
"La vertadera última realitat és el Fem: tirar-ho tot al fem, tan 
ràpidament com siga possible, és l’ordre imperiosa que actualment 
rebem, i contribuir al muntó d’immundícies és la contribució 
essencial dels súbdits del Món." Per a fer front a la situació, només cal 
parar-se a pensar. Així ho va considerar la Comuna Antinacionalista 
Zamorana, capitanejada per Agustín García Calvo, en el seu 
"Comunicado urgente contra el despilfarro" (París, 1972). En els temps 
líquids de la modernitat tardana, que Zygmunt Bauman ha analitzat 
fins a l’extenuació, satisfer les necessitats va deixar de ser l’objecte 
del consumisme quan el desig constant i insaciable va prendre una 
posició única entorn de la qual tot s’organitza: només existeixen 
consumidors de mercaderies d’obsolescència programada.

En 2004 es va publicar el Manifiest del Tercer Paisatge de Gilles 
Clément. La noció de Tercer Paisatge atén els espais residuals resultat 
de l’abandó d’una activitat per no ser rendible la seua explotació, per 
incòmodes, impracticables i insegurs, sempre localitzats al marge, 
i sense futur. Davant del rebuig col·lectiu dels diferents gestors del 
territori, obstinats a fer desaparéixer aquests espais residuals, el 
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Tercer Paisatge els posa en valor per la seua diversitat i dinamisme 
evolutiu i, per descomptat també, per a protegir i conservar la riquesa 
biològica d’aquests paisatges secundaris.

Els espais residuals a què es refereix Clément són sinònim de terrenys 
erms. Títol de l’actual exposició d’Almalé i Bondía que s’activa amb 
el subtítol "Comunicado urgente contra el despilfarro", en evident 
al·lusió a dos manifestos el valor principal dels quals és fer preguntes. 
Un propòsit que ha guiat els artistes des que l’any 2002 decidiren 
unir les seues trajectòries per a explorar els mecanismes de percepció 
que construeixen el paisatge, a través de la fotografia i del vídeo. 
Perquè, com va afirmar John Brinckerhoff Jackson, el paisatge és 
abans un lloc que una imatge, un lloc construït socialment, sempre 
artificial, en què es troba la naturalesa modificada per l’acció humana, 
i sempre subjecta a canvis sobtats. Per la seua banda, Alain Roger ha 
explorat la hipòtesi que no hi ha bellesa natural: tots els paisatges 
són invencions culturals; als artistes cedeix la responsabilitat de 
recordar que l’art exerceix de mediador entre el país i el paisatge, 
tasca que sempre ha focalitzat el treball d’Almalé i Bondía, els quals 
el 2017 van iniciar els dos projectes que ara es presenten: Residuos i 
Historias de un lugar.

Els estudiosos del paisatge mostren el seu pesar per l’excessiva 
trivialització del terme; el mateix ocorre amb la major part de les 
nocions lligades al medi ambient i la sostenibilitat. La Comuna 
Antinacionalista Zamorana ja ho va advertir. D’acord amb Ignacio 
Español Echániz, l’abús de la idea de desenvolupament sostenible 
en els discursos polítics, en els debats públics i en la publicitat ha 
derivat en la incapacitat de promoure una transformació col·lectiva 
que revise els fonaments de la nostra cultura. El paisatge no és alié 
a aquestes reflexions per ser objecte del consum voraç del territori, 
com Almalé i Bondía donen a veure en les seues obres. El dubte 
ocupa un lloc privilegiat en l’espai experimental i d’acció que els 
motiva. La seqüència de fotografies i vídeos de Residuos i Historias 
de un lugar fixen l’atenció de l’espectador en fems i restes, únics 
referents que centren la mirada en territoris abandonats, consumits 
i a la intempèrie.

Ser espectador és posar-se a mirar, va constatar Luis Puelles Romero. 
Per a pensar, interrogar i actuar. I imaginar. Accions que participen de 
l’al·legat que ocupa al Centre del Carme Cultura Contemporània de 
València: Ens declarem en estat d’emergència climàtica!  
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