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Projecte Love Indifference

Aureli Ruiz

Si n’hi ha quelcom terme que pot definir acuradament aquest projecte, es sens dubte la que ens 

introdueix al concepte de “tópoi” entès com a “tòpic”, com a “lloc/llocs, comú/comuns” a on 

restem circumstancialment afectats tots.

Aquesta característica primera atravessa com una linea horitzontal tot el  projecte. D’aquesta 

temporalitat, d’aquest temps circumstancial, compartit, afectiu, es fan ressò els tres àmbits 

de que consta Love Indifference.

L’afecte com a primer enllaç o vincle que constituim i ens constitueix, es l’afer comú i 

primer que s’arroga a Love Indifference. Aquest ens singularitza i alhora problematitza.

A partir dels diferents “dispositius” i “cablejats” establerts conseqüentment, a mode de 

territoris, de “topo-logies escèniques”, les obres que podem veure ens afeccionen amb els 



seus diferents registres: a travès de la seva materialitat i producció, de la seva disposició 

i ubicació. El seu transit ens obliga a diferents exercicis de llunyanía i apropament, amb 

una mena de ball-caminada performàtica, erratica i ponderada, que vol fer-nos particeps com a 

persones activades amb un escenari, com a actors del que en allà hi es present i representem.

Així doncs, aquestes “topo-logies” son travessades per una mena de “cablejat subjectiu”, per 

tal d’extreure i mostrar els símptomes que cadascun banalitza al si del seu context.

Amb aquest sentit i, degut a estar sotmesos als canvis i negociacions dels quals cada 

“dispositiu” se’n fa càrrec d’operar i ajustar, es canalitza instrumentalment quasi tot el 

simbòlic comú i alhora públic.

Així també, som usuaris de tota mena de transaccions ocasionals i alhora ficcionals , dins 

d’aquest territori “psíquic” saturat de referents.

Amb aquest referents doncs, l’únic que ens socio-insubstancialitza son precisament aquests 

“llocs afectats, tematitzats”.

Amb sincronia i com a usuaris, els nostres cossos, resten dualment ingravits i accelerats, 

dibuixen l’alè d’un progrés accelerat propi de les nostres societats convulses, hiper-



actives, eficaces i agressives. Aquest “breathing-time” exultant per habitual, té com a lloc de 

partença, les diferents senyals òptiques i acústiques estimulants, amb les quals ens envoltem 

a manera de pròtesis, com a primer cos receptiu, del nostre ja segon cos receptacle. 

Els signes: tota mena de interfícies i sorolls pulsionals amb els quals ens protagonitzem, 

des-doblem quotidianament.

El lloc com segona a pell, el territori com a passatge, el nostre cos com a modulació 

pulsional.



A tall d’estructura conceptual podem descriure molt sinteticament la linea traçada pels 

diferents àmbits i, segons un ordre molt esquemàtic intern a les intervencions i obres 

exposades:

Soroll <--> Vent <--> Paissatge.

Xiuxiueix <--> Xivarri

Badall

[Alè]

Paraula <--> Llengua <--> Llenguatge.

Consciència (ànima) <--> Amor

Proverbis.

[“Veu”]



Violència <--> Mort <--> Cendra.

Clixé (estereotip) <--> tòpic

Avorriment

[Pols]

 



Àmbit 1
Centre d’Art Cal Massó

Reus



L’era dels afectes líquids

Pilar Parcerisas  

¿Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo?
Que uno tiene que buscarlo y dárselo...
Que nadie establece normas, salvo la vida...
Que la vida sin ciertas normas pierde formas...
Que la forma no se pierde con abrirnos..
Que abrirnos no es amar indiscriminadamente..
Que no está prohibido amar...
Que también se puede odiar...
Que el odio y el amor son afectos...
Que la agresión porque sí, hiere mucho...
Que las heridas se cierran...
Que las puertas no deben cerrarse...
Que la mayor puerta es el afecto...
Que los afectos nos definen...
Que definirse no es remar contra la corriente...
Que no cuanto más fuerte se hace el trazo, más se dibuja...
[...]

