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cuerpos de Luz. 2009

Animales del tiempo. tan lejos tan cerca. 2004 Vista general de l'exposició Frágil. Animales del tiempo. 
Bambi 2011



recerques

3535

Avui, 15 de novembre, a les 8:15 AM, amb una idea 
precisa del que vull dir i com vull organitzar el 

material començo el rush fi nal d’aquesta peça, en ple-
na maduració. Moltes coses ja estan resoltes de fa dies: 
l’entrevista es presentarà com un monòleg del present 
cap al passat, com l’Alejo Carpentier en aquell memora-
ble Viaje a la semilla. Es tracta que aparegui nítidament 
la veu de Mayte Vieta, com nítida i clara veig ara la seva 
obra; que es notin prou els temes, procediments, metà-
fores, afectes i efectes. Però també els seus hàbits lingü-
ístics, el seu vocabulari, les seves maneres, el caràcter 
apassionat, vehement i neguitós, torrencial i artístic, la 
relació amb les persones del seu entorn i la valoració de 
la seva obra.

La idea és presentar alguna aportació nova, per petita 
que sigui; però també oferir una visió més essencial i de 
conjunt, que tingui una mica en compte el que s’ha escrit 
fi ns avui, els eixos centrals: llum (en un sentit molt am-
pli), metàfora, experimentació i autobiografi a. Deia 
ella, a propòsit d’això: la meva obra parla de la meva 
vida. En ocasions, de sentiments dolorosos, de desamor 
o malaltia, de somnis i pèrdues, de la meva família, la 
infància, les arrels, d’instants que he d’explorar. Des-
prés ve el tractament artístic, la sublimació, si vols. Jo 
sempre treballo a través dels sentiments. I això que els 
meus profes de la Massana em deien “no ho diguis mai, 
això”. Però no et muntaré cap rotllo perquè no.   

Des d’un primer moment, vaig pensar a incorporar la 
veu de col·leccionistes i crítics. Avui, diumenge 18 de 
novembre ningú més ha piulat. Només continuo tenint 
les respostes de Daniel Giralt-Miracle, atent, generós, 
despert; Vicenç Altaió, company de curs i amic, a qui 
he recorregut en més d’una ocasió i Miquel Molins. La 
Mayte està molt interessada en la veu d’Antoni Vila 
Casas, avui el més gran col·leccionista d’obra seva, i jo 
estic interessat a parlar, com a mínim amb Rafael Tous, 
si tinc sort. Les passes estan fetes, però he patinat, dema-
nant d’escriure a gent que no ho practica habitualment.

Al fi nal la perfecció haurà d’encongir-se, com s’encon-
geixen temps i jerseis. Pel temps que tinc l’empresa és 
faraònica si es persegueix la perfecció, absoluta i agosa-
rada, pretensiosa si es vol, però no del tot condemnada 
al fracàs, si aquesta llum de tardor m’ajuda. Vet aquí el 
sentit fi nal de qualsevol text: recerca de l’absolut, ni que 
sigui per un instant, bellesa, veritat i pensament.

Abans que Vieta monologui, permetin-me que els expli-
qui de quin material disposo, quan i com vàrem contac-
tar, i com miro Mayte, l’obra, naturalment. Un predicot 
en pastilla de no sé quants mil·ligrams de genèric para-
cetamol o iboprufeno. Els interessats només en Vieta –
no deixin que l’articulista els toqui el que no sona– vagin 
directament a la font, als monòlegs de l’artista, i a les 
opinions de Vicenç Altaió (pàgina següent: delicat, po-
ètic, cap a l’absolut) i Daniel Giralt-Miracle. Com  que 
vostès són savis, suposaran que la Mayte no ha monolo-
gat d’una tirada, sinó que aquí hi ha la feina del sastre a 
tallar, embastar i cosir. D’una manera o altra, els temes 
de què hem parlat s’han repassat dues vegades, i, a més 
a més, s’han contrastat amb altres entrevistes, escrites o 
fi lmades, i amb la bibliografi a existent.

El dia 15 de novembre tenia quatre possibles títols, un 
guió de dues pàgines –que és el patró del vestit– algunes 
fi txes, sis hores d’enregistrament, quasi trenta pàgines 
de transcripcions literals, dotze pàgines més  d’índexs 
minutats per estalviar temps, poques hores de són i mol-
ta obsessió. El tema ha madurat com mitja dotzena de 
plàtans en un cistell de pomes. Apa! 

Avui, diumenge 18, dono el títol per defi nitiu: Entre tan-
tes llums, Mayte Vieta. El concepte llum, un dels grans 
temes de Vieta, hi havia necessàriament de fi gurar, espe-
cialment si tenim en compte que l’autora hi retorna, per 
necessitat –els entesos em faran dir recurrència?– d’una 
manera cíclica. Però segurament el que més m’ha in-
citat/impel·lit a emprar el concepte és la diversitat de 
metàfores, que d’una llum n’hagin nascut tantes llums i 
a tants cossos. No he paït encara les paraules de Vicenç 
Altaió. Les comparteixo i les rellegeixo: No sabria dir-te 
des de quan la conec. El temps se’ns barreja intramu-
ralment, a excepció de quan el construeixes. L’obra de 
la Vieta té alguna cosa que em porta a un vers de Rilke 
traduït per Vinyoli: “El vol quiet”. Hi ha com una aspi-
ració a la forma que és manifesta en la quietud del mo-
viment. Té una suspensió lírica i líquida que em fascina. 
A l’entorn, l’halo és la llum. No fa distinció entre aigua 
i aire. És una obra sense èpica i gairebé sense narrati-

“ La meva obra parla de la meva vida. 
En ocasions, de sentiments dolorosos, 
de desamor o malaltia, de somnis i pèr-
dues, de la meva família, la infància, les 
arrels, d’instants que he d’explorar.”
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vitat. Dia 4 de desembre ( 6 AM): torno a confl uir amb 
Altaió: la llum i la defi nició d’aquest món líric i líquid. 
El que més interessa és fer observar com unes i altres 
es lliguen formant una gran metàfora polifònica, con-
tinuada. L’ús de la llum es pot veure en procediments 
(materials com miralls, fi nestres...); contextos (aigua, 
mar); metàfores explícites (Corredors de llum), metàfo-
res implícites i soterrades, relacionades amb el context 
o a través d’una antítesi lumínica (Silenci, Nocturna, A 
cegues), noves metàfores a través de la imatge i alhora 
de la paraula (Tarde de encuentro, cossos de Llum). 

Vieta també ha emprat la llum en cites. No les voldria 
passar per alt. L’artista  encapçalava Corredors de llum 
amb una de John Berger: Tant la vida com el que es veu 
deuen llur existència a la llum. Procedeix la frase de 
l’únic llibre de poemes de Berger, Pages of the Wound 
(Páginas de una herida,Visor 1995). A cossos de Llum 
(observeu l’ortografi a que carrega el signifi cat de llum i 
no tant el de cossos)  l’autora empra una segona cita de 
Berger: Perdre tot sentit d’exclusió. Estar al centre, fra-
se que s’ha de relacionar amb un cos en dansa, arrodonit, 
que sintetitza i és un món, i una única metàfora.  

