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En un primer moment, va treballar amb la pintura, per centrar-se 

després en l’escultura, la materialització de formes pictòriques feta a 

partir d’elements que anava recollint, com per exemple ossos, trossos 

de vidre, cautxú o llana, dels quals destaca que “no tenen l’estridència 

d’altres materials”. Joan Rom construeix objectes sense un mètode 

predeterminat, i són sovint els mateixos materials els que delimiten 

el procés de creació i el resultat final de la peça.

La cinquantena d’obres que es mostren en aquesta exposició, 

entre escultures, instal·lacions, collages, dibuixos i fotografies, van ser 

realitzades entre els anys 1986 i 1996. El procés creatiu de Joan Rom 

s’origina en el deambular de l’artista, que troba molts dels materials 

que utilitza tot caminant per zones rurals o industrials properes a Mont-

roig del Camp, on abans tenia l’estudi. Caminar sense rumb li permet 

anar a la deriva, sense un objectiu concret, i comporta, per tant, una 

certa dosi de llibertat i una flexibilitat de treball. Així, l’atzar forma part 

de la creació de l’obra i de la recollida dels seus materials, com ara el 

llautó, el vidre, el plàstic, la pell, el plom, l’alumini, el coure, el cautxú i 

els sacs de fertilitzant. La imprevisió del fet aleatori, combinada amb 

la memòria visual de l’artista, dóna lloc al procés de transformació 

d’allò que Joan Rom busca, troba, selecciona i construeix.  

Nascut el 1954, Joan Rom va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona. 

La seva formació i activitat artístiques van coincidir amb un període d’intens 

dinamisme cultural a tot l’Estat espanyol, causat majoritàriament pel final del 

franquisme i per l’obertura política i social que es va donar en aquell moment. 

El país s’obria al que estava succeint a la resta d’Europa i als Estats Units, on 

l’efervescència creativa generava moviments artístics de gran abast.



A les instal·lacions de la paret hi veiem amb claredat un joc entre 

l’espontaneïtat i la premeditació. Es tracta d’uns assemblatges de 

diferents materials amb una composició que es presenta arbitrària i, 

aparentment, poc intervinguda per l’artista. La importància, però, rau 

en la relectura dels objectes resultants i el ventall de realitats velades 

que esdevenen possibles, tot harmonitzant art, natura i civilització.

La majoria de les seves peces estan realitzades amb fragments 

de matèria que anteriorment han tingut un ús diferent al que l’artista, 

poèticament, els atorga, i solen ser objectes abandonats, residus. Tot 

i ser materials naturals, van ser manipulats des d’una lògica indus-

trial que els va convertir en part o totalitat d’un producte útil per ser 

consumit. Rom dissecciona aquests objectes, abans quotidians i ara 

de rebuig, i els modifica, de manera que cada espectador pugui fer 

la seva pròpia lectura.

L’obra de Joan Rom sembla no tenir una interpretació concreta, 

sinó que es mou en la frontera entre el que veiem i el que pensem, el 

visible i l’invisible, el concret i l’abstracte. És a dir, el significat es troba 

en un espai indefinit, que difereix tant de l’aspecte formal de la peça 

com de la mirada de l’espectador, plena d’influències externes. És en 

els marges dels quals parla l’artista on podem trobar la nostra resposta: 

“La possibilitat de construir sentit es troba sovint no en el centre del 

que se’ns proposa, sinó en els marges, en el límit entre l’objecte i el 

món, en el lloc on es produeix un enfonsament d’allò visual.” 

Les obres de Joan Rom són autoreferencials, una característica 

que es va assentar amb el minimal art. Aquest corrent artístic, que es 

va originar als Estats Units als anys seixanta del segle passat, fugia de 

la funció de representació que l’art havia tingut fins aleshores —i que 

es fa evident en la figuració tradicional— i evitava donar-li un contingut 

ideològic a les seves peces, mitjançant volums, materials i estructures 

lliures d’una associació preconcebuda. Es va caracteritzar per una 

reducció de les obres a allò essencial, una economia de llenguatges i 

la utilització d’unes geometries elementals. Aquest moviment establia 

una distància crítica amb l’expressionisme abstracte nord-americà, 

abanderat per uns artistes centrats en l’expressió de la seva subjec-

tivitat, les seves emocions i el seu subconscient. 

En l’art minimalista la signatura personal de l’autor es dissol i el 

que agafa rellevància és el mateix objecte artístic —el material que el 

compon, la seva mida i el seu color—, la relació amb l’espai en què es 

troba —com és el cas del land art— i amb l’espectador. És en aquest 

aspecte que Joan Rom fuig dels colors i formes llampants i resol les 

peces subtilment, deixant-les grimpar per les parets com si s’enfilessin 

vers l’infinit, o descansar a terra com un ramat de dòcils objectes vius.

Coetani del minimalisme, sorgí l’art povera, que també proposava 

que el fet artístic es trobava en els mateixos objectes i comportaments, 

com en el cas de les performances que es duien a terme, centrant-se 

en la presència i cercant la interacció amb els públics. En el seu cas, 

però, els artistes es distanciaven del món industrial, tant pel tipus 

de materials emprats com per la manera en què eren manipulats, tot 

refusant la fredor del món minimalista. 

La tendència povera en l’art es va iniciar a Itàlia a finals dels anys 

seixanta. Va ser teoritzada per primera vegada per Germano Celant 

el 1967 i representada per Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Jannis 

Kounellis, Emilio Prini i Pino Pascali, entre d’altres. Aquests artistes 

utilitzaven materials trobats, naturals o processats, com paper, corda, 

roba, pedres i terra, responent a la seva voluntat de trencar la dico-

tomia entre l’art i la vida.

També trobem una connexió entre l’obra de Joan Rom i la d’alguns 

escultors contemporanis britànics, que als anys setanta i vuitanta 

utilitzaven materials de rebuig i objectes trobats, com Bill Woodrow, 

Eduardo Paolozzi, Michael Craig-Martin i Tony Cragg. Aquests artistes 

treballaven a partir d’imatges estereotipades o d’objectes familiars 

per a l’espectador, que contribuïen a establir vincles amb la realitat 

consumista i materialista del moment. Per tant, es tractava majorità-

riament d’una crítica dels valors propis de la societat contemporània, 

suposadament lligada a l’estat del benestar però que ja mostrava 

evidents senyals de fatiga. El seu mètode consistia a recórrer la ciutat, 

recollir els objectes produïts de manera industrial i ordenar-los, per 

proposar una nova visió sobre el paisatge i la cultura urbans.

Finalment volem destacar que el treball de Rom presenta una 

relació dual amb la temporalitat. El fet que l’autor utilitzi fragments 

matèrics que han estat útils en algun moment ens situa en un temps 

històric concret, aquell en què l’objecte s’utilitzava i que els espectadors 

poden potser rememorar, com la llana dels antics matalassos. Això 

contrasta amb una atemporalitat que ve donada pel fet que la matèria 

hagi estat abandonada, modificada i reutilitzada per l’artista, adqui-

rint finalment una autonomia revitalitzada. No obstant això, l’aspecte 

efímer d’algun dels materials emprats que es descomponen amb el 

pas del temps, com ara la pell o la llana, s’oposa paradoxalment a la 

perdurabilitat de les peces. 
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Horaris
De dilluns a divendres, de 11 a 14h i de 16 a 20h. Dissabtes, de 16 a 20h. 
Diumenges i festius tancat. 
Per a altres horaris, cal concertar prèviament per telèfon o e-mail.

Visites comentades
Públic individual: dijous i dissabtes a les 18h. 
Grups: amb reserva prèvia.


