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Sempre és un orgull per a mi, i per a l’Ajuntament que 
represento, prendre part d’iniciatives enriquidores i que 
contribueixen a ampliar i difondre el patrimoni del Mas-
nou. Perquè, dintre del patrimoni de la nostra vila, els 
nostres creadors hi tenen un paper molt destacat. En 
moltes ocasions he repetit que el Masnou té el privilegi 
de comptar entre els seus habitants amb un important 
nombre de pintors, escriptors, dramaturgs, actors i crea-
dors d’altres disciplines. Tots ells enriqueixen la vida dels 
seus convilatans i, com és el cas de Jordi Pericot, esde-
venen punts de referència per a moltes altres persones. 

En aquest llibre es deixa constància de la vàlua de 
la seva aportació a l’art cinètic: un dels capítols de l’art 
contemporani que sovint ha passat desapercebut. Grà-
cies a la bona feina de la crítica i estudiosa Sílvia Muñoz 
d’Imbert, no només entenem millor els esforços de Jordi 
Pericot com a artista, sinó que ens acostem a un epi-
sodi important del desenvolupament cultural del segle 
XX. Per tot plegat, vull agrair la seva tasca a l’autora de 
l’estudi i, especialment, a l’artista: gràcies per la seva 
feina, gràcies per triar el Masnou per cedir el seu fons i 
gràcies per enriquir la nostra història.

Pere Parés
Alcalde



Aquest catàleg de Jordi Pericot i l’art cinètic català és 
un pas més en el reconeixement i la difusió de l’obra i 
el pensament de Jordi Pericot. El març de 2007, l’Ajunta-
ment del Masnou va promoure l’exposició “Jordi Pericot, 
vint anys d’art cinètic (1964-1984)”, que es va difondre 
arreu de Catalunya fins a l’any 2010. Gràcies a la donació 
d’una bona part de l’obra de l’artista a l’Ajuntament i a la 
creació de l’Espai Pericot com un espai permanent de la 
seva obra d’art cinètic, s’ha continuat difonent l’obra de 
l’artista. La singularitat d’un espai d’art cinètic ha servit 
també per difondre’l amb nombroses visites, especial-
ment en l’àmbit de les escoles. 

Ara calia fer un pas més en el reconeixement i calia 
una tasca de recopilació de tota la seva obra, també més 
enllà de les seves creacions visuals. Aquest catàleg ha 
estat fruit de l’estudi sobre el cinetisme a Catalunya i 
l’obra de Jordi Pericot per part de la Sílvia Muñoz d’Im-
bert. Ha estat coordinat per Marta Roig, amb el suport 
del Museu Municipal de Nàutica i l’ajut de la Diputació 
de Barcelona. Aquesta publicació no només recull la bi-
ografia de l’autor, amb textos del mateix autor o d’altres 
persones vinculades a la creació artística, ni és només 
un repàs exhaustiu per les diferents parts de la seva 

obra plàstica; sinó que també recull aspectes vinculats 
a les aportacions teòriques i a altres camps de la crea-
ció. Podem veure el Pericot en la seva faceta d’artista 
plàstic del 1964 al 1984, i també el Pericot filòsof, teòric 
i pensador de les formes artístiques, del disseny i la 
comunicació visual.

L’art cinètic és una de les avantguardes menys co-
negudes sorgides després de la Segona Guerra Mundial. 
Inspirat per les primeres avantguardes d’entreguerres, 
especialment pel que fa al futurisme, el constructivisme 
i l’Escola de la Bauhaus. La racionalitat, el moviment, la 
velocitat i els efectes òptics esdevenen elements fona-
mentals en la seva voluntat de vincular-ho a la tecnologia 
i a la participació activa de l’espectador. Jordi Pericot és 
un dels exponents més importants d’aquesta tendència 
artística.

Jordi Pericot és un masnoví de naixement i vocació. 
Ha col·laborat amb moltes iniciatives locals i amb moltes 
tasques que du a terme el nostre Ajuntament. Compro-
mès amb el pensament i la cultura, amb el Masnou i 
amb el país. El seu és un pensament gens complaent, 
crític i reflexiu, basat en la racionalitat i la modernitat. Un 
humanista dels nostres temps.

Jaume oliveras
Regidor de Cultura
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Jordi Pericot (El Masnou, 1931) és un personatge fo-
namental per entendre la història cultural del nostre 
país, un filòsof, teòric i pensador de les formes artísti-
ques, del disseny, de la comunicació visual; en definiti-
va, d’aquella creativitat que s’endinsa i es filtra per les 
escletxes de la vida quotidiana. En els seus diversos 
projectes, hi conflueixen la pedagogia, la sociologia, la 
psicologia. Pericot analitza amb rigor científic, sense 
abandonar mai el seu caràcter creatiu i lliure, com el 
llenguatge visual inunda el nostre paisatge conceptual i 
emocional, qui concep el seu missatge i per a què, com 
el percebem, com el llegim i l’interpretem.

Reconstruir el seu trencaclosques vital és una tasca 
complexa, perquè Pericot, a través de les seves expe-
rimentacions de profunda arrel filosòfica i humanística, 
pretén no tancar-se mai en cap àmbit concret, tot in-
tentant analitzar i transmetre, de la millor manera, la 
múltiple, variable i contaminada realitat que ens envolta.

Per apropar-nos a la seva trajectòria, és cabdal com-
prendre el moment històric en què Jordi Pericot neix i 
desenvolupa el seu treball: des dels seus records d’in-
fantesa de la Guerra Civil al Masnou, passant per la dura 
vivència de la postguerra, que marca la seva joventut i 
l’empeny a marxar a França l’any 1958, la seva estada 
a Tolosa de Llenguadoc, la posterior etapa a París du-
rant la dècada dels anys 60 i el seu retorn a Catalunya, 
ansiós per viure la fi del franquisme d’una forma activa 
i compromesa. Va ser protagonista de capítols com la 
Tancada a Montserrat, el 1970, i de nombrosos projectes 
culturals, socials i pedagògics, d’entre els quals, la seva 
feina com a escenògraf i figurinista en obres de teatre 
dirigides per Josep Anton Codina i Ricard Salvat, o la 

refundació de l’Escola Elisava després de l’escissió, l’any 
1968: germen de la seva posterior etapa com a profes-
sor i catedràtic universitari especialitzat en el camp del 
disseny i la comunicació visual.

De fet, el seu recorregut professional té un fons 
pedagògic evident, que s’inicia des de ben jove o, més 
ben dit, dins del propi entorn familiar, amb uns pares 
mestres i pedagogs de l’escola pública republicana que 
transmeten als seus quatre fills el valor per l’estudi i la 
cultura. Uns pares mestres que pateixen la dura repres-
sió franquista, essent traslladats i destinats per separat 
a realitzar la seva feina fora de Catalunya. Seguint la tra-
dició familiar, doncs, Jordi Pericot començarà a estudiar 
Magisteri i, com a professor, donarà les seves primeres 
passes professionals, però aviat necessitarà fugir d’un 
país sense llibertats, consumit per la dictadura, tancat 
i aïllat. L’any 1958 marxarà a França per descobrir el 
que era un altre món, modern i democràtic, i per cercar 
també la seva pròpia vocació. Interessat per la pràctica 
del dibuix i pel cinema, des de la Universitat de Tolosa, 
viatjarà a les Antilles l’estiu de 1960 per realitzar un do-
cumental sobre els problemes racials en aquells llunyans 
territoris francesos, un projecte primerenc que conté 
tots els ingredients de les preocupacions que sempre 
més l’han acompanyat: el llenguatge visual i el compro-
mís social de la cultura.

No serà, però, fins arribar a París que encetarà el 
seu camí dins el món de la pintura. Captivat per l’ambi-
ent d’aquella capital artística, exposarà la seva primera 
mostra individual a la Galerie du Damier l’any 1963; a par-
tir d’aleshores, les exposicions s’aniran succeint: la Gale-
ría Belarte, que portarà el que serà el seu amic Joan Mas 

Jordi Pericot i l’art cinètic a catalunya
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Zammit i on presentarà per primer cop la seva obra a Bar-
celona, l’any 1964; l’exposició a la ciutat suïssa de Sion, 
l’any 1966, de la mà d’Àngel Duarte, membre de l’Equipo 
57; la seva participació, el mateix any, a diverses exposi-
cions col·lectives, com “Impact”, al Museu d’Art Modern 
de Ceret o l’exposició a la seu d’Òmnium Cultural de 
París, en què exposa una obra amb un forat que preco-
nitza el seus treballs sobre l’espai i el buit posteriors.

La seva obra pictòrica naixerà influenciada per l’ambi-
ent informalista que es respirava a Europa durant la dècada 
dels anys 50 i per les obres presentades a París d’artistes 
com Luis Feito o Antoni Tàpies, si bé Pericot anirà desen-
volupant, posteriorment, unes peces més properes a la 
nova figuració en què combinarà el collage amb certa línia 
figurativa que alguns crítics relacionaran amb l’estètica 
de Saura. 

Però el que realment marcarà el seu camí en l’àmbit 
artístic serà el seu contacte amb el membres del GRAV 
(Group de Recherche des Arts Visuels). Fundat a París 
l’any 1961, i actius fins al 1968, el grup era format pels 
artistes argentins Horacio García Rossi i Julio Le Parc, els 
francesos François Morellet, Joël Stein i Jean-Pierre Yva-
ral –fill de Víctor Vasarely– i l’espanyol Francisco Sobrino. 

El que pretenien els membres del col·lectiu, “pin-
tors que centren el seu esforç en la contínua investigació 
i la realització visual dels fets bàsics per apartar les arts 
plàstiques de les convencions”, tal com ells mateixos 
es presentaven en els seus textos, era desmitificar el 
fenomen artístic, eliminar la categoria d’“obra d’art”, 
abandonar el mite de la creació i obra d’art única, es-
table i definitiva en un context contemporani canviant, 
inestable i mòbil.

Per tal de transformar els valors plàstics tradicio-
nals, proposaven limitar l’obra a una situació estricta-
ment visual, establint una relació més precisa entre 

l’obra i l’ull humà, apostaven per l’anonimat i l’homo-
geneïtat de la forma i de les relacions entre les formes, 
tot posant en evidència la inestabilitat visual i el temps 
de la percepció.

Aquestes experiències visuals, d’àmplia base cien-
tífica i fort contingut social, en què l’espectador jugava 
un paper fonamental, ja que deixava de ser mer espec-
tador per convertir-se en subjecte actiu davant la peça, 
en la línia de la famosa frase de Víctor Vasarely, “l’art 
del demà serà un tresor col·lectiu comú o no serà”, van 
desembocar en un reforçament de l’estètica cinètica, 
popularitzada a partir dels anys 50, a l’entorn de l’obra 
d’aquest artista d’origen hongarès i del nucli de la Galeria 
Denise René de París.

Com va escriure el teòric de l’art cinètic Guy Brett 
a Kinetic art. The language of movement (Studio Vista/
Reinhold, Londres: 1968), el corrent cinètic té a veure 
amb el fet d’incloure el moviment en l’art i, amb el movi-
ment, la quarta dimensió, és a dir, l’element del temps. 
Aquesta inclusió que es produeix a partir de principis del 
segle xx, es dóna com a conseqüència d’un alliberament 
de les constriccions que l’art havia heretat des del Re-
naixement: el llenguatge que provenia del Renaixement, 
estable, en què “es fa real allò que és visible”, entra en 
crisi amb la nova visió del món que es viu a inicis del 
segle xx, en què la relativitat es fa present no només 
en la ciència sinó en l’art, així com altres termes que 
conformen la realitat contemporània, com energia, elec-
tricitat, velocitat, i que tendeixen a la desmaterialització 
i abstracció de la manifestació artística. 

Brett entronca aquesta voluntat d’incloure el mo-
viment com a element constitutiu del món modern a 
partir del futurisme, en l’abstracció de Mondrian i Ma-
levich i en l’obra tardana de Klee, Kandinski i Matisse, 
així com en el treball de Vantongerloo, en les escultures 
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de Gonzàlez, Gabo, Brancusi i Calder. En aquesta línia, 
també descriu un corrent que anomena anti art i que 
lligaria amb el terme dadaista, en què la consecució del 
moviment de certs projectes vindria a partir de treballs 
fonamentalment conceptuals, d’artistes russos, de la 
Bauhaus i dadaistes, com en el cas dels “Roto réliefs” 
realitzats per Duchamp i Man Ray.