L’artista –paraula que complau a Vieta– té a casa seva 
una altra edició de Berger. La va publicar Herman Blu-
me el 1984 i han de saber que està guixada, no a tort i 
a dret, però sí considerablement. El títol és Y nuestros 

rostros, mi vida, breves como fotos. Aquest és/ha estat un 
llibre de capçalera de l’autora. Hi trobo subratllats pre-
ciosos sobre les relacions passat/futur (p.10), els temps a 
les nostres vides (p.12), i el somni i la vigília (p.14). A la 
pàgina 29, l’autora hi escriu, en llapis, instante. Pàgines 
més enllà escriurà silencio (p.79). Poc abans, a la 72, hi 
ha escrit placer y dolor, a partir del text de Berger: el 
placer y el dolor deben ser examinados juntos.  Un text 
sense subratllar, de la pàgina 30, a través de una lente 
potser ens podria informar sobre la seva obra primera i 
ajudaria a precisar els jocs de lents i les infl uències de 
Boltanski. També ha subratllat passatges sobre la mort, 
i a sobre, hi ha anotat muerte (p.37), cosa que ens remet 
a dates primeres de la seva biografi a. Dues pàgines més 
enllà ha sintetitzat un text de Berger en dues paraules, 
que aprofi tarà parcialment en títols d’aquella època: des-
pedida i ausencia. Repasso, i a la pàgina 52, trobo una 
altra cita que lliga amb la inicial de Corredors de llum: 
lo visible siempre ha sido y sigue siendo la principal fu-
ente humana de información del mundo. Uno se orienta 
a través de lo visible. Incluso las percepciones proce-
dentes de otros sentidos suelen traducirse en términos 
visuales (p.52). Altaió: El seu treball forma part del 
visible, i sempre ens afecta. A manera de resum, m’ha 
semblat adient elaborar una mena de quadre on quedi 
més sistematitzat el factor Berger:
En tot cas, els lectors blanencs han de saber que Berger 
és una fi gura multidisciplinar de primer ordre. Recordin 

Pàg. Conceptes de Berger Subratllat Anotacions Vieta Títols d’obres Data 
12 temps *  La cabellera del tiempo. Efímera 2002, 2004 

    Animales del tiempo 2001-2004

14 somni/vigília *  Proyectando un sueño 2002

25 rostre/parella * Refl ejo   

29 Racó del paisatge * Instante No olvido ni un instante su presencia.  

    El instante retratado.La presencia del instante 1998, 1999

32 Memòria *  Recordatori. De su amada memoria 1992, 2003

36 Experiència/duració * Crecimiento, vida A la duración 1993

37 Temps/cos * Muerte   

38 feblesa de la ment *    

39 temps/pèrdua * Despedida, ausencia Recuerdo, ausencia 1997

41 Vida/Caiguda *    

42 Envellir *    

52 El visible *    

53 Cascada/visió/espai *    

54 Visió/límits/espai interior *  Espacio íntimo 1991

72 plaer/dolor/misteri * Placer, dolor A veces te busco con desesperación 1997

    Nunca hubiera imaginado que el dolor causara... 1994

73 Imaginació/dolor/felicitat *    

74 Dolor/pèrdua/plaer *  El duelo del invierno, senderos 2004

79 Silenci * Silencio Silencio 1999, 2000
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el nom, i si tenen temps i accés a la xarxa busquin: John 
Berger.

També és important el recurs a la poesia. No hauria de 
passar per alt la cita/poema de Philippe Jacottet, que per-
tany al llibre À la lumière de l’hiver (1977). Es tracta 
de poemes sobre el dol i la indagació, igualment su-
bratllats, en perfecta sintonia amb l’obra de Vieta. Fa la 
impressió com si el poema, que reproduïm i versionem, 
tanqui, a manera de conclusió, el catàleg de l’expo La 
fragilitat del món. Cendres (Tarragona,2006):

J’aurais voulu parler sans images, simplement   
pousser la porte...             

 J’ai trop de crainte                                           
pour cela, d’incertitude, parfois de pitié:               
on ne vit pas longtemps comme les oiseaux           
dans l’évidence du ciel                                           

  et retombé a terre                                               
on ne voit plus en eux précisément que des images
ou des rêves.                                                            

Hauria volgut parlar sense imatges, simplement
empènyer la porta... 

 Tinc massa por
per això, incertesa, pietat, de vegades:
hom no viu molt de temps com els ocells
ni en un cel conegut 

  ni a terra escruixit              
hom no veu precisament en ells sinó imatges
o somnis.

Quan Mayte em deixa el llibre de Jacottet, editat per Ca-
lima Ediciones (Palma, 1997), a dins hi trobo la tarja 
de l’exposició al·ludida, i alguns post-it, amb anotacions 
com mariposa i efímera (p.65), pájaros, en la noche 
serás... És més que probable que  l’origen d’alguns tí-
tols, com Efímera, neixin a partir d’aquest poeta suís, 
conegut per Vieta a través de la seva amiga Marta Dahó. 
També he de fer notar la infl uència que Stéphane Azzo-
ni, company de Mayte, nascut a la zona fronterera entre 
França i Suïssa, ha exercit en la vida i en l’obra de l’ar-
tista. Per exemple, va ser ell qui va ensenyar Vieta a fer 
submarinisme, un fet transcendental en l’obra, potser no 
prou remarcat, perquè és d’on neixen les seves exposici-
ons fonamentals: Silenci, cossos de Llum i Nocturna. 

El dia 20 de novembre observo que també es poden ras-
trejar alguns gal·licismes, procedents o no d’Azzoni, en 
alguns títols. Penso especialment en un (A la duración). 
Dic tot això perquè el contacte fa aquestes coses, i la 
nostra artista es confessa esponja. En un treball més 
llarg i sistemàtic, amb més temps per endavant, entre-
vistaria Stéphane –si ell s’hi posés bé, naturalment. Què 
hi guanyaria? Un treball més polit i acabat, saber més 
perquès de Vieta, veure les petjades del seu home i d’al-
tres autors i pintors. Inserir Vieta en la història, i, per 
descomptat, en la vida.

S’ho creguin o no, fer aquesta classe d’arqueologia 
m’apassiona; estudiar les fonts m’encén; faria moneda 
falsa per veure una ressonància de Pavese en Ferrater, 
i he al·lucinat de veure Berger, Jacottet i Caravaggio en 
Vieta. I és que l’arqueologia literària, pictòrica, o lingü-
ística és com una veu, que sempre em crida. La raó és 
elemental i, de vegades, costa prou anys de descobrir: 
ningú és original del tot, xuclem dels altres, ho adaptem 
als nostres interessos i a la nostra visió del món. M’in-

Exposició a Metrònom. Recuerdo ausencia 1997.
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grafi a), vaig veure una exposició pòstuma i magnífi ca a 
Santa Mònica, presidida per les darreres paraules de Go-
ethe: Mehr Licht [Més Llum]. Altaió: El Chema es mo-
via entre les fronteres. El punt de contacte per a alguns 
d’aquesta generació és l’exploració de la llum, una llum 
intensa, hivernal. Alguns artistes que la precedien o en 
paral·lel, eren molt deterministes en la deconstrucció i 
la ironia. Per sort, ella és lluny de la tautologia de l’es-
timball. És molt a prop d’una idea d’unicitat expressiva, 
molt lírica, ritmada, elevada.

Entre tantes llums, Mayte Vieta

teressen, doncs, les xuclades. La originalitat –ja se sap 
que fi ns a cert punt és un mite– és la gràcia, està en els 
procediments, la manera com... integrada en el què. Res 
no es nou, si no es diu, s’ordena i es presenta d’una altra 
manera, en el suport que sigui. Amb poques paraules: hi 
ha dues originalitats: la romàntica i l’altra.       

