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Pepe Miralles

UN ACTE DE PARLA
PEPE MIRALLES

Doble retorn: art i malaltia en
diàleg és el resultat d’un acte
de parla mitjançant el qual
subjectes pacients han transmès
una acció narrativa, successiva i
causal, amb el propòsit d’obtenir
dels artistes determinades
respostes.

La metàfora viva porta tensions
i problemàtiques directament
lligades a la significació que té.
Les malalties ens enfronten a
problemes nous, fan present la
nostra corporeïtat i visualitzen
els nostres òrgans interns, que
apareixen davant de nosaltres com personatges que es
debaten entre contínues alternatives. Aquestes tensions estan
relacionades amb la significació
social de les malalties, construïdes ideològicament des
de paràmetres morts, tancats
ja a possibles alteracions del
significat. La ideologia de les
malalties, i del sistema que les
circumda, obliga a la passivitat,
a ser pacients, un esdeveniment
que sembla tancar el desenvolupament/coneixement de
la malaltia i que la converteix
en una situació estable, sense
possibilitat de negar-se a la
passivitat de la cronicitat, al
temps mort i persistent d’allò
que es pateix amb continuïtat.

El model actancial (el que reflecteix l’estructura de la història
explicada) que ha permès establir una acció narrativa s’ha
desenvolupat per mitjà de dues
estratègies per a transformar la
història dialogada: la metàfora
viva i els retrats intermitents.
La metàfora és el primer
nivell conceptual del discurs,
i en moltes de les obres s’ha
pres com la unitat mínima de
significació conceptual. Més
enllà d’esdevenir ornament, la
metàfora viva ofereix nivells
d’informació plantejats en les
obres i així exerceix el paper
d’activació de les paraules,
dels gestos i dels silencis, que
constituiran les percepcions i
els conceptes amb els quals es
construeix l’obra.

La metàfora és viva perquè
produeix una innovació i ens
permet veure les circumstàncies
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UN ACTO DE HABLA
PEPE MIRALLES

Doble retorno: arte y enfermedad
en diálogo es el resultado de un
acto de habla mediante el cual
sujetos pacientes han transmitido una acción narrativa, sucesiva y causal, con el propósito de
obtener de los artistas determinadas respuestas.

La metáfora viva trae tensiones y
problemáticas directamente ligadas a su significación. Las enfermedades nos enfrentan a problemas nuevos, hacen presente
nuestra corporeidad y visualizan
nuestros órganos internos que
aparecen ante nosotros como
personajes que se debaten entre
continuas alternativas. Estas
tensiones están relacionadas
con la significación social de
las enfermedades, construidas
ideológicamente desde parámetros «muertos», cerrados ya a
posibles alteraciones del significado. La ideología de las enfermedades, y del sistema que las
circunda, obliga a la pasividad, a
ser «pacientes», acontecimiento
que parece cerrar el desarrollo/
conocimiento de la enfermedad
convirtiéndola en una situación
estable, sin posibilidad de negarse a la pasividad de la cronicidad, a ese tiempo muerto y
persistente de lo que se padece
con continuidad.

El modelo actancial (el que refleja la estructura de la historia
contada) que ha permitido establecer una acción narrativa, se
ha desarrollado mediante dos
estrategias para transformar la
historia dialogada: la metáfora
viva y los retratos intermitentes.
La metáfora es el primer nivel
conceptual del discurso y en
muchas de las obras se ha
tomado como la unidad mínima
de significación conceptual. Mas
allá de convertirse en ornamento, la metáfora viva ofrece
niveles de información planteados en las obras jugando
el papel de activación de las
palabras, de los gestos y de los
silencios, que constituirán las
percepciones y los conceptos
con los que se construye la obra.

La metáfora es viva porque
produce una innovación y nos
permite ver las circunstancias
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com a eclosions naturals, veure,
en les obres produïdes en
diàleg amb l’altre (ara malalt),
narratives que no estan impedides d’advenir, com un acte de
possibilitat, una potència i una
promesa. La metàfora activa la
imaginació i conseqüentment
ens fa pensar més sobre les
malalties referenciades, i així se
superen i s’amplia el significat
que tenen, s’instauren nous
sentits i augmenta el coneixement, ja que aquestes obres
redescriuen la realitat de les
malalties, en descobrir coses
noves, canviant un ordre, mèdic i
social, per un altre ordre desviat
dels anteriors.

processos, subjectes a una transició contínua, un brot després
de l’altre, una recaiguda, una
zona de tranquil·litat, una nova
tempesta, un descans.
La interacció de múltiples veus,
punts de vista i registres dels
esdeveniments implica un dialogisme que està en la base de la
construcció d’aquests retrats.
Heterofonies i heterologies,
multiplicitat de veus i alternança
de discursos, formen part del
temps de l’obra/discurs, que
fa del retratat adjuvant i no
mer objecte d’estudi etiològic.
Un retrat d’un relat coral, en
què també tenen veu els qui
acompanyen en la intimitat i els
qui junts generen comunitats
ciutadanes de vincles freqüents,
lluites necessàries i sabers realment útils.