La descoberta cinètica serà la gran aportació que 
Pericot durà a Catalunya quan torni de França: d’aquelles 
experimentacions entorn l’art cinètic que havia desco-
bert a París, sorgirà MENTE (Mostra Espanyola de No-
ves Tendències Estètiques) l’any 1968, projecte fundat 
conjuntament per Pericot, Joan Mas Zammit i Daniel 
Giralt-Miracle, que proposava introduir, donar a conèixer 
i estudiar en profunditat la creativitat entesa des d’un 
punt de vista ampli, la d’un art que perd definitivament la  
seva aura per dissoldre’s en la quotidianitat, per tal que 
la gent visqui la creativitat i no només l’observi de ma-
nera passiva. MENTE, un episodi quasi inexplorat de la 
nostra historiografia artística, realitzà cinc convocatòries, 
entre els anys 1968 i 1970, a diverses ciutats (Barcelona, 
Rotterdam, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona i Bilbao) i 
suposà un nucli teòric des del qual analitzar el fenomen 
artístic més enllà de les seves fronteres convencionals.

S’ha de dir, però, que la fortuna crítica de l’art cinè-
tic ha estat més aviat minsa a casa nostra. Altres estils 
contemporanis, anteriors o posteriors al cinetisme, han 
tingut major acceptació o han estat més coneguts, des 
de l’informalisme a l’art conceptual. Per desgràcia, l’art 
cinètic ha estat una tendència injustament oblidada. El 
mateix Alexandre Cirici Pellicer, director de la tesi doc-
toral de Pericot, La imatge visual i la interacció de llen-
guatges en l’acte de la comunicació, blasmava d’aquest 
corrent, definint-lo com una tendència que provenia 
d’una societat democràtica i satisfeta, considerant que 

els problemes concrets de Catalunya i la resta d’Espanya 
necessitaven una estètica més contundent i política.

Massa vegades, fruit potser d’una lectura superfici-
al, la tendència cinètica s’ha considerat excessivament 
esteticista i decorativa, freda, distant o repetitiva, però 
el que cal entendre és per què s’arriben a desenvolupar 
les propostes cinètiques en un moment donat, què su-
posen, què pretenen, quins canvis comporten, en defi-
nitiva, quina és la filosofia que basteix l’edifici cinètic. 
És aleshores quan ens adonem que l’art cinètic va molt 
més enllà de les propostes realitzades, dels objectes 
que hem heretat, esdevé una forma de concebre la crea-
ció i l’art, la seva relació amb l’espectador i la societat en 
què viu. La seva importància resta del tot vigent, ja que 
planteja un art que qüestiona l’establert, que socialitza la 
creativitat, que critica les jerarquies, que proposa canvis 
i, tot això, recreant a priori (molt abans que es popularit-
zés) la inclusió de la tecnologia i de la informàtica en les 
nostres categories estètiques, conformant una autèntica 
estètica digital encara realitzada analògicament o una 
proto història de l’art cibernètic. 

En aquest punt, Jordi Pericot esdevé un personatge 
fonamental de la història de l’art cinètic a casa nostra, 
perquè a través d’ell i de la seva estada a França, el ci-
netisme és introduït a Catalunya. Si bé és cert que hi ha 
d’altres artistes i grups que treballaven en aquesta línia 
a la resta d’Espanya, des de l’Equipo 57 (tot i que format 
a França), “Antes del Arte” i la línia teòrica al voltant del 
crític d’art valencià Vicente Aguilera Cerni o els experi-
ments d’artistes al Centro de Cálculo de la Universitat de 
Madrid, el cert és que l’art cinètic era encara desconegut 
abans d’iniciar-se MENTE. 

Els anys 1970 i 1972, Pericot presentarà les seves 
experimentacions cinètiques a dues importants exposi-
cions individuals a la Galeria René Metras de Barcelona, 
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essent l’únic autor català que representa aquest corrent 
al pavelló espanyol de la Biennal de Venècia el 1972, jun-
tament amb Luis Lugán, Francisco Echauz, José Gómez 
Perales, José M. Iglesias, José M. de Labra, Joaquín 
Mouliaà, Amador Rodríguez i Salvador Victoria, en la tria 
seleccionada pel comissari Ceferino Moreno.

Des de l’estudi del moviment per a la reflexió dels 
primers Miralls guerxos, inspirats en els Quadri specchi-
anti de Pistoletto, el moviment per a la refracció dels 
Plàstics estriats, la concepció del primer mòdul artístic 
del nostre país, el Mòdul T, que ofereix una represen-
tació de l’espai en forma seriada i multiplicada, l’anàlisi 
de la tensió entre “ésser i buit” realitzada sobre planxes 
d’alumini, fins a arribar a la crisi que el portarà a un retorn 
dels elements icònics, a través d’un cinetisme orgànic, 
proper a l’estètica conceptual, es poden recórrer quasi 
vint anys de treball, des de mitjans de la dècada dels 
seixanta fins a 1984, any en què Pericot abandona la 

seva trajectòria artística per centrar-se en les seves in-
vestigacions teòriques i en la docència. 

Un recorregut per les propostes cinètiques d’aquest 
pensador del llenguatge visual que podem conèixer en 
l’Espai d’art cinètic Jordi Pericot, inaugurat a finals de 
l’any 2011, i ubicat al Museu de la Nàutica del seu Mas-
nou natal, que acull una important col·lecció de propos-
tes de l’autor. 

Descobrir i analitzar l’obra cinètica permet enten-
dre millor una etapa de la nostra història, molt més rica 
i plena de matisos del que imaginàvem, en què convi-
vien a casa nostra diferents estils i filosofies entorn a 
la creació, amatents als canvis científics, tecnològics, 
socials i polítics del seu moment, un període en què 
quedava patent que, una part de la creació artística clàs-
sica anava dissolent-se en el món quotidià, per prendre 
cos en d’altres àmbits de l’expressió i la comunicació 
humana.

sílvia muñoz d’imbert
Article publicat a Serra d’Or núm. 646. Octubre, 2013.
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He viscut i he fet moltes coses... no sé si bones o dolen-
tes, però sí que puc dir que sempre he procurat fer les 
coses que creia que calia fer. Possiblement, és per això 
que no tinc una consciència clara d’haver-me esforçat i 
sacrificat. Jo simplement he fet coses que m’agradaven 
i quan es fan coses perquè agrada fer-les, en realitat 
s’està jugant.

Sí, el joc és l’expressió d’una acció lliure i gratuïta 
que no requereix esforç i només té un objectiu: l’acom-
pliment del mateix joc. Heràclit deia que l’univers és un 
nen que juga, és a dir, el món, al igual que el joc, s’ex-
plica per ell mateix, sense la necessitat de referir-se a 
cap força exterior. O, com diu Heidegger, el joc no té un 
perquè... el joc “és” en tant que el juguem i, en aquest 
sentit, és terriblement seriós en ell mateix. 

El joc reclama serietat... però no es tracta de con-
vertir el joc en un treball seriós. Això equivaldria a trans-
formar-lo en un mitjà per a altres fins i, per tant, seria 
trair la seva grandesa. La serietat que reclama el joc, la 
imposa ell mateix. És a dir, la serietat del joc està en 
l’esperit amb què el vivim. La fascinació que exerceix el 
joc consisteix precisament en el fet que s’apodera dels 
jugadors. Viure és, en el millor dels casos, jugar. Jugar 
un joc darrere l’altre. 

El joc consisteix, doncs, a acomplir les tasques que 
un mateix s’ha plantejat: els objectius estan en el joc, 
són els que el mateix joc imposa. No hi ha distinció 
entre ser i jugar. Des de sempre, el joc ha estat símbol 
de viure i, per tant, és un dret. És el dret a jugar, riure i 
somiar que la Convenció de les Nacions Unides reconeix 
com a indispensable mitjà preventiu per als infants... i 
també, perquè no, per a tots nosaltres.

Diu Wittgenstein que no hi ha un joc, sinó múltiples 
jocs i aquests jocs no són altra cosa que formes de vida. 
En aquet sentit, diria que, al llarg de la meva vida, he ju-
gat a molts i variats jocs, i he de dir que m’ho he passat 
molt bé. Qui em coneix sap que he jugat a estudiar, a 
ensenyar, a reflexionar en el metro i a construir sobre 
runes, i sempre he seguit la mateixa estratègia: trobar 
el cantó lúdic de les coses serioses.

El joc és una cosa estranya, forma part de la reali-
tat, però a la vegada en viu fora. Els meus jocs també 
han estat una cosa estranya: una combinació de dades 
reals i de fantasies i, per tant, un espai privilegiat per 
apropar-me a la realitat, interpretar-la i transformar-la lliu-
rement, sense regles imposades. 

No vull dir amb això que el joc no tingui regles de 
conducta, però, si les té, no són aquestes les que mar-
quen el valor de les jugades. El joc no s’ha d’entendre 
com un sistema de regles. Podríem dir que és el joc 
el que fa possible les regles i, per tant, també la seva 
transgressió. És a dir, el que és apassionant del joc no 
són les seves regles, tot i que necessàries, sinó allò que 
hom pot fer amb elles. 

Si em remunto en el temps, diria que he jugat a tres 
grans jocs. El primer joc no va ser fàcil de jugar: era un 
joc de guerra, tot i que, per raons d’edat, la meva partici-
pació va ser més la d’un espectador-víctima que la d’un 
jugador. El camp de joc era trist i asfixiant i les seves 
regles eren imposades, directes i salvatges. Aquest joc 
tenia una segona part, la negra postguerra, que va reduir 
la vida cultural del nostre país a uns mínims de simple 
supervivència. La irracionalitat política i la marginació 
cultural colpejaren brutalment amics i família. Era un joc 

Jordi Pericot versus Jordi Pericot
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perillós. Un joc que exigia arriscades iniciatives de su-
pervivència, però, paradoxalment, també ple d’il·lusions 
per recuperar el temps que ens havien robat. Solament 
la meva joventut em va permetre jugar amb una certa 
il·lusió. El joc, per a mi, suposava risc i aventura i, per 
tant, victòria sobre la dificultat. Aquest era, i és, l’atractiu 
del joc: vèncer la negativitat que ens envoltava. 

Jo pertanyo, doncs, a una generació utòpica, il-
lusionada amb el compromís d’entroncar la modernitat 
a la realitat del moment i, en aquest sentit, el joc em va 
obrir un camí allunyat de la vida corrent, de la qual volia 
escapar, em va donar una sensació de llibertat autosufi-
cient que encara perdura avui dia. 

El meu segon joc, llarg, de més de 10 anys, es va 
jugar en un camp estrany i desconegut per als joves de 
la meva època: la França democràtica. Un joc d’equilibri 
entre la raó cartesiana i la continguda vida pulsional i fan-
tasiosa de la joventut. En realitat, podríem dir que, més 
que un joc d’equilibri, va ser un joc pendular entre els 
meus sentiments i la raó. Un moviment que, en termes 
d’estètica definiria com a basculant. Basculant entre l’ex-
pressionisme pictòric i el racionalisme cinètic de l’època. 
Una ziga-zaga que, amb el temps, ha esdevingut indis-
pensable per desenvolupar la meva capacitat creativa.

Amb la mirada posada en aquells anys, diria que el 
París pre-68 va despertar en mi noves sensibilitats estèti-
ques i, també, noves formes de vida, com la que en mi va 
despertar l’arribada de la Gisa. Eren anys d’entusiasme i 
de contestació amb interessants propostes socials i ar-
tístiques, amb els seus corresponents camps ideològics 
i estètics. Tots ells compartien la voluntat de renunciar 
a la irracionalitat i al personalisme i la intenció d’apropar 
l’art a l’individu social. Un nou art que prenia consciència 
que els problemes s’havien de resoldre col·lectivament, 
mai de forma individual, i sempre recorrent a la raó.