Desde los afectos, Mario Benedetti



Love_Indifference constitueix un interrogant sobre les relacions afectives i personals en 

una societat globalitzada, filla d’uns canvis d’actitud i mentalitat envers la comunicació 

personal, l’amor, l’afecte.  Una “modernitat líquida” que ja va definir Zygmunt Bauman enfront 

d’una “modernitat sòlida”, basada en la lleialtat d’altre temps i normes d’autoritat avui 

desintegrades per un procés d’ emancipació general de l’ individu cap a una racionalitat 

instrumental, guiada per un càlcul de beneficis manllevat de la flexibilitat en el treball 

i l’organització de l’ economia, que ha crebat el vell nucli de creences compartides per 

la totalitat social i, en canvi, ha empès els individus  a buscar solucions privades als 

problemes públics. La societat, cada cop més individualitzada, s’ensorra enmig de la distorsió 

dels afectes imposats per una societat consumista en què l’”amor al pròxim” s’ha transformat 

en l’”amor a un ésser estrany” i en la por a l’amor que, en el millor dels casos, es viu des 

de la pauta de la indiferència. 

Tanmateix, els afectes s’han privatitzat, l’amor ha entrat en la lògica consumista i, 

més encara, des de la fredor i distància que procuren les noves tecnologies. Connectar i 

desconnectar, aquesta és la metàfora elèctrica dels amors líquids d’avui. Potser Goethe 



s’avançà a aquesta situació impulsant els personatges de la seva novel·la Afinitats electives 

cap a un desig incontrolable de desfer els llaços amorosos per entaular noves relacions que, 

convertides en simulacre, acabaren per marcar el tràgic destí dels seus protagonistes.

Els vincles humans ja són regits per la lògica del consum. Dissolts els nexes d’unió entre 

les eleccions personals i les accions col·lectives, l’ espai de la modernitat es desfà en el 

seu procés de fluïdificació. Recompondre les relacions ha passat a la història així com també 

el seu aprenentatge. L’ individu, sol i abandonat a la seva lluita estratègica, especulativa, 

consumista i egoista, ha de recórrer als manuals d’ autoajuda per sortir il·lès d’aquest joc 

de simulacres en l’àmbit dels vincles afectius.  Però no és només l’amor el primer afecte que 

rep l’ impacte del discurs fragmentat d’aquesta modernitat líquida, sinó també molts altres 

afectes, que acaben fent de la vida un ring de boxa, ple de disjuntives afectives, que ocupen 

el camp emocional d’avui.  

A Love_Indifference, Aureli Ruiz es planteja la tensió que s’estableix entre els afectes, i es 

pregunta com es passa tan fàcilment de l’amor a l’odi, de la passió amorosa a la violència, de 



la calor de l’afecte a la fredor de la indiferència, de la ira a la placidesa, de l’aversió a 

la simpatia, de l’avorriment a la diversió, de l’estaborniment al reviscolament. 

¿Cóm expressar a través de l’art la complexitat afectiva del món actual? Aquest és el repte 

que l’artista s’ha imposat en les tres instal·lacions que componen Love_indifference.  

Malgrat la voluntat de l’ individu  de voler separar els elements racionals dels afectius, 

qualsevol concepte acaba tenint a veure amb les relacions humanes o es veu afectat pel seu 

context. Això no obstant, el món de la comunicació, les tecnologies i l’ altíssim nivell de 

connexions, despullades però, de la sensualitat de l’emoció directa, l’afecte personal esdevé 

un simulacre, que sumeix l’ individu en estats a vegades d’excitació, d’altres de depressió i, 

sovint, abstrets. 

Aureli Ruiz construeix un sistema personal de representació simbòlica per expressar aquest 

estat de la qüestió afectiva i la lluita i les tensions individuals i col·lectives que se’n 

deriven. Un conflicte pel qual transiten qualitats energètiques, transportades per materials 

fins ara inherents al seu llenguatge singular, poètic, sensual i críptic. 



