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Natures mortes pren com a punt de partida el medi natural des d’un 
posicionament crític en un moment clau. Assistim a una crisi climàtica 
en què la problemàtica mediambiental és quelcom inqüestionable, i fins 
i tot ha començant a desbordar-nos. Som testimonis de la fi del planeta 
tal com el coneixem hui en dia i com ens comportem serà fonamental 
per a intentar parar el que està succeint, encara que estem en un punt 
de no retorn.

Cada dia veiem com es fonen els pols, com s’extingeixen animals i 
plantes, com altres espècies conquisten nous territoris i desplacen i 
fan desaparéixer les espècies autòctones, com la fauna marina mor a 
conseqüència de les enormes quantitats de plàstic que envaeixen els 
oceans, com moren mars i llacs, com les temperatures i els temporals 
són cada vegada més extrems, com es consumeixen aliments 
ultraprocessats… 

Protagonitzem un procés de pandèmia que no sabem cap on va i 
que ha transformat les nostres vides quotidianes. Els nostres hàbits 
i maneres de relacionar-nos estan canviant radicalment, així com la 
interacció al carrer amb altres persones o la distància social. Però també 
es qüestionen aspectes com la legitimitat política, l’exercici de la sanitat 
i de la ciència, sense oblidar l’important que és cuidar-les des de l’àmbit 
públic perquè arriben sense distinció a totes les persones. La màscara 
ha emergit com a nou complement que ens transporta a imaginaris de 
ciència-ficció i ha passat a formar part de la nostra «nova normalitat». 
Haurà arribat per a quedar-se?

El temor a allò desconegut ens envaeix en una societat on impera el 
capital, on es genera una quantitat ingent de residus que contribueixen 
a apagar lentament el planeta. No obstant això, continuem amb els 
nostres hàbits de vida sense pensar a prescindir o modificar les nostres 
comoditats. Les conseqüències ja són ací, però serem capaços de fer 
canvis en el nostre dia a dia? O continuarem, com si no passara res, 
consumint productes que sabem que danyen els ecosistemes?

Avelino Sala presenta una sèrie de peces que plantegen una revisió 
de com ens relacionem amb el medi natural. Un neó de color verd, 
situat en l’exterior de la sala, emet un senyal de socors. Amb SOS, 
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l’artista llança una crida, una alerta de l’emergència climàtica en què 
ens trobem. Aquesta obra serveix com a declaració d’intencions i punt 
de partida. Amb Natures mortes, sèrie que dona títol a aquesta mostra, 
ens endinsa en el món dels cultius transgènics que monopolitzen les 
fonts de matèries primeres per a l’alimentació. Un exemple d’això són 
les grans farmacèutiques com ara Bayer, DuPont o Monsanto, la qual 
acapara el 80 % del mercat de les plantes transgèniques. Aquestes 
empreses també produeixen el 60 % dels plaguicides i el 23 % de les 
llavors comercials, i també de fertilitzants. Aquest tipus de cultius han 
sigut manipulats per a reemplaçar substàncies químiques d’ampli 
ús com insecticides i herbicides. No cal anar molt lluny per a veure 
el desastre que poden arribar a crear aquests químics. A Múrcia, 
el Mar Menor és una viva imatge d’això: hui és un mar mort com a 
conseqüència de l’agricultura intensiva. 

The Global Symbol. Love Among the Ruins serveix com a metàfora 
del món en què vivim. El símbol de la globalització al costat del títol 
d’una novel·la distòpica, Love Among the Ruins (Evelyn Waugh, 1953), 
proposen una idea d’utopia que s’enfronta a la distopia i s’alça com a 
antiicona de la mateixa globalització i emblema de resistència. Amb 
L’enfonsament/Prestige, Sala ens convida a pensar en el gran desastre 
mediambiental que va suposar el cas del Prestige com un exemple al 
nostre país. El projecte se centra en la batalla legal d’aqueix paradigma 
a través d’una entrevista de diversos mesos al fiscal que va treballar en 
el cas, Álvaro García Ortiz. Va ser la primera vegada que a Espanya es 
va sentenciar per delictes mediambientals, la qual cosa va afavorir una 
parada de consciència que fins a aqueix moment no existia. 

Els oceans apareixen des d’altres perspectives, com el surf, esport 
que necessita del medi ambient encara que, paradoxalment, surf i 
contaminació marina van de la mà. D’altra banda, en l’oceà Pacífic, 
l’arribada del tifó Haiyan el 2013 va provocar greus conseqüències en ser 
un dels ciclons tropicals més intensos i el més letal a Filipines. Aquest 
tipus d’efectes apareixen retratats en les peces que formen part de 
Natures mortes, alhora que enllaça amb altres temes que miren cap al 
futur, com succeeix amb Books for an Unwritten History, on Avelino 
Sala reuneix una sèrie d’eslògans de Fridays for Future i els converteix 
en títols de llibres d’una història que està encara per escriure: «It Is Our 
Turn Now», «Planet Over Profit», «Coal Kills» o «The End», entre altres. 
Hem de pensar en la fi del món i dedicar-li aqueix minut de silenci que 
mereix o hem de començar a canviar les nostres formes de vida?

L’exposició ens endinsa en aquestes qüestions des de les arts visuals i 
ens convida a reflexionar sobre problemàtiques, latents i visibles, que, a 
vegades, semblen invisibles. Una invisibilitat causada tant pels mitjans 
com pels mateixos individus que obviem el problema, que consumim 
productes que danyen el nostre planeta des del confort dels nostres 
sofàs. Però, renunciarem a les nostres comoditats per a intentar frenar 
aquesta desfeta?
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