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Les obres de la Nora Ancarola ens acosten a 
reflexions pausades sobre la gestió del malestar en 
aquelles tràgiques derives migratòries, anònimes 
o personalitzades, que han presidit el segle XX i 
que encara ara vivim amb una certa lleugeresa. 
Moments de plom, carregats de duresa. Però 
també moments de plata, de llum en la foscor. Un 
exercici artístic sobre la possibilitat de recuperar 
velles utopies (o de crear-ne de noves) amb una 
clara voluntat transformadora. 

L’art entès com a un bacil de reflexió, per tant, de 
dissidència. Fugir de la simplicitat acomodatícia 
i submisa. Esperonar la discussió, l’esforç del 
receptor. Nora Ancarola planteja un debat entre 
el plom i la plata com a metàfores de combat, les 
lluites de les persones desfavorides: immigrants, 
fugitius, empresonats, encaputxats, atrabiliaris, el 
pobre, la pobra, sempre la pobresa.

L’art per reflexionar i dissentir dels moments de plom: 
sistemes de vigilància i control; migracions forçoses; 

Primera planta Planta baixa

arribades tràgiques; hospitalitat clausurada; vida 
convicta. I, alhora, ponderar els moments de plata: 
les ferides que es poden curar; les vides que cal 
transformar; els punys que, a pesar de tots els límits 
imposats, s’obren per a sobreviure.

En el treball de Nora Ancarola s’observa l’expressa 
voluntat de compartir, només això, o ni més ni 
menys que això. En una societat tan individualitzada 
com la nostra, cooperar amb altres artistes (aquí, 
Agnès WO i Juan Muiño) per a subratllar el virus 
dissident, la necessària visió de l’art com una cosa 
comunal.

Socialitzar la visualitat discrepant en el mar d’imatges 
fàcils que ens envolten. I enfrontar-se al repte que 
la veu dels qui pateixen els moments de plom, o les 
vides senceres de plom, sempre invisibles, sempre 
inaudibles, pugui emergir d’alguna manera en uns 
dispositius artístics que, abans que discutir amb 
la societat, es discuteixen amb ells mateixos. No 
sembla que hi hagi un altre camí.

Text de Joan M. Minguet, comissari de l’exposició
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Maleta W.B. 
El 26 de setembre del 1940 Walter Benjamin mor en un racó 
estratègic de la ciutat de Portbou. A poca distància del poble 
hi havia “La caseta dels alemanys”, un eufemisme per a desig-
nar un búnquer de vigilància de la Gestapo.  

Benjamin viatjava amb una maleta.

En alemany la paraula GEWALT significa VIOLÈNCIA, però 
també PODER institucional. 

La Caseta dels alemanys
Fotografies. Portbou. 2018 

La Caseta dels alemanys és el panòptic natural que la Gestapo 
va utilitzar per a controlar la frontera entre Catalunya i França 
entre 1940 i 1944.

Es tracta d’un búnquer on s’allotjava la policia secreta nazi, a 
prop de Portbou. Un lloc de vigilància i control. Un lloc d’horror.

Ara, en canvi, la revista TimeOut banalitza la memòria de la 
caseta dels alemanys amb aquestes paraules: «El paisatge és 
al·lucinant i les històries de nazis tenen molta tirada, així que un 
selfie ens farà quedar com uns autèntics culturetes. Si a més 
triem un dia de tramuntana –compte, però, en acostar-se als 
penya-segats- el dramatisme de la foto està assegurat.» 

Fotogrames del Panòptic_frontera 601
Fotogrames. Portbou 2018

Selecció d’imatges de la maqueta de postproducció de la 
videoinstal·lació Panòptic_frontera 601 (que s’inaugurarà a La 
Virreina. Centre de la imatge, de Barcelona, el 18 de juliol de 2019).

Vigilància i control. La vigilància del fracàs

No puc obrir el puny
Instal·lació. 2019

Un immigrant subsaharià que va travessar la frontera en pastera, 
descrivia els seus punys ferits amb la pell escrostonada pel fred, 
entumits i rígids, els quals no podia obrir, malgrat que ho intentava...