Aquest primer àmbit de Love_Indifference a Cal Massó constitueix l’enunciat general d’aquesta 

problemàtica. Una forma orgànica presideix el mur de la instal·lació principal, sota el traç 

d’un dibuix lineal, sinuós, ambigu. Una figura derrotada, sense identitat, exhibeix la nuesa 

abstracta de l’ésser humà, un simple cos desproveït de la sobirania de les seves defenses 

se’ns presenta com a víctima  d’una modernitat salvatge que ens remet a la figura del homo 

sacer en el sentit de les reflexions d’ Agamben. La reencarnació d’aquesta antiga figura del 

dret romà pren actualitat amb l’estat modern, des del moment que aquest inclou en els seus 

càlculs la vida biològica. Una perversió de la sobirania dels drets, que permet privar dels 

seus drets a una gran quantitat d’éssers humans, als qual es pot convertir en víctimes 

sacrificables. L’homo sacer  no està protegit per la llei i la seva destrucció està exempta de 

tot càstig, perquè la mateixa llei crea els mecanismes i condicions per a la seva exculpació. 

La globalització ha accentuat encara més la presència del homo sacer amb els “apàtrides”, els 

sense papers i la manca d’un territori sobirà per a milions de ciutadans que han estat privats 

dels seus drets. L’home d’avui és víctima de la biopolítica, de la biociència i la seva nuesa 



és total davant del poder sobirà. Però també hi ha altres aspectes més subtils de la vida 

d’avui en què l’homo sacer s’hi presenta semiocult, com és en la vida domèstica. 

L’aparent domesticitat que ofereix la seguretat, un món de violència i lluita latent al si de 

l’organització familiar, enfront de la televisió com a espectacle del homo sacer del món.

La instal·lació segueix al terra, amb una tela de full d’alumini daurat, plegada en l’angle de 

la paret i el terra que suggereix un espai de protecció, l’horitzontal d’un llit inexistent, 

però emparador, acompanyat de coixins, també del mateix teixit reparador, escampats pel terra, 

amb signes evidents de la lluita que impregna les relacions humanes, en un espai poètic que 

limita amb el ring de la boxa. D’aquesta lluita caldrà sortir-ne protegit i és el vestit 

daurat que penja de la paret el que promet aquest aïllament del fred i la calor, per sortir de 

l’estat d’estaborniment del combat atroç que manté avui l’ individu en el seu camp emocional 

de les seves relacions amb els altres i, especialment, en el camp social. 

Aquesta tela de full d’alumini que s’ usa en el cas d’accidents, per embolicar els morts i 

abrigar els ferits o als boxadors després d’un matx, protegeix i aïlla del fred i l’escalfor, 

però també és utilitzat en els aparells dels centres de comunicació entre satèl·lits. 



Tanmateix, des del seu artifici esdevé un material simbòlic, ja que toca el que és humà 

des d’un punt energètic i afectiu i, alhora, contribueix a millorar les comunicacions 

via satèl·lit. L’artista no podia haver trobat un altre material que en les seves pròpies 

qualitats plàstiques contingués propietats conductores d’energia gairebé terapèutiques. La 

brillantor i el color daurat que exhibeix li dóna un punt de sacre, de vestimenta per a un 

ritus iniciàtic, el de les relacions humanes. Aquí, però, més aviat reforçaria l’ esgotament i 

les ferides de la lluita en aquestes relacions en la vida quotidiana dels humans, despullada 

de tota simbologia.  

Aureli Ruiz es manté fidel al seu llenguatge expressat mitjançant el dibuix minúscul sobre 

paper vegetal, que aquí desplega en múltiples figures l’acció d’aquest combat afectiu, sota 

la gran forma orgànica dibuixada a la paret, com una narrativa d’aquesta pugna, esdevinguda 

gairebé sempre amb l’altre, però també amb un mateix. L’altre material artificial que ha donat 

consistència als treballs d’ Aureli Ruiz és la plastilina, un altre material artificial que en 

el passat substituí l’amiant i que amb la seva ductilitat li permet crear simulacres gairebé 



perfectes. Aquí prenen la forma de braços que surten de la paret rematats per guants de boxa, 

recoberts d’una fina capa premsada de cendra negra. 

La segona instal·lació, un espai amb aires de ring de boxa, manté la incògnita de qui ens 

ataca sutilment a banda i banda de la paret principal, on un dibuix directe al mur explicita 

la contingència d’aquest incessant moviment energètic dels afectes i de la lluita emocional 

que desenvolupa. Un nou desplegament de dibuixos en carbonet sobre paper vegetal traça una 

narrativa d’aquest moviment. 

