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Diàlegs amb els llibres
Pilar Alfonso Escuder: De Warhol a @yodominguez. Mirar l’art i veure el món. 
Benicarló: Onada Edicions, 2020.

Crec que el millor que es pot esperar d’un llibre, de qualsevol llibre, és que el seu 
contigut t’envolte fins el punt de no voler abandonar les seues pàgines fins que arribes 
a l’última. I això és el que ens passa en endinsar-nos en l’assaig que ens ofereix Pilar 
Alfonso Escuder, un text que completa una trilogia dedicada a explorar el món de les 
marques en la societat contemporània.

Les preguntes inicials de les quals parteix l’autora: Quan es 
van introduir les marques a les obres d’art? Quan van arribar als 
museus? Què se n’ha fet després? Es van responent de forma 
tan poc convencional com excel·lentment documentada. La 
facilitat amb què flueix el discurs és, sense cap mena de dubte, 
fruit d’anys d’observació i estudi, però també d’una forma 
expressiva que sap, com les mateixes marques, guanyar-se el 
lector o la lectora per a la seua causa.

Dit això, voldria abordar aquesta ressenya tot ressaltant 
algunes de les problemàtiques exposades al llibre. Hi pivota 
una altra pregunta que de ben segur només el futur podrà 
respondre de forma convenient: què és, en realitat, el que a dia 
d’avui anomenem art contemporani... o potser hauríem de dir 
art modern? Siga com siga, entre els trets que se li atribueixen, 
n’hi ha un que destaca per sobre de tots els altres: el fet de 
transformar l’obra en objecte d’ansietat (terme de Rosenberg). 
Els objectes artístics que van nàixer amb l’avantguarda es 
converteixen, per a Pilar Alfonso, «en éssers desconcertats, 
dubitatius, enalerta». En efecte, així és, ens desconcertem 
davant el no a la tècnica, davant el no a la bellesa, davant el 

no i el no. És un desconcert que,vinculat al tema que ens ocupa, sentim també en 
comprovar que elements de la vida quotidiana s’han elevat a la categoria d’obrad’art. 
I és ací on ens trobem amb el món de les marques, la quotidianitat del qual queda 
avalada per la societat de consum d’on procedeixen. L’art, també, pot ser escenificat 
com a objecte de consum.

La qüestió al voltant del que és l’art és completada amb altres realitats properes i, 
així, l’autora es preguntarà, poc a poc, sobre què és un artista, sobre els mètodes de 
producció de l’art i, ben avançat el llibre,sobre els propis espais públics: «per què 
l’espai públic és bàsicament un espai publicitari, i no pot ser un espai per a l’expressió 
artística o la reflexió política?» Aquesta preocupació, vinculada al quefer de Banksy, 
té molt a veure amb el lloc que ocupen al carrer les variants creatives, bé siga en el 
camp purament «artístic» bé siga en aquell que prové de l’àmbit de la publicitat, on les 
marques apareixen regnant en el temps.
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Si ens dirigim ara a la pròpia estructura de l’assaig, observarem que està articulat 
en dos grans blocs, que contínuament s’interpel·len i, al seu temps, interpel·len també 
les reflexives pàgines inicials i les de l’intel·ligent tancament. El primer d’eixos 
blocs ens portava a l’era pop. Aquest títol general apareix acompanyat d’un subtítol: 
«Desmentint tòpics», i és, justament, el que es fa a l’inici de l’apartat. És un desmentit 
que el professorat d’història i teoria de l’art agrairà sens dubte, perquè sabem per 
experiència que, en aquest professorat, hi ha una certa inquietud a l’hora d’afrontar 
el pop art, pels dubtes –fins i tot ètics–, que pot plantejar. L’autora ens ajuda a situar-
lo en la seua justa mesura i ens ofereix claus per a la seua explicació convincent; 
a més, ens ofereix, per a comprendre-ho millor, el nom d’una sèrie d’artistes que, 
tot i sabent que van passar per una etapa pop, no estem avesats a incorporar-los al 
nostre discurs. Són molt interessants, en aquest sentit, les paraules dedicades a Josep 
Renau, la comparació del qual amb Paolozzi no fa més que ressaltar la diversitat de 
plantejaments d’un moviment al que, tal com explica l’autora «[No] li mancà impuls 
crític».