Perdonin-me si m’he excedit en l’estudi de les fonts, 
però m’ha semblat signifi catiu. Recuperem ara, la im-
portància de la llum des d’una altra perspectiva: la de les 
instal·lacions, on Vieta ha fos llum i espai. Ella mateixa 
recorda com va aprofi tar la llum de les fi nestres de la 
sala petita de Metrònom (1997), quan tothom les tapava. 
Dos anys més tard, a la mateixa galeria, va aprofi tar la 
cúpula per Silenci (1999), introduint-hi, a més a més, 
miralls multiplicadors, (metàfores i espectadors). Cada 
instal·lació és una altra obra, irrepetible, dins una llum, 
dins un espai i un temps, i amb espectadors que busquen 
signifi cats, o se’ls troben.     

Vieta també ha tingut relacions amb artistes que han 
treballat la llum. Chema Alvargonzález (1960-2009), i 
Tres. Del primer, amb qui Mayte va tenir una relació 
artística intensa i no poques similituds (escultura i foto-

Nocturna.2012

Efímera. 2004
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Sobren els comentaris i obro l’espai d’indagació. El se-
gon, que artísticament fa dir-se Tres (crec que Barcelo-
na, 1956), es presenta com un investigador exhaustiu del 
silenci. No en sé gaire res (el pecador ho confessa). Va 
ser ell, qui com a comissari proposà a l’Espai 13 de la 
Fundació Miró que 4 artistes presentessin obres sobre el 
silenci des de perspectives diverses. Mayte Vieta hi va 
presentar cossos de Llum, que també és, per analogia, 
cossos de Silenci (unes belles esses, perdó, al·literacions 
geminades).  

No acaba aquí la importància de la llum. La veig com a 
metàfora, també com a temps, i em fa l’efecte que tam-
bé té la seva importància en relació als procediments 
(les maneres, la tècnica) i als materials. [Molt interes-
sant, suggestiva i concordant és la visió de Daniel Giralt 
entre materials i signifi cats: Els seus plantejaments van 

més enllà dels materials. Per tal d’expressar dimensi-
ons com la soledat, el buit, els somnis, el silenci... ha 
de recórrer a materials i solucions no habituals en la 
tradició de les belles arts. Hi aquí rau la seva força, que 
sap expressar unes idees colpidores i profundes amb uns 
recursos nous i uns materials inèdits. Defi neix la seva 
obra aquesta dimensió entre la realitat i la fantasia, una 
poètica personal que expressa a través d’objectes, foto-
grafi es i instal·lacions].

A partir d’una metàfora primigènia, neixen i se n’hi arti-
culen altres, de noves.  Si per exemple prenc la metàfora 
Silenci, títol d’aquella exposició tant impactant i tant va-
lorada, veig que l’artista, sense abandonar el context, hi 
ha integrat altres metàfores, com si fossin anelles del seu 
ser i estar en el món (Kierkegaard, potser?): nit, vida, 
dansa, i el mateix món, que comuniquen estats associats: 
alegria, tristor, pau, tristor, violència, si s’observen les 
fotos amb una certa detenció. En aquest sentit, l’habilitat 
de l’artista a suggerir estats, a donar ales a l’espectador 
és extraordinària. La llum també és procediment quan 
l’artista inverteix una imatge per aconseguir o potenci-
ar un efecte, que suggereixi un estat. Continua essent 
procediment la llum, quan es dobla una imatge o quan 
una càmera panoràmica s’empra d’una manera antipa-

cuerpos de Luz. Burbujita. 2009

“ Em va ensenyar sorprès i merave-
llat la portada d’ABC cultural on apa-
reixia “Arpia” amb tota la seva desco-
munal potència, que el pas del temps 
no ha engolit. ”
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noràmica per ressaltar un poètic primer pla. També és 
material i és suport la llum, quan l’artista afegeix làmpa-
des halògenes a les seves creacions per obtenir volum. O 
quan empra lents, miralls, transformadors. I, fi nalment, 
també és temps i confl uència de signifi cats, la llum. 

I, fi nalment, per enllestir, en l’obra de Vieta també hi 
ha molta experimentació, aplicada a tot el que hem dit 
anteriorment: estris, materials, i metàfores, tot lligat a 
l’experiència vital, a l’autobiografi a. En aquest sentit és 
vital la descoberta del submarinisme a través d’Azzoni, 
com s’ha dit. Recordin, si han arribat fi ns aquí, aquestes 
quatre idees que també hem anotat al principi: metàfo-
ra, llum, experimentació i autobiografi a.     

Conec Mayte Vieta de sempre, impossible no ado-
nar-se’n, fos on fos. Sé de l’explosió artística des de 
l’inici, pràcticament. Em faig, avui 24 de novembre, la 
il·lusió que vaig veure fi ns i tot la seva primera indi-
vidual, Angoixes en aquell llunyà 1990 a la sala Gar-
cia-Tornel de la nostra vila. Dos anys després, gràcies 
la col·lectiva Al ras (Figures d’intempèrie), que es pre-
senta a Barcelona i Madrid, la catapulta ràpidament per 

l’enorme potència del que hi presenta. Podria dir que 
vaig veure l’exposició, però mentiria. El catàleg no l’he 
conegut fi ns avui que me l’ha deixat, però sí que un amic 
entranyable –Miquel Pujades, dic el nom, tot i que ell no 
ho voldria, perquè vegin que no els enredo– un bon dia 
de 1992, davant l’ofi cina de l’extinta Caixa de Girona 
als Pavos, em va ensenyar sorprès i meravellat –hòstia– 
la portada d’ABC cultural on apareixia Arpia amb tota 
la seva descomunal potència, que el pas del temps no ha 
engolit. 

Com va conèixer el crític Daniel Giralt-Miracle Mayte 
Vieta? Un correu m’ho aclareix: Primer de tot la vaig 
conèixer pels articles i entrevistes publicades a revistes 
d’art, després vaig veure alguna de les seves obres i la 
vaig conèixer personalment arran de l’exposició “Costa 
Brava segle XXI” que vaig comissariar per l’alesho-
res Caixa de Girona i que es va presentar a la Fontana 
d’Or, en ocasió del centenari de la denominació Costa 
Brava. Aquesta exposició presentava l’obra d’artistes 
vinculats físicament i intel·lectualment a la Costa Brava 
i evidentment la Mayte no hi podia faltar.

Cenizas.2006
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Després, un servidor l’he seguida indirectament. Vaig 
freqüentar el Blau quan ella –em va dir llavors– buscava 
peles per fer-se l’estudi. Amb un any en va tenir prou, 
perquè a part de ser un desastre, la fortuna li va començar 
a somriure. No vaig tornar a tractar-la fi ns el 2001, quan 
ja creixia i creixia. Em va convidar al seu estudi, on  vaig 
triar una peça de la sèrie Tarde de encuentro, que amb el 
meu germà vàrem regalar als nostres pares. Amb la peça, 
que ella i Stéphane van muntar, amb llum halògena darre-
re per aconseguir volum i mar, jo me’n vaig emportar una 
petita, diguem-ne torna, el seu primer catàleg.  

Vaig tornar-la a veure el dia que obria Sin fi n a la Fun-
dació Vila-Casas, i novament em va oferir un catàleg. 
Avesat a ser agraït, vaig escriure una peça sobre la seva 
riquesa metafòrica que, com ara, també va publicar 
Blanda. 

El 2006, l’artista em feia arribar un nou catàleg de l’ex-
po-instal·lació tarragonina La Fragilitat del món i Cen-
dres, on apareixia una torre-masia sota els efectes del 
temps, que vostès deuen haver vist més de dues vegades 
a l’autopista del mar, a la vora de Calella. Aquesta imat-
ge de destrucció avui, té possibilitats artístiques, encara. 
L’artista faria bé de continuar seqüenciant l’enrunament 
d’aquesta torre-masia, amb tots els intangibles que tam-
bé s’esfondren. Aquesta peça, si la memòria m’és fi del, 
l’artista va donar-la per contribuir a la restauració de les 
ermites de Blanes. Potser patino, però és una llàstima 
que en la subhasta passés sense pena ni glòria.
 