Aureli Ruiz sempre s’ha servit de materials artificials als quals acaba atorgant un valor 

simbòlic més enllà de les seves propietats físiques, com l’amiant, la plastilina, o ara la 

fulla d’alumini tractada especialment. Materials sempre plàstics i monocroms, que van més 

enllà de ser un suport per esdevenir components materials de l’obra mateixa i que ens fan 

oblidar el seu origen. Acaben sublimats conceptualment i integrats en un sistema general de 

signes que constitueixen la gramàtica poètica de l’artista, continguda, breu i contundent.  

Amb aquests elements i materials, l’artista construeix un sistema simbòlic que interroga les 

relacions afectives i els canvis bruscs de les seves direccions. Estableix un punt de reflexió 



sobre l’experiència de les passions en una societat “desafectada” o, potser, millor dit, del 

”desafecte”. 

A Love_Indifference, Aureli Ruiz parla de l’accident, la ferida, del combat que hom estableix 

amb les passions, de la facilitat amb què es passa de l’amor a l’odi, d’un estat de 

satisfacció a la més pura violència, però també  de la indiferència que plana en les relacions 

humanes en el marc d’aquesta modernitat líquida, en què l’estratègia individual, consumista i 

competitiva de les relacions econòmiques distorsiona les relacions afectives. 

La tercera instal·lació, que equival a un tercer relat i al seu punt i final, ofereix la imatge 

d’un carrer asfaltat que acaba enmig d’un camp en una hora d’enregistrament continu. Tot 

sembla regulat, aparentment urbà, amb el seu enllumenat inclòs, però no és més que un carrer 

tallat, un atzucac, un punt sense sortida en un no-lloc, que simplement marca el final del 

límit d’una ciutat amb el paisatge o el camp. Probablement, sigui l’absurditat de la lluita, 

del combat que no acaba més que en un carreró sense sortida, encara que no hagi paret, sinó 

un camp obert. Com a bon observador, l’artista relata poèticament aquesta situació interna, 

emocional, que trasbalsa el dia a dia sense que potser se la posi en evidència. Aureli Ruiz en 



fa un retrat poètic al qual no podem restar insensibles.  Vivim en la societat del desconcert 

i la pertorbació emocional. Les afinitats electives expressades per Goethe  a la seva novel·la 

s’han traslladat a moltes altres aspectes de la vida quotidiana, que afecten el poder, 

el diner, la vida pública, un terreny relliscós que es desdobla contínuament en diverses 

fragmentacions sense retorn. La vida actual busca les emocions al defora de l’ individu, 

en els esports de risc, en els viatges exòtics o en la màgia de grans aparells del turisme 

fantasiós dels grans parcs d’atraccions, o buscar pal·liar la manca d’afecte pagant serveis 

de balneari a un alt preu. Tot són sortides per intentar resoldre les ferides d’un parc 

emocional que ja no se sosté en l’àmbit de les relacions personal,s cada cop més llunyanes, 

més interferides, i més difícils de sostenir des d’un punt afectiu, malgrat l’avenç de les 

comunicacions i les tecnologies. Combatre la solitud ja no és l’objectiu, sinó més aviat 

mantenir-la com un punt de llibertat, reservant les relacions líquides com a una estratègia 

de confort emocional efímer que es pot abandonar en qualsevol moment, sense compromís i sense 

seqüeles. La societat líquida d’avui enfronta l’ individu a paràmetres completament nous 

i inexplorats i l’aboca a la fragilitat de les relacions afectives, si bé aquestes noves 



relacions amb identitats fluïdes no el dibuixen tan sols com a víctima, com a ens passiu, sinó 

també com a ens actiu enmig d’aquesta “globalització líquida”, que domina les grans relacions 

econòmiques i de poder mundial. 

Sense voler imposar grans conclusions, al contrari, l’artista dibuixa un mapa dels 

microclimes, de com el macro/esmicolament del món afecta les micro/relacions, els espais més 

íntims i privats de l’home, com són els afectes.