Una de las virtuts del llibre és, precisament, la seua manca 
de previsibilitat. És cert que ens trobarem amb artistes que 
foren emblemàtics dins del pop o el pre-pop, com el pare-
Warhol i l’avi-Hamilton (ambós termes d’Alfonso), sobre 
els quals ens deixa una interessant reflexió. Però també en 
trobem, al seu costat, d’altres més propers al nostre àmbit 
i que, de forma més o menys continuada,establiren la seua 
peculiar relació amb aquell moviment. Així, ens trobem amb 
l’Equipo Crónica i, més sorprenentment, amb Isabel Oliver i 
Eulàlia Grau. A ells i elles els hi dedica un capítol i, en el cas 
d’Oliver, realitza una particular apreciació sobre un moment 
del seu treball, als inicis dels anys 70 que, sense cap mena de 
dubte, contribueix a situar una artista imprescindible. No cal 
dir que tots els artistes citats contribueixen, cadascun a la seua 
manera, a construir un món en el qual transita la consciència 
de la marca.

La segona part del llibre, amb el títol «Artistes no logo», 
remet per començar al crític No logo de Naomi Klein. Era 
necessari, tot i que –com diu amb cert dolor Alfonso–: 
«Passats els anys, es diria que l’aparició d’una contundent crítica social contra les 
marques no ha fet una altra cosa que confirmar-ne el poder i evidenciar que la forma-
marca és la més potent, eficaç i explotada estratègia de comunicació dels nostres dies». 
En qualsevol cas, els i les artistes han continuat treballant amb les marques; malgrat 
que ara més que mai s’és conscient del seu poder, incloent-hi el seu poder pervers. 
Es destaca molt especialment l’activista feminista Yolanda Domínguez, les accions 
de la qual són tan interessants com eficaces, atès que ha aconseguit aturar campanyes 
publicitàries que atentaven contra la dignitat de les dones.

A banda de Domínguez, hi apareixen referenciades en aquesta segona part de l’obra 
les experiències de Chus García-Fraile, Eulàlia Valldossera i Gurt Swanenberg, a 
més de les del citat Banksy o d’altres autors «clàssics» en l’estela de les marques. 
Però el que ens crida l’atenció del discurs és com l’autora va filant al text referències 
a circumstàncies o fets actuals o, en algun cas, a imatges que commogueren el  
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món. En aquest sentit, i sota el sobri subtítol de Napalm, ens ofereix un exemple 
d’apropiacionisme en l’art contemporani, precisament del mateix Banksy a partir de 
la terrible imatge de la xiqueta Kim Phúc fotografiada per Nick Ut. Si ressalto aquest 
passatge és per a indicar que el discurs que ens ofereix Pilar Alfonso és un discurs viu 
i compromès, que vol fer-nos reflexionar sobre la societat de la imatge. També sobre 
les possibilitats de l’educació. Llegim,en aquest sentit, les seues pròpies paraules: «No 
ho havia dit fins ara, però m’he passat una trentena d’anys en aules de Secundària 
treballant amb adolescents, per això sé que és molt el que s’hi pot fer [...] En concret, 
l’art i l’escola es necessiten i haurien de complementar-se. El contrari seria creure en 
una escola heroica, lúcida i lluitadora solitària en què, decididament, ja no crec».

Una recomanació per finalitzar: llegiu aquest llibre,tant si us interesseu pel món 
de l’art o de la publicitat, com si no ho feu. Trobareu unes pàgines que conviden a la 
reflexió, escrites amb la facilitat de qui té clares les coses i amb la convicció de qui 
creu en allò que escriu.
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