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ESCOLTA 

 

ESCOLTA  és un projecte d’art públic que es desenvolupa al llarg del 2011 i que es fa visible a 

l’espai expositiu de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) a la Gran Via de les Corts 

Catalanes 658 de Barcelona i al seu espai  virtual a  Facebook. En aquest projecte, Asunción + 

Guasch activen amb un equip de professionals i estudiants d’art, un seguit d’accions 

performatives que propicien una reflexió i alhora una experiència entorn a la escolta com a 

condició per a la pau. 

 

Escoltar és obrir el buit, generar 

espais neutres on sigui possible la 

receptivitat.  

L’acció artística que vertebra tot el 

projecte consisteix en experimentar 

un nivell de comunicació 

interpersonal sensorial, escoltant el 

cor de l’altre amb l’ajut 

d’estetoscopis. El fet d’eliminar tot 

discurs i  afavorir la trobada en el 

pura sonoritat dels cors, representa 

un pas vers l’empatia i alhora una 

nova proposta icònica.  

 

Concepte de fons 

Tot el procés de creació  artística tindrà com a fons l’experiència de l’escolta. Entenem l’escolta 

com a espai buit, espai de silenci, que possibilita la receptivitat. Mitjançant dispositius 

performàtics, els artistes generaran entorns propicis per a participar activament en aquesta 

experiència de l’escolta.  

 

Principals accions artístiques del projecte ESCOLTA 

Anahata 

La performance  consisteix en quelcom tan simple com escoltar el cor mitjançant estetoscopis. Es 

convoca els participants de dos en dos i se'ls convida a escoltar-se primer i, després, escoltar el 

cor de l'altre. Aquesta acció simple permet connectar a un nivell no verbal i facilita la creació del 

buit imprescindible per a acollir l’altre, sense discursos.  
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L’acció té una gran força icònica, pel que es realitzarà una fotografia de l’escena, de la qual es 

faran tres còpies: una s’exposarà a la sala de l’ICIP i dues que es regalaran a cadascun dels 

participants. 

En acabar l’experiència de l’escolta, els participants podran escriure amb cera blanca sobre un 

paper blanc el que han viscut. Aquets papers blancs mostraran el text el dia de la inauguració, 

quan es cobreixin de tinta negre durant una performance de durada curta. 

 

 
                                                                                              

                                                                                              ANAHATA. Fotografies de les primeres escoltes  
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Participants 

L’apartat Anahata va creixent en la mesura que hi participen les persones que volen fer aquesta 

experiència performativa de l’escolta i alhora formar part, amb la seva imatge, d’aquesta 

exposició. El projecte té la clara voluntat d’integrar, en un mateix cos, participants anònims i 

també persones conegudes en diversos àmbits (cultura, periodisme, moda, etc), sense fer-ne 

distinció entre ells, situant-los en un mateix nivell visual; Entre d’altres coneguts, ja han participat: 

Victor Amela, Ima Sanchís, Lluís Amiguet, Xavier Grasset, Anna Barrachina, Noemí Galera, 

Carles Hac Mor, Ester Xargay, Xavi Coral, Nuria Coll, Pascual Iranzo, Carme Balagué, Tatiana 

Sisquella, Bibiana Ballbé, Teresa Forcades, Els Pets, Toni Clapés, Núria Solé, Francesc Mauri, 

Carme Ruscalleda, ... 

 El catàleg comptarà amb  textos d’Adolfo Pérez Esquivel (Premi Nobel de la pau), Carmen 

Magallón (directora del Seminario de Investigación para la Paz SEIPAZ, de Saragossa) i Marian 

Cao (Universidad Complutense de Madrid) entre d’altres. 

 



 

5 

 



 

6 

 

 



 

7 

Per a poder participar activament, cal  assistir a les performances o concertar cita a través del 

facebook (www.facebook.com /projecteescolta) 

Calendari de performances :  Dimecres tarda a les 19h del 

                                                23  Febrer (realitzada) 

                                                 6    Abril   (realitzada) 

                                                 4    Maig   (realitzada)                                          

                                               15   Juny 

Lloc: Gran Via de les Corts catalanes 658,  baixos -08010- Barcelona. 

         Tel. 935544270. 