En aquest sentit, podria definir la meva experièn-
cia en l’art cinètic com una manifestació estètica capaç 
d’estructurar les experiències sensitives sobre la base 
d’unes experiències intel·lectuals. Un art que em va per-
metre veure, en les coses sensibles, la imatge de les 
formes intel·ligibles. En posar l’accent en els fenòmens 
perceptius com a font de coneixement, el cinetisme 
modifica la percepció i, a la vegada, el coneixement que 
tenim de les coses. Són precisament aquests lligams 
perceptius, dinàmics i cognitius el que em portaren a 
participar en aquest camp de l’estètica.

El cinetisme em permetia realitzar una obra que,  
per la seva pròpia naturalesa, deixava de ser un objecte per 
transformar-se en un acte, en el qual la intervenció de 
l’espectador, el moviment i la transparència dels mate-
rials en són els components. Un art mòbil i virtual que 
deixa d’equiparar-se a una mercaderia estable i invariable 
per definir-se com un procés d’expressió de sentiments 
d’inestabilitat, d’incertitud i de canvi permanent.

Sempre amb l’intent d’unificar els diversos ca-
mins de la investigació estètica i la voluntat ètica de 
posar els resultats al servei dels seus usufructuaris 
naturals, és a dir, dels ciutadans, vaig iniciar una nova 
jugada, el grup MENTE: una innovadora jugada dins les 
regles del joc cinètic. Unes regles que, cal recordar-ho, 
no definien per elles mateixes el valor del joc, però sí 
que eren imprescindibles per gaudir de la multiplicitat 
de jugades inèdites que va permetre aquesta expe-
riència, sempre orientada al diàleg interdisciplinari i 
permanent entre creadors plàstics, literaris, crítics i 
ciutadans. 

Vaig jugar a fons el joc de la creació artística i m’atre-
viria a dir que, en aquest terreny, vaig marcar algun gol. 
Alguns en camp internacional de gran prestigi, com el de 
la Biennal de Venècia. 
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No sé si atribuir-ho al mateix joc o a les exigències 
del jugador... el fet és que, després de marcar un gol, 
sento sempre la necessitat de canviar de joc. Em cansen 
els jocs als quals ja he jugat... seguir jugant-hi seria com 
autoplagiar-se. Prefereixo començar-ne un altre de ben 
diferent del qual no en conegui ni tan sols les regles. 

És així com apareix el tercer joc. Un joc d’estratègia 
―com diria John Neumamn―, un joc de regles imprecises 
i del qual a penes tenia informació. Un joc que comença 
una vegada ja estava establert a Catalunya. Es tracta 
d’un joc innovador, lligat al nou terreny del disseny i la 
comunicació. Uns espais de coneixement aparentment 
diferents, però que, amb el temps, s’han anat apropat 
fins a confondre’s en les seves estratègies i els seus 
objectius. 

En els seus inicis, el disseny representava, per a 
molts de nosaltres, la recuperació d’una normalitat usur-
pada. Un joc entorn al qual ens aplegàrem uns quants 
entusiastes, amb la il·lusió d’aportar un aire de raciona-
litat a un país que seguia condemnat a viure d’esquena 
a la modernitat.

Fins aleshores, els meus jocs s’havien jugat en 
solitari. Sí, el joc és inherent a l’ésser humà, no com 
una manifestació instintiva, sinó com una expressió del 
món intern de cadascú. Però, el joc no és solament 
una expressió individualista, també és l’expressió de 
relacions comunicatives. És una expressió col·lectiva, 
una eina d’interacció amb els altres i, en aquest sentit, 
és l’expressió cultural d’una realitat, l’expressió d’una 
època.

Ara s’imposava, doncs, el joc en equip, on cadascú 
havia d’aportar el seu esforç. Abans, jo era el jugador 
que feia el joc. Ara, el joc es fa entre tots, en equip. Tre-
ballar en equip ha estat per a mi molt positiu i altament 
gratificant. Es tractava d’un joc nou, apassionant. Un 

joc que apareix en el mateix camp universitari: el joc del 
disseny i la comunicació. 

Aquí, també, les regles que el possibiliten sols te-
nen sentit dins un sistema d’enteniment mutu. És un 
joc de recerca i discussió, seriós i ple d’il·lusions, que 
em permet endinsar-me en un nou llenguatge i iniciar 
un conjunt de nous jocs. Un llenguatge amb nombroses 
possibilitats d’ús, amb el qual podíem expressar infinitat 
de coses. Crec que si no l’hagués jugat hauria menyspre-
at bona part de la meva existència. 

Mai m’he penedit d’haver seguit aquesta línia lúdi-
ca de les coses serioses. Una opció que m’ha permès 
recórrer un llarg camí, possiblement més accidentat i 
dificultós del que semblava, però sempre jugat sobre la 
base de la confiança i l’optimisme. Ara, després de tants 
anys, apareix un quart joc. Un joc nou. Un joc d’estratè-
gia del qual encara no conec les regles i, menys encara, 
el camp de joc. Un joc de grans incògnites de present 
i de futur, però que caldrà jugar amb la confiança que 
ens aportarà moltes sorpreses i il·lusions i del qual, per 
primera vegada, jo en seré més un curiós i interessat 
espectador que un actiu jugador. Les regles d’aquest 
nou joc de recerca i creació artística són ben diferents 
de les que regien fa ben poc temps. L’evolució tecnolò-
gica i la convergència digital, en el bell mig d’una forta 
crisi econòmica, ho han capgirat tot: la forma de viure, 
de treballar, de comunicar-nos, d’ensenyar, d’aprendre. 
Som, doncs, en un camp d’enfrontament de formats 
canviants i complexos, en el qual caldrà seguir jugant, tot 
i que, lògicament, en desconeixem les normes. 

En aquest entorn profundament inestable, el joc 
de l’art necessita, més que mai, reinventar-se a fons per 
mantenir la seva capacitat d’adaptació. Si reinventar-se 
vol dir transgredir la cadena de valors, crec que ara és 
més fàcil, ja que les fronteres entre els diferents sectors 
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s’han anant difuminant i s’han tornat més vulnerables. 
Ara, en aquest procés de transformació, les barreres que 
hi havia entre tots aquests sectors, ja siguin de l’art, la 
ciència o la pedagogia, s’han anat desdibuixant i apareix 
un nou joc, és a dir, un nou metasector. Queda enrere, 
doncs, la recerca romàntica d’una nova mitologia artísti-
ca i la submissió als registres que la legitimaven. 

L’art ha de trencar amb les normes que tradicional-
ment li eren imposades i adoptar la ferma decisió de 
comprendre’s en la seva autonomia. 

És evident que trencar amb l’art del passat no vol dir 
anar-hi en contra. Prescindir del passat no tindria cap sen-
tit. Per a ser, l’art ha de disposar d’un passat, però ara, 
aquest patrimoni heretat, tot i estant a disposició dels ar-
tistes, aquests l’han d’interpretar i utilitzar en funció dels 
seus interessos. La realitat artística deixa d’estar fixada 
en el temps per anar evolucionant conjuntament amb ell.

Aquí entra de nou l’esperit de joc. Jugar vol dir això: 
disposar de capacitats per modelar noves realitats ini-

maginables, entrar-hi i concentrar tots els nostres es-
forços en la tasca escollida i... actuar. Com a jugadors 
d’aquest nou joc hem de ser capaços d’establir les nos-
tres pròpies regles de joc, avaluar-ne les particularitats i 
convertir-lo en un autèntic joc creatiu. Aquest és el nou 
joc, expressió màxima de llibertat, sense obediències ni 
regles imposades. 

Admetem, doncs, que la nostra experiència en 
aquest camp és escassa i, per tant, qualsevol previsió 
intel·lectual esdevé inútil. Però, no en tinguem cap mena 
de dubte, les transformacions que ens aporta la cultura 
actual, malgrat els desequilibris i disfuncions que puguin 
comportar, representen una gran oportunitat per al des-
envolupament d’unes formes d’expressió i interpretació 
artística.

Desposseït de la mítica aura, l’art ha de construir 
noves propostes que estimulin el pensament crític i si-
guin capaces de generar noves sensibilitats i nou co-
neixement.

Jordi Pericot
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I. Jordi Pericot i l’art
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Primers anys (1931-1958)
Jordi Pericot i Canaleta va néixer al Masnou l’any 1931. 
Fill de Josep Pericot Llorensí i Maria Canaleta Abellà, 
tots dos professors i pedagogs, directors del centre pú-
blic d’ensenyament primari d’aquesta localitat. És el ter-
cer de quatre germans: Josep Maria, Santiago i Robert.

L’ofici dels seus progenitors va influenciar decisi-
vament la seva trajectòria. El seu pare provenia d’una 
família en què l’educació i la cultura eren una tradició, 
mentre que la seva mare, tot i procedir d’un àmbit més 
rural, va ser una dona trencadora i avançada a la seva 
època, que va voler que els seus quatre fills tinguessin 
com a mínim estudis de Magisteri. 

En el context dels primers anys de postguerra, patí 
l’exili forçós dels seus pares per motius polítics, ja que 
eren professors vinculats al sistema pedagògic de la Re-
pública i a l’ensenyament del català. Així, va finalitzar els 
seus estudis d’ensenyament primari a Conca. Estudiava 
amb els seus germans més grans, fet pel qual anava 
avançat en els cursos, tot i la seva curta edat. A causa 
d’aquest fet, estudià a la Escuela Normal de Magisterio 
de Barcelona, entre el 1942 i el 1947, any en què es va 
graduar. Als disset anys ja havia fet les oposicions per 
exercir com a professor i va obtenir una plaça a Aisa 
(Osca). Després de la seva curta experiència en aquest 
camp, decidí demanar una excedència indefinida, consi-
derant que ja havia complert els desitjos materns.

A part de la seva vocació pedagògica, Pericot no 
deixà mai d’interessar-se per realitzar projectes de caire 
creatiu vinculats a la publicitat i el cinema. De fet, des 
de ben jove sent una passió pel món del cinema que 
comparteix amb alguns dels seus amics del Masnou. 
Així, seguint la seva vessant més creativa, es presenta 
a unes oposicions a l’Instituto de Investigaciones y Expe-
riencias Cinematográficas (IIEC) de Madrid, l’any 1956.

França, a la recerca de la llibertat i l’inici 
de la trajectòria artística (1958-1968)
L’any 1958 decideix marxar a França, ja que, com ell ma-
teix ha dit en alguna ocasió, «era bàsic per a la supervi-
vència intel·lectual»1, a causa de la situació política que 
travessava l’Estat aquells anys. Primerament, es trasllada 

1. Extret de: Jordi Pericot. 20 anys d’art cinètic (1964-1984) + gràfics actuals. El Masnou: Ajuntament del Masnou, Patronat del Museu, 2007.

Biografia

Jordi Pericot amb la seva mare, Maria Canaleta, i els seus 
germans, Josep M. i Santiago, l’any 1933.
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a Tolosa, on es matricula a la universitat com a lector i 
estudiant de llengua i literatura francesa. Aquests estudis 
li van permetre obtenir la titulació per exercir de professor 
d’espanyol als instituts francesos i així tenir un mode de 
viure en aquest país. 

Com que era un estudiant interessat pel cinema 
experimental i atesa la situació politicosocial en què es 
troba immers, Pericot s’uneix a un equip format per un 
metge de les Antilles que vivia a França, André Fortas, a 
qui havia conegut durant la seva col·laboració en la revista 
Caraïbe 60, de la qual Fortas era el director. També hi 
havia un economista i un escriptor, a més del mateix Pe-
ricot, que feia les funcions de càmera. Tots viatgen a les 
Antilles durant els mesos de juliol a setembre de 1960, 
becats per l’Institut d’Educació i Ciència francès, sota 
l’auspici del Centre Culturel Caraïbe, amb l’objectiu de 
realitzar una sèrie de documentals sobre els problemes 
racials a les Antilles. Durant aquest viatge, realitza una 
sèrie de sis dibuixos publicitaris per a la botiga de robes 
Gales de Barcelona que, posteriorment, van ser publicats 
a la revista Destino, de la mà d’Alexandre Cirici-Pellicer2. 

