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Inmaculada Salinas

VEUS  
AL BOSC

Els projectes d’Inmaculada Salinas (Guadalcanal, 1967) 
defugen l’especialització; no estableixen distincions entre 
obres produïdes i reproduïdes, entre dibuixos, textos, 
formes i idees, i sobretot fan temptatives orientades a 
despertar l’escena artística contemporània de la nostàlgia 
formal en què s’ha instal·lat.
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INMACULADA SALINAS. VEUS AL BOC

Inmaculada Salinas desenvolupa per a La Virreina Centre de 
la Imatge una proposta consistent en la presentació de tretze 
treballs inèdits que tenen com a fil conductor els tretze martiris 
que segons la seva hagiografia va patir la nena màrtir santa 
Eulàlia, patrona de Barcelona, amb el temps desplaçada per 
la seva copatrona, la Mare de Déu de la Mercè. Es diu que al 
segle vii el bisbat de Barcelona, impressionat per la història 
dels martiris patits per una jove cristiana de Mèrida i per tal 
de reforçar el seu poder, es va apropiar d’aquesta història que 
circulava des de feia més de tres segles per la península.

Si feminitzar un cos és situar-lo al costat passiu de la vida 
—és a dir, privar-lo de qualsevol atribut que pugui distingir-lo 
com a amenaçador—, amb aquest projecte Salinas es proposa 
activar el cos de la dona revertint els martiris patits per santa 
Eulàlia, presentant possibilitats de desobediència i transgressió, 
convidant a pràctiques de seducció i càstig, usos i gaudis que es 
poden explorar des del cos femení. Les sèries i obres que podem 
veure en aquesta exposició no solament planten cara a les con-
vencions binàries que naturalitzen falses diferències com dur/
tou, suau/aspre, sec/humit, recte/corb o actiu/passiu, sinó que 
també qüestionen un feminisme conservador que criminalitza 
el desig i restringeix el gènere. A través de diverses col·leccions 
d’imatges que ha anat acumulant al llarg dels anys, l’artista tra-
ça una mena de genealogia política del cos femení que li serveix 
de vehicle perquè aquestes formes de producció de poder i plaer 
que poden exercir les dones i són censurades, aquestes possi-
bilitats de resistència i subversió que ja es recullen en diferents 
iconografies de la història de l’art —Fil·lis i Aristòtil, La caritat 
romana, les Sheela na Gigs, etc.—, parlin o es resignifiquin a tra-
vés de les seves obres.

A més d’aquestes problemàtiques, Inmaculada Salinas en 
planteja d’altres de més dependents de la seva condició i voca-
ció de pintora. Tot i que des de fa anys referma amb insistència 
l’acte poètic i polític que significa pintar, no aconsegueix iden-
tificar-se amb la situació de dependència d’estils, llenguatges i 
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tècniques instal·lada en l’escena artística andalusa, i més con-
cretament en la pintura, on domina el que Mark Fisher1 o el 
crític musical Simon Reynolds2 han qualificat com una situació 
de «nostàlgia formal»: una mena d’aferrament a les formes, ma-
neres de presentació i circulació del passat que enforteix el seu 
aïllament davant d’altres expressions artístiques, i paralitza la 
creació de noves representacions, així com la seva circulació per 
altres espais d’enunciació—a banda de la galeria i el museu—
més propers a l’experiència artística contemporània. Potser no 
manquen raons per a la nostàlgia, ja que a principis dels vuitan-
ta, en una ciutat com Sevilla on la incidència del mercat d’art 
modern era pràcticament nul·la, es va produir un fenomen de 
reconstrucció del teixit artístic que va marcar —i creiem que no 
exagerem pas— l’escena de l’art a l’Estat espanyol. Aquest fe-
nomen, protagonitzat per galeries com La Máquina Española 
i Juana de Aizpuru o per revistes com Figura y Arena, va tenir 
com a principal actiu i font d’enunciació la participació dels ar-
tistes, molt concretament d’alguns pintors. Sigui com vulgui, 
el cas és que, contràriament al que passa en altres camps artís-
tics, com per exemple a la dansa —o molt especialment al ball 
flamenc—, els canvis que s’han produït en les arts visuals en el 
context sevillà i andalús són, amb comptades excepcions, escas-
sos, críptics idetectables només per especialistes o iniciats.