 

 

 
 

                                                                                 EXPOSICIÓ. primeres fotografies exposades a la seu de l’ICIP 

http://www.facebook.com/
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                                                                                                                      ANAHATA. Primeres sessions d’escolta  
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Correspondències 

La segona acció, anomenada CORRESPONDÈNCIES, té un abast més limitat i intimista. 

Consisteix en posar en contacte persones que d’alguna manera estan implicades en l’escolta, o 

bé perquè ho viuen en primera persona o perquè reflexionen sobre el tema. Aquestes hauran de 

comunicar-se per parelles mitjançant el correu electrònic, escrivint-se una carta que després es 

respondran. Aquestes cartes, amb la seva respectiva resposta, es publicaran en el catàleg de 

l’exposició que s’inaugurarà el dia 21 de setembre, Dia Internacional de la Pau.  

 

 

 

                                CORRESPONDÈNCIES. Fotogrames del  vídeo de la performance per a MX edicions 1010 

 

 

Durada del projecte 

1a fase: creació processual de l’obra i de l’espai expositiu: de febrer a juny 2011. Durant aquest 

semestre, a l’espai expositiu s’anirà omplint a poc a poc dels resultats artístics que s’obtindran del 

procés de recaptació d’imatges i reflexions de l’acció ANAHATA. Alhora es podrà veure com a 

rerefons un vídeo de la primera de les performances públiques, projectat al videowall del carrer, 

per tal donar d’acompanyar visualment el procés. 

 

2a fase: obra finalitzada i campanya de visibilització: de juliol a desembre de 2011. L’exposició 

s’inaugurarà el 21 de setembre, el Dia Internacional de la Pau,  i conclourà a finals de desembre. 

El dia 21 de setembre, es produirà:  

- la inauguració oficial de l’exposició completa 

- la presentació pública del catàleg 

 - i una performance final de curta durada que completarà l’exposició         

   ANAHATA i inclourà la projecció del vídeo ESBORRAR-SE DE MOTS  
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Catàleg 

En el catàleg es podrà veure el resultat de l’acció CORRESPONDÈNCIES, així com un recull 

important de les fotografies de l’acció ANAHATA. També inclourà diversos textos  sobre el tema. 

D’Adolfo Pérez Esquivel, Carmen Magallón i Marian Cao entre d’altres. 

 

 

 

Equip de treball 

Direcció:    Asunción + Guasch 

Ajudant de direcció:              Penélope Cañizares 

Fotografia:       Paula Garcia 

    Eugènia Font 

    Georgina Asunción 

    Javier Lasterra 

Música:    Rubén Campo 

Retoc:                Alícia Viñolas 

    Georgina Asunción 

Producció i xarxes:   Gemma Viñolas 

Assistència performances:   Luz Martínez 

Vídeo:                Isaac Cañizares 

    Pol González 

Disseny:    graphikus  /disseny gràfic 

Impressió:    Tinta Invisible 
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 ASUNCIÓN +GUASCH 

 

Línia de treball 

Josep Asunción (Barcelona 1963) i Gemma 

Guasch (Barcelona 1966) són llicenciats en 

Belles Arts per la Universitat de Barcelona. 

Treballen junts des de 1995 en projectes 

col·lectius, sovint incorporant com a 

partenaires a altres artistes o agrupacions 

sota el nom de CREART. 

Asunción+Guasch treballen tant en les arts 

visuals com la performance en una línia de 

treball que sovint implica una resposta 

participativa dels assistents. Els principals 

eixos de treball són: la creació de moments 

vivencials –des dels entorns i els rituals- i 

l’abast social del fenomen artístic, el que 

atorga un sentit profundament performàtic a 

tota la seva obra. L’espai de flux “La Interior 

Bodega” és un projecte cultural que s’entén 

com una part de la seva creació en la seva 

vessant col·lectiva. 

 

Dades 

La Interior Bodega.  C.Ferlandina 34, LOCAL 1.08001 BARCELONA 

TEL. 606096640 (GEMMA GUASCH) 606098855 (JOSEP ASUNCIÓN) 

asuncionguasch@gmail.com 

http://es.myspace.com/asuncionguasch  

www.asuncionguasch.com   www.lainteriorbodega.com  

 

http://es.myspace.com/asuncionguasch
http://www.asuncionguasch.com/
http://www.lainteriorbodega.com/
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Currículum 

Darreres intervencions artístiques 

2011   - Projecte d’art públic ESCOLTA. Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).   