Després del viatge a les Antilles, Pericot marxa a 
París per contactar amb la televisió francesa i acabar 
d’editar el documental que havia realitzat. S’acaba instal-
lant de manera definitiva a la capital francesa, on resta 
fins a l’any 1968. Allà compagina la seva feina com a 
professor d’espanyol i traductor publicitari amb la seva 
passió pel món del cinema, el dibuix i la pintura, fins que 
se centra de ple en aquesta última. Els seus referents 

pictòrics en aquell moment són l’abstracció i el gestua-
lisme, influenciat especialment per l’obra del pintor ma-
drileny Luis Feito, instal·lat a París des del 1956, i per la 
primera exposició d’Antoni Tàpies a la Galerie Staedler 
de la rue du Seine, l’any 1961.

El 19633, celebra la seva primera exposició perso-
nal com a pintor a la Galerie du Damier4, al 13 de la 
rue du Dragon, Saint-Germain-des-Prés, de París. A la 
inauguració hi assisteixen Joan Miró i Josep Llorens 
Artigas, entre d’altres. Durant aquesta primera etapa, la 
seva pintura és no figurativa, amb formes vagues molt 
riques cromàticament i amb un espai delimitat amb tra-
ços negres. 

La segona exposició individual de Pericot (que signa 
JordiPericot, tot junt) serà al febrer de 1964 a la Gale-
ría Belarte5 de Barcelona, fundada pel gestor cultural i 
galerista Joan Mas Zammit. A partir d’aquest fet, Mas 
esdevé un bon amic de Pericot, amb qui manté una re-
lació que es consolida quan tots dos formen part del 
grup MENTE, l’any 1968, i que es perllonga en el temps.

L’estiu del mateix any 1964 es casa a Wemding (Ale-
manya) amb la que serà la seva companya per a tota la 
vida, Gisa Mohr, i amb qui posteriorment tindrà els seus 
fills Leslie, Bruno i Gal·la. Mesos més tard, celebra la 
seva tercera exposició individual a la Galerie du Dami-
er de París. L’obra que mostra en aquesta ocasió ja té 
influències de l’art pop i de la nova figuració, incorpora 
collages de fotos, papers i materials diversos, així com 
un major realisme fantàstic proper a l’abstracció; hi per-

A la dreta, Santiago Pericot, Gisa Mohr i Jordi Pericot 
a l’exposició de la Galeria Damier de París, 1967.

2. Martínez, Teresa. Alexandre Cirici Pellicer. Pionero en la dirección de arte. València: Campgràfic Editors, 2010. P. 227.
3. Tot i que aquesta exposició de 1963 consta com la primera, en alguns catàlegs primerencs de Jordi Pericot s’inclou l’exposició “Ouvres des Anti-
lles” (novembre 1960) que fa a Tolosa quan torna del viatge a les Antilles.
4. Els textos de l’exposició de la Galerie du Damier (1963 i 1965) són escrits per John Ross.
5. El text del catàleg de Belarte era del poeta i teòric de l’art informalista Juan Eduardo Cirlot. Per veure més informació sobre Galeria Belarte i 
l’activitat com a galerista de Joan Mas, consulteu el llibre: Vidal, Jaume. Galerisme a Barcelona, 1877-2012. Descobrir, defensar, difondre l’art. 
Barcelona: Associació de Galeries Art Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2012. P. 75-78.
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viu el gestualisme i el grafisme, i incorpora elements 
matèrics, d’influència informalista.6 

El maig de 1965, presenta una sèrie de dibuixos 
i guaixos a la Galerie André Droulez de Reims, en els 
quals va abandonant l’abstracció i s’endinsa en l’anome-
nada nova figuració, amb una galeria de monstres que 
fa pensar en Goya i Dubuffet.

L’any 1966, destaquen algunes exposicions col-
lectives, com la que realitza a Òmnium Cultural de Ca-
talunya, a París7, en la qual presenta una obra amb un 
forat, que avança les seves recerques entorn de l’espai, 
el buit i el ple de l’etapa cinètica. En aquesta exposició, hi 
participen altres artistes catalans, com Josep Subirà-Puig, 

Laurent Jiménez-Balaguer, Daniel Argimon, Joan Rabas-
call, Antoni Miralda, E. Salvadó i Ferrandis.

Igualment, és present en l’exposició col·lectiva «Im-
pact», celebrada al Museu d’Art Modern de Ceret, que 
acull els artistes barcelonins joves més interessants del 
moment: Daniel Argimon, Jordi Galí-Camprubí, Jordi Pe-
ricot, Antoni Miralda, Joan Rabascall, Ernesto Salvadó i 
Romà Vallès, juntament amb d’altres provinents de Niça.

Els darrers anys de la dècada dels seixanta mar-
quen un canvi conceptual: Pericot se sent cada cop més 
interessat pel fenomen humà i va prenent consciència 
que els problemes s’han de resoldre col·lectivament. Per 
tant, defuig de la figura de l’artista tancat al seu estudi 
pendent només de les seves pulsions individuals.

Aquest canvi vindrà donat en gran mesura per la seva 
relació amb el GRAV8, grup d’artistes amb el qual entra 
en contacte gairebé per casualitat, ja que eren veïns de 
la Galerie du Damier de París. El grup, actiu des del 1960 
fins al 1968, està format per Horacio García Rossi, Julio 
Le Parc, François Morellet, Francisco Sobrino, Joël Stein 
i Jean-Pierre Yvaral, tots amb l’obra de Victor Vasarely 
com a referent. Per aquest motiu, pretenen desmitificar 
el fenomen artístic, eliminar la categoria d’«obra d’art», el 
mite de la creació i l’obra d’art única, estable i definitiva.9 

Pericot, immediatament, connecta amb la manera 
com aquests artistes conceben la creació artística, en 
constant recerca, que pot ser divulgada i socialitzada, i 
accepten la peça seriada i integren l’espectador com a 
part implicada en l’obra. Una influència que Pericot tras-
lladarà a propostes com MENTE a Barcelona, l’any 1968. 

6. Julián, Inmaculada. El arte cinético en España. Madrid: Cuadernos de Arte, Ediciones Cátedra, 1986. P. 126.
7. L’entitat, fundada el 1961, va néixer amb l’objectiu de promoure i difondre la cultura catalana, motiu pel qual, l’any 1963, les autoritats franquistes 
van clausurar-ne la seu. Així, entre el 1963 i el 1967, Òmnium Cultural va sobreviure entre la clandestinitat i l’exili, i va ser traslladada a París.
8. Per saber més del GRAV, vegeu l’apartat Cinetisme. Consideracions generals. 
9. Lo(s) cinético(s), del 27 de marzo al 20 de agosto de 2007. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2007.

Imatge de la segona exposició de Jordi Pericot a la Galeria 
Damier de París on es poden apreciar diferents obres corres-
ponents a les albors del cinetisme, 1964.
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el retorn a catalunya (1967-1970)
Els darrers anys de la dècada dels seixanta són d’una 
activitat frenètica en la vida de Pericot. Amb la plenitud 
personal i professional que assoleix un home a la ratlla 
dels quaranta, s’embarca en una multitud de projectes 
relacionats amb les diferents disciplines que marquen 
la seva carrera a partir d’aquell moment.

En el camp de la docència, fa de professor de fran-
cès a l’Escola de Periodisme de la Institució Cultural del 
CIC, a Barcelona, i, a més, unirà la seva vessant més pe-
dagògica amb una activitat fins llavors poc coneguda per 
a ell: el disseny, ja que el 1968 rep l’encàrrec de refundar 
i dirigir l’Escola Elisava, després de l’escissió d’Eina.

Aquell mateix any, funda el grup MENTE, amb Joan 
Mas i Daniel Giralt-Miracle, que organitzarà la seva pri-
mera exposició al COAC i la galeria René Metras. Tot 
plegat mentre col·labora en la realització de decorats i 
figurins per a teatre, en obres dirigides per Josep An-
ton Codina i Ricard Salvat. Així, s’involucra en diversos 
muntatges teatrals, des del 1967 fins al 1970, en alguns 
casos juntament amb el seu germà, Iago, i en d’altres, 
tot sol10. És a partir d’aquest moment quan trobem un 
Pericot multidisciplinari i inquiet que no es vol encase-
llar en cap gènere en concret, sinó que gaudeix expe-
rimentant amb les diferents disciplines que se li posen 
a l’abast. Cada vegada més vinculat amb Catalunya, les 
seves estades a la terra natal es van perllongant fins 
que, finalment, participa en la tancada d’intel·lectuals 
de Montserrat, l’any 197011, fet que li fa prendre la de-
terminació i l’obliga, d’altra banda, a quedar-s’hi defini-
tivament, i torna a residir al Masnou, ja que el règim 
franquista li retira el passaport. 

Aquesta etapa serà cabdal en la trajectòria de Jordi 
Pericot: amb la seva voluntat d’experimentar a l’entorn 
d’un art que pugui tenir una sortida social, troba en la 
teoria i en l’anàlisi del disseny el seu medi natural.

Pericot i el grup mente (1968-1972)12 
Amb el retorn a Catalunya, Pericot reprèn el contacte 
amb Joan Mas Zammit, a qui havia conegut durant la 
seva segona exposició individual a la Galería Belarte 
de Barcelona. Juntament amb ell i amb un jove Daniel 
Giralt-Miracle, té la intenció de muntar un moviment que 

Jordi Pericot retratat al seu despatx de l’Escola Superior de 
Disseny Elisava.

10. Per a més informació vegeu l’apartat Pericot i el teatre.
11. Per aprofundir en aquest tema, consulteu els articles de Serra d’Or «Ara fa deu anys de la ”tancada” a Montserrat», núm. 255, 1-12-1980; 
«Controvèrsia oberta per “La gran tancada”», núm. 485, maig 2000. Vegeu també: Muñoz, Josep M. La gran tancada. Barcelona: Columna, 1999.
12. Per a més informació podeu consultar l’apartat El grup MENTE, dins de Cinetisme. Consideracions generals.
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estigui en la línia del GRAV, que tant l’havia influït els dar-
rers anys a París. Amb aquesta iniciativa, s’apostava per 
una obra d’art total que, a la vegada, integrés les arts en 
el camp de la recerca. Aquesta plataforma podria donar 
a conèixer el cinetisme en l’ambient artístic català, una 
visió que resultava del tot innovadora aquí, però no tant 
a l’estranger, on aquest moviment era conegut des de 
la dècada dels anys cinquanta. Així neix el grup MEN-
TE, en què Joan Mas fa les funcions de gestor, ja que 
coneix artistes i persones de l’àmbit cultural barceloní, 
i Giralt-Miracle hi aporta els coneixements teòrics i els 
contactes en l’àmbit cultural català.

Els integrants de MENTE col·laboren amb el grup 
valencià Antes del Arte, per les afinitats intel·lectuals 
amb els seus membres, i s’identifiquen amb les expe-
riències promogudes pel Centre de Càlcul de la Univer-
sitat Complutense de Madrid, que van culminar amb 
el seminari Ordenadores en el Arte. Generación Auto-
mática de Formas Plásticas. Tot allò que suposava un 
retrobament entre art, ciència i tècnica interessa profun-
dament aquest moviment: els nous materials, les noves 
tècniques, els procediments empírics, etc.

Les exposicions més importants de MENTE se ce-
lebren al Col·legi d’Arquitectes de Barcelona i a la Galeria 
René Metras, entre el 3 i el 27 d’abril de 1968 («MENTE 
1»); a l’AMVJ de Rotterdam, entre el 9 i el 23 de maig 
de 1969 («MENTE 2»); al Col·legi d’Arquitectes de Santa 
Cruz de Tenerife i al seu museu municipal, entre el 15 i 
el 30 d’abril («MENTE 3»); al Col·legi d’Arquitectes Bas-
conavarrès de Bilbao, entre l’1 i el 20 de novembre del 
mateix any («MENTE 4»), i, finalment, la cinquena i dar-

rera mostra se celebra a Pamplona, del 24 de novembre 
al 12 de desembre de 1970 («MENTE 5»).13 

Pericot i el cinetisme (1963-1984)
Pericot seguirà en el camp de l’anàlisi i la teoria del dis-
seny fins al 1984, sempre compaginant-lo amb altres 
disciplines. Així, inicia els seus estudis de filosofia i la 
seva tesi doctoral, dirigida per Alexandre Cirici Pellicer14, 
amb l’experimentació cinètica i la introducció d’aquest 
moviment a l’endarrerit món cultural català i espanyol, 
tant de la mà del grup MENTE com a través de la seva 
pròpia trajectòria com a artista que realitza exposicions. 

