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L’artista visual Carles 
Congost (Olot, 1970) va 
presentar al Bòlit Centre 
d’Art Contemporani quatre 
projectes videogràfics fets 
durant sis anys, del 2010 al 
2016, amb el títol A sense 
of wonder, un sentit de la 
meravella o la capacitat 
de meravellar-se... Unes 
produccions que continuen 
naixent dels interessos 
particulars de l’artista 
com el còmic, el cinema, 
la televisió, la música, el 
món del pop... Tot plegat 
per reflexionar sobre la 
responsabilitat del creador, 
el poder del mercat, els 
prejudicis... amb humor 
i ironia. Congost és un 
creador que ha exposat 
arreu i que té un compromís 
ferm amb el que per a ell 
és una opció de vida: ser 
artista.

carles
congost

TexTos: 
MeRCÈ sIBINA
FoTos: 
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Vas estudiar Belles Arts 
convençut?
Vaig anar a raure a la Facul-
tat de Belles Arts de rebot. 
Pel que veia a casa. El meu 
pare era pintor i sempre 
havia viscut una part del 
món de la pintura, amb la 
gent que venia a casa a veu-
re els quadres, a comprar, 
les galeries, els disgustos... 
Aquestes coses ja les havia 
viscudes i formaven part 
d’una quotidianitat que em 
venia de gust trencar, no 
se’m feia atractiu. M’agra-
dava més escriure... De fet 
vaig començar filologia, 
però no la vaig acabar... 
Entre el meu pare i la meva 
mare em van dir: “No se’t 
veu content, per què no fas 
la prova d’accés a Belles 
Arts?” 
Potser una altra persona 
hauria volgut fer Belles Arts 
perquè tenia la família en 

contra, perquè són carreres 
que generen dubtes, però 
jo ja tenia l’empenteta... 
em vaig deixar portar. Vaig 
començar la carrera no 
gaire entusiasmat i justa-
ment fent-la vaig començar 
a pintar i em vaig animar. 
Vaig trobar-hi el gust i el 
sentit, li vaig trobar tot. 
Em va anar molt bé, la vaig 
aprofitar, vaig treballar molt 
i molt content. Vaig trobar 
un espai on em sentia molt a 
gust. Vaig tenir bons profes-
sors. Durant cinc anys estàs 
especulant, pensant, plante-
jant-te coses, fent-te pregun-
tes i això et dona avantatge 
davant d’altres persones que 
no hi hagin passat. És un 
procés que fas de jove i entre 
els teus companys hi dones 
voltes i et planteges coses. I 
després quan t’hi dediques 
professionalment ja els tens 
plantejats.

Tenies clar que volies fer 
videoart?
Tinc l’especialitat de pin-
tura... S’entenia la pintura 
en sentit ampli. El meu 
bagatge i la meva curiositat 
des de nen, des d’adoles-
cent provenen del pop, de la 
tele, del còmic... vaig ser un 
nen molt inquiet, acumu-
lava molts còmics, molta 
música... I així vaig crear el 
meu propi univers relaci-
onat amb la imatge... i ha 
continuat sent així. El meu 
primer impuls i motivació 
són aquests. Venen d’àmbits 
perifèrics de la història de 
l’art, el que s’entén  com a 
història oficial de l’art. Hi 
participen aspectes visuals, 
plàstics, conceptuals, molt 
potents que expliquen molt 
bé el nostre context... estant 
a la facultat vaig veure que 
pintar estava molt bé però 
que també hi havia altres 

Per a mi l’art 
és una ètica 
concreta. L’art 
és una cosa que 
t’inventes tu, una 
forma de vida, 
un treball que te’l 
vas construint tu
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formats més naturals com 
el vídeo, que incloïa imatge, 
música, text... la pintura de 
vegades s’explica a si matei-
xa, jo entenc la pintura com 
a aplicada però els proble-
mes que planteja la pintura 
acaben amb la mateixa 
pintura... 
Vaig començar a utilitzar el 
vídeo estant a la facultat i 
se’m va acceptar. A mitjan 
anys 90 era complicat però 
ho fèiem... El projecte de fi 
de carrera va ser un vídeo 
amb música, balls, dissenys. 
Vaig pintar per fer uns 
decorats... Va ser el meu 
treball de fi de carrera i vaig 
continuar per aquí...