             Barcelona         (catàleg) 

           - Exposició i performances. Espai d’Art Moritz. Cornellà de Llobregat     (catàleg)  

           - Off Loop. Galeria Setba. Barcelona 

           - Exposició  col·lectiva itinerant  “Temps Fugit”. Palau Moja, Barcelona  (catàleg) 

           - Exposició col·lectiva Antikeres. Espai d’Arts Roca Umbert. Granollers  (catàleg) 

2010   - fira Estampa. Madrid. Galeria Setba.  (catàleg) 

           - performance “La casa de Bernarda Alba”. Festival Ex!poesía 2010. Conservatori de   

             Música, Sestao. (catàleg) 

            -Exposició col·lectiva sobre objecte performàtic a la galeria Dolors Ventós. Figueres,  

             Girona. 

           - Perfomances “Atextual” i “Yrit” al festival internacional de performance “La   

             muga caula”. 6a edició. Les Escaules, Girona. 

           - Exposició  col·lectiva itinerant  “Temps Fugit”. Tossa de Mar / Palau Moja, Barcelona 

           - Exposició col·lectiva: 100 anys Miguel Hernández. Galeria Setba, Barcelona. 

           - “Deixar – ser” . Exposició individual de pintura. Castell del Papiol. Barcelona 

           - Performance: “Un pañuelo sediento”. Galeria Setba. Barcelona 

           - festival de vídeo videt amb el vídeo “Ajna”. Vilafranca del Penedès. 

           - participació en l’edició d’ Euphorbia Pulcherima n.2: “Prohibido prohibir”, amb l’obra  

              “contrraluz”. (edició) 

           - fira Arts Libris. Galeria Setba. Centre d’Art Santa Mònica Barcelona.  (catàleg) 

2009   - “Atextual”. Projecte d’intervenció amb l’editorial Eumo a partir de 50 títols de la          

 col·lecció de poesia de Cafè central per a la publicació del llibre “ARCA” (edició prevista) 

            - “Vishuddha”. Performance a la galeria Masart. Barcelona 

            -“preguem”. Llibre d’artista virtual a la galeria Urban 

            -“Arca”. Instal·lació i performance. Museu Molí paperer. Capellades, Barcelona  

            - “Correspondència”. Llibre d’artista a “edicions a la vista”, coordinat per MX espai 1010 a la Reial   

  Acadèmia de les bones lletres. Barcelona. (edició prevista) 

2008   - “no lloc”. Exposició petit format. galeria MX espai (catàleg) 

           - “no on”. Participació en l’enregistrament del CD d’àudio del llibre “no on” de Víctor Sunyol.    

  Realització i presentació del vídeo a l’Espai Mallorca de Barcelona. (edició)  

 - Itineraris 10 anys a la Fundació espais de Girona. Exposició col·lectiva 

2007 - “Kenosi”. Exposició individual a l’Espai Guinovart. Agramunt. Lleida 

 - “Svadhisthana”. Performance a Galata Perform. Isatmbul, Turquia 

2006  - Performance “Vishuddha” Fundació Espais, Girona  

 - “Callaré” work in progress a ACA (Allenheads Contemporary Art), Allenheads, Gran  

               Bretanya. 

 - “De senescència” exposició comissariada per Jeffrey Swartz. Sala H, Vic.  

 - Exposició col·lectiva a Mx Espai 1010 “petit format” (catàleg) 
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 - “Saharasrara”. Performance a La Muga Caula. Empordà, Girona 

 - “Ajna”. Performance al Centre d’Art Santa Mònica. Barcelona 

 - “Te escondiste”. Performance al Ateneu Igualadí. Igualada. 

2005   - “Aunque es de noche”. Instal·lació La Interior Bodega 

 - Coordinació del Cicle d’arts visuals i performàtiques “IMMATERIAL” a La Interior  

Bodega, Barcelona 

           - “Vulnerables”. Castell de Cornellà de Llobregat. Exposició i acció: Banc de            

              memòries.           (catàleg) 

      - Performance “Anahata” dins el festival “La terra sona” a la Bisbal d’Empordà 

 - Exposició col·lectiva a Mx Espai 1010 “petit format” (catàleg) 

 - Exposició col·lectiva “Videopack” a Mx Espai 1010 dins la programació de Off Loop. 

 - Exposició col·lectiva “Casula” a l’Albergueria de Vic. 