Per això quan l’Arxiu cinc mesos enrere –que en estu-
di i escriptura són trenta segons–  em va  proposar que 
l’entrevistés in extenso, vaig acceptar de seguida perquè 
la idea de fer conèixer, de divulgar Mayte Vieta a veïns 
i passants, té un cert sentit de recuperació històrica, però 
de contribució a l’estudi de l’autora. 

Ens estrenem amb una sessió, que comença quan encara 
no són les deu, el matí del dia 25 d’octubre, i acaba quan 
les busques marquen gairebé les tres. Me’n vaig amb 
material que reproduirà l’entrevista, i un catàleg que no 
tinc, Corredores de luz, de l’expo d’Alacant (Museu de 
la Universitat d’Alacant, 15 de març de 2002) perquè es 
tan important que l’has de tenir. El 7 de novembre, des-
prés d’unes quantes febrades del seu fi ll Alan que modi-
fi quen el calendari, aconseguim trobar-nos una segona 
vegada, i a partir de llavors correus continuats.

I ara deixem que sigui ella qui monologui.

L’obra i el nen/El nen i l’obra/treball/ins-
piració

El nen va néixer el 2007. Jo crec que canviarà la meva 
obra. Ara m’estic situant. He treballat molt exagerada-
ment perquè m’ho volia menjar tot, dissabtes i diumen-
ges, sense saber on estàs. Estava tot el dia en el meu 
món, en la meva bombolla. Saps allò que no vas a so-
pars, a res, treballar, treballar, una cosa obsessiva, molt 
obsessiva? Jo m’aixecava amb el pijama, i em passava 
tres dies així. Havia arribat un moment que ja no disfru-
tava de les expo. No tenia il·lusió. De fet, la il·lusió per 
les galeries l’he perduda, eh?, no la tinc. Ara no estic 
buscant galeria. Tothom em diu, però Mayte, què estàs 
fent?, per què no envies un dossier? Ja sé com són, totes 
iguals. El nen m’ha anat bé per desconnectar de lo meu. 
L’he pogut disfrutar amb la pasta que havia ahorrat. No 
el volia portar a la guarderia o tenir-lo a casa de la 
meva mare. Volia tenir-lo jo,i això ho he pogut fer. Em 
sento una privilegiada perquè li he pogut dedicar totes 
les meves hores. Va aquí al costat, a l’escola. Pràctics. 
Otro que ha sortit artista. El cole és un rotllo, mama, i 
ara li ve per fer escultures, coses del terra, xapes i coses 
que troba, i es posa a fer escultures. És el que li agrada, 
no vol fer futbol, no vol fer res, és com jo. Li hem posat 
Alan, escrit tal qual, perquè es pot escriure així. L’Stép-
hane el va triar per Alain Delon. Jo li vaig dir: Tu le 
pones el nombre y yo el apellido, perquè a casa tot són 
nenes. O sigui que es diu Alan Vieta Azzoni.

Ara torno a dibuixar una altra vegada, simplement tinc 
el meu temps per dibuixar, que fa molts anys que no en 

Naufragio. 2004
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tenia... A veure, l’artista també necessita molts moments 
de silenci i de contemplació, molts moments de no fer re. 
Ve un ocellet, un petirrojo i et quedes embobat mirant-lo. 
Això és important. Si no tens aquests moments és molt 
difícil treure aquestes peces,  jo en dic que treure l’àni-
ma, diguem. Amb les galeries tampoc no podies, l’ordi-
nador, el telèfon, contestant els e-mails. M’hi dedicava 
tot el matí. A la tarda, m’hi posava una altra estona, em-
balar una foto o anar a mirar proves al laboratori. No 
era com al principi, tancar-te a l’estudi i passar-te allà 
hores i hores. I ara, clar, també tinc un altre trencament, 
el nen. Surt del cole. He d’anar-lo a buscar, tinc de fer 
el dinar, he d’estar per ell. A les tres tornar-lo a portar 
al cole...saps?Jo crec que es té de viure molt el present i 
disfrutar-lo al cent per cent, i de fet, ja vindrà el moment 
que tornaré a necessitar molt el que  faig. Està tot a dins 
i la creació haurà de rebentar, com altres vegades. Ara 
estic contenta perquè puc dedicar el meu temps a coses 
que no podia fer abans, tinc més hores per les meves 
coses, netejar els arxius... Això no vol dir que estigui 
parada, no. No paro de presentar-me a convocatòries 
o faig propostes perquè m’interessen els espais. M’ho 
agafo així.  

L’artista i els espectadors

M’interessa molt involucrar l’espectador en l’obra, en 
les instal·lacions, en tot. Aquesta interpel·lació la faig 
més a partir de suggeriments, més que de provocacions. 
El meu treball té aquesta part facilona que agrada a tot-
hom. Jo no m’ho agafo com una crítica, no, arribo a 

més gent. M’ha passat que he estat muntant una expo-
sició i fi ns i tot ha vingut la dona de fer feines amb els 
fi lls i el marit, perquè ha vist com estava muntant, li han 
encantat les peces, s’ha emocionat i després ha vingut. 
Sempre s’ha parlat que l’art és molt elitista, sempre hi 
ha aquest rotllo. Jo penso que sí, que és veritat que això 
meu agrada molt, que entra directament i arriba a molts 
tipus de gent. Llavors, què passa? Que molta gent no sap 
que hi ha molt d’engany en el meu treball, perquè, per 
exemple, Paisaje rojo la vaig vendre de seguida –a Arco, 
me’n recordo– i és un bosc cremat. Passa que la gent no 
ho veu, es queda amb el color vermell i diu que maca, 
però no en té res, de maca. Era un bosc que acabava 
de cremar-se. A mi m’agrada jugar amb aquesta histò-
ria. La vida mai no és com sembla. M’agrada enganyar 
una miqueta en aquest sentit. Per exemple, tothom volia 
Camp de margarides, i la fotografi a és de les més dures 
i enganyoses que hi ha perquè la gent es queda amb el 
camp. Que bonic, no? Però jo aquí t’estic explicant el 
contrari, un camp que va cap a la foscor, al negre-negre, 
que és tot el contrari. Jo parlo del dolor, però qui vulgui 
el pot posar a sobre del sofà, perquè, esclar, és un camp 
de margarides, però no. És una mica això, jugar amb la 
dualitat. Vaig fer el Paisaje rojo anant cap a Río Tinto, 
en un moment que s’estava fent de nit. Passàvem pel 
bosc cremat en el moment que el sol va il·luminar-lo i els 
arbres cremats es varen com encendre amb la llum. Vaig 
fer parar l’Stéphane ràpidament, vaig fer la panoràmi-
ca, i tot es va apagar i va quedar de color marró. Va ser 
una dècima de segon. Si en aquell moment no passo, ja 
no ho capto, això.  