En aquesta faceta de Pericot com a artista, els pri-
mers anys de la dècada dels seixanta són de pura inves-
tigació, amb obres que no difereixen gaire de l’abstracció 
generalitzada. Dues exposicions personals a la Galérie 
du Damier, a París, el 1963 i el 1965, en són testimoni.

L’any 1966 suposà una inflexió en la trajectòria de 
Pericot, ja que es fa patent la influència que exerceix so-
bre ell el GRAV, amb qui mantenia contacte. Aquells anys 
portà a terme obres en vermell i negre, i experimentà 
amb les lleis de la Gestalt, amb peces que posaren de 
manifest el contrast entre figura i fons. Així, instaurà una 
nova manera de fer, lligada al moviment cinètic. El ma-
teix any presentà, en una exposició d’Òmnium Cultural 
a París, una obra amb un forat o buit que precediria les 
seves investigacions posteriors.

De fet, les diverses etapes cinètiques en què treba-
llà Pericot conviuen en el temps i sovint se solapen entre 
elles, de tal manera que la divisió cronològica només pot 
ser aproximada. Així, després d’un primer període d’ex-

13. Cadascuna de les exposicions va anar acompanyada de seminaris i conferències en què es debatia la funció social de l’art.
14. La imatge visual en la interacció de llenguatges de l’acte de comunicació. Tesi per assolir el grau de doctor en Geografia i Història. Universitat 
de Barcelona, 1984.
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perimentació cinètica, crea obres que es basen, fona-
mentalment, a reflectir una imatge determinada en acer 
ondulat al qual s’afegeixen estructures de fusta pintades 
que generen efectes de color i de relleu. Aquesta etapa 
correspon als anomenats Miralls guerxos (expressió em-
prada per Alexandre Cirici Pellicer), 1965-1968. 

Paral·lelament, treballa en obres amb un suport  
de fusta, sobre la qual munta una caixa amb una tapa de 
metacrilat estriat. En el fons, s’hi disposa una cartolina 
prèviament pintada amb ratlles, rombes o triangles, amb 
la intenció que, a través del moviment de l’espectador, 
es produeixin canvis reals de formes i colors, i es creï la 
impressió que aquesta estructura vibra en una contínua 
transformació. En aquestes propostes, denominades Es-
pais R pel mateix Pericot (1966-1971), el tema suggerit 
segueix sent l’espai virtual produït pel desplaçament de 
l’espectador, però, en aquest cas, els elements del fons 
es refracten a través d’una superfície estriada en pris-
mes. Així, es tracta d’un moviment per refracció.

La seva obra en aquesta època persegueix espe-
cíficament dos propòsits: l’espai i l’estètica del movi-
ment. Aquests dos punts els aconsegueix amb peces 
que ofereixen la sensació d’inclusió en l’espai. No crea 

barreres metodològiques entre la pintura i el relleu. Es 
val pictòricament del joc entre el color i l’ombra del relleu 
i la llum real de l’objecte.

Seguint la tònica de recerca constant i sempre vin-
culat a les teories de la Gestalt, s’adonà que la curvatura 
ideal es donaria a l’interior d’una esfera que provoqués 
reflexos infinits. El repte que això li plantejava és que, te-
òricament, la projecció d’un punt a l’infinit només es pot 
donar a l’interior d’una esfera reflectora. Això suposa que 
per a l’espectador resulta impossible visualitzar aquest 
punt interior. Per aquest motiu, adopta com a solució un 
tronc de con buit i metal·litzat, mitja esfera o un conus 
truncat, perquè es reflecteixi cap a l’espectador, i sorgeix 
així l’anomenat Mòdul T (1968-1972).

Per a totes aquestes obres, Pericot es basà en els 
principis de la percepció, és a dir, l’estudi i l’anàlisi del 
fenomen que hi ha entre el que es mostra, el que s’ex-
pressa i el que s’interpreta, aspecte que posteriorment 
continuà aprofundint des de la seva càtedra de teoria 
de la comunicació, a la Universitat Pompeu Fabra, o en 
llibres com Mostrar para decir (1987).

L’any 1972 representà el país a la Biennal de Venè-
cia.15 Aquesta oportunitat va obrir-li moltes portes en el 

15. Representant Espanya a la XXXVI Biennal Internacional d’Art de Venècia, hi van assistir Francisco Echauz, José Gómez Perales, José María 
Iglesias, José M. de Labra, Luís Lugan, Joaquín Mouliaá, Jordi Pericot, Amador Rodríguez i Salvador Victoria, tots sota el comissariat de Ceferino 
Moreno. Aquesta exposició era organitzada per la Direcció General de Relacions Culturals del Ministeri d’Assumptes Exteriors de Madrid.
Pericot hi va presentar onze obres: 
Desplaçament d’un punt sobre buit (4) forma i color en 99 mòduls (az)
Buit (5) condicionat per forma i color en 12 variants sobre 7 plànols a l’espai (121 mòduls) v/r/m
Buit (6) antagònics segons forma i color en 64 mòduls
Plànols a l’ESPAI 87-625 T.a. v/r
ESPAI 88 en progressió perpendicular 625 T.a. en Az/V
Necessitats antagòniques. BUIT 1 en 36 mòduls. Az.
ESPAI segons lleis de l’atzar 86-625 T.a. B/N
ESPAIS CROMÀTICS 85-625 t.A.
Tres plànols concèntrics x2 Az/N sobre ESPAI 78-324 T.a.
Oposició de nou plànols A-R sobre ESPAI 77-324 T.
ESPAI 75-289 T.-trans./B.
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camp del mercat de l’art, i va exposar en nombrosos 
museus i centres d’art de diferents països, on es van ad-
quirir obres seves. Paradoxalment, va ser a partir d’aquell 
moment quan Pericot deixà progressivament de treballar 
amb intensitat en el seu taller. 

Aquest fet es donà per diferents circumstàncies. 
D’una banda, cada vegada es trobava més immers en 

la seva tasca com a pedagog i teòric, així com en l’apli-
cació de molts dels conceptes estètics i artístics que 
havia treballat en el marc del disseny. De l’altra, sentí la 
contradicció entre la voluntat de crear una obra artística 
allunyada de l’aura d’artisticitat que considerava elitista 
i la consolidació de la seva pròpia trajectòria. 

Tot i així, durant la dècada dels setanta, participà en 
diverses exposicions col·lectives, entre les quals destaca 
«MAN 74» (Muestra de Arte Nuevo), en què diversos 
artistes intervingueren cotxes SEAT 133, que restaren 
instal·lats a la rambla de Catalunya de Barcelona. En 
aquest cas, Pericot inundà l’interior d’un vehicle de co-
lor gris amb poliuretà escumós en una interpretació de 
crítica política que feia al·lusió als cotxes policials.16 

A partir del 1971, comença la seva etapa del buit, un 
element que sempre l’havia atret, des de la seva primera 
experiència en l’exposició col·lectiva d’Òmnium Cultural a 

A la dreta, imatge de l’obra  9OL1C14 
exposada a les Rambles de Barcelona.

Jordi Pericot durant el procés de creació de l’obra 9OL1C14 
(eufemisme de policia), en la qual s’injectà poliuretà expandit.

Desplaçament d’1 punt sobre buit (4) forma i color en 99 mò-
duls, 1972.

16. Per saber més sobre «MAN 74», consulteu els articles de La Vanguardia (13, 23 i 30 de juny de 1974) i de la revista Destino (29 juny 1974).
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París, l’any 1966, en què Pericot havia inclòs un forat en una 
obra. La intenció era recuperar l’element del que no és i 
tractar-lo com a ser, és a dir, com un element corpori, a tra-
vés d’unes obres realitzades amb planxes metàl·liques en 
què combina la forma, el color i, el tercer element, el buit.

És en aquells anys quan Pericot finalitzà la llicenci-
atura de filosofia pura (1975) i intentà vincular la pràctica 
artística amb la realitat de l’entorn, cosa que sempre havia 
estat la seva vocació. De fet, començà a sentir-se esgotat 
de l’abstracció geomètrica que el portà a repetir mecàni-
cament una fórmula fins a l’extenuació i a realitzar expe-
rimentacions alienes al món real, absortes en l’abstracció 
i les matemàtiques i lluny del que interessava la gent.

Aquesta crisi artística i conceptual, que s’inicià pels 
volts del 1975, el portà a introduir elements icònics en 
les seves peces, i va passar d’idees abstractes a situa-
cions amb significats pragmàtics. Tot i així, el moviment 
i el temps seqüencial continuaren essent part essencial 
d’aquestes obres, en què incorporà fotografies manipu-
lades serigrafiades, amb les quals s’allunyà de l’abstrac-
ció, i la figura humana i els gestos de l’individu, realitzant 
propostes a partir del moviment. 

Finalment, Pericot deixà de creure en l’obra que 
realitzava, i passà de ser un creient de la tendència ci-
nètica a un agnòstic, ja que arribà al punt de considerar 
que havia esgotat la via cinètica i que la seva tasca podia 
continuar molt millor a través de l’especulació teòrica a 
la Universitat. 

Així, l’any 1984 tancà la seva etapa com a artista 
amb el quadre MeRdA, en què denuncia la situació a 
la qual es veu abocat amb el món del comerç de l’art i 
amb l’eterna contradicció de l’art contemporani, entre 

unes obres que critiquen el sistema i que, a la vegada, 
són engolides pel mateix sistema. 

Pericot, pedagog i teòric 
Fins al 1984, Pericot compaginà la seva activitat artísti-
ca amb altres disciplines. A partir d’aquesta data tancà 
aquesta faceta de la seva vida per centrar-se especial-
ment en el món de la pedagogia i la teoria del disseny. 

Una prova d’aquesta multidisciplinarietat que ha 
caracteritzat la seva carrera des d’anys molt primerencs 
és que, l’any 1968, quan es trobava a mig camí entre 
Barcelona i París, rebé l’encàrrec de refundar i dirigir 
l’Escola Elisava, després de l’escissió i la creació de l’Es-
cola Eina17. A més, en aquell moment col·laborava en el 

17. Per a més informació, consulteu «La cultura del disseny, pas a pas. 35 anys de l’Escola Elisava». Temes de Disseny: Disseny, Comunicació, Cul-
tura [Servei de Publicacions Elisava], (desembre 1996): http: //tdd.elisava.net/coleccion/13/introduccio.

Jordi Pericot, Santiago Pey i Daniel Giralt-Miracle com a mem-
bres del jurat d’un concurs de disseny.
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món del teatre i donava classes de francès a l’Escola de 
Periodisme que portava Miquel de Moragas, ubicada a 
l’Institut Cultural del CIC, de Barcelona.

L’Escola Elisava (on desenvoluparia la tasca de di-
rector des del 1968 fins al 1980) seria fonamental en 
la trajectòria de Jordi Pericot, que tornà a vincular-se 
professionalment al món pedagògic després de la seva 
breu experiència en aquest camp en acabar els estudis 
de Magisteri. Aquest projecte li permetia experimentar 
a l’entorn d’un art o d’una creativitat que podia trobar 
una sortida social, i va trobar en la teoria i en l’anàlisi del 
disseny el seu medi natural.

És en aquesta etapa quan també exercí com a pro-
fessor de teoria de la imatge a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (del 1977 al 1980), en el moment en 
què l’escola de periodisme del CIC, on donava classes 
de francès, es converteix en Facultat de Ciències de la 
Comunicació. Paral·lelament a la seva activitat com a 
docent, continuà ampliant els seus estudis superiors, 
cosa que reflecteix el seu caràcter inquiet, amb una àn-
sia constant per aprendre. Així, l’any 1975 es llicencià 
en Filosofia per la Universitat de Barcelona i l’any 1984 
presentà la seva tesi per ser doctor en Història de l’Art, 
La imatge visual i la interacció de llenguatges en l’acte 
de comunicació, sota la direcció d’Alexandre Cirici Pelli-
cer que, en morir aquell mateix any, fou substituït per 
Immaculada Julián.