 

           Publicacions conjuntes 

 

Col·lecció “Pintura Creativa” 

 Vol. I  FORMA 

 Vol. II  COLOR 

 Vol. III  ESPACIO 

 Vol. IV TRAZO 

Publicada en 7 idiomes: En castellà a PARRAMON EDICIONES S.A., en anglès a BARRON’S, en 

portuguès a EDITORIAL ESTAMPA, en francès a GRÜND, en holandès a CANTECLEER,  en alemany a 

EDITION MICHAEL FISCHER. En xinès amb PARRAMON 

Col·lecció: “Técnicas creativas”   

 VOL I. ÓLEO CREATIVO  

 VOL II. DIBUJO CREATIVO 

 VOL III. ACUARELA CREATIVA  

 VOL IV. ACRÍLICO CREATIVO 

Col·lecció: “Blocs de dibujo y pintura”   

 VOL I. ÓLEO  

 VOL II. TÉCNICAS MIXTAS 

Ambdues col·leccions publicades en castellà a PARRAMON EDICIONES S.A 

 VVAA. Arts sòlides o arts líquides? Les arts visuals als països catalans (1975-2008).- col·lecció 

Argumenta. Ed. El cep i la nansa. Barcelona 2008 

        

   Docència 

Tots dos són professors a l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona en el departament d’Arts 

Visuals, impartint fonamentalment les aules de: Pintura, Projectes pictòrics, Processos creatius pictòrics i 

Creacions Intermèdia. 
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Altres treballs d’art públic  

KENÒSI, un procés actiu de creació  (2006-2011-...)  

Des de 2006, Asunción + Guasch venen treballant en el 

projecte Kenosi 1 desenvolupant un conjunt 

d’intervencions en diferents llocs i col·lectius (Barcelona, 

Girona, Newcastle, Tarragona, Istanbul...). Al llarg 

d’aquest treball processual, els artistes han anat 

desenvolupant un seguit d’accions performàtiques 

vinculades a l’experiència de Kenosi, al procés de 

buidament donat per la desaparició o la crisi, la presa de 

consciència de la presència del que ja no hi és. En 

aquestes accions, el buit esdevé més real que el ple, 

l’invisible exerceix més pressió que el visible.  

 

Cada performance s’entén com una dinàmica, implicant 

als assistents en haver de prendre decisions 

(seleccionar, evocar experiències personals, etc). El 

punt de partença per a les intervencions ha estat 

sempre l’experiència personal de cadascú que hi ha 

participat, amb una motivació inicial que proposen els 

artistes i que està relacionada amb la desaparició 

d’objectes, espais, persones o relacions: la mort, la crisi, 

la pèrdua (de persones, treball, propietats,etc.). 

  

A nivell plàstic, aquesta experiència es visualitza 

mitjançant contorns, siluetes, forats o formes tapades. 

Els resultats són objectes performatius que suggereixen 

nous paisatges visuals, una obra plàstica que s’ha 

generat directament des de la vivència performativa d’un 

col·lectiu implicat. 

                                            
1
  

Kenosi (de kenoo,-o). Desocupar, deixar buit, evacuar per tal de deixar exempt, respecte a determinats continguts, el nòdul.  
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VULNERABLES, un projecte d’art públic local  

(2004-2005) Cornellà de Llobregat  

 

 

Al llarg del 2004, els artistes van estar treballant amb 

l’Ajuntament de Cornellà en un projecte d’Art Públic d’àmbit 

local i gran abast, implicant el teixit associatiu de la ciutat 

(Casals de gent gran, grups de treball de dones, institut de 

secundària, radio local, etc) per tal de reflexionar entorn al 

tema de la vulnerabilitat en les relacions interpersonals, a 

partir de la tesi: “la nostra qualitat de vida depèn de la 

qualitat de les nostres relacions”. El resultat d’aquell any de 

feina fou una exposició al castell, que incloïa vídeos, grans 

brodats teixits per les senyores grans dels casals, fotografies 

dels adolescents, etc.  

 

“(…) En este último sentido la exposición Vulnerables de Josep Asunción 

y Gemma Guasch se crea de y en lo público: desde el contexto histórico y 

urbano, y como acontecimiento donde la población de la ciudad de 

Cornellà propicia situaciones, desvela sus anhelos e irrumpe en la obra 

para generarla y transformarla. Vulnerables no es entonces una 

exposición convencional, sino una intervención en un territorio físico y 

abstracto, pero una intervención que no trata tanto de transfigurar el 

aspecto puramente espacial y resignificar sus usos, sino invitar a los 

ciudadanos a una toma de consciencia a partir de experiencias que 

inciden en el orden de lo psíquico -memoria, sentimientos, emociones-.  