Plom Plata 
Llibre d’artista editat per E2
25 exemplars – 5 amb caixa amb full de plom

Plom-Plata és un llibre-arxiu que conté 17 projectes relacio-
nats amb les derives obligades dels que han hagut de marxar 
involuntàriament del seu lloc d’origen. 

Els relats són petites històries que parlen del difícil encaix en-
tre les trajectòries individuals i els esdeveniments col·lectius. 

Cada fitxa fa referència algun fet del passat, en contrapunt a 
un present que ens porta a reflexionar sobre el problema dels 
genocidis contemporanis i les seves conseqüències vitals. 

Panòptic de Bentham
Gravat I. II i III. 2019

La societat panòptica (un símil de la societat de la vigilància 
proposada per Foucault) seria com una presó semblant a la 
ideada per l’arquitecte Jeremy Bentham i que reprèn l’autor en 
el seu esbós social, on la presó té com a finalitat maximitzar 
l’eficàcia i minimitzar l’economia del sistema carcerari amb el 
propòsit de domesticar les ànimes. Hi trobem tantes metàfores 
en l’actualitat!

Un home a l’esquena 
Vídeo monocanal. 2018

En una conversa, dos adolescents subsaharians narraven la 
seva difícil i traumàtica travessia en pastera des del continent 
africà fins a les costes espanyoles. Un d’ells feia un relat 
descriptiu i fluid; l’altre, afegia a la narració acotacions que 
donaven un plus de realitat i cruesa. Aquestes acotacions són 

les que serveixen de contrast a aquesta imatge del mar en 
calma aparent.

De Banyuls a Portbou. Ruta W.B. 
Vídeo monocanal. 2018
Nora Ancarola amb Ramon Villegas. 
Amb la participació de l’Aurora Vélez, Marta Pons i Max Vilalta. 
Treball realitzat gràcies a la Beca de Creació Walter Benjamin 
que atorga Nau Côclea.

Cada any, la Ruta Walter Benjamin fa un homenatge a les 
persones que fugien del nazisme durant la Segona Guerra 
Mundial fent el recorregut, a peu, de totes i tots els qui havien 
de traspassar la frontera entre França i Espanya. Aquesta és la 
ruta que va fer Walter Benjamin a finals de setembre de 1940.

La reconstrucció d’aquesta ruta ens recorda el diagnòstic de 
Foucault sobre les societats disciplinàries: la visibilitat dels 
cossos, les accions i les coses s’institucionalitza a través de 
la  mirada tecnològica. Ara, deixem les relacions personals en 
mans de la tecnologia, de les màquines, de les imatges de 
l’horror que les màquines converteixen en habituals. I ignorem 
la realitat: els esdeveniments i les accions més properes. 

Ignorem a l’altre des d’un món paral·lel, un món de ficcions.

Les Maletes kafkianes
Vídeo-instal·lació. 2018

La maleta com a metàfora de desplaçament. També de 
desplaçaments forçosos i incerts.

Tres maletes (la tercera mai ha existit) ens permeten 
comprendre tres històries que fan la Història.

Maleta 1: En el llibre La meva travessia dels Pirineus, Lisa Fittko 
narra la inesperada visita que va rebre un dia de setembre de 
1940: Walter Benjamin. Portava una maleta que suposadament 
contenia un manuscrit. El 26 d’aquell mes de setembre varen 
trobar Benjamin mort a l’habitació d’un hotel de Portbou; el 
manuscrit mai no s’ha trobat.

Maleta 2: A Praga, 16 anys abans, Franz Kafka aplega en una 
maleta milers de documents, escrits, textos, cartes, anotacions 
i dibuixos. Els encomana al seu amic i marmessor Max Brod 
fent-li prometre que els cremarà a la seva mort. Brod no li fa 
cas, els salva del foc i supervisa la publicació de la majoria 
dels escrits que es troben en el seu poder.

Maleta 3: Actualment hi ha uns 244 milions d’immigrants en 
el món. Hi ha milers de persones esperant a les fronteres, 
cada vegada més infranquejables. Entre abril i desembre de 
2017 s’han corroborat unes 5.500 persones mortes en rutes 
migratòries. El nombre real és desconegut, però és més que 
probable que superi amb escreix la xifra oficial. La majoria són dones 
i nens que han mort en el mar. No tenen veu, no porten maleta.