La dècada dels vuitanta, probablement a causa del 
seu allunyament de la pràctica artística, va ser d’una 
gran activitat intel·lectual per a Pericot, sempre vinculat 
al món de la docència i la teoria en l’àmbit universitari. 
Des de l’any 1980 fins al 1991, exercí com a catedràtic 
de teoria del disseny a la Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona, on desenvolupà el pla docent 
de l’especialitat de disseny a la Facultat de Belles Arts 

per encàrrec de Josep M. Bricall i de Gabriel Ferrater. 
Fins i tot va arribar a desenvolupar un projecte per a una 
futura facultat del disseny en col·laboració amb la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya que, malauradament, 
no es va arribar a dur a terme.

Jordi Pericot presidint la reunió de delegats de la Universitat de 
Lió a la Universitat de Barcelona.
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Entre el 12 i 16 d’octubre de 1987, organitzà el Pri-
mer Congrés de Disseny Gràfic i Comunicació Visual que 
es va fer entre Barcelona i Menorca. Pericot s’encarregà 
de l’àrea pedagògica mentre que Jordi Montaña portà 
l’àrea econòmica; Jordi Berrio, l’àrea sociocultural, i Xa-
vier Berenguer, la tecnològica.

L’any 1989 es responsabilitzà del Pla docent de les 
escoles superiors de disseny de Catalunya i creà l’Escola 
Superior de Disseny Tèxtil, Gràfic i Industrial de Sabadell 
amb Xavier Ruiz-Collantes. 

Ja a la dècada dels noranta, s’incorporà al projecte 
fundacional de la nova Facultat de Comunicació Audio-
visual de la Universitat Pompeu Fabra (1992) i participà 
en la comissió encarregada de definir el Pla d’estudis 
de la llicenciatura en comunicació audiovisual, en la qual 
exercí com a catedràtic de Teoria de la Comunicació fins 
a l’any 2001.

L’any 2000 creà el projecte de l’Estació de la Comu-
nicació de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 
del qual, a més, era president. Aquesta obra, de gran 
transcendència, resultà ser l’origen de l’actual Barce-
lona Media Centre d’Innovació (Ca l’Aranyó 22@), que 
fou concebut com un espai de docència, recerca i ex-
perimentació, en el qual havien de confluir, de manera 
dinàmica i operativa, disciplines lligades als continguts i 
les noves tecnologies de la comunicació social. 

Actualment, des de l’any 2002, Pericot és cate-
dràtic emèrit de la Universitat Pompeu Fabra. Al llarg 
de la seva trajectòria desenvolupà una àmplia tasca de 
recerca i docència al voltant de la teoria de la imatge i 
de la comunicació, així com també de la pedagogia del 
disseny, cosa que el portà a fer innovacions rellevants 
en els camps de la comunicació social, l’audiovisual i el 
disseny. Les seves principals línies de recerca són la se-
miòtica i la pragmàtica de la imatge, propaganda política, 

pedagogia del disseny, art i comunicació, amb les quals 
ha contribuït a l’anàlisi i la reflexió de la comunicació 
visual i el disseny, tasca que s’ha traduït en una basta 
producció de textos i obra teòrica.

Tota aquesta tasca li ha comportat nombrosos re-
coneixements. Així, és membre corresponent de la Real 
Academia de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla (1988); el 
2006 va rebre la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajunta-
ment de Barcelona i el 2008 va ser nomenat membre de 
la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. 
En la seva faceta de docent, va rebre el Premi del Consell 
Social a la Qualitat en la Docència el curs 2010-2011 i el 
2012 va rebre la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra 
per la seva trajectòria docent i investigadora.

l’experimentació cinètica de Jordi Pericot
L’obra plàstica de Jordi Pericot és considerada un expo-
nent significatiu de l’art cinètic, ja que, mitjançant color 
i forma, pretén crear, en uns casos, la il·lusió d’alguna 
cosa que es mou i, en d’altres, experiències perceptives 
diferents obtingudes pels canvis de posició de l’espec-
tador que observa les obres. En ambdós casos, però, 
proposa un exercici de moviment partint de formes abs-
tractes o de figuracions. En el primer cas, seran figures 
geomètriques o altres formes, i en el segon, poden ser 
imatges de parts de figures humanes.

En el seu conjunt, l’obra de Pericot constitueix una 
manifestació clara de la seva evolució vital. En els seus 
inicis, les creacions mostren una forma poc acabada, 
encara que sempre regida pel moviment, cosa que re-
sulta un clar exponent de la seva personalitat jove. Pos-
teriorment, ja més madur i amb una formació filosòfica 
acadèmica, es produeix una evolució cap a formes més 
figuratives que es tradueix en les seqüències, que no 
tenen una funció lògica concreta, però sí suggerida retò-
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ricament. Finalment, la darrera etapa de la seva obra ve 
marcada pels impulsos que li provoquen les injustícies 
que es pateixen en el context social i polític. 

Jordi Pericot s’inicia en l’art cinètic de la mà del 
grup MENTE, a través del qual s’introdueix en el món 
cultural català i espanyol. L’autor divideix en sis períodes 
la seva pròpia trajectòria artística, els quals, tot i ser ben 
diferenciats estilísticament, s’encavalquen en el temps.18  
Són els següents.

1. les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)
Aquesta etapa correspon a tot el període inicial de Jordi 
Pericot com a pintor a París, des de la seva primera ex-
posició a la Galerie du Damier, l’any 1963, fins a la seva 
tornada a Barcelona. En aquesta època, l’informalisme 

dominava com a tendència en el panorama artístic de 
l’Estat espanyol, amb figures clau com Antoni Tàpies i 
els membres del grup El Paso. Aquesta línia estètica ani-
ria prenent protagonisme durant les Biennals Hispanoa-
mericanes celebrades a la dècada dels anys cinquanta i 
es convertiria en imatge de modernitat del país de cara a 
l’exterior, en un intent del règim franquista d’apropar-se 
a països com els Estats Units. 

Malgrat que Pericot residia a París, els seus inicis 
es van veure influïts per aquest ambient dominat per 
l’informalisme, motiu pel qual les seves primeres obres 
són una mostra d’aquesta tendència: es tracta d’unes 
pintures de formes vagues i gestuals, però que denoten 
un rigor geomètric que les distancia de la pràctica artís-
tica en voga al país.

18. Aquesta divisió ha estat elaborada a partir de la creada pel mateix autor i projectada a l’Espai d’Art Cinètic Jordi Pericot del Masnou.

Muntatge d’una exposició cinètica duta a terme a la Galeria 
René Metras.

Inauguració d’una exposició de Jordi Pericot a la Galeria Da-
mier de París, 1963.
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Un any després de la seva primera exposició in-
dividual, el 1964, exposa obra més realista, realitzada 
amb collage. El 196519 inicia un nou estil i presenta una 
galeria de monstres que recorden les pintures negres 
de Goya i l’art brut de Jean Dubuffet, en què combina 
les traces i els gruixos informalistes i gestuals amb una 
certa figuració, de marcat caràcter crític social i polític, 
com en el cas d’obres com Garrot (1970).

Per tant, hi ha alguns elements en aquestes obres 
que es convertiran en leitmotiv de tot el seu treball: d’una 
banda, un marcat component social i polític que el duu a 
realitzar unes obres profundament crítiques i, de l’altra, un 
interès pel moviment que percebem en la desfiguració i 
la superposició d’alguns personatges i dels seus rostres. 

Tant és així, que abandonada la seva carrera artís-
tica i, després d’uns anys dedicat a la docència i la in-
vestigació, Pericot reprèn el seu treball en aquesta línia 
pictòrica. És el cas de les seves sèries anomenades Per-
sonatges per pròtesi, com Alcalde amb pròtesi cerebral, 
Confusió i serenitat (1997), fins arribar a peces com Rei 
per pròtesi franquista (2004).

A partir del 1966, la seva obra es veurà directament 
influïda pel GRAV, amb qui mantenia una estreta relació. 
Per aquest motiu, es tornarà més lligada al moviment 
cinètic, experimentarà amb les lleis de la Gestalt amb 
obres de contrast entre figura i fons i en vermell i negre. 
Fins arribar a presentar una obra amb un forat o buit que 
precediria les seves investigacions posteriors en una ex-
posició d’Òmnium Cultural a París.

L’any 1962, Umberto Eco publicà Opera aperta, 
una lectura que influencia Pericot, que prefereix parlar 
de propostes i no d’obres en un sentit de «producte 
acabat». No creu en l’obra definitiva, ja que la societat 
està en contínua transformació i l’art, en conseqüència, 
ha de ser sempre una proposta perquè l’espectador 
la continuï o la refusi. Per aquest motiu, l’espectador 
juga un paper important en les seves realitzacions. El 
públic és cocreador de les obres, gràcies a la seva 
participació: 

«El espectador queda atado a la obra, ya sea por 
efectos ópticos o por los contenidos lúdicos de la mis-
ma. Y al no darle una obra definitiva permite que de-
sarrolle su imaginación, que es algo esencial y que se 
está perdiendo en esta sociedad tecnológica. Es decir, la 
obra de arte existe a partir de que el espectador la está 
contemplando; no en cuanto que está “colgada de la pa-

19. L’arxiu del Museu d’Art Contemporani de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú disposa de fotografies d’obres de Jordi 
Pericot realitzades els anys 1964 i 1965, i que actualment es troben en ubicació desconeguda.

Família esportiva, 1971.
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Retrat de Jordi Pericot realitzat per Antoni Miralda amb motiu de la seva segona exposició a París, 1964.
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red”. Simplificando, diríamos que es el espectador quién 
termina el cuadro; yo sólo se lo presento.»20 

A més, considera que l’artista no ha de treballar 
aïllat, sinó en col·laboració amb científics, sociòlegs, bi-
òlegs, semiòlegs, arquitectes... I igual que no creu en 
l’obra acabada, tampoc ho fa en el concepte de peça 
única. Per això el seu treball es troba directament relaci-
onat amb la noció d’obra múltiple, ja que considera que 
les obres han de ser seriades, industrialitzades.

«Tindrà un valor socioartístic si compleix la seva fun-
ció de ser seriada (l’obra), amb tota una sèrie de variants 
que permetin la seva industrialització i l’arribada al públic, 
però no com a peça adquirible sinó com a estructura 
artística inserida a la vida quotidiana de la societat. Que 
no s’hagi de comprar sinó que es visqui pel simple fet 
de viure. L’ideal seria col·laborar amb projectes estatals, 
municipals... Això està lluny i, de moment, s’ha de re-
córrer a la iniciativa privada, això és, a l’arquitectura. Així 
que s’hi incorpori, ja estarà viscuda per una societat. 
L’ideal és crear un marc a aquella societat. No tenir l’art 
penjat d’una paret sinó viure-hi. L’art-habitacle… serà un 
art destinat al públic: una estació de tren, una façana... 
Fetes per qui passi pel carrer.»21 

Pericot utilitza tot tipus de materials que li permetin 
experimentar en les seves propostes cinètiques: des 
de la fusta (com a base o suport de l’obra), passant per 
l’acer inoxidable, el metacrilat estriat o llis, el polièster i 
l’acetat de cel·lulosa. L’ús de materials està estretament 
unit a la funció que han de desenvolupar en l’obra, con-
dicionada per la possibilitat d’expressió, forma i color, i 
creen una sèrie d’interdependències.

2. el moviment per la reflexió. miralls guerxos 
(1965-1968)
Aquesta etapa cinètica pròpiament dita correspon als 
anomenats Miralls guerxos, un terme creat per Alexan-
dre Cirici Pellicer per fer referència a les obres, la majoria 
peces de gran format, que es componen d’estructures 
tortes (d’aquí el nom) d’acer i planxes policromades. 
L’ús d’aquests materials està estretament condicionat 
a les seves possibilitats expressives i d’interdependència 
entre forma, color i espai. Les planxes polides d’acer 
inoxidable permeten estudiar la reflexió per provocar una 
percepció inèdita de l’espai. És a dir, la idea fonamental 
és reflectir una imatge determinada en acer ondulat al 
qual s’afegeixen estructures de fusta pintades que ge-
neren efectes de color i de relleu.