Hi va haver alguna 
persona determinant en 
els teus inicis que et fes 
creure en l’art?
Vaig tenir molta sort perquè 
hi havia el Manel Clot, un 
comissari que va morir fa un 
any, any i mig. Escrivia a El 
País i en diverses publica-
cions... Ell feia una cosa 
curiosa que era visitar la 
Facultat de Belles Arts cada 
any i demanava als profes-
sors que li concertessin cita 
amb alguns alumnes. Jo 
m’hi havia vist però encara 
em faltaven dos anys per 
acabar. Era una persona 
amb les idees molt clares i 
les defensava amb fermesa. 
Vàrem connectar molt. I 
quan vaig acabar Belles Arts 
ell m’estava esperant i em 
va oferir una exposició a la 
capella del carrer Hospital 
amb un programa que co-
missariava. Va ser el tret de 
sortida, i a partir d’aquí vaig 
viatjar. Vaig anar ràpid. Tot, 
per l’afany d’en Manel Clot.
Potser no hauria sentit la ne-

cessitat de dedicar treballs 
i esforços en l’àmbit de l’art 
contemporani, potser hauria 
trobat altres aplicacions com 
la realització publicitària 
o videoclips però ell em va 
donar a conèixer i em va fer 
valorar l’art contemporani, 
em va fer veure l’espai que 
representa dins del món 
i això va fer que desitgés 
treballar des d’aquí. Amb ell 
vaig fer una aposta ferma, jo 
pertanyo a aquest àmbit i a 
cap altre.

Se sobrevalora la paraula 
“artista”?
A mi no m’agrada presen-
tar-me com a artista perquè 
té un punt arrogant. No es 
pot negar que ho sóc. Perquè 
m’hi dedico i en visc des de 
fa 25 anys. Però de vegades 
fer servir aquesta paraula 
crea recels, és un prejudici 
o un malentès més que res. 
Per mi l’art és una ètica con-
creta. L’art és una cosa que 
t’inventes tu, una forma de 
vida, un treball que te’l vas 
construint tu. En el moment 
que hi ha un  cap i un encàr-
rec això ja són aplicacions 
artístiques. La vida d’artista 
és un tipus de vida que no 
tothom està disposat a dur 
perquè requereix sacrificis.
A mi qui  em va fer decidir 
per aquesta aposta ètica 
va ser en Clot i un cop vaig 
prendre la decisió ja va estar. 
Va ser un compromís. Sense 
aquesta decisió no hauria ar-
ribat a un punt d’honradesa 
i de dedicació com he tingut. 
Perquè tot i que el meu 
treball té un aspecte vistós, 
colorista, una aparença 
frívola o humorística, al 
darrere hi ha un compromís. 
És una qüestió d’ètica.