Resistències i dol. Cossos dissidents

Hospitalitat (Ramon Guillen-Balmes en el record)
Instal·lació. 2019
Amb Agnès WO

De Buenos Aires a Barcelona. Nora Ancarola abandona la seva 
ciutat nadiua a causa de la dictadura militar a finals de 1977. El 
16 de setembre de l’any anterior havia tingut lloc “la noche de 
los lápices”, quan la policia va segrestar, torturar i assassinar un 
seguit d’estudiants. Moments plumbis. 

Arribar a un lloc, una ciutat com Barcelona, que ha de decidir 
si acull o no al nouvingut. Poques setmanes després, la Nora 
va a la Fundació Joan Miró per presentar-se al concurs de di-
buix que convocava la institució. Al Funicular de Montjuic, es 
troba amb Ramon Guillen-Balmes un jove artista que també 
porta un dibuix per al concurs. De retorn, en el mateix funicu-
lar, Ramon Guillen-Balmes li ofereix a la Nora la possibilitat de 

compartir el TEAP (Taller Experimental d’Arts Plàstiques), un 
grup de joves artistes que compartien un espai vital, creatiu 
i amistós. Un gest, un sol gest, esdevé un moment de plata.

El poder de la imatge
Instal·lació. 2019
Amb Agnès WO

Aeroport d’Ezeiza, Buenos Aires. El 31 de desembre de 1977 
la Nora Ancarola i d’altres persones marxaven d’Argentina 
de manera precipitada i involuntària. A la pista de l’aeroport 
uns fotògrafs retrataven aquells emigrants forçosos. Els familiars 
d’aquelles persones, que s’havien quedat sense saber si els seus 
estimats havien passat el control policial, compraven aquelles 
fotografies com a testimoni de vida; de vida, malgrat tot.

Ferida de (la) plata
Instal·lació. 2019
Amb Agnès WO

Ferides i més ferides a causa de la iniquitat exercida pel poder. 
Les ferides en els cossos de les persones, les que es veuen 
a primer cop d’ull,  més encara les que resten invisibles i, 
tanmateix, persistents. Les ferides col·lectives, els traumes 
que s’arrosseguen en comunitats a les quals han robat la 
llibertat, que ho han perdut tot o quasi tot. Ferides, esquerdes, 
clivelles que poden semblar epidèrmiques, però que potser 
s’endinsen en el moll de l’os dels cossos individuals o socials. 
I, amb tot, la voluntat que les ferides puguin guarir-se, que els 
moments de plata regenerin el mal. (La peça és un homenatge  
en memòria dels morts al Riu de la Plata durant la dictadura 
argentina entre 1976 i 1983.)

La innocència del mal 
Instal·lació. 2019
Amb Agnès WO

Nora Ancarola va marxar d’Argentina sense saber les raons 
exactes per les quals la seva vida corria perill. L’exercici del 
poder consisteix en això, també, generar confusió entre tota la 
població. En arribar a l’Estat espanyol es gasta part dels pocs 
diners que porta en el llibre Argentina, proceso al genocidio, on 
troba detalls  i arguments contrastats del que succeïa al país 
que l’havia expulsada amb només 21 anys. El llibre és un punt 
epifànic: prendre consciència real de l’horror. El coneixement 
sempre és alliberador.

Jorge Luís Borges sembla que va tardar molt més a conèixer 
l’estat de barbarie que havia implantat la Junta Militar. No és 
fins l’any 1985, quan presencia la declaració d’una víctima dels 
abusos de la dictadura, que escriu la crònica Lunes 22 de Junio 
de 1985 per a l’agència Efe.

Casa tomada –polisèmica– 
Instal·lació. 2019
Amb Agnès WO

L’any 1945, Julio Cortázar va escriure el seu conte “Casa 
tomada” a partir d’un malson.  En aquells moments, a Argentina, 
la burgesia més conservadora se sentia amenaçada per 
l’avançament del peronisme i la conseqüent participació en la 
vida política de sectors populars, fins aleshores absolutament 
marginats. Aquesta interpretació del relat, vàlida en el context 
i l’època en la qual es desenvolupa, esdevé amb el pas del 
temps una metàfora de les accions que poden succeir en 
qualsevol escenari polític en conflicte on el poder exerceix la 
violència en els espais d’intimitat dels ciutadans.