Per realitzar aquestes estructures, va ser bàsica la 
influència dels Quadri specchianti, de Michelangelo Pisto-
letto, que eren obres realitzades amb planxes d’acer i que 
Pericot va poder observar a la Galerie Ileana Sonnabend 
de París, l’any 1964 i a finals del 1967. Els efectes del 
reflex, tant en les obres de Pistoletto com en els Miralls 
guerxos (superfícies d’acer inoxidable polit ondulat), eren 
supeditats al moviment de l’espectador. Pericot els expo-
sa en el primer MENTE, l’any 1968. L’acer inoxidable polit 
li permetia donar les curvatures necessàries per crear 
una sèrie de jocs visuals que el feien endinsar-se per 
camins desconeguts per ell mateix. L’ajuden a estudiar la 
reflexió, provocant una percepció inèdita de l’espai, una 
percepció del moviment que s’aconsegueix mitjançant 
les variants perceptives de llum, color i textura que es 
reflecteixen en l’acer quan l’espectador es desplaça.

20. Dins de: Pons, A. «Jordi Pericot». El Noticiero Universal [Barcelona], (9 gener de 1970). Recollit per: Julián, Inmaculada. El arte cinético en Espa-
ña. Barcelona: Cátedra, 1985. P. 127.
21. Declaracions personals de Jordi Pericot en una entrevista no publicada feta per Imma Julián l’any 1972, citada a: Julián, Inmaculada. El arte 
cinético en España. Barcelona: Cátedra, 1985.
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3. el moviment per a la refracció. Plàstic estriat 
(1966-1971)
Pràcticament en paral·lel als Miralls guerxos, Pericot treba-
lla en obres amb un suport de fusta, sobre la qual munta 
una caixa amb una tapa de làmina de metacrilat estriat. En 
el fons, hi disposa una cartolina prèviament pintada amb 
ratlles, rombes o triangles, segons l’efecte i la funció que 
vulgui obtenir. Aquesta estructura té com a objectiu 
que, a través del moviment de l’espectador, es produeixin can-

vis reals de formes i colors, i es crea la impressió que aques-
ta estructura vibra en una contínua transformació. D’aquesta 
manera s’aconsegueix una gran varietat d’efectes cromàtics. 

En aquestes propostes, denominades Espais R pel 
mateix Pericot, el tema segueix sent l’espai virtual pro-
duït pel desplaçament de l’espectador, però, en aquest 
cas, els elements del fons es refracten a través d’una 
superfície transparent i estriada en prismes. Així, es trac-
ta d’un moviment per refracció.

Espai, llum i color, 1967. Espai 7, 1967.
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Les peces de Pericot en aquests anys estan forta-
ment influïdes per l’obra de l’artista cinètic per excel-
lència, Victor Vasarely, tot i que amb alguna petita variant. 
El cinetisme del creador hongarès és fonamentalment 
pictòric, mentre que Pericot hi afegeix l’element del re-
lleu. Això és degut al fet que persegueix específicament 
dos propòsits: l’espai i l’estètica del moviment. Aquests 
dos punts els aconsegueix amb peces que ofereixen la 
sensació d’inclusió en l’espai. Pictòricament es val del 
joc del color, però, a més, afegeix l’ombra del relleu i la 
llum real de l’objecte.

A més, aquestes peces recorden les obres estria-
des de Yaacov Agam, o les Physiocromies, de Cruz-Díez 

—que també treballa entorn del tema de la inestabilitat 
d’allò bidimensional i les vibracions—, i els relleus de 
Julio Le Parc, com és el cas de Muro de láminas refle-
jantes (1966).

4. el mòdul cinètic t. tronc de con (1968-1972)
Durant la realització dels Miralls guerxos, Pericot s’ado-
na que la curvatura ideal es donaria a l’interior d’una 
esfera que provoqués reflexos infinits. Aquest fou el 
punt de partida del Mòdul T, en el qual desenvoluparia 
la definició de la Gestalt de l’espai com a projecció d’un 
punt a l’infinit. Per dur a terme aquests mòduls, fou 
essencial l’aparició del metacrilat metal·litzat (de l’em-
presa Rhône-Poulenc), que suposà una descoberta que 
li permetria treballar a un altre nivell.

El repte és que, teòricament, la projecció d’un punt 
a l’infinit només es pot donar a l’interior d’una esfera 

Incisió complementària amb espai, 1969.

Inauguració d’una exposició de Jordi Pericot duta a terme a la 
Galeria René Metras. A la imatge, Santiago Pericot, Joan Mas 
i René Metras.
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reflectora. Això suposa que per a l’espectador resulta 
impossible visualitzar aquest punt interior. Per aquest 
motiu, adopta com a solució un tronc de con buit i metal-
litzat, mitja esfera o un conus truncat, perquè es reflec-
teixi cap a l’espectador, i sorgeix així el Mòdul T. Aquest 
mòdul consta d’una base pintada (i que fa un reflex que 
l’espectador observa mentre es va movent) a sobre de la 
qual es disposen una sèrie de cons truncats, tallats per 
baix, i realitzats amb el metacrilat metal·litzat.

Les obres que contenen el Mòdul seriat T consistei-
xen en una caixa amb tapa de vidre. El fons és una su-
perfície llisa i pintada. En les obres més primerenques, 
treballa amb fons de figures analògiques, per després 

passar a l’abstracció geomètrica, perquè considera que 
condicionava menys l’espectador. Aquesta superfície 
base es divideix en coordenades i en el punt d’intersec-
ció es col·loquen els cons. Els cons estan metal·litzats i 
reflecteixen en el seu exterior el fragment de color i for-
ma que limiten. Sobre aquests cons es col·loca la tapa, 
de metacrilat estriat o llis, que contribueix als efectes de 
reflexió, de manera que es creen espais de vibració cro-
màtica, que donen un valor calidoscòpic a l’obra. 

Els títols d’aquestes peces són com equacions ma-
temàtiques. Això té relació directa amb la idea d’obra 
múltiple o obra seriada i la possibilitat d’industrialització. 
Aquesta voluntat d’obra múltiple i col·lectiva va donar 
forma a l’anomenat Mòdul T, que esdevé el primer mò-
dul artístic del nostre país.

Aquestes obres, a més de conviure en el temps amb 
les de plàstic estriat, s’hi relacionen de manera con-
ceptual. Mentre el con truncat es basa en la reflexió, el 
plàstic estriat es basa en la refracció, tot seguint teories 
de psicologia de la percepció i la teoria de la percepció 
visual. És a dir, en l’estudi i l’anàlisi del fenomen que 
hi ha entre el que es mostra, el que s’expressa i el que 
s’interpreta. 

Aquest estudi es convertiria en un dels eixos de 
la carrera de Pericot, i el continuà aprofundint des de la 
seva càtedra de teoria de la comunicació, a la Universi-
tat Pompeu Fabra, i en llibres com Mostrar para decir 
(1987), en què afirma que «la estrategia de comunicar 
es expresar de tal manera una información que la inter-
pretación, por parte del sujecto receptor, sea la que tu 
buscas». Tal com ell mateix afirmaria, va ser anys més 
tard quan s’adonà que les seves investigacions sempre 
han estat entorn de les mateixes preocupacions: entre 
allò que es diu i allò que s’entén, o entre fer una obra i 
el que percep l’espectador. 

Oposició de nou plans A-R sobre espai 77-324 T, 1971.
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5. la tensió entre ésser i buit. Formes, colors i buits 
(1971-1974)
A partir del 1971, aproximadament, inicia una nova eta-
pa en la seva trajectòria artística que estarà íntimament 
relacionada amb els estudis de filosofia que cursava en 
aquells anys: la tensió entre ser i buit. Aquest últim és 
un element que sempre l’havia atret, des de la seva 
primera experiència en l’exposició col·lectiva d’Òmnium 
Cultural a París, l’any 1966, en què Pericot havia inclòs 
en una obra un forat. 

La seva idea era recuperar l’element del que no és 
i tractar-lo com a ser. En l’àmbit conceptual i filosòfic, 

Pericot considera que cada persona és el resultat del seu 
bagatge intel·lectual, però, sobretot, del que manca per 
saber, que és el que veritablement ens potencia, el que 
ens fa moure. És a dir, el que no és és un motor, si no, 
quedaríem paralitzats en allò que ja sabem.

Seguint aquest ideari, i amb la voluntat de vincular 
la pràctica artística amb la realitat de l’entorn, el que 
sempre havia estat la seva vocació, el forat o buit, que 
havia estat present al llarg de la seva obra, adquireix una 
nova dimensió: deixa de ser una absència passiva i es 
transforma en una necessitat activa, adquireix un signi-
ficat. Per aconseguir-ho, situa els tres elements (forma, 
color i buit) en un pla d’igualtat i inicia així una sèrie 
basada en la combinatòria matemàtica.

Igual que en les seves obres anteriors, en aquest 
cas, la mobilitat de l’espectador torna a ser indispensa-
ble per poder combinar color i ombra, relleu i pla, ab-
sència i presència. En aquest cas, però, hi integra el 
buit mitjançant peces d’alumini anoditzat amb formes 
geomètriques policromades en correspondència directa 
amb el forat. Aquestes peces se situen sobre una es-
tructura de fusta dividida en compartiments quadrats. 

Malgrat haver arribat a aquest nivell conceptual en 
les seves obres, Pericot comença a sentir-se esgotat 
de l’abstracció geomètrica i considera que està arribant 
l’hora d’abandonar aquesta faceta en la seva carrera, ja 
que continuar-la l’abocaria a l’autoplagi.

6. el cinetisme orgànic. les figures retòriques 
(1981-1984)
Aquest esgotament creatiu el fa considerar que el seu 
interès pels elements abstractes el porta a una pro-
ducció desvinculada de la realitat social. És el moment 
en què Pericot finalitza la llicenciatura de filosofia pura 
i intenta vincular la pràctica artística amb la realitat 

Rotació i intersecció de dos buits sobre buit 17, 1973.
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de l’entorn com, d’altra banda, sempre havia estat la 
seva vocació. 

Així, passa d’idees abstractes a situacions amb 
significats pragmàtics; recorre a les tècniques de la 
persuasió i utilitza figures retòriques. Adopta les imat-
ges analògiques, emprant com a material estètic el mo-
viment en situacions pragmàtiques i quotidianes. Els 
continguts estan enquadrats en els moviments retòrics 
i les tècniques argumentals de la persuasió.

Tot i això, el moviment i el temps continuen sent 
part essencial de les obres, però ara fixats en dues di-

mensions i seqüencialment (fet que recorda fotografies 
històriques d’Eadweard Muybridge22). Incorpora foto-
grafies serigrafiades, amb les quals s’allunya de l’abs-
tracció, i parteix de formes naturals en què incorpora 
la figura humana (autoretrats) i els gestos de l’individu, 
per exemple, realitzant propostes a partir del moviment 
d’una boca pronunciant el manifest comunista, amb les 
quals enllaça amb pràctiques de l’art conceptual, l’acció 
o la performance. És a dir, continua essent cabdal la 
significació social i política del seu treball.

De manera progressiva, Jordi Pericot va abandonant 
el món de l’art per centrar-se en la seva vessant peda-
gògica i de teòric. En conseqüència, considera que ha 
esgotat la via cinètica i que la seva tasca podia continuar 
molt millor a través de la docència i la teoria del disseny 
a la Universitat.

S’acomiada definitivament dels cercles artístics 
el 1984, any en què realitza la seva última obra com a 
professional: el quadre MeRdA, en què, de manera di-
rectíssima, protesta contra la vessant més mercantil de 
l’art a través d’una seqüència de sis autoretrats que en 
conjunt pronuncien la paraula merda. A més, realitza una 
vintena de peces d’1,50 x 1,50 m per a una exposició 
que mai no s’arribaria a dur a terme.

