 5. 

23    Szeemann, Harald (1996): «Agence pour le travail intellectuel à la demande  
au service de la vision d’un Musée des obsessions», a: Écrire les expositions, p. 48.  
La lettre volée. Brussel ·les.
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de les curiositats compartides, les subjectivitats compatides, 
els sofriments compartits, les passions compartides que es 
congreguen cap a la promesa d’un tema, d’un coneixement, d’una 
possibilitat creativa»24. 

Tot i així, Rogoff afegeix al final del seu text que el gir de l’art cap 
a l’educació no tindria altra raó de ser que «trobar noves maneres 
per reconèixer quan i per què una cosa important està sent 
dita». Amb aquest efecte, Rogoff recorre al concepte de parresia 
que, al seu torn, Michael Foucault havia recuperat de la cultura 
grecoromana en alguns dels seus textos. La parresia es planteja 
com «l’activitat verbal amb què un mateix expressa la seva relació 
amb la veritat, fins al punt de posar en risc la pròpia vida»25. Tal 
com reconeix la mateixa autora, difícilment es podria trobar una 
agenda més romàntica i idealista per al gir de l’art cap a l’educació, 
ja que, efectivament, aquí es descriu com a «veritat» quelcom que 
sembla aparèixer sobtadament en les escletxes de la mediació i, 
quan apareix, és per ella mateixa que es podrà reconèixer com a tal. 
És en relació amb aquest últim gir que veiem que s’hauria provat 
de renovar, per tant, la qüestió de la revelació epifànica que ha 
alimentat la pràctica artística dels darrers dos-cents anys. 

Entenem la immediació com una fantasia de la mediació. Tal 
com mostren les aportacions seminals de Szeemann en relació 
amb el treball comissarial, i de Rogoff en relació amb el treball de 
l’educació, quan el mediador pren visibilitat en l’esfera pública, 
rarament ho fa com a tal i, en ambdós casos, és en l’autoexpressió 
i la consideració autorial que es troba la possibilitat de dotar-
se d’una certa legitimitat. El treball de la Vermittlung es veuria 
legitimitat, així, tot desidentificant-se del seu propi substrat medial 
i adoptant, en canvi, característiques que la modernitat hauria 
atribuït al fet artístic26. El fenomen és considerablement paradoxal 

24    Rogoff, Irit (2008): «Turning», a: e-flux Journal, núm. 0. En línia: http://www.e-flux.
com/journal/00/68470/turning/

25    Rogoff, Irit (2008): op. cit.

26    És significatiu constatar que l’anomenat «gir autorial» en el comissariat que va 
inaugurar Szemann es va realitzar en el mateix moment històric en el que podem 

http://www.e-flux.com/journal/00/68470/turning/
http://www.e-flux.com/journal/00/68470/turning/
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i, efectivament, es pot entendre com un isomorfisme respecte al 
periple modern de l’art –tot i que, en aquesta ocasió, el mediador de 
la Vermittlung sap més bé que ningú que la immediació no es deu 
realment a la manca de mediació, sinó que és deguda a un efecte 
deliberat de mediació27.

En tot cas, és en la deriva cap a la immediació que la pregunta 
que plantejaven Chaumier i Mariesse: «hem d’afegir mediació a 
la mediació?», rebrà una resposta forçosament negativa. El sentit 
d’una mediació idealista és donar lloc a un moment d’autenticitat 
tal que, en contrapartida, farà que qualsevol altra mediació 
aparegui com a accessòria. Un cop localitzada una mediació tan 
verdadera que pràcticament dóna accés a la cosa-en-si i fins i tot  
es confon amb aquesta –ja sigui la mateixa obra d’art, el 
comissariat o una educació plantejada com el moment de la 
veritat–, una segona mediació s’identificarà com a insuficient, 
innecessària i probablement superada o, fins i tot, falsa.

Ara bé, com hem apuntat anteriorment, la possibilitat de generar 
diferència es troba en la qualitat dels vincles i no pas en la seva 
absència. Per tant, la resposta que donem per la nostra banda 
a «hem d’afegir mediació a la mediació?» és indubtablement 

interpretar un «gir cap a la mediació» o, tal com hem anomenat a la nota núm. 
17, un «gir comissarial» per part dels artistes relacionats amb l’art conceptual i la 
crítica institucional. En aquest sentit, una discussió com la que es va establir entre 
Szemann i Buren arrel de la documenta 5 potser no s’ha d’entendre tant com a 
fruit d’una oposició diametral entre els rols de l’artista i el comissari, sinó més aviat 
com una tensió inèdita que era fruit de l’intercanvi de rols que s’estava produint 
entre ambdós i que implicava el desplegament de noves perspectives pel que fa a 
les divisions tradicionals entre el paper de la creació i la mediació. Deixem per un 
treball futur seguir amb més precisió les implicacions d’aquest intercanvi de rols 
entre l’artista i el comissari pel que fa al treball de creació i mediació en el marc del 
moviment conceptual.