(Llindar del carrer de Grècia de Reus). 2007. Projecció de video DVD, 60’





(Homo sacer). 1994/2005-07. Intervenció a la pared amb carbonet, dos coixíns de 59 x 57,5 x 10 cm. i catifa confeccionats 

amb manta tèrmica, cinc dibuixos amb tinta xina damunt paper amb suport d’alumini. Mides variables.







(Homo sacer). 1994/2005-07. 5 dibuixos amb tinta xina damunt paper amb suport d’alumini. Mides variables.







(Homo sacer). 1994/2005-07
 Intervenció a la pared amb carbonet amb cinc dibuixos amb tinta xina damunt paper amb suport d’alumini. Mides 

variables.



(Homo sacer). 2004-07
Intervenció a la pared amb carbonet i, una peça de pared de plastilina i cendra amb suport de ferro i fusta. Mides 
variables.(Peça de pared: 65,5 x 16,5 x 12 cm.)





(Homo sacer). 1994/2005-07
5 dibuixos amb tinta xina damunt paper amb suport d’alumini. Mides variables.



(Homo sacer). 2004-07
Intervenció a la pared amb una peça de plàstilina i cendra amb suport de ferro i fusta.Mides variables.(Peça de 
pared: 58,5 x 11,5 x 10 cm.)



(Homo sacer). 2005-07. (Barnús, fragment).
Barnús confeccionat amb manta tèrmica i suport magnètic. Mides variables.



(Modulació pulsional). 2007 
Acció al carrer. Itinerari urbà pels carrers de Reus.





Àmbit 2
Galeria Antoni Pinyol

Reus



: foradient

víctor sunyol

voler no saber
voler no saber
o si una ombra
si
o si només

estenent el recer (tresor, frontera) per l’espai signat de la lliça, per l’espai del 
verb que en baixa veu el crida pel nom de sang i cendra donat al no-res del present 
en l’etern record obert

com si un lloc
:
en el lloc



desdir lluny
fora la por
cap temps 
on
i ni cendra

resseguint sense veu el llindar entre el nom i el buit en el lloc que negant-se es 
dibuixa de mots estranys traçats amb sutge a l’horitzó acotat per la prima ratlla 
que gesten els ulls de la mà

com tanta mirada
:
mirant-se



deixar de morir
un instant breu
i potser entendre
entendre
no

enfrontant abismes o pells o murs quan la mudesa del món n’és l’eix punyclòs pel 
qual la llum es torna negra claror daurada, silenci del lloc, crit del mot, espai de 
verb, camp clos atent en l’incert

com ara que sembla
:
ara, o no



oir pertot
mai
jardins de sal
rastres
no morada 

delimitant la plana de la memòria, l’obert recer a descobert de tots els cels i tots 
els ulls, el buit refulgent on el cos acollit emmudeix a crits el nom fronterer que 
el signa i el designa a camp obert, ferit

com entre la llengua
:
des de la llengua



perdre
perdre sense
des de
només la ratlla
l’espai senyal

transportant la mirada pel gest i la cendra del mur sense ombra, termenal, on ni la 
veu no hi plana, o sense lloc pel traç primer ara fet crida silent a recer de l’eco 
daurat ja buidada la memòria del cos

com sense jo
:
sense jo



(Modulació pulsional). 2007 
Acció al carrer. Itinerari urbà pels carrers de Reus. 
Continuació i final a l’espai de la galeria amb el plegat del barnùs dins bossa.





(Packaging). 1992/2005-07
Imatge fotografica, dibuix amb tinta xina damunt paper, bossa de paper amb un barnús confeccionat amb manta tèrmica i, 
suports  d’alumini. Mides variables.







(Ring de boxa). 2004-07
Intervenció a la pared amb carbonet, dos coixíns de 59 x 57,5 x 10 cm. i catifa, confeccionats amb manta tèrmica, 

10 dibuixos amb tinta xina damunt paper amb suport d’alumini. Mides variables.



(Ring de boxa). 2004-07 
10 dibuixos amb tinta xina damunt paper amb suport d’alumini. Mides variables.