 El título de la obra, Vulnerables, apunta de modo crítico a los 

códigos y los valores a los que estamos sometidos y  el modo en que 

somos o podemos ser manipulados por ellos. En una época en que toda 

verdad ha sido cuestionada por las ideas postmodernas más incisivas, 

tanto el principio de realidad como la idea de un “yo” centrado e identitario 

han quedado profundamente trastocados. ¿Qué es la realidad? ¿qué y 

quien es “yo” y, por extensión, el “otro”?. Así, Vulnerables también se 

plantea como una cuestión ontológica, una problemática ligada al  

constructo sobre el “ser”.            (Lola Donaire) 
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ICIP 

 

L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) és una institució autònoma creada pel Parlament 

de Catalunya que té com a objectiu promoure la cultura de la pau a Catalunya i al món, facilitar la 

resolució pacífica i la transformació dels conflictes i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a 

agent de pau.  

 

Des dels principis de la democràcia, la justícia, la igualtat i l’equitat, i reclamant el paper que van 

tenir institucions pioneres com Pau i Treva i el Consolat de Mar, l’ICIP vol promoure la seguretat 

humana, el desarmament, la prevenció i solució pacífica dels conflictes i les tensions socials, 

l’enfortiment i l’arrelament de la pau i la convivència, la construcció de pau i la defensa dels drets 

humans.  

 

En el marc de la Llei de Foment de la Pau i impulsat pels moviments socials, el Parlament de 

Catalunya va aprovar el desembre de 2007 la Llei de creació de l’ICIP. És un organisme públic de 

caràcter institucional, però alhora autònom, independent i amb personalitat jurídica pròpia. L’ICIP 

ret comptes al Parlament, al Govern, a la societat civil i al conjunt de la societat. Ha de prestar 

serveis i articular respostes adreçades a la ciutadania, al moviment per a la pau, al món 

universitari i acadèmic i a les administracions públiques. 

 

   
 

Activitats 

L’activitat de l’ICIP s’articula entorn de tres eixos principals, recollits al Pla estratègic 

pluriennal 2009-2012:  

 

Recerca. L’ICIP promou programes d’investigació, fomenta convenis amb institucions 

públiques i privades i concedeix beques doctorals i postdoctorals destinades a la recerca. 
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Fruit d’aquesta línia de treball són la publicació periòdica de Working Papers, els 

observatoris temàtics (sobre el cicle armamentístic, les Nacions Unides i els llibres de text 

entre d’altres); i la creació de la Biblioteca de l’ICIP, especialitzada en temes de pau, 

seguretat i transformació de conflictes. També hi ha dos programes de recerca en marxa: 

“Seguretat humana, transformació de conflictes i investigació per a la pau” i “Conflictes 

armats: dret i justícia”. 

 

 

Formació i difusió. L’ICIP fomenta la formació en temes de pau i la difusió de la recerca i 

el coneixement més destacat, tant teòric com pràctic. En aquest sentit, l’Institut organitza 

o patrocina cicles de conferències, exposicions, documentals, seminaris i tertúlies amb 

especialistes. A més, s’han creat quatre col·leccions de llibres, en col·laboració amb 

diverses editorials, per posar a l’abast del públic des de material propi fins a traduccions 

de manuals o dels grans clàssics del pensament i la pràctica de la pau. L’ICIP publica 

també la revista electrònica Per la Pau/Peace in Progress, de periodicitat bimestral.  

 

Construcció de pau i prevenció de conflictes. L’ICIP treballa sobre el terreny a través de 

l’observació de processos electorals i de construcció de pau, la identificació de bones 

pràctiques arreu del món o la participació en transformació de conflictes. En aquest 

sentit, s’han dut a terme missions a Costa d’Ivori, Colòmbia o Bolívia. 

 

     
 

Totes les activitats i publicacions, així com les opinions o aportacions de membres de la 

junta, de l’equip o d’altres experts es poden seguir i consultar al web de l’Institut, al bloc, i 

als perfils de l’ICIP al Facebook i a Twitter.  