27    Jay David Bolter i Richard Grusin rastregen l’efecte d’immediació com una 
utopia medial que s’hauria desenvolupat des de la invenció de la perspectiva 
lineal, la qual interpreten com una primera tecnologia que hauria procurat fer 
de la pintura un mitjà immersiu i transparent. Aquests autors descriuen com 
una paradoxa fundacional de la comprensió occidental dels mitjans el fet que la 
immediació hagi figurat com el desig permanent i, pràcticament, la utopia de la 
mediació. David Bolter, Jay; Grusin, Richard (2000): Remediation. Understanding 
New Media. MIT Press. Massachusetts Institute of Technology. Massachusetts.
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afirmativa: cal afegir mediació a la mediació, contínuament, i en 
realitat aquesta és l’única garantia que tenim de mantenir les coses 
en moviment. En la multiplicitat de les articulacions i els codis,  
en la remediació que una mediació és capaç de dur a terme sobre 
una altra mediació28, en les determinacions mútues i, alhora, en  
els moviments amb què els agents es desplacen els uns als 
altres, així com en els contactes fortuïts i contaminacions que es 
produeixen entre aquests, és on es troba definitivament el germen 
de la incertesa.

La imatge que resulta de tal comprensió de la mediació és 
considerablement rizomàtica. No es pot diferenciar aquí clarament 
entre qui és l’emissor i qui el receptor, ni tan sols entre el que 
funciona com a mitjà i el que funciona com a missatge –així com, 
per extensió, tampoc es podria delimitar amb claredat fins on 
arriba l’art i fins on la mediació29. A diferència de la visió de Rogoff, 
ja no trobem aquí un mediador que posa en risc la seva condició 
per explicar la seva relació amb una veritat aliena, sinó que el que 

28    La remediació és un concepte encunyat per l’antropòleg Paul Rabinow i que 
Bolter i Grusin desenvolupen en relació amb els mitjans de comunicació. Tot i que 
vinculen el concepte amb la tradició dels anomenats «new media», la remediació 
porta cap a una comprensió dels mitjans força més diàfana i que es basa en la 
multiplicitat, la codependència i elideix el prisma evolutiu. Es basa en tres principis: 
«1) La remediació com a mediació de la mediació. Cada acte de mediació depèn 
d’un altre acte de mediació... Els mitjans es necessiten els uns als altres per tal 
de funcionar com a tals. 2) La remediació com la inseparabilitat de la mediació i 
la realitat [...]. Les mediacions són reals per si mateixes. 3) La remediació com a 
reforma. L’objectiu de la remediació és remodelar o bé rehabilitar altres mitjans». 
David Bolter, Jay; Grusin, Richard (2000): op. cit., p. 55-56.

29    Per a la comprensió de la mediació com a procés rizomàtic, ha estat una 
influència clau la mitologia dels modes de comunicació que proposa Alexander 
Galloway, especialment el cas que relaciona amb les Eumènides, també dites 
les Fúries: «Les Fúries són la forma de divinitat més rizomàtica. Aquestes se 
sostenen en la complexitat, com són les plagues, les connexions i les xarxes. El 
terme «enfuriment» capta bé la manera amb què les Fúries poden derrocar una 
situació i empènyer-la cap a un flux d’activitat i agitació... L’enfuriment de les 
Fúries destrossa la primacia de l’emissor i del receptor, per redoblar els agents 
de la comunicació en una multiplicitat infinita». Galloway, Alexander R. (2014): 
«Love of the Middle», a: Alexander R. Galloway, Eugene Thacker, McEnzie Wark: 
Excommunication. Three Inquiries in Media and Mediation, p. 29 i 30. The University 
of Chicago Press. Chicago, London.
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es posa en relleu és la veritat mateixa del mediador, lla que es troba 
inscrita en la seva mateixa superfície i materialitat. El mediador 
ja no sols transmet ni condueix, sinó que és i es modela segons la 
seva interacció amb els altres. La seva ontologia és performativa. 
L’eclosió de la mediació no és, per tant, una visió apocalíptica d’un 
estat basat en la precessió de simulacres, sinó que es tracta del 
reconeixement que la veritat, com l’art, no es troba separat dels 
vincles ni de la materialitat de les xarxes. 

La possibilitat que l’art recuperi agència i intensifiqui la  
possibilitat diferencial passarà per mantenir-lo a la intempèrie 
de les mediacions imprevistes. Ni el museu, ni el comissariat, ni 
l’educació, ni tan sols els públics, es podran concebre més com els 
seus fidels traductors. La relació de l’art amb les agències,  
humanes i no humanes, ha de tendir cap a un flux constant de 
remediació; això és, el modelatge continuat entre les diferents 
agències. En la singularitat del contacte entre elles es produeix 
la diferència i, tanmateix, és alguna cosa que encara serem 
capaços de reconèixer com a art. En tot cas, és en la singularitat 
del contacte que també es posa en moviment tot un món que, 
altrament, romandria anquilosat.
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