Hi ha un estil Carles 
Congost?
Necessitava, encara que fos 
com a provocació, que les 
meves obres no s’assembles-
sin a d’altres que trobava 
avorrides, serioses, massa 
pretensioses... o fins i tot 
lletges. Tenia un afany de 
distanciar-me i la necessitat 
d’expressar coses que havia 
vist, de recrear, de rememo-
rar, a partir del meu bagatge 
estètic. Al principi tenia 
molt present com visualitzar 
les coses, treballava a través 
d’impulsos estètics.  I ara 
potser no tant... 
Els treballs que es van veure 
a Girona parteixen més del 
què dir, del com dir-ho, que 
no pas d’una cosa estètica. 
No em preocupa que d’un 
treball a l’altre no hi hagi 
continuïtat d’estil, d’estèti-
ca. Són coses que succeei-
xen de manera inconscient 
i involuntària. Segurament 
que hi ha una estètica, una 
coherència formal. Però no 
és una cosa que em tregui 
la son. 
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L’art ha de tenir una 
funció?
No crec que l’art hagi de 
tenir una funció política ni 
social. L’art té una funció en 
el món però no pot solucio-
nar els problemes que s’han 
de resoldre des d’altres 
activitats. Com a artista 
considero que no vull ni haig 
de tenir aquesta obligació. 
Hi ha un punt de vista, unes 
opinions... però tampoc val 
la pena fer una obra que ho 
justifiqui... Estàs proposant 
un punt de vista però no és 
necessàriament una  opinió. 
L’art està lligat a la imatge, 
a una cosa sensorial, a una 
manera d’apropar-te als 
temes, de  percebre... però 
no soluciona cap problema 
social ni polític, no crec que 
hagi de tenir aquesta capaci-
tat.  Sí que exercita la mirada 
cap a un punt de vista inèdit. 
I tu, com a artista, elabores 
un llenguatge estètic que 
s’acomoda a aquest punt 
de vista. Fas servir diverses 
eines perquè agafi aquest 
equilibri i aquest to. No vull 
donar lliçons ni imposar 
opinions ni donar respostes, 
però plantejar preguntes sí. 
Bàsicament, posar les coses 
en qüestió. Sobretot aquelles 
veritats incontestables. Tot 
s’ha de posar en qüestió 
contínuament i ho intento 
fer. Crec que és un punt de 
vista interessant, que em 
correspon. Moltes coses de 
què parlo tenen referències 
del pop, de la música, com 
el Wonders, el Simply the 
Best. És una mirada molt 
particular. És l’ús particular 
de les referències musicals 
d’una persona que s’ha 
format així, perquè és el que 
m’ha interessat i el que m’ha 

continuat interessant i m’hi 
reconec. 

Wonders, un dels vídeos 
de l’exposició A sense of 
wonder que es va poder 
veure al Bòlit parla del 
fenomen del one hit 
wonder, el fenomen d’un 
únic èxit musical, que 
posa en joc algunes de 
les convencions i tòpics 
que s’asssocien al gènere 
del biopic musical per 
treure’n el caràcter misti-
ficador...
Tot i que podria ser un 
documental de xafardeig, de 
premsa groga com els que 
s’han fet tant a aquest grup 
com a artistes d’aquesta 
època, que s’aprofiten de la 
idea del fracàs, per la mor-
bositat, “el pobra gent” ens 
consola... El mite caigut és 
una figura que crea un efec-
te, la capacitat de tranquil-
litzar, és com un bàlsam, 
pervers, però el fracàs dels 
altres és un bàlsam...
En aquest cas estàs jugant 
amb uns elements subcultu-
rals, de la cultura porqueria 
però intentes crear alguna 
cosa per sublimar-ho i ju-
gues amb conceptes bonics, 
universals, reciclables... és 
possible fer-ho. Em satisfà 
aquest treball i aconseguir 
crear unes idees interessants 
i aplicables en molts àmbits 
parlant d’aquesta gent que 
no pas a partir d’una gran 
història, d’una gran veritat. 

L’exposició A sense of 
wonder ha tingut més 
recorregut?
Ara és a La Panera, a Lleida 
i es tancarà a Barcelona, a la 
Fabra i Coats. 
Serà la tercera itinerància i 