Un gol per a sobreviure
Instal·lació. 2019
Amb Agnès WO

El futbol, espectacle alienant per excel·lència, pot convertir-
se en un moment de plata, fins i tot enmig d’una situació de 

gran dramatisme.

Józef Tabaczynski, que va entrar al camp de concentració 
d’Auschwitz el 12 d’abril de 1943, escriu: “Los celos que tenía 
cuando estaba viendo a los prisioneros jugar no estaban 
relacionados con las ganas de participar, sino con la ración de 
comida de más que daban a los que jugaban. El responsable 
de organizar los partidos era Pawe Stolecki, un polaco. A 
veces intentaba llamarle la atención y un día, cuando estaba 
muy cansado, me llamó él. Estaba emocionado, porque 
me dijo que iba a jugar contra Alemania y, aunque no tenía 
suficiente fuerza, me sentía orgulloso. Me prometí al menos 
hacerlo bien en cuanto a técnica. Escuchaba con placer cómo 
otros prisioneros nos animaban. Aproveché la oportunidad y 
marqué un gol que luego resultó ser el único. El público estaba 
loco por la victoria. Tras el partido, me mandaron a trabajar en 
la cocina y ese avance me hizo pensar en un futuro posible”

Sortir dels límits. Aprehendre una vida

Retorn a casa / Postales desde casa 
Juan Muiño. 2019. Artista convidat.

Juan Muiño, artista argentí que va passar 16 anys de la seva 
vida fora del seu país (Barcelona, Dusseldorf, Eivissa) torna a 
la seva ciutat. A la seva casa de Lanús. El retorn voluntari ve 
acompanyat d’una visió platejada, conscient de la realitat.

Juan Muiño: “Lanús fue, desde su autonomía, un barrio obrero, 
trabajador...con una fuerte base peronista (Perón llega al poder 
entonces). Un equivalente a, por ejemplo, el círculo que rodea 
a Barcelona, poblada en sus orígenes por gente humilde que 
llegaba buscando trabajo desde distintos puntos del país, lo 
que se denomina, ‘el interior’.

Partiendo de la base de una población obrera, sobra decir que 
mi Lanús es el que se desarrolló desde entonces, haciéndose 
como podía, con una clase social de media para abajo, y 
que ha crecido a su manera, sin rigores arquitectónicos, sin 
concepto de tradición, olvidado siempre por los gobiernos 
que han pasado y siguen pasando en la actualidad, dejado 
a merced de la propia población...pero consiguió crear, por sí 
mismo, una imagen particular, con un carácter propio...” 

Habitatges de La Seda 
Projecte comunitari. 2018
Aquest ptojecte es va realitzar amb la col·laboració de 
l’Associació de veïns de Cases de la Seda, l’Arxiu Històric i 
el Centre Jardins de la Pau del Prat de Llobregat. La seva 
producció ha estat possible gràcies a la Beca Fotografia i 
Societat d’UNZIP.

La fàbrica de La Seda de Barcelona es va instal·lar a El Prat 
de Llobregat com una versió atípica de colònia industrial. 
En la seva fase expansiva es necessitava molta mà d’obra, 
que provenia generalment de zones més pobres de l’Estat 
espanyol. La Seda va arribar a concedir habitatges a alguns 
dels seus treballadors, unes cases modèliques com a 
construccions unifamiliars amb la inclusió d’espais comunitaris.

Nora Ancarola s’acosta al procés de concessió d’aquestes 
cases per part de la patronal i a les derives i contradiccions 
que suposen. D’una banda, els patrons mantenien aïllats 
els obrers i les seves famílies en el marc d’equipaments 
que satisfeien les necessitats bàsiques (habitatge, consum, 
educació i esbarjo). D’una altra banda, aquells treballadors 
gaudien d’uns drets que el capitalisme d’avui dia ha restringit 
cada vegada més a capes socials amb poder adquisitiu. La 
societat neoliberal dóna com a resultat una major precarietat 
del mercat laboral i uns preus inaccessibles de l’habitatge, així 
com dificultats per sostenir els bons serveis de l’educació i la 
sanitat pública.


