
Del 2 de febrer al 6 d’abril de 2018 
al Claustre del Centre Cultural La Mercè

EsculturEs dEl mur:

Shadow Play I, II, III (resina Epoxi, 2018)

Escultura dEl claustrE:

Whatchtower (alumini, 2015)

artIsta:

Samuel Salcedo

coordInacIó:

Jordi Armengol/Tomàs Pons

dIpòsIt lEgal: gI.226-2018

Samuel Salcedo

Whatchtower / Shadow I, II, III 

He llegit diversos texts sobre l’obra de samuel salcedo i, com succeeix quan tens un enfit 
de comentaris aliens sobre la trajectòria d’un artista, acaben emergint certs llocs comuns: 
idees que remeten a la societat de consum, o el fermall conclusiu que la seva obra apel·la a 
la condició humana. Hi ha tota una sèrie d’arguments que semblen lligats a la seva obra de 
manera natural. però aquí no recorrerem a ells.
Vaig tenir una percepció molt clara quan vaig enfrontar-me a l’obra recent de samuel salcedo 
que recopil·la aquest volum. les seves escultures em semblaren superfícies reflectants, miralls 
com a pantalles on projectem els nostres coneixements de la cultura visual, els nostres anhels 
profunds i els nostres estats d’ànim temporals.
El mirall té un impressionant poder simbòlic. El gran Juan Eduardo cirlot –variant prodigiosa 
de crític d’art esoterista– en el seu reconegut diccionari de símbols1 ens recorda com el mirall 
entre els primitius era símbol de la multiplicitat de l’ànima. És, també, un objecte que apareix 
amb freqüència en contes i llegendes de caràcter màgic, on s’utilitza per suscitar aparicions. 
passiu i hieràtic com una escultura, el mirall és –per contra– psíquicament actiu en funció del 
que l’individu reflecteix, del que projecta.
dins l’àmbit de l’art contemporani, em ve al cap un ús concret del mirall que il·lustra la manera 
d’entendre l’obra de samuel salcedo com a superfície reflectant. l’any 1981 un grup d’activistes 
feministes –entre les quals es trobava la fenomenal artista margaret Harrison– s’encadenà a 
la tanca de la base militar de la royal air Force a regne unit per protestar contra la decisió del 
govern d’ubicar en aquell enclavament míssils nuclears. un matí, els militars es despertaren 
amb una imatge impactant: milers de dones es trobaven envoltant la tanca amb miralls amb 
la finalitat que el personal militar “reflexionés” sobre els seus actes. aquest ús contemporani del 
mirall com incentiu per a la reflexió el trobem a l’adn de l’obra de samuel salcedo2.
És obvi que les superfícies reflectants de samuel no ho semblen a simple vista: s’abillen amb 
motius suggerents i festius. senyors grassonets amb nas de pallasso, parelles que comparteixen 
una disfressa de pantera rosa, caps rodons que gesticulen –ploren? gaudeixen? neixen? 
moren?–, conformen un repertori excitant d’éssers que ens són una mica familiars. l’artista 
estableix aquesta connexió – aquest aconseguir que ens apropem– a través dels elements 
propis d’una festa major, d’un basar barat, d’una tenda de disfresses, de la màscara. no ens 
passa desapercebut que tota aquesta parafernàlia –més que la societat de consum– apunta 
a l’arquetip de l’actor. un rol que tots experimentem cada dia, no és cert? samuel salcedo es 
dirigeix a aquest actor o actriu que som quotidianament, a aquesta multiplicitat de màscares 
i reflexos que hem d’emetre en la nostra vida. som actors i ho sabem. aquesta idea evoca una 
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deliciosa imatge: la de l’actor que es mira en el mirall abans de sortir a actuar3.
som actors de drames o de comèdies? És evident que d’ambdues coses, encara que samuel 
salcedo, com a director de la seva pel·lícula, tendeix més aviat a crear un clima de comèdia. les 
situacions en les quals situa el seu elenc de personatges són més lúdiques que sòrdides, més 
alliberadores que punyents. parent en els seus plantejaments d’un artista (més mordaç) com 
paul mccarthy, samuel salcedo calibra el seu particular punt d’acidesa; al final, més proper 
a l’enginy de tony oursler, l’artista modela el seu to perquè l’obra refresqui en lloc de ser un 
glop amarg.
perquè refresqui i agradi, samuel es val de la familiaritat amb els objectes (ja comentàvem 
que són quotidians i propis d’un basar) i també de l’escala. En la figura humana cara a cara ens 
hi reconeixem i això provoca rialla, fascinació o algun secret disgust. una figura petita esdevé 
ninot i no ens ofèn; un gran cap s’erigeix com un tòtem; una figura de mida real ens interpel·la 
sense pietat. samuel salcedo fa un ús intel·ligent de l’escala, preocupació determinant des dels 
inicis de l’escultura com a èmul de la figura humana.
portem una bona estona parlant de com són els miralls: centrem-nos en l’efecte de la imatge 
que projecten. Que el resultat d’allò que veiem sigui dolorós o plaent –ja ho hem suggerit– és 
cosa nostra. Hi ha un cas diàfan en aquest sentit: és la peça “the secret” –present en aquest 
catàleg– que ens ofereix a una dona nua mirant-se en tres miralls. se sent satisfeta amb el 
que veu, o més aviat decebuda per l’aspecte de les seves carns? El mateix artista comenta com 
aquesta obra suggereix interpretacions molt diverses a l’espectador. És per aquest motiu un 
bon exemple de com cada un de nosaltres desvetlla l’enigma de cada escultura de samuel, i 
en aquesta lectura personal es produeix un efecte mirall: ens desvetllem a nosaltres mateixos, 
la nostra essència.
podem concloure, així doncs, que l’obra de samuel salcedo parla sobre la condició humana? 
penso que és enganyós donar per sobresegut el treball d’un artista amb aquesta sentència 
perquè, al cap i a la fi, quin artista no ho fa? l’obra de samuel és més aviat un joc de miralls 
mentals i una forma de diversió en la qual tu entres en el joc sense adonar-te i completes la 
teva història. aquest catàleg deixa patent que l’obra de samuel salcedo és dinàmica i juganera, 
pròpia d’un artista que gaudeix amb el canvi de material, d’estratègia, d’escala, de coloració. 
“Eh tu!”, “Escolta, mira”, “com va?”, “Hi ets?”, “Quant de temps!”, “Hola!”, “Em veus?”: tinc la 
impressió que les seves escultures són un variat pom d’interjeccions que volen comunicar, que 
desitgen transmetre. I què és l’art més que un acte màgic de transmissió.