l’última, al gener del 2018 i 
tindrà més peces, algunes 
d’inèdites... Ara ho estem 
preparant hi estic treballant.
I ara estic començant a 
reprendre una cosa que fa 
temps que no he pogut fer, 
perquè he estat molt con-
centrat en el vídeo... estic 
començant a reprendre el 
dibuix i la pintura. Tinc un 
projecte per a més endavant 
enfocat cap aquí. Per pintar 
i dibuixar he de tenir un 
temps llarg en què pugui es-
tar tranquil i ho pugui fer de 
manera continuada i estar 
aïllat. És un treball solitari 
molt diferent del vídeo que 
és producció audiovisual 
en què intervé molta gent, 
s’han de fer reunions, nego-
ciacions...
Pintar depèn absolutament 
de tu mateix, has de trobar 
la guia, el temps i estar aï-
llat. I estic provocant aquest 
moment. No és una cosa que 
no hagi fet mai però s’ha vist 
menys... 
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L’art té una funció 
en el món però no pot 

solucionar els problemes 
que s’han de resoldre 
des d’altres activitats
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De vegades 
el meu treball 
parla de 
desacords, de 
la impossibilitat 
d’entendre’s, 
dels prejudicis, 
de les idees 
preconcebudes

Quina és l’espurna per 
crear?
Puc passar del black out més 
absolut, del negre, del res a 
dir, de no ser capaç d’articu-
lar, ni decidir res, a crear... 
Amb els anys he après a cre-
ar els estímuls perquè passi 
alguna cosa... és com la 
meditació. Llegia que David 
Lynch ha utilitzat la medita-
ció per a la creació. Ell ho fa 
en un sentit més ortodox. Té 
un entrenament. Jo crec que 
en la fase de creació, quan 
s’està creant alguna cosa, 
quan s’està enfocant cap a 
algun tema concret hi ha la 
intuïció però no té forma, 
hi ha alguna cosa que amb 
prou feines saps separar i 
acotar. El moment d’arren-
car sempre és complex.

Hi ha temes obsessius en 
l’obra de Carles Congost?
Hi ha temes recurrents en 
la meva obra sí, que s’han 
anat repetint... el tema de 
la relació entre pares i fills, 
els desacords generacionals. 
Ara, per exemple, em costa 
molt entendre molts hàbits 
que tenen els adolescents... 
no els entenc... Al principi el 
meu punt de vista era el dels 
joves i ara ho veig des d’un 
altre punt de vista.
De vegades el meu treball 
parla de desacords, de la 
impossibilitat d’entendre’s, 
dels prejudicis, de les idees 
preconcebudes que tenim 
els uns dels altres, de la im-
portància de la imatge per 
crear estereotips socials o 
comportamentals, identita-
ris... Tots aquests temes són 
en molts dels meus treballs: 
l’èxit, el fracàs, la reflexió 
sobre el propi mitjà de l’art, 
què és aquesta cosa?

Com entén l’art? Com el 
viu?
L’art s’ha d’entendre com a 
art. Així pots entendre més 
el que passa. L’artista que 
decideix viure de l’art o ser 
artista no és un afortunat. 
Tinc un vídeo que es diu un 
Mystique determinado, del 
2003,  amb música d’Astrud, 
en què un adolescent que 
juga en un equip de futbol, 
que té tota la família que 
li dóna suport, que està 
predestinat a l’èxit perquè 
és molt bon jugador... que 
els seus amics l’admiren, la 
xicota està encantada, però 
un dia sent una revelació, 
sent la vocació d’artista, faig 
aquesta ironia. En el vídeo 
és la ironia del que passa 
de futbolista a videoartista 
espanyol, que és el pitjor que 
et pot passar a la vida.  És 
com un musical, tot s’expli-
ca a través de la música, és 
molt indi. És un viatge de 
com pots passar d’estar dins 
d’uns paràmetres codificats 
socialment, en què tothom 
sabia molt bé qui eres, a 
caure en aquesta ambigüitat 
tan terrible i inexplicable de 
ser videoartista a Espanya. 
És un vídeo que es va veure 
molt. 
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És aquest mite de la incom-
prensió de l’artista, quina 
funció fa, ets un pària... 
Com la societat interpreta 
l’art a través de l’èxit, del 
prestigi, de la bellesa... 
Aquests temes els he anat 
tocant amb vídeos com 
Mala pintura, un que tenia 
una estètica una mica Joc 
de trons, una fantasia de 
reis i reines, de bruixes i 
trolls, del 2005. Era un conte 
al·legòric sobre el compro-
mís dels artistes... Sobre el 
naixement de l’art polític, 
de la idea d’art com a eina 
política. He anat tractant 
temes però passant-m’ho bé, 
fent servir l’humor, sense 
voler teoritzar. No vull utilit-
zar el meu art per semblar 
que estic fora de l’univers. 
Per desgràcia n’estic fora 
moltes vegades. Però estar 