22. Fotògraf i investigador anglès de la imatge (1830-1904)

Imatges pàgines següents. 
Pàgina esquerra: Jordi Pericot al seu estudi 

durant el muntatge del Mòdul T. 
Pàgina dreta: Jordi Pericot al seu estudi 

amb una obra de la seva etapa sobre 
la tensió entre l’ésser i el buit.

MeRdA, 1984.
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L’Espai d’Art Cinètic Jordi Pericot és el resultat de l’esti-
ma de l’artista pel seu poble natal i de l’estreta relació 
mantinguda els darrers anys amb el Museu Municipal 
de Nàutica del Masnou, especialment a partir del 2007, 
quan l’Ajuntament del Masnou, a través del Museu Mu-
nicipal, engegà un intens treball d’estudi, catalogació 
i restauració de la seva obra (realitzada per Montse 
Pons) per posteriorment inaugurar l’exposició «Jordi 
Pericot, vint anys d’art cinètic (1964-1984) + gràfics 
actuals» al mateix Museu i que acabaria sent itinerant 
per diferents museus de la província entre el 2007 i 
el 2010.

Aquest fet seria la gènesi del futur espai, tot i que 
des del 2005 es mantingueren converses amb l’artista 
per tal que fes efectiva una donació d’una part de la 
seva obra al municipi. Tant és així que, a partir del 2010, 
s’impulsà la preservació de la col·lecció i la possibilitat 
d’una donació permanent de les obres. 

Finalment, i gràcies a la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, l’Espai d’Art Cinètic fou inaugurat el 17 
de desembre del 2011 en una sala de 100 m2 annexa al 
Museu Municipal de Nàutica del Masnou, província de 
Barcelona, on s’exposen de manera permanent 32 de 
les 74 obres donades per Pericot. Aquestes obres es tro-
ben dividides en 6 àmbits, corresponents a les diferents 
etapes en què es pot dividir la trajectòria de l’artista: 
1. Les albors del cinetisme. París 
 (1963-1972)
2. El moviment per a la reflexió. Miralls guerxos 
 (1965-1968)
3. El moviment per a la refracció. Plàstic estriat 
 (1966-1971)

4. El mòdul cinètic T. Tronc de con 
 (1968-1972)
5. La tensió entre ésser i buit. Formes, colors i buits 

(1971-1974)
6. El cinetisme orgànic. Les figures retòriques 
 (1981-1984) 

Així, aquest espai té com a objectiu albergar, exhibir 
i estudiar les obres cinètiques llegades a l’Ajuntament 
del Masnou, així com també les donacions i adquisicions 
posteriors d’obres vinculades a aquest corrent artístic. A 
més d’aquestes funcions museístiques bàsiques, aquest 
espai pretén ser dinàmic i amb una tasca investigadora 
rellevant sobre l’art cinètic internacional i la seva influ-
ència en el món actual de la comunicació audiovisual, 
l’art i el disseny. 

Tot això té com a finalitat donar a conèixer el mo-
viment cinètic com a precedent artístic de les formes 
actuals de comunicació audiovisuals, del disseny i de 
l’art digital, i els valors que representa la participació en 
l’obra d’art, una de les aportacions més significatives de 
l’art cinètic, així com també de les possibilitats comu-
nicatives i artístiques que ofereix la interactivitat digital, 
que permetran comprendre millor les noves formes de 
comunicació visual i objectual. 

La comunicació, que el cinetisme va basar en la 
participació, ha deixat de ser dual per situar-se, amb les 
tecnologies digitals, en el si d’una gran massa d’espec-
tadors en permanent diàleg i susceptibles d’esdevenir 
coautors de l’obra. Aquest nou fenomen obre un gran 
ventall de possibilitats per a les futures estratègies co-
municatives.

espai d’art cinètic Jordi Pericot
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Jordi Pericot , a l’Espai d’Art Cinètic, 
dies abans de la inauguració a l’any 2011.
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inventari de l’obra cedida per Jordi Pericot

m-003962
Títol: 33/D15. Rapports
Datació: IX-1963
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 100 x 81 cm

m-003967
Títol: P1
Datació: 1961
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 73 x 60 cm
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Les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)

m-003969
Títol: P45
Datació: 1963
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 80 x 65 cm

m-003968
Títol: M46
Datació: 1963
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 116 x 88 cm
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m-003971
Títol: P10
Datació: 1963
Material / tècnica: tela, pintura a l’oli sobre tela
Dimensions: 73 x 60 cm

m-003972
Títol: M27
Datació: 1963
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 73 x 60 cm

Les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)
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m-003973
Títol: D4/14
Datació: 1963
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 81 x 67 cm

m-003974
Títol: M24
Datació: 1963
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 73 x 60 cm

Les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)
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Les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)

m-003976
Títol: M26
Datació: 1963
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 81 x 65 cm

m-003908
Títol: 13 - D3
Datació: 1963
Material / tècnica: tela, pintura a l’oli sobre tela
Dimensions: 60 x 73 cm
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Les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)

m-003979
Títol: D8/18
Datació: 1963
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 92 x 73 cm

m-003980
Títol: D1/11
Datació: 1963
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 81 x 65 cm
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m-003964
Títol: PY
Datació: 1964
Material / tècnica: tela, pintura a l’oli sobre tela
Dimensions: 65 x 54 cm

m-003963
Títol: PX
Datació: 1964
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 92 x 73 cm

Les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)
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m-003965
Títol: PM
Datació: 1964
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 80 x 79 cm

m-003966
Títol: PZ
Datació: 1964
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 130 x 89 cm

Les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)
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m-003978
Títol: P51
Datació: 1964
Material / tècnica: tela, pintura a l’oli sobre tela
Dimensions: 65 x 54 cm

Les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)

m-003961
Títol: PR
Datació: 1964
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 92 x 73 cm
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Les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)

m-003958
Títol: D9-P83. Deux visages
Datació: 1964
Material / tècnica: tela, 
pintura vinílica i oli sobre tela
Dimensions: 92 x 36,5 cm
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Les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)

m-003975
Títol: P54
Datació: 1964
Material / tècnica: tela, pintura a l’oli sobre tela
Dimensions: 92 x 73 cm

m-003977
Títol: P50
Datació: 1964
Material / tècnica: tela, pintura a l’oli sobre tela
Dimensions: 65 x 54 cm
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m-003981
Títol: Inpop
Datació: 1965
Material / tècnica: tela, pintura vinílica sobre tela
Dimensions: 130 x 97 cm

Les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)

m-003970
Títol: Trous actifs
Datació: 1966
Material / tècnica: tela, pintura vinílica i calat sobre tela
Dimensions: 69 x 52 cm
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m-003911
Títol: Cara nova d’etiqueta
Datació: 1967
Material / tècnica: tela, pintura a l’oli sobre tela
Dimensions: 72,5 x 72,5 cm

Les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)

m-003943
Títol: Senyor arc de Sant Martí
Datació: 1968
Material / tècnica: tela, pintura a l’oli sobre tela
Dimensions: 64,5 x 53,5 cm
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m-003910
Títol: Garrot
Datació: 1970
Material / tècnica: tela, pintura a l’oli sobre tela
Dimensions: 91,5 x 72,5 cm

Les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)

m-003959
Títol: Defroqué
Datació: 1971
Material / tècnica: paper, tècnica mixta sobre paper
Dimensions: 66 x 87 cm
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Les primeres albors del cinetisme. París (1963-1972)

m-003909
Títol: Família esportiva
Datació: 1971
Material / tècnica: paper, dibuix i pintura sobre paper
Dimensions: 59 x 68,5 cm
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m-003940
Títol: Espai 1 en blanc
Datació: 1967
Material / tècnica: fusta, fusta volumètrica, pintada
Dimensions: 50 x 39,5 x 4 cm

El moviment per a la reflexió. Miralls guerxos (1965-1968)

m-003941
Títol: Espai virtual
Datació: 1966
Material / tècnica: fusta, metacrilat estriat sobre 
collage volumètric, metacrilat, estriat
Dimensions: 35,5 x 35,5 x 7 cm
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m-003933
Títol: Espai 6. Nu a l’espai
Datació: 1967
Material / tècnica: acer, laminat, fusta, 
fusta volumètrica pintada amb miralls guerxos 
Dimensions: 116,2 x 96 x 37 cm

m-003934
Títol: Espai 8
Datació: 1967
Material / tècnica: acer, laminat, fusta, 
fusta volumètrica pintada amb miralls guerxos
Dimensions: 98,5 x 86 x 39 cm

El moviment per a la reflexió. Miralls guerxos (1965-1968)
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m-003935
Títol: Espai 7
Datació: 1967
Material / tècnica: acer, laminat, fusta, fusta mòbil pintada i miralls guerxos
Dimensions: 103 x 88,5 x 17,5 cm

El moviment per a la reflexió. Miralls guerxos (1965-1968)
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m-003936
Títol: Espai 8A
Datació: 1968
Material / tècnica: acer, laminat
Material / tècnica: fusta, pintada
Dimensions: 60 x 60 x 7,5 cm

El moviment per a la reflexió. Miralls guerxos (1965-1968)

m-003932
Títol: Espai 12
Datació: 1967
Material / tècnica: fusta, fusta volumètrica pintada 
amb miralls guerxos, acer, laminat
Dimensions: 93 x 68,5 x 17,2 cm
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El moviment per a la refracció. Plàstic estriat (1966-1971)

m-003929
Títol: Espai 10 R blau - violeta
Datació: 1968
Material / tècnica: cartolina, metacrilat estriat 
sobre pintura, metacrilat, estriat, fusta
Dimensions: 59 x 59 x 5,7 cm

m-003930
Títol: Incisió complementària amb espai
Datació: 1969
Material / tècnica: cartolina, tècnica mixta, 
metacrilat, fusta
Dimensions: 59 x 59 x 6,2 cm
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m-003931
Títol: Incisió V-R en quatre temps
Datació: 1969
Material / tècnica: cartolina, tècnica mixta, 
metacrilat, fusta
Dimensions: 71 x 71 x 9 cm

El moviment per a la refracció. Plàstic estriat (1966-1971)

m-003926
Títol: Incisió 4x3-3 espai 63R
Datació: 1971
Material / tècnica: cartolina, metacrilat estriat 
sobre pintura, metacrilat, estriat, fusta
Dimensions: 90 x 90 x 7,7 cm
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m-003928
Títol: Incisió 4x3-1 espai 61R
Datació: 1971
Material / tècnica: cartolina, metacrilat estriat 
sobre pintura, metacrilat, estriat, fusta
Dimensions: 90 x 90 x 7,6 cm

El moviment per a la refracció. Plàstic estriat (1966-1971)

m-003927
Títol: 4x4 en espai 57R vermell i blau
Datació: 1971
Material / tècnica: cartolina, metacrilat estriat 
sobre pintura, metacrilat, estriat, fusta
Dimensions: 47,9 x 49,7 x 7,7 cm
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m-003915
Títol: Espai 52-576 T progressió discontínua 
en blanc i negre
Datació: 1971
Material / tècnica: fusta, pintura i metacrilat metal·litzat 
sobre fusta, metacrilat, metal·litzat
Dimensions: 121,5 x 121,5 x 9,5 cm

El mòdul cinètic T. Tronc de con (1968-1972)

m-003917
Títol: Espai 41 T-576 T variants progressives
Datació: 1969
Material / tècnica: fusta, pintura i plàstic 
metal·litzat sobre fusta, plàstic, metal·litzat
Dimensions: 114,5 x 114,5 x 10 cm
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m-003914
Títol: Oposició de nou plans A-R sobre espai 77-324 T
Datació: 1971
Material / tècnica: fusta, pintura i metacrilat metal·litzat sobre fusta, 
metacrilat, metal·litzat
Dimensions: 90 x 90 x 9 cm

El mòdul cinètic T. Tronc de con (1968-1972)
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m-003912
Títol: Rotació d’un punt sobre buit 361 T/i
Datació: 1972
Material / tècnica: fusta, pintura i metacrilat 
metal·litzat sobre fusta, metacrilat, metal·litzat
Dimensions: 94,5 x 94,5 x 8,5 cm

El mòdul cinètic T. Tronc de con (1968-1972)

m-003916
Títol: Espai 75-289 T-Transparent /B
Datació: 1971
Material / tècnica: fusta