A ciegas. 2001
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ses. Hi ha una imatge de la dansa contemporània, la 
palpitació del cor, i el fet que ella sigui ballarina... Com 
demostrar, a través del gest, a una persona que t’està 
mirant, amb un cop al pit, que tens com un dolor, per 
dir algo, que et fa mal, que estàs en un dol o que... Això 
és fascinant, barrejar per exemple la part creativa meva 
amb aquesta noia que balla, podem fer algo molt txulo. 
Ha estat bé conèixer-la perquè sé que farem alguna cosa 
a través del seu cos. Claríssim. Ara, què?, encara no 
ho sé. Estic donant-hi voltes. De tota manera ara es-
tic amb les llums, les llums projectades en el paisatge. 
Potser serà molt més abstracte, saps?, A La noche más 
larga  només hi veig paisatges. Lo que te dic. Vaig so-
miar un bosc –sempre m’han agradat molt els boscos 
i les arrels, aquestes imatges com fantasmagòriques... 
Em vaig imaginar un paisatge molt panoràmic, amb els 
troncs del arbres, però eren com luciérnagas, com llu-
metes, a través d’un mirall, a través d’un fi ltre. No ho 
sé el que faré. És un experiment. Algo sortirà, igual que 
va sortir això dels nens, mira!... Els nens han estat el 
primer pas. Els vaig dir, podeu venir aquest dissabte? 
–val, val– porteu una llanterna. Eren dotze nens o així. 
Primer vaig fer un joc amb ells, que es divertissin i lla-
vors, clar, els vaig dir, perquè es desfoguessin...perquè 
al principi havien d’estar molt quiets. Vaig fer diferents 
proves, a veure com quedaven en moviment, sense mo-
viment, amb la càmera amb un trípode, i esclar, tenen 
de fer-ho molta estona, si no, no ho capta la càmera. I 
primer els vaig cansar una miqueta, –que s’ho passin bé 
amb les llanternes, que fessin una mica el burro. Vam 
fer un joc i a través del joc... És divertit, és com una 
performance, i a través del joc vaig crear la foto. Què 
ha passat amb aquesta foto? Doncs que en vaig fer un 
fotimer, com dos carrets i el resultat fi nal és només una 
foto. O sigui, la selecció fi nal es pot dir que seran tres. 
Si jo ara hagués de muntar una exposició i em donessin 
un espai que tingués condicions, ostres, que diguessis 
aquí La noche más larga quedaria estupenda. La faria 

Darrers interessos/darreres creacions

Ara estic amb el tema de les llums, de la Via Làctia, 
de les estrelles. Per què? Perquè tot surt de cossos de 
Llum 7, de la burbujita que jo li dic. Aquesta imatge 
m’inspira, de fet, m’agrada que sigui tan abstracta. 
M’agrada que sigui tan ambigua, que sembli com si fos 
el cel, saps?, les estrelles, és per on vaig ara. Quan ets 
al mig és un moment que és una putada...no tinc enca-
ra clar com resoldre-ho tècnicament i ho passo mala-
ment, i estic de mal humor, perquè no sé com enfocar-ho, 
saps? Tinc fl aixos i així. L’altre dia tenia una imatge 
com plena com de lluernes. Com un bosc, de nit, ben 
fosc i amb ple de llumetes. Encara tinc de treballar-ho, 
desarrollar-ho i veure com serà el resultat fi nal, no?Per 
exemple aquesta sèrie,és un projecte no acabat, que no 
ha vist ningú encara. La foto es diu La noche más larga, 
i  te la  volia ensenyar, perquè és una mica...encara no 
està acabada, estic donant-hi voltes. La vaig fer aquest 
estiu amb els fi lls dels amics, veus?, amb llanternes. És 
aquí, a casa, i aquestes llums són nens. Els vaig fer un 
joc: que es col·loquessin al jardí, vale?, i que comences-
sin a córrer cada vegada més ràpid. Llavors el que passa 
és que la càmera el que agafa és la llum de la llanterna. 
Això és també una performance. Jo ara tinc de moure-
ho a nivell de projecte per tirar-ho endavant. No està 
acabat. Però la idea fi nal era que només quedi la llum. 
És la foto aquesta. Aquestes són les llanternes i aquests 
són els nens que estaven donant voltes al voltant de la 
farola, veus?Qui ha entrat al blog potser ho ha vist i tal, 
però no ho he presentat i encara estic desarrollant-ho. 
Ara estic guardant imatges que m’agraden, això també 
ho faig molt: em documento a nivell d’imatges, que per 
mi és el procés més dur, quan encara estic que penso 
molt i no acabo de desenvolupar-ho.

Veus, per exemple, l’altre dia també em va fascinar 
aquesta imatge, perquè m’agrada molt el tema de la 
pluja, la textura. És que sempre i no sé mai com...tinc 
ganes... m’agradaria algun dia fer algo amb la pluja. He 
fet El mar pletórico de estrellas, era el mar de Tahití amb 
pluja a sobre de l’aigua. Però no, jo el que vull és el cos 
humà en lluita contra la pluja, saps? Vull dir, igual que 
he fet servir l’aigua com a forma de crear una imatge, 
doncs a través de la pluja, no? Què pot sortir? No ho sé. 
Però, bueno, és una cosa que tinc anotada. 

Una altra cosa: conèixer Bibiana, amb qui he fet, Noc-
turna, m’ha anat molt bé perquè sé que farem altres co-

La noche más larga. 2012
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com una espècie de tríptic perquè m’interessa molt el 
moviment i la llum en moviment. Llavors una imatge on 
veus una espurna de llum; a l’altra, hi veus més llums, 
i, a l’última més llum encara. Com ho faria? No ho sé, 
potser projectaria les tres pantalles gegants a escala 
natura,l com a la Fundació Miró. O acabaran essent 
només fotografi es. No ho sé com acabaré. És un pro-
jecte que pot donar molt de sí. El problema que hi ha és 
que abans de la crisi els artistes amb les galeries a tota 
llet podíem produir i dedicar-nos a experimentar. Sabies 
que feies una exposició i venies tres o quatre peces i amb 
aquesta pasta podies tirar endavant altres projectes més 
complicats. Però ara, què passa?, que no hi ha un duro, 
que la cosa està molt complicada. Jo ho estic intentant, 
mira... Estaran un temps en bossets, estaran un temps a 
l’ordinador, estaran arxivats i quan hi hagi l’oportunitat 
les tiraré endavant. Les produccions no les pots tirar 
endavant com abans. Formen part de l’experimentació. 
Sense això jo no hagués arribat mai a la qualitat de 
l’acabat de les meves fotografi es. És impossible. Hi ha 
tot un procés, hi ha tota una dedicació, no? És el que et 
deia Silenci és molt pictòrica, es va fer amb una càmera 
de usar i tirar, l’ampliadora era manual, que ara ja no...
Tot això condiciona l’acabat d’una fotografi a.

D’exposicions, aquest any l’acabaré amb una col·lectiva 
a Canàries amb quatre autors més. És una exposició que 
s’organitza a través dels quatre elements clàssics: ter-
ra, aigua, aire i foc. Estem en negociacions, no sé si hi 
aniré. M’agradaria emportar-me l’Alan i fotografi ar La 
Gomera després dels desastres del foc, un bon material 
d’arxiu. Normalment quan faig viatges aprofi to per fer 
fotos. I tant que m’agradaria, si surt, anar fi ns a La Go-

mera per fer quatre fotos; poden ser brutals. El dia 28 
d’octubre també he d’inaugurar al Centre Experimental 
Vallgrassa al Parc del Garraf. Hi ha un espai d’home-
natge a Humberto Rivas, un fotògraf que a mi m’encan-
tava. Em va fer de comissari d’una exposició. Els he dit 
que sí perquè era amiga d’Humberto... i com que varen 
muntar aquesta sala dedicada a ell els he deixat unes 
coses.