(Ring de boxa). 2004-07 
10 dibuixos amb tinta xina damunt paper amb suport d’alumini. Mides variables.





(Ring de boxa). 2004-07 
Intervenció a la pared amb una peça de plàstilina i cendra amb suport de ferro i fusta.Mides variables.(Peça de 
pared: ? cm.)



Àmbit 3
Sala Fortuny_Centre de Lectura

Reus



Del silenci, els afectes i la comunicació

Pere Anguera

Aureli Ruiz ens proposa al projecte Love indifference una meditació introspectiva en clau 

semiòtica sobre tres aspectes inherents a la societat: el silenci, l’afecte i la comunicació. 

Ho fa amb una proposta minimalista, gairebé només unes siluetes argumentals (sempre li ha 

agradat més treballar amb la insinuació subtil, que no pas amb estridències grandiloqüents), 

que malgrat tot són capaces de transmetre als ulls afinats, guiats per la sensibilitat 

analítica, bona part de les claus de la seva proposta de lectura de la societat actual. És 

una interpretació bastida en tres capítols, tres àmbits, al Centre d’Art de Cal Massó, la 

Galeria Antoni Piñol i el Centre de Lectura. L’element recorrent és la imatge, en vídeo (el 

moviment) a Cal Massó, en fotografia (la visió estàtica) al Centre de Lectura del límit de 

la ciutat o de la civilització. O en la lectura inversa de la llibertat i la incògnita, més 

enllà de les cotilles de les prevencions socials establertes. Un carrer asfaltat que, com si 



fos un atzucac, tanca una cleda d’esbarzers emmarcats, com a fites referencials, per pals que 

sostenen cables de telefonia, una mostra de modernitat tanmateix obsoleta davant les últimes 

tecnologies que prescindeixen dels fils. És un possible finisterre, un final de la terra en el 

sentit literal, el que afecta a la conreable i visible a l’ulll humà, palpable amb la mà nua, 

o a un metafòric final de la terra, el que estableix la llinda que separa la civilització 

confortable de la zona dels bàrbars, els qui són més enllà del desert dels tàrtars. També, la 

frontera que pot creuar l’home que es val dels peus i les  cames per a moure’s per l’espai (no 

necessàriament el salvatge primitiu, però sí el de voluntat d’empirisme immediat), però no pas 

el que empra enginys mecànics, més àgils, tot i que forçats a seguir itineraris preestablerts. 

Per reblar les possibilitats de debat, sorgides dels referents immediats, la imatge correspon 

als darrers metres del carrer de Grècia, a Reus. El topònim incita a la reiteració: és la 

polis (el bressol de la cultura i el raonament) contra la barbàrie o, interpretació menys 

afalagadora, l’arcàdia bucòlica contraposada al xivarri ensordidor de les alienades masses 

tecnificades? No hi ha una única resposta immutable, només una voluntad d’atiar la reflexió.



Les preguntes i les insinuacions es multipliquen als diversos espais de la mostra. Al primer 

àmbit la dialèctica es duplica vàries vegades. Potser la de la contundència, el combat, 

deduible de manera fàcil dels dos braços mòbils que emergeixen enfrontats de les parets 

acarades acabats amb uns munyons dins uns guants de boxa de plastilina. L’un cepat, l’altre 

neulit. Es repten, però són inabastables, separats per la immensitat del silenci de la sala, 

de la incomunicació. Davant seu un fris de cinc dibuixos de minúscules dimensions insinuen 

tot de jocs de llengües (de l’òrgan físic, no de les codificacions de les paraules), de 

possibilitats de diàleg, de joc eròtic o de controvèrsia. Els dibuixos, penjats com tots 

els altres com unes banderoles susceptibles de fimbrejar amb l’aire provocat pel moviment de 

l’espectador, forcen el visitant a acostar-s’hi per  poder-ne destriar el contingut, obligant-

lo a adoptar una postura un pél inclinada de respecte. 

