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Espais i horaris d’obertura

1.ExpoCambra
Carrer dels Ciutadans 12,
17004 Girona
_Dilluns 12-14, 17-20 h (Tancat: 
26/03/12 i 23/04/12 de 12-14 h)
_Dimarts 17-20 h (excepte 3/04/12 
també de 12-14 h)
_Dimecres – diumenge i festius 
12-14, 17-20 h

2.Carrer Nou del Teatre / 
Carrer de Talarn, 17004 Girona
_Dilluns: 19/03/12, 2/04/12, 9/04/12 
i 16/04/12 de 12-14 i 17-20 h i 
23/04/12 de 17-20 h
_Dimarts: 3/04/12 de 12-14 i 17-20 h 
i 10/04/12 i 17/04/12 de 17-20 h
_Dimecres: 4/04/12 de 12-14 i 
17-20 h
_Dijous: 5/04/12 i 19/04/12 de 12-14 
i 17-20 h 
_Divendres: 16/03/12 i 6/04/12 de 
12-14 i 17-20 h i 23/03/12 de 
17-20 h
_Dissabte: 7/04/12 de 12-14 i 
17-20 h
_Diumenge: 1/04/12 i 8/04/12 de 
12-14 i 17-20 h 

Oficines
Pujada de la Mercè 12 2n pis, 
17004 Girona 
Més informació: www.bolit.cat / 
info@bolit.cat / @BolitGirona / 
972  427 627
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La sensació de recel i el 
traspàs induït entre realitat i 
representació són, entre d’altres, 
algunes de les impressions sovint 
experimentades en transitar per 
les darreres produccions de Job 
Ramos. Sota sospita de ser intrusos 
involuntaris, els usuaris de les 
seves instal·lacions són conduïts 
al prosceni, territori on el 
concepte esdevé guió i el gest, 
representació. I assolit, s’arriba 
a la confrontació per intuïció; 
les decisions vindran, si de cas, 
a posteriori. A “Un altre paradís 
sense clavegueram” (Espai Zer01, 
Olot, 2008), amb la construcció d’un 
escenari natural pervertit per un 
context expositiu; a “No en aquest 
lloc, però sí a tot arreu” (Festival 
Ingràvid, Figueres, 2010), prenent 
la ciutadania com a públic captiu 
d’un espai públic trampa; a “Staring 
at the sun was extremly painful” 
(Casa de Cultura de Girona, 2011), 
amb el desmantellament de l’escena 
de la percepció (l’espai expositiu) 
com a requisit indefugible per 
afirmar l’acte creatiu, i aquest, 
com a mesura per especular sobre 
l’existència. En totes, la indicació 
de la necessitat de situar-se, i 
fer-ho amb la consciència alerta.
 Prenent l’episodi històric 
de Radio Liberty Pals com a punt 
de partida, amb la seva càrrega 
contextual històrica, política, 
simbòlica i mítica, Immunitat de 
capvespre és una instal·lació 
específica derivada de l’exposició 
“Camps invisibles. Geografies de 
les ones de ràdio”, comissariada per 
José Luis de Vicente i Honor Hager a 
l’Espai Laboratori de l’Arts Santa 
Mònica de Barcelona el 2011.

En un teatre trobem diferents 
moments, diferents realitats. Una 
representació, un públic, una 
maquinària que serveix perquè entrem 
en una construcció predefinida. 
En un escenari les persones es 
converteixen en actors, els objectes 
passen a ser decorat i tot plegat 
funciona com a punt de partida a 
partir del qual podem explicar una 
història. Si la cosa funciona, el 
públic entrarà sense dubtar, sentirà 
allò per al qual se l’ha preparat, 
s’emocionarà amb els personatges, 
les situacions i la trama narrativa. 
 Però, què passaria si l’escenari 
fos la Guerra Freda? Què passaria 
si tot plegat fos un exercici 
de control? Què passaria si les 
situacions menors no fossin res 
més que un paral·lelisme amb la 
totalitat? Com podem observar 
el decorat, descodificar els 
personatges i entrar en la narració 
si no sabem si som públic? Domini, 
control i dubte es combinen 
constantment en una funció sense 
límit.
 Immunitat de capvespre posa tots 
els elements en joc, intentant que 
la història aparegui a les fissures, 
intentant que la representació perdi 
els seus límits, buscant aquella 
situació en què les preguntes, i 
una sensació estranya, encara són 
possibles.

------------------------------------
*Les paraules subratllades del text corresponen 

a vincles d’Internet que ofereixen informació 

ampliada sobre els temes exposats aquí. Per 

accedir-hi cal fer-ho a través del text en línia 

a www.bolit.cat

Job Ramos (Olot, 1974) és llicenciat 
en Belles Arts per la Universitat 
de Barcelona i va ampliar els seus 
estudis a la Faculty of Art, Media 
and Design de la University of West 
England (Bristol).
 Ha treballat en l’àmbit de la 
instal·lació, el vídeo, el so, la 
performance, l’escriptura, etc., amb 
una dedicació als nous mitjans que 
no implica cap desinterès per altres 
suports tradicionals. Ha exposat 
de forma individual i col·lectiva, 
entre d’altres, a l’Espai Zer01 
(Olot), Centre d’Art la Panera 
(Lleida), CCCB, Arts Santa Mònica 
(Barcelona), Sala Montcada-La Caixa 
(Barcelona), Cornell University 
(Nova York), Centro de la Imagen 
(Mèxic), Konsthall C (Estocolm), 
Matucana 100 (Xile), AARA (Bangkok), 
Yeans (Gotebourg), Plan 9 (Bristol) 
i Iaspis Open House (Estocolm).

Amb la col·laboració de:
Jordi Salvadó, Grau Number One, 
Vicenç López, Manel Quintana i 
Ariadna Rodríguez. 

Agraïments: Manel Bayo, Jordi 
Busquets, Albert Cano, Josep 
Companyó,  Marcel Dalmau, Jordi 
Daví, Jordi de la Torre, Joan 
Fàbrega, Albert Grabulosa, Cristina 
López, Martí Manen, Josep Pagès,  
Anna Paretas, Josep Perelló, Robert 
Prat, Camila Sanjinés i Xicu 
Vilanova.