També em vaig presentar per un projecte públic a Bar-
bastro, un parc, m’interessava molt per l’espai,i poder 
fer... A veure jo tinc una escultura pública a Mallorca, i 
em feia il·lusió fer una altra cosa. I com que estic amb el 
tema del nen era una peça interactiva. Era un niu i era 
interessant perquè havia de ser amb resina ecològica, 
un material nou que ha sortit ara, i era com una espècie 
d’ou amb foradets. Es deia El Nido i hauria estat enmig 
en mig d’un parc. Els  nens s’hi podrien posar a dintre 
per jugar, fer-lo servir com a cabanya i també pujar per 
l’ou. Jo t’ho passaré per internet, si vols, perquè tinc 
el dibuix. Feia tres metres, per tres cinquanta d’alça-
da. Estem parlant d’un parc a la perifèria de Barbastro. 
Han agafat un noi d’allà. Jo sé que vaig passar la pri-
mera selecció.  

I Ginebra. El lloc era una nau gegant. Mil quatre-cents 
metres quadrats, una animalada, en plan novaiorquès, 
amb tot de containers de colors...era guapo. I per in-
dicar-ho, des del centre de Ginebra hi varen posar uns 
personatges il·luminats, vestits de policia, que t’indica-
ven el camí. Hi anaves amb el cotxe i arribaves a l’expo-
sició. Entraves a dintre d’una nau acollonant...no m’ha-
via passat mai. És l’exposició més important d’aquest 

Vista general de l'exposició a la fundació Joan Miró de Barcelona. Instal·lació cuerpos de Luz. 2009
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any. Per primera vegada he presentat alguna cosa de 
Nocturna, una sèrie de nou peces que està lligada a cu-
erpos de Luz. Hi vaig arribar per la mare de l’Stépha-
ne, que és d’allà. Una amiga va veure un catàleg a casa 
seva i en va parlar al duaner. El noi va veure el catàleg, 
l’estiu passat no, l’altre, i em varen dir si podia anar 
allà per tenir una reunió. Volien que hi exposés l’abril i 
m’oferien pagar el transport i el càtering. Vaig agafar 
tot el que tenia produït 34 peces i les dues projeccions 
de Nocturna perquè no hi havia diners per producció. 

El  primer dia que vàrem arribar, ells varen quedar pa-
rats de lo cutre que era l’embalatge. S’esperaven que 
tot aniria en caixes, ben fet, però jo no tinc una infraes-
tructura per posar-ho tot en caixes. Vaig embalar com 
vaig poder, però no tot anava en caixes. Jo no tinc tanta 
pasta. Després, quan vàrem començar a muntar varen 
portar un armari amb tota classe d’eines. Aquí, ni a la 
millor galeria ho veus, això. Un làser per il·luminar els 
més de mil metres. Però després ells també van quedar 
parats de la nostra professionalitat. Tot plegat una pas-
sada, ells contentíssims, i jo també. Va venir molta gent, 
es va entusiasmar i jo no em vaig sentir gens fora de 
lloc. La gent abraçant-me i donant-me les gràcies. Molt 
guapo, molt guapo. Que bé, no? Estic contenta: he venut 
dues peces i he cobert despeses.  

Nocturna/cossos de Llum/Silenci       

Nocturna és l’última sèrie i no s’ha presentat encara. 
Són nou fotos i el que vaig fer a Ginebra va ser pro-
jectar dues imatges, val? Ara estic buscant la pasta per 
produir-la. M’he presentat a dos convocatòries, una de 
la Vegap –els dels drets d’autor– i l’altra al Gencat, per 
veure si aconsegueixo produir-les, perquè clar a mi cada 
peça, cada fotografi a d’aquestes són mil euros. Les has 
vistes les imatges? Tècnicament és molt complicada per-
què les fotos estan fetes de nit. El que va passar és que 
em va trucar TV3 per fer una entrevista. Era al mes de 
setembre o d’octubre. Ells estaven al·lucinats amb cos-
sos de Llum, que és del 2009, perquè havien sentit que 
jo havia fet les fotos amb una barqueta petita de pescar 
calamars. Aquesta sèrie la vàrem fer de nit amb en Toni 
Mañach i una amiga a la caleta del davant del Jardí 
Botànic –Sa Forcanera– durant el mes de març, amb el 
focus dels calamars il·luminant l’aigua, amb mantes per 
escalfar la meva amiga que es moria de fred. Feia un 
fred que pelava. I ells, el que volien era tonar-ho a repe-
tir. La Cristina Carrasco, que ha sortit en moltes peces 

meves –En el vacío, per exemple, que té en Vila Casas– 
no podia tonar a tirar-se; a més a més, quedaria com 
molt de mentida tot això. Jo hauria d’haver documentat 
tot el procés de cossos de Lum, però com que no ho 
havia fet no vaig poder passar el video als de TV3. I ells 
insistien i insistien, i jo els deia: no ho podem repetir, 
seríem  falsos. A més a més hi havia molt mala mar i feia 
mal temps, l’any passat. Total que em van dir: Mayte, i si 
lloguem una piscina olímpica, d’aquestes climatitzades i 
et trobem una model? Llavors sí que m’interessa l’entre-
vista. Perquè llavors em doneu l’oportunitat de fer una 
sèrie nova. Gràcies a això va sortir Nocturna. Era al 
novembre, i cap al Nadal de l’any passat vàrem acabar. 
El dia de Sant Esteve estàvem muntant les pantalles al 
plató de TV3 perquè també varen voler veure com tècni-
cament es muntava tota la història, no? La piscina que 
es va llogar va ser la del CAR de Sant Cugat, i en lloc de 
la Cristina Carrasco hi ha la Bibiana, que no és model 
professional, és ballarina, i va ser una experiència su-
pertxula. La seva manera de moure’s a l’aigua era molt 
diferent de la Cristina o jo quan  vaig fer Silenci el 99. 
Llavors, què passava?, que donava la sensació que la 
Bibiana estigués ballant dins l’aigua. Abans que tingués 
títol la referència que feia servir era Bailando. Mira, 
aquestes no les ha vistes ningú. Tinc moltes ganes de po-
der-les produir. A més, aquestes peces seran com cossos 
de Llum, faran un metre vint per un metre noranta. Tèc-
nicament són superdifícils perquè ha de ser una imatge 
molt neta, necessito un format bastant gran per poder 
veure els detalls, la qualitat del detall. Però un fondo 
negre suposa molts de problemes de pèls i bombolles, de 
rotllos, que porten molta feina, no? Però esclar, el meu 
projecte no estarà acabat fi ns que no les faci, perquè un 
artista pot tenir molts projectes, però si no els realitzes.. 
Aquesta imatge és al revés. Jo utilitzo molt la imatge 
invertida perquè m’agrada molt crear tensions. Sembla 
que hagi petat. M’agrada molt utilitzar els elements na-
turals –molta gent em diu treballes digitalment–, no, no 
cal, no fa falta. Depèn del moment del dia, la llum que 
hi hagi és molt important. No és el mateix fer una foto 
a l’octubre, amb la llum que tens, els núvols que hi ha...

“ D’exposicions, aquest any l’acaba-
ré amb una col·lectiva a Canàries amb 
quatre autors més. És una exposició 
que s’organitza a través dels quatre 
elements clàssics: terra, aigua, aire i 
foc.”
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que a l’estiu. Aquí el que era important era treballar 
de nit de veritat, no fa falta treballar-ho digitalment. A 
més, va anar molt bé perquè els de TV3 tenen uns focus 
brutals, i al projectar-los a l’aigua vam poder crear tota 
aquesta història. L’únic que està treballat digitalment, 
quan amplies tant, és la brutícia de l’aigua, perquè has 
de vigilar que no hi hagi una taca que doni la sensació 
de brut. La ballarina la  va buscar TV3. Em varen enviar 
unes imatges, un vídeo d’ella ballant amb imatges de la 
seva feina, el seu dossier diguéssim, i em va encantar. 
Me’l vaig mirar –les imatges més que la trajectòria– 
perquè a mi el que m’interessava més que res era el físic 
i la forma de moure’s. Sé que és professora de ball, no sé 
a quina escola. Ens vàrem entendre molt bé de seguida, 
que també és molt important, perquè no és fàcil trobar 
una noia i dir-li hi ha una artista que vol fer unes fotos 
dintre de l’aigua [Rodatge. Instrucció: Cuando bajes te 
pones un poco de de perfi l, pero de espaldas a la cáma-
ra]. Ella fa un ball molt artístic, molt contemporani; per 
mi, com a artista, és una experiència supermaca, perquè 
clar, la forma de moure’s és diferent, inclús t’inspira per 
altres peces. Ja li vaig dir que tenia una idea d’un video, 
i ella em va dir que el  faria, que la truqués. 

Quan vaig fer Silenci jo tenia vint anys, i ara ja he estat 
mare. No m’ho vaig plantejar, però ni loca em foto en 
pilotes davant les càmeres de TV3 davant de 10 tios. És 
el que li va passar a la ballarina, també va passar-ho 
fatal. Per molt que sigui professional la vergonya la pas-
ses, la pobra noia allà amb barnús, es va tirar a l’últim 
moment, saps? I tota l’estona dient que no surti la cara. 
Després es va relaxar. Jo vaig tenir molt bon rotllo amb 
ella, perquè si no hi hagués hagut feeling estic conven-
çuda que les fotos no haurien sortit igual de bé. A les 
primeres es nota que està com tensa, i després poquet a 
poquet es va deixar anar –inclús ho va dir: Ahora que 
estoy bien, es cuando tendríamos que empezar... Esclar, 
fi ns que no agafes el ritme, la respiració, t’acostumes a 
la càmera, t’oblides de la gent del voltant, va passar la 
seva estona. La vaig convidar que vingui aquí, a casa 
perquè li dec una trobada, un dinar o el que sigui. Va 
molt liada, no para, sempre viatjant.

Jo trobo que Silenci és més vital, vaig donar més impor-
tància a la llum, al color. Pensa que és un trencament 

amb el blanc i negre, és quan començo a treballar més 
amb el color i la selecció fi nal de les imatges és més de 
plaer, no? N’hi ha alguna més dramàtica, però és més 
un cant a la vida, diguéssim; en canvi, Nocturna, vaig 
voler treballar de nit, perquè parlo més de la fragilitat, 
són més dramàtiques, molt més dramàtiques. El cos és 
molt més exagerat, no?, més en la foscor perquè em va 
marcar molt l’exposició de Caravaggio. Em va encantar 
la penombra, la foscor, els contrallums, el joc que hi ha 
entre la foscor i els detalls que t’hi fan fi xar; la llum que 
es projecta a la mà, i la de la cara queda ... Tot això, 
saps?I em va inspirar molt per fer Nocturna. Vaig tre-
ballar amb les característiques de l’aigua, amb el cos 
distorsionat dins de l’aigua. Silenci surt perquè torno de 
Tahití,he  descobert el submarinisme i tot això, i llavors 
es nota en la instal·lació. I Nocturna és més madura. El 
que més em va inspirar varen ser els quadres de Cara-
vaggio. Volia una cosa així.   

Dia 26 de novembre: trenco l’estructura prevista per 
remarcar la importància del programa Fotografi es del 
canal 33 (http://www.tv3.cat/galeria/19454/Galeria-de-
Mayte-Vieta) que recomano veure. Antoni Tortajada, en 
aquest documental dedicat a la fotografi a creativa, inicia 
la presentació de l’artista en aquests termes: “Mayte Vi-
eta avui prepara noves fotos d’un tema que ja ha visitat 
diverses vegades. Fa deu anys va impactar amb aques-
ta instal·lació. Silenci, eren miralls on l’espectador s’hi 
veia refl ectit, juntament amb imatges del cos de l’artista 
nua. El cos estava enmig del mar (...) Deu anys després, 
després de Silenci, les coses han canviat, ara es diu cos-
sos de Llum.

Cossos de Llum és el neguit de la pròpia vida. Ens anem 
fent grans i parlo sobre la  fragilitat de la vida perquè ho 
sento així. Anava cap als quaranta i és un canvi d’eta-
pa. Per això vaig fer les fotos al vespre, i quan vaig fer 
l’exposició volia que tot l’espai fos negre perquè es con-
vertís en part integral de l’obra, que hi sobresortís el cos 
atrapat, fl otant en l’abisme, en el no-res. Les fotografi es 
van amb un adhesiu plastifi cat de protecció. La difi cultat 
era que tot havia de ser perfecte, que no hi podia cau-
re ni un pèl, res que faci una butllofa. Vila Casas s’ha 
quedat tota la sèrie, totes 7 fotos de manera que, un cop 
editada, la sèrie té una continuïtat d’edició. Si d’aques-
tes fotografi es ara n’edités una altra, no sortiria igual; 
seria un altre blanc i un altre negre.

L’exposició de la Fundació Miró me la vaig currar molt. 
Tres, que feia de comissari, em va trucar. Jo li donava 

“ Jo trobo que Silenci és més vital, 
vaig donar més importància a la llum, 
al color.”
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llargues perquè estava amb el bebè [- Hombre no me 
compliques la vida, -Tú, que es la Fundació Miró y pa-
gan honorarios de artista] i li vaig dir que sí. Em vaig 
gastar els diners de producció i els honoraris d’artista. 
Per tirar endavant el projecte vaig haver de comprar 
una càmera Nikon antiga, de les que es feien servir per 
fer reportatges de guerra submarina, així de grossa, un 
monstre perquè volia que les fotografi es tinguessin molt 
bona resolució perquè havia de projectar-les supergros-
ses i el negatiu havia de ser bastant gran. La vaig com-
prar a Viena en una subhasta i recordo que em va costar 
dos ulls de la cara. Després vaig comprar tres pantalles 
grans que em varen costar una animalada, sis ulls de la 
cara, diguem.  i tres projectors, dos que ja tenia de l’ex-
po de Tarragona i un que se l’han quedat ells. Menos 
mal que les pantalles són meves. Ara jo puc arribar a 
qualsevol lloc amb les caixes, i en un plis-plas munto la 
pantalla de tres metres cinquanta i més de dos d’alçada, 
i queden fl ipats.      

I abans d’això Silenci, a Metrònom amb la cúpula de 
vidre, treballant l’espai amb llum natural. Aquí hi ha un 
canvi total. Aquesta sóc, jo i aquí és tornant de Tahití. 
El mes d’octubre, amb l’Stéphane vàrem fer les fotos a 
la platja de Sant Francesc amb una càmera de usar i 

tirar. Sempre hi anem. És el lloc on fem les fotos i els 
experiments.

Els negatius de Silenci  s’han perdut. Es feien manual-
ment, els va caure un líquid a sobre i es van fer malbé. 
Les fotos tenien un gra que era molt exagerat, però eren 
molt pictòriques i molt motejades de colors. Llavors 
tot això eren miralls. Hi veies la fotografi a refl ectida i 
creaves un moviment fi ctici a través de la teva mirada 
que projectaves en el mirall. Va ser un èxit total aquesta 
peça. L’espai era preciós. La cúpula tothom la tapava, i 
el primer que jo vaig pensar va ser que havia de fer una 
exposició amb la llum natural de la cúpula. I a partir 
d’aquí, vaig desarrollar la idea. Vaig recolzar els miralls 
amb els bastidors de fusta a les columnes per aprofi tar 
la llum. Com més llum té, el mirall més projecta. Segons 
els dia veies uns refl exos o uns altres; depenia del dia 
i l’hora que hi anaves. Hi havia gent que hi anava al 
matí i després hi tornava a la tarda, i, esclar, la instal-
lació estava viva, variava segons la llum. I tu, com a 
espectador, estaves a dintre d’aquest d’aquest refugi, 
que era com un hexàgon i et quedaves com sol. Jaume 
Vidal Oliveras, que és molt amic, en va fer una crítica 
molt guapa.  

Silencio (detall). 1999
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Entre tantes llums, Mayte Vieta

La beca Endesa i Antoni Vila Casas

Després de la Fundació Miró em vaig presentar a la 
Beca Endesa, que és molt difícil. S’hi presenten molts 
artistes i està molt reconeguda. Costa. Jo vaig tenir la 
sort i això em va donar l’oportunitat de fer les últimes 
peces que he fet, gràcies a Endesa. El jurat ja va venir 
i es varen quedar 2 peces  de Cossos de Llum i El pe-
queño jardín, que era de l’última exposició de la Gale-
ria Maior, a Mallorca. En aquesta expo em vaig gastar 
molts diners en producció, no es va vendre re, res; sort 
que tenia la beca Endesa, i que a l’octubre queien una 
part dels diners. Perquè la beca Endesa es paga en dues 
vegades. Amb l’expo de Maior és veu ben bé el que et 
dic, l’artista és una mica boig... Jo pensava, vendré una 
peça i recuperaré; però m’ho vaig menjar amb patates, 
i aquí tinc les peces. Després d’això vaig pensar, ostres 
Mayte, per tirar endavant Ginebra, com t’ho faràs? Per-
què sempre havia venut...I vaig pensar, Mayte ofereix 
cuerpos de Luz a l’Antoni Vila Casas, a veure què li 
sembla. Vaig fer un dossier per veure si les obres podi-
en passar al seu fons de fotografi a. I sí, em va trucar i 
em va dir “per descomptat”. Fins ara he viscut del que 
m’ha anat pagant cada tres mesos, l’Antoni. M’ha fet de 
mecenes, diguéssim. Ara l’hi he de donar les peces. L’he 
de trucar... perquè jo vaig exposar amb ell el 2004 a 
Ausiàs March i estaria molt bé que el 2014 presentéssim 
les obres d’ara i féssim un petit catàleg. Seria molt in-

teressant poder-les presentar en públic, m’entens? Tinc 
de parlar-ho amb ell, a veure què li sembla la idea. Això 
sí que em faria il·lusió. Té un fotimer de peces, l’Anto-
nio. En té una que a mi m’encanta...Efímera, la de les 
papallones. No sé perquè no la porta a Can Mario, a 
Palafrugell. És una peça que agrada fi ns i tot als nens. 
Quan veuen les papallones dissecades els agafa un so-
poncio. També té En el vacío, La Bise Noire, Mujer 
raíz…Tarde de encuentro i tota la sèrie de cossos de 
Llum. Té una col·lecció brutal. Em vaig adonar que té 
molts cossos, esclar, és farmacèutic...Cada vegada que 
compra alguna cosa és algo del cos. És un mecenes. La 
Glòria Bosch, que ara treballa amb ell, també m’ha aju-
dat molt, m’ha defensat moltíssim sempre, d’ençà que 
vaig exposar La Bise Noire al Museu de Girona.       

Arco i l’art 

A la fi ra d’art contemporani de Madrid hi vaig arribar 
a través de la Galeria dels Àngels, i amb els anys vaig 
arribar a treballar-hi amb quatre o cinc galeries alhora, 
fi ns que vaig decidir trencar amb tot i tenir el nen. Vaig 
decidir tenir el nen quan va començar a dirigir Arco una 
directora que volia una fi ra més elitista. I les galeries, 
cagades de por per això de tenir un nivell internacional, 
es van adaptar a les noves exigències fent entrar molt 
artista de fora, però els d’aquí no sortim enlloc, ens blo-
quegen aquí. Llavors què passa, Arco talla caps i les 

Vista general de l'esposició al Museu d'Alacant. 2001. Instal·lació Silencio. 1999
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galeries continuen tallant caps. Quan vaig tenir el nen 
el 2007 necessitava parar i estar una mica tranquil·la. 
Hi he acabat tornant el 2010 i el 2012 amb les galeries 
Maior i Juan Silió, ara que ja no hi és l’antiga directora. 
Jo en aquesta època, fi ns el 2006, venia moltes peces.  
Hi havia el boom de l’art de la mateixa manera que hi 
havia el boom immobiliari. Era una època que permetia 
produir a puntapala. Tu tenies una idea i sabies que si 
la feies la venies. T’arriscaves i creativament era bru-
tal. Em trucava una galeria: mira, que vaig a Torí, tens 
alguna peça? I se l’emportava. Ara és completament al 
contrari. Una època duríssima per als artistes, no hi ha 
ni un duro i hem de canviar de xip, és una altra èpo-
ca. Jo he viscut un temps eufòric, m’he pogut realitzar 
com a artista, he fet exposicions en espais que han estat 
una experiència brutal, i aquests artistes joves no sé què 
faran. La nova generació ha de ser molt diferent de la 
meva: el rotllo de l’ordinador, al qual estan més habitu-
ats perquè el tenen  més per mà, el disseny, el videojoc. 
Jo només faig servir l’ordinador com una eina més, ells 
no. És una altra època, ara; els museus i les institucions 
no tenen diners, no poden comprar, no poden apostar 
per cap art. Però l’art que es fa ara, el que patrocinen 
les galeries és un art més social i polític. Mentrestant jo 
vaig fent les meves coses. Veig projectes punters, com el 
Matadero de Madrid,  que no van amb mi. No tinc res a 
veure amb aquest tipus d’exposicions que es fan ara. El 
que interessa és el tema social i polític. I després hi ha 
molt d’artista teòric, molt de rotllo, que després igual és 
una tela amb un clau.     

És ben cert que crítics i estudiosos ajuden els artistes 
en el sentit que creuen en una obra, i contribueixen a 
fi xar-la en el temps i la història. Però els que ens dedi-
quem a aquesta tasca, també n’obtenim benefi cis d’estu-
di, intel·lectuals –valgui la tofa en descrèdit– i concep-
tuals. Giralt-Miracle, a propòsit de com l’havia ajudat a 
progressar Mayte Vieta em deia: Això ho hauria de dir 
ella. En tot cas, és ella la que m’ha ajudat a mi. Mai 
oblidaré les sessions de treball en el seu estudi i la quan-
titat d’idees suggerents que ella deixa anar i que tard o 
d’hora transforma en obres d’art.

Entre tantes llums, arriba el moment de tancar l’article. 
Les pàgines s’han acabat sense que els hagi pogut ex-
plicar algunes coses molt interessants, que no hem de 
deixar passar,  sobre la primera Mayte Vieta. Amb la re-
cança de no poder anar més enllà de la llum, avui cinc 
de desembre del dos mil dotze els convoco d’aquí a un 
any si volen saber més coses. Mentrestant, en una nova 

captombarella, els deixo amb un darrer diàleg lumínic, 
tendre i sense malícia entre Mayte i el seu company 
Stéphane: 
 Por qué no abres aquí, Mayte? Por qué no abres un 
poco?
 Porque me molesta la luz.
 Es una cueva, esto. (Stéphane puja la cortina)
 Me molesta la luz. Bueno, nada. Ni caso, eh?

Josep Bota-Gibert

Animales Del Tiempo Arbol Pájaros