El muntatge es complementa amb un  tercer espai bastit amb elements decoratius construits amb 

mantes tèrmiques, la tela daurada, com el vell paper de plata d’aparença metàl·lica, que actua 

de protectora per a malats o per a les víctimes de la hipotèrmia. Retallat a terra la silueta 

d’un prosceni teatral, estret, llarg, amb els angles roms, s’aferra a la paret. Uns coixins 



deixats anar amb violència contra el terra i, com a darrer element, una mena de disfressa 

entre capa de frare amb caputxa, vestimenta de penitent o antiga roba de treball de camàlic 

sofert, l’atavisme (trans)vestit amb alta tecnologia, inciten al descans o a reemprendre la 

tasca. Un nou fris de cinc dibuixos arrodoneix l’escena. La farsa o l’entrada a la tragèdia? 

La intimitat i la conxorxa? La possibilitat de canviar de vida o el simple fet de patir-

la? Les respostes poden ser tan variades, com variada sigui la sensibilitat o punyents els 

interessos de l’espectador. Tanmateix sempre empeny cap a la recerca d’unes rèpliques que 

exigeixen reflexió.

El viatge hermenèutic té una parada distesa. L’escenari, l’acolliment asèptic d’una moderna 

galeria, la d’Antoni Piñol, que actua com a nexe entre els altres dos àmbits. Una gran 

fotografia, la de la cadira de l’estudi de l’artista, dóna la benvinguda. Ve a ser el símbol 

poc hermètic de la reflexió: la concentració aïllada, prèvia a tot procés creatiu, mentre una 

bossa de paper, com de botiga de moda, que conté el duplicat de la capa tèrmica, insinua la 

voluntat d’ofrena del treball, de fer arribar a tothom el resultat del procés creatiu. El 

contacte, l’enllaç amb Cal Massó el dóna la repetició dels braços, ara units, amb guants de 



boxa, de la superfície del prosceni, amb nous coixins estimbats, mentre que el dibuix al 

carbonet que recorda la imatge d’un ring, que acompanyat per deu minúsculs dibuixos volejants 

de paper, presideix l’altra paret, remet a la mostra del Centre de Lectura.

L’itinerari es tanca al Centre de Lectura. Si a cal Massó l’espai són naus industrials de maó 

vist aixecades amb tècnica d’hàbil mestre de cases, sorgida de l’arrelada tradició cultural 

de constructors i industrials, al Centre de Lectura el marc és una sala majestàtica, amb 

claraboia d’alenada senyorial i una venècia decorada amb gust burgés. L’estructura de la 

mostra encara és més senzilla. La manta tèrmica estableix al centre de la sala un espai 

reservat de brillantor daurada de les mides reglamentàries d’un ring de boxa. De nou el 

dilema: és el reducte reservat als escollits o marca l’àrea que ha d’acollir els rèprobes? 

O escenifica la solitud en mig de la massificació que reflexen les fotografies, que s’hi troben 

tirades en desordre, dels satèlits i altres màquines necessàries per a garantir la comunicació 

a través dels cosmos i les múltiples xarxes (des)informadores, amb notable capacitat 

manipuladora, que en nom de la pluralitat i la riquesa informativa empeny cap a l’autisme 

alienador, de la qual tots en som esclaus necessitats. El ring entra en contacte a través d’un 



cordó umbilical amb un ninot suspés a la paret en estat de flotació, en el món, a l’éter, dins 

de l’úter? De nou els interrogants obliguen a esforçar-se en la interpretació del missatge.

Aureli Ruiz trenca amb Love indifference un llarg silenci a la seva ciutat. Ho fa amb una 

ruptura formal davant les últimes obres exhibides anteriorment: grans quadres sobre amiant o 

petites i delicades peces de plastilina. Ha estat, el seu, un recloure’s cartoixà fructífer, 

que evidencia una continuitat callada en la recerca per a aconseguir modular, remodelar, una 

veu pròpia i original dins del tumultuós món de l’art contemporani. La nova experiència, 

que evidencia reflexió acurada i preocupació formal, incita a fer un esforç per reinterpretar 

el nostre entorn, trencar les closques idíl·liques que ens amanyaguen per atuir-nos i 

enfrontar-nos a la realitat. En definitiva empeny a recuperar el diàleg i atorgar un preferent 

protagonisme a la paraula.