Un retrat intermitent no és el
que es construeix amb fraccions
d’espai i temps del retratat,
sinó el que es presenta fragmentat, interromput, contaminat per particulars punts de
vista, i que no s’adequa al retrat
del malalt consensuat socialment. Al seu torn, un retrat
és intermitent perquè en les
narracions d’aquest retrat hi ha
dibuixades diverses fases dels

A la primeria del segle XIX, el
prestigi renovat de la classe
mèdica va fer que fóra l’única
que coneixia el llenguatge en
què la malaltia s’expressava i
es feia significativa. La classe
mèdica fa partícip el pacient
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como eclosiones naturales, ver
en las obras producidas en diálogo con el otro (ahora enfermo),
narrativas que no están impedidas de advenir, como un acto
de posibilidad, una potencia y
una promesa. La metáfora activa
la imaginación y consecuentemente nos hace pensar más
sobre las enfermedades referenciadas, superando y ampliando
así el significado de las mismas,
instaurando nuevos sentidos y
aumentando el conocimiento, ya
que estas obras re-describen la
realidad de las enfermedades,
al descubrir nuevas cosas, cambiando un orden, médico y social,
por otro desviado de los anteriores.

mismos hay dibujadas diferentes
fases de los procesos, sujetos a
una transición continua, un brote
después del otro, una recaída,
una zona de tranquilidad, una
nueva tormenta, un descanso.
La interacción de múltiples voces,
puntos de vista y registros de los
acontecimientos implica un dialogismo que está en la base de
la construcción de estos retratos.
Heterofonías y heterologías, multiplicidad de voces y alternancia
de discursos, forman parte del
tiempo de la obra/discurso, que
hace del retratado adyuvante y
no mero objeto de estudio etiológico. Un retrato de un relato coral,
en el que también tienen voz
quienes acompañan en la intimidad y quienes juntos generan
comunidades ciudadanas de vínculos frecuentes, luchas necesarias y saberes realmente útiles.

Un retrato intermitente no es
aquel que se construye mediante
fracciones de espacio y tiempo
del retratado, sino el que se presenta fragmentado, interrumpido,
contaminado por particulares
puntos de vista, y que no se
adecua al retrato consensuado
socialmente del enfermo. A su
vez, un retrato es intermitente
porque en las narraciones de los

A principios del XIX el prestigio
renovado de la clase médica hizo
que fuera la única que conocía el
lenguaje en que la enfermedad
se expresaba y se hacía significativa. La clase médica hace
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perquè expresse la causa, si
la sap, dels mals que té. Què li
passa? Des de quan? A què ho
atribueix? Acaba receptant, però,
un discurs sobre la malaltia
i un camí per a la pal·liació o
la curació. Les obres que s’hi
presenten no són receptes mèdiques que asseguren una curació,
sinó desembragaments, operacions per mitjà de les quals el
subjecte empíric d’una enunciació i les seues circumstàncies
espaciotemporals es transformen en signes d’un enunciat
jo, ací, ara que possibilita el
trànsit de la narració. A aquesta
trilogia (anomenar, situar el
lloc i el temps), cal sumar-hi un
nosaltres plural.

diverses formes d’estar junts,
de compartir o intercanviar les
experiències viscudes i descriure
per a explicar aquesta forma
d’entendre la vida des de la
malaltia.
Aquest projecte expositiu
possiblement no estén el mapa
de l’afecció, segurament no
n’abasta tots els accidents ni
n’allisa els plecs, però almenys
creiem que ens planteja seguir
pensant sobre la malaltia i,
agafant prestades unes paraules
de Nietzsche, “calmar la imaginació de l’invàlid, de manera que
almenys no haja de patir més
per pensar en la malaltia que
per la malaltia mateixa, com
ha passat fins ara. Això, crec, ja
seria alguna cosa! Seria molt!”.

Hem tractat d’acostar-nos a les
malalties a través d’un diàleg
que genere espais d’intercanvi
entre un artista i un pacient.
Totes les obres reunides ací
són el resultat d’una estreta
col·laboració entre tots dos.
Aquest vincle i l’empatia
sorgida han sigut els materials genèrics. La circularitat
de la relació posa de manifest
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participe al paciente para que
exprese la causa, si la sabe, de
sus males. ¿Qué le pasa? ¿Desde
cuándo? ¿A qué lo atribuye? Pero
termina recetando un discurso
sobre la enfermedad y un camino
para la paliación o la curación.
Las obras que se presentan no
son recetas médicas que aseguren una curación sino «desembragues», operaciones mediante
las cuales el sujeto empírico de
una enunciación y sus circunstancias espacio-temporales se
transforman en signos de un
enunciado «yo», «aquí», «ahora»
que posibilita el tránsito de la
narración. A esta trilogía (nominar, ubicar el lugar y el tiempo)
hay que sumarle un «nosotros»
plural.

relación pone de manifiesto diversas formas de estar juntos, de
compartir o intercambiar las experiencias vividas y describir para
contar esa forma de entender la
vida desde la enfermedad.
Este proyecto expositivo posiblemente no extiende el mapa de la
afección, seguramente no abarca
todos sus accidentes ni alisa sus
pliegues, pero al menos creemos
que nos plantea seguir pensando
sobre la enfermedad y, tomando
prestadas unas palabras de
Nietzsche, “calmar la imaginación del inválido, de manera que
al menos no deba, como hasta
ahora, sufrir más por pensar en
su enfermedad que por la enfermedad misma, ¡eso, creo, sería
algo! ¡Sería mucho!”.

Hemos tratado de acercarnos
a las enfermedades a través de
un diálogo que genere espacios
de intercambio entre un artista
y un paciente. Todas las obras
aquí reunidas son el resultado de
una estrecha colaboración entre
ambos. Ese vínculo y la empatía
surgida han sido los materiales
genéricos. La circularidad de la
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