a dins tampoc m’agradaria, 
m’agrada estar en un espai 
de llibertat però que la 
gent connecti amb la meva 
obra. Vull que les meves 
obres siguin entretingudes, 
que respectin els temps, 
una cosa que pots explicar 
en 3 minuts no cal que les 
expliquis en 25. La meva 
obra és desacomplexada. No 
crec que una obra d’art hagi 
de semblar art, pot semblar 
una altra cosa... per què... 
quin aspecte té l’art?  És una 
qüestió d’ètica, no d’estè-
tica. La resta són posats i 
impostures buides. Si un té 
l’ètica ben posada l’estètica 
posem-la fàcil, que la gent hi 
arribi, hi entri. 
És la meva humil opinió, 
des d’on treballo... però Déu 
me’n lliuri de dir que això és 
la veritat...
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Quins artistes admira? 
Segueix l’actualitat?
No segueixo l’actualitat... 
hi ha coses que m’arriben... 
d’altres no... coses que m’in-
teressen, que ja m’interessa-
ven quan vaig començar...
De l’àmbit de l’art, m’agra-
den els artistes que tenen a 
veure amb el relacional, com 
Nicolas Burrio, Philip Bar-
reno, Pierre Ruic, Christian 
Jakovski que va comissariar 
la Manifesta... D’aquí, Fran-
cesc Ruiz, Morey, A nivell 
de cine m’agrada Lynch, 
gaudeixo amb Twin Peaks, 
l’he vist 25 vegades, vaig fer 
una instal·lació que hi feia 

referència, és una obsessió 
que tinc des dels 90. Des 
que es va programar.
Veig molt de cine, cine de 
ciència ficció... i moltes 
sèries... em semblen molt 
potents i millor que moltes 
pel·lícules... d’aquí ve gran 
part de la meva formació 
visual.
Pel que fa a la música, mil 
coses: m’agrada molt la mú-
sica negra des de sempre... 
El grup que jo he seguit i 
del qual sóc col·leccionis-
ta, els Pet Shop Boys, em 
semblen molt interessants 
les diferent etapes que han 
anat tenint, per la música 

i per la seva posició dins la 
indústria. Com han treballat 
els conceptes i el metallen-
guatge del que és fer pop, la 
intel·ligència, l’elegància, 
l’humor, la provocació; no 
tenen prejudicis i m’hi sento 
molt reconegut també. Hem 
treballat partint d’un estat, 
d’un plantejament que 
podem compartir moltes 
coses, d’actituds...
Sempre m’han agradat... 
i musicalment, d’ambient 
el que m’agrada és el soul, 
el funk, el blues, el gòspel, 
la música negra m’agrada 
molt, la disco, de fet la 
música disco em sembla 
com el patito feo. Moltes 
vegades perquè es facilona i 
massa lúdica però crec que 
la música disco en una de-
terminada època, als Estats 
Units, a Nova York, es va 
relacionar amb el punk. És 
molt revulsiu, el disco ho pot 
arribar a ser, pot ser un per-
fecte producte de consum 
però també un llenguatge, 
se li pot donar la volta... en 
el segell que vaig crear fa un 
parell d’anys, Maletas vio-
lentas, era això, parlar de la 
música disco de manera poc 
ortodoxa. I és el que intento 
fer amb Congosound... 