Love indifference. 1994/2005-07. Instal·lació. 
Barnús, estora de 560 x 560 cm. (mides reglamentaries ring de boxa professional), 3 coixins de 59 x 57,5 x 10 cm. i, 
altres materials confeccionats amb manta tèrmica. Dibuix amb tinta xina sobre paper amb suport de fil ferro i suport de 
llautó. 32 imatges fotogràfiques inkjet de l’ESA© (European Space Agency). 2 globus d’heli de 61 cm. 2 barilles de llautó 
de 100 cm. i, fil de cosir. Mides variables.





Love indifference. 2004-07. Fragment de la instal·lació. Intervenció a la pared amb 
carbonet, amb cinc dibuixos amb tinta xina damunt paper i suport d’alumini.  







Love indifference. 2004-07. Fragment de la instal·lació. 5 dibuixos amb tinta xina damunt paper i suport d’alumini.  









(Llindar del carrer de Grècia de Reus) 2004-07. Fragment de la instal·lació. Intervenció a la pared amb 
carbonet, amb imatge fotografica (plotter) i, suport d’alumini. Mides variables.



Pilar Parcerisas

Doctora en Història de l’Art i llicenciada en Ciències de la Informació per la UAB. Fundadora 

del diari Regió-7. Va formar-se en la curadoria d’exposicions amb Harald Szeemann i entre les 

seves exposicions destaquen Joan Brossa. Poemes visuals, poemes objecte i cartells (1983), 

Francesc Torres. El carro de fenc (1991), “Idees i Actituds. Entorn de l’art conceptual a 

Catalunya, 1964-1980...” (1992), Miró-Dalmau-Gasch. L’ aventura per l’art modern, 1918-1937 

(1993), “Joseph Beuys. Manresa Hbf” (1994), “Agnus Dei. L’art romànic i els artistes del 

segle XX” (1996), Pere Català i Pic (1998), Pere Noguera. Terres crues, terres cuites (2003), 

Dalí. Afinitats Electives (2004) i Man Ray. Llums i somnis, Premi ACCA 2006. Ha tingut cura 

d’exposicions al Centre d’Art Santa Mònica, ha recopilat els escrits del Grup de Treball 

(1999) i ha dirigit el Centre de Documentació de l’Art Contemporani “Alexandre Cirici”. Ha 

publicat Equipatge de mà (1997), Art & Co. La màquina de l’art (2003) i Conceptualismo(s) 

poéticos, políticos, periféricos. En torno al arte conceptual en España, 1964-1980 (2007). 

Ha escrit també poesia i els guions dels films Entreacte (1988), L’última frontera (1992) 



i Babaouo (1997). És crítica d’art del diari Avui. Presidenta de l’Associació Catalana de 

Crítics d’Art.

Víctor Sunyol

Poeta. Col·labora habitualment amb artistes visuals escrivint textos per a (o des de) la seva 

obra o realitzant treballs conjuntament.

Darrerament ha publicat Stabat (2003), com si girona (2005) i Des d’ara (2005). El 2005 es va 

estrenar l’òpera de butxaca Stabat, amb música de Xavier Maristany, a partir del seu llibre 

del mateix títol.



Pere Anguera

Un dels més solvents i recuneguts historiadors catalans, és catedràtic d’història 

contemporània a la Universitat Rovira i Virgili i presideix el Centre de Lectura de Reus 

i l’Associació d’Estudis Reusencs. Autor d’una obra densa i extensa, en els darrers anys 

s’ha especialitzat en el primer carlisme i en el catalanisme polític. Entre els seus 

darrers llibres destaquen Déu, rei i fam. El primer carlisme a Catalunya (1995), El 

català al segle XIX. De llengua del poble a llengua nacional (1997), Els precedents del 

catalanisme. Catalanitat i anticentralisme: 1808-1868 (2000), El general Prim. Biografía de 

un conspirador (2003) i Vers una Catalunya nacional (2005). Per altra banda ha dedicat part 

de la seva atenció a l’estudi del Reus contemporani, n’ha dirigit la darrera i més ambiciosa 

història general, en cinc volums (2003), i entre altres li ha dedícat els llibres Societat, 

sociabilitat i ideologia a l’àrea reusenca (1999) i Històríes de Reus (2004).
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