Tot i aquesta situació, Salinas no deixa d’explorar camins 
per eludir aquesta realitat. Amb el seu treball, es compromet a 
desenvolupar temptatives orientades a despertar d’aquest afer-
rament al passat, d’aquest narcisisme al qual sembla que està 
abocada l’escena artística en què opera; creu que és possible 
i hi confia. Algunes de les rutes que proposa per escapar, per  
sostreure’s d’aquesta «malenconia»3 i obrir l’horitzó al voltant 
de la representació, impliquen fer propostes que acumulin una 
gran quantitat de treball, que defugin l’especialització, els tòpics 
disciplinaris o acadèmics instituïts; que no estableixin cap mena 
de diferenciació entre materials produïts i reproduïts, entre  
«dibuixos, textos, formes o idees».4 

Aquesta opció ètica i estètica iniciada ja fa anys per l’artista 
es materialitza en la creació de llargues sèries que incorporen 

textos o minuciosos dibuixos elaborats a partir de diferents 
patrons que es repeteixen a cada obra. L’única modificació es 
troba en la gamma de colors que va avançant dibuix a dibuix 
fins a finalitzar la sèrie, seguint, com a únic criteri, l’ordre cro-
màtic que proposa la capsa de llapis. Aquests textos o dibuixos 
interaccionen amb fotografies, gravats i pintures procedents 
d’algunes de les col·leccions d’imatges que l’artista va recopi-
lant, també amb una tasca meticulosa.

En tres de les tretze obres que componen l’exposició  
—Presó, Carrer i Cristall— se segueix aquesta sistemàtica que 
confronta imatges i dibuixos. Quatre obres més —Fuet, Llet, 
Foc i Creu— també es despleguen en llargues sèries d’imatges 
procedents dels diferents arxius compilats per Salinas, però 
mentre que en aquelles eren els dibuixos els que interacciona-
ven amb les imatges, en aquestes altres seran citacions i textos 
extrets de les lectures que han acompanyat el procés de reflexió 
i producció d’aquesta mostra (l’anònim del segle xii conegut 
com a Lai d ’Aristote; La tumba de Antígona, de María Zam-
brano; l’Antígona de Salvador Espriu, i La voz del cuerpo, de 
Mónica Valenciano) els que confereixin les dosis d’estranyesa 
i inexactitud, d’anomalia o d’incomoditat que persegueixen i 
provoquen aquests bonics treballs.

Bèstia, Plom i Oli són els títols d’un altre grup de treballs 
que reconeixen el deute existent amb el monumental Atlas  
Mnémosyne, de l’historiador d’art i crític alemany Aby Warburg, 
una obra que ens va ajudar a comprendre millor el funciona-
ment de les imatges i les connexions secretes que hi pot haver 
entre elles. Per a Georges Didi Huberman, el treball de mun-
tatge que és consubstancial a l’Atlas, en què s’uneixen temps 
diferents, produeix una mena de xoc. Aquest procés de treball 
li interessa especialment a la nostra autora, ja que és segons 
l’ordre, la disposició i organització que estableix entre imatges, 
dibuixos o textos com descobreix nous significats.

Finalment, hi ha tres obres que funcionen de manera au-
tònoma: Garfi, un tèxtil i un text imprès que penja com si fos 
una ensenya d’un balcó a l’entrada d’una de les sales de l’espai 
expositiu; Pedra, que aplega una col·lecció de còdols, palets, 
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macolins de diferent procedència que tenen en comú estar fora-
dats per l’aigua; i Cal, que es compon de vint-i-quatre dibuixos 
que acoblats i vistos en conjunt reprodueixen un fragment del 
quadre El cavaller i la mort, de Pedro de Camprobín, que es 
conserva a l’Hospital de la Caritat de Sevilla.

Cadascuna de les obres descrites conté els seus propis co-
dis, instruccions o sistemàtiques.Totes ens proporcionen claus 
de visualització —imatges i dibuixos que es fragmenten, divi-
deixen, separen, repeteixen…— que, malgrat que manquen de 
tot tipus de funció comunicativa o informativa, en observar-les 
produeixen una cosa semblant a una crisi, un desordre generat a 
partir del més obsessiu dels ordres, un perill per a la raó.

Hem detallat com aquesta forma d’operar —produint 
treballs interminables, invertint una quantitat incomptable 
d’hores, repetint mecàniques que s’assemblen al muntatge i al 
fet artesanal— ha permès a Inmaculada Salinas sobreposar-se 
a aquests melancòlics temps, dotar el seu treball d’un cert sentit 
i alhora proposar possibles vies que propiciïn una certa redefi-
nició no solament de la pintura, sinó del treball de l’art. Potser 
per poder entendre per què creiem que aquesta metodologia 
de treball pot produir aquests efectes necessitem fer uns breus 
apunts sobre la posició que ha arribat a ocupar l’art en la socie-
tat neoliberal.

Des que Fredric Jameson va publicar el 1984 Post-
modernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism [El 
postmodernisme o la lògica cultural del capitalisme tardà], 
sabem que el capitalisme ha fet de la colonització del regne de 
la no productivitat, de l’antiús que és l’art, mitjançant la seva 
mercantilització, un dels principals pilars sobre els quals sus-
tentar el seu poder. Per la seva banda, Hito Steyerl assenyala 
que «entre totes les formes d’art, les belles arts han estat les 
més estretament lligades a l’ocupació postfordista»5. En efec-
te, el capitalisme postfordista dinamita la sentència de Marx 
que situava el temps de treball com la mesura de magnitud del 
valor d’una cosa. «Les modificacions en l’estatut del treball, que 
afecten la relació entre espai/temps de treball i de no-treball, Fuego (fragment), 2022
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suposen que el treball ha deixat de tenir aquest caràcter central 
que va tenir per al capital com a font de valorització»6.

Com han afectat aquestes transformacions al treball de 
l’art? Seguint Hito Steyerl, «en lloc de pintar, soldar i modelar, 
el treball de l’art en la societat neoliberal consisteix a criticar, 
xerrar i posar»7. Per a aquesta artista, el que abans era treballha 
esdevingut el seu contrari; és a dir, allò que anomena l ’ocupa-
ció. «L’ocupació manté la gent enfeinada en lloc de donar-li un 
treball remunerat […]. Com a tal, no coneix la tradicional ali-
enació ni cap idea correlativa de subjecte. Una ocupació no 
implica necessàriament una remuneració, ja que es considera 
que el procés conté la seva pròpia gratificació. No té cap altre 
marc temporal que no sigui el mateix transcórrer del temps. No 
se centra en un productor/treballador»8.

Immaculada Salinas és molt conscient que entre la multi-
tud d’actors que actualment intervenen en la producció d’art o 
cultura contemporània es produeixen els majors nivells de pre-
carietat, autoexplotació, insolidaritat, competència, aïllament, 
etc., que caracteritzen el treball en un nou ordre capitalista per 
al qual és tan necessària «una aturada estructural com la degra-
dació de les condicions sociolaborals»9.Salinas manté, com ja 
va dir Hanne Darboven, que l’art és temps, un temps que és 
de treball i, per tant, d’enunciació i producció, però també de 
reivindicació i denúncia, de conflicte i socialització amb altres 
oficis en què —com passa en l’execució de l’art— l’explotació 
dels afectes o la confusió entre treball i vida han estat descober-
tes com a fonts de plusvàlua addicional.

Les seves llarguíssimes sèries, la repetició gairebé sense va-
riants de diferents patrons, el minuciós treball de recopilació, 
muntatge i remuntatge d’imatges i la imposició de jornades la-
borals que de vegades desenvolupa al mateix espai d’exposició, 
són compromisos que l’artista estableix i s’imposa, per visualit-
zar la seva condició de treballadora, per atorgar a la seva feina 
algun tipus de valor davant la farsa, la indecència, les miserables 
condicions de producció, circulació i exhibició que dominen 
l’escena artística contemporània. Alhora, aquests treballs, enca-
ra que no tinguin cap intenció didàctica, ens assenyalen camins Plomo, 2022
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pels quals caldrà transitar si es vol revertir aquest escenari: 
mostrar realitats innombrables, «activar la força dels febles, 
desplegar nous llenguatges i noves formes de pensar. Ocupar 
l’espai i apropiar-se del temps»10.

Però hi ha alguna cosa més en aquestes maneres de fer, en 
aquest fet d’obrar que descrivim: hi ha una forma tàctil de pen-
sar. «La feina manual també és una forma de pensament; això 
és l’extraordinari. La feina manual, incloent-hi el pensament 
manual, és una forma de resistència a les lògiques de pro-
ducció del capital. La feina manual demora. La feina manual 
democratitza —no és estadística ni algorísmica—, la feina 
manual especifica. La feina manual fins i tot és digital —i el 
joc de paraules té la seva transcendència».11 Recullo aquesta 
citació d’una conversa mantinguda entre Pedro G. Romero i 
Ángel Calvo Ulloa perquè s’assembla a la resposta que la In-
maculada em va donar a la pregunta que li vaig formular en 
una de les converses que hem mantingut des que Valentín 
Roma ens va proposar aquest treball. Li vaig preguntar, doncs, 
per què una artista tan hàbil i tan dotada per al dibuix i la pin-
tura com ella reduïa el seu treball pictòric a sèries construïdes 
a partir d’un patró que de vegades és una mera repetició amb 
poquíssimes variants. La seva resposta va ser senzilla però con-
vincent: «El meu treball és un procés que demana temps, que 
pren el temps com un dels seus temes i que em permet, mentre 
el faig, pensar». El que vaig entendre d’aquesta resposta és que 
aquest treball seriat, aquests dibuixos repetitius i mecànics, li 
interessen (a més de per tot el que ja hem assenyalat) perquè li 
donen la possibilitat de dubtar «sobre l’estatut, la naturalesa i 
la propietat del que es pinta»12.

La distància existent entre les belles arts —i més concreta-
ment la pintura— i altres expressions artístiques constitueix un 
dels símptomes d’aquella nostàlgia formal de la qual parlem a 
l’inici d’aquest text i del seu estancament. Enderrocar les velles 
demarcacions que circumscriuen i aïllen les diferents disciplines 
artístiques és un altre dels interessos que intervenen en aquesta 
exposició i són presents a l’obra d’Inmaculada Salinas, potser 

perquè el seu treball té un fort caràcter performatiu, que es pot 
apreciar tant durant el procés de producció com d’exhibició. La 
Inmaculada ni és ingènua ni pretén que el treball performatiu, 
la dansa, la crítica i les arts visuals es trobin; però, parafrasejant 
Marcel Broodthaers, sí que li interessa situar-ho a la frontera 
mateixa en què es divideixen.

Per explorar les proximitats i les distàncies, el que és comú i 
el que és divergent, les relacions i conflictes que es poden donar 
entre experimentacions lingüístiques, discursives, poètiques i 
estètiques, Inmaculada Salinas convida Mónica Valenciano i 
Laura Vallés Vílchez a participar en aquesta exposició.

«Aquesta col·lecció d’entrebancs i també algunes empen-
tes que em van anar traient una certa estabilitat », aquest ballar 
«com un gargot, gairebé sense suport físic (…)»13, de Mónica 
Valenciano, és a l’origen de l’oferiment que produís un treball en 
el marc de l’exposició, no perquè interessés presentar una cosa 
que s’assemblés a una obra en comú entre les dues artistes, sinó 
perquè a totes dues els importava apropar-se el màxim possible 
fins a aquesta frontera, de la qual parlàvem abans, en què el fer 
de les arts visuals i el de la dansa es divideixen.

La relació amb Laura Vallés Vílchez ve de lluny. Aques-
ta editora, docent, crítica d’art, comissària d’exposicions, fa 
anys que estableix una relació de complicitat amb el treball de  
Salinas: ha escrit textos per a ella, l’ha convidat a exposicions, 
ha editat obres seves, etc. Alhora, la Inmaculada segueix Laura 
Vallés amb atenció i se sent afectada per les propostes, apostes, 
tesis que defensa en diferents fòrums i molt especialment des 
de la revista Concreta. Semblava inevitable, doncs, convidar-la 
a aquesta exposició perquè fes, segons que ens diu la mateixa 
Laura, «a través de la paraula i la imatge, un “registre laboriós” 
en tres actes del procés que envolta l’exposició: el muntatge o 
preqüela, la primera trobada amb un públic que es cola i la con-
seqüència d’aquesta primera reciprocitat entre mirades. Una 
proposta que aposta per una política pausada de l’atenció que, 
com la “fotografia”, emmarca un esdeveniment i aspira a gene-
rar una presa de contacte o una impressió».
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Inmaculada Salinas. Veus al bosc és el títol d’aquesta exposi-
ció que neix, ben aviat, de les primeres converses mantingudes 
amb Mónica Valenciano, la qual ens va explicar la notable in-
fluència que havia tingut i continua tenint en el seu treball 
l’obra Claros del bosque, de María Zambrano. Vam parlar de la 
importància de la veu en les coreografies i accions de Mónica 
Valenciano i de com també per a la Inmaculada era important 
que la seva pintura parlés, però des d’un lloc que no estigués a 
fora, sinó des del seu interior, com aquelles paraules del bosc 
de María Zambrano: «abans que tal ús de la paraula aparegués, 
que ella mateixa, la paraula, fos colonitzada, devia haver-hi 
només paraules sense llenguatge pròpiament»14. Immaculada 
Salinas voldria que les seves obres, els seus treballs,parlessin, 
però no els exigeix ressonàncies útils o pragmàtiques, no es 
proposa duplicar la realitat dient el que hi ha, sinó agregar ope-
racions que afegeixin resistències, vies d’escapament a aquest 
univers simbòlic autoritari, absorbent, invasor i ineludible en el 
qual s’ha convertit el sistema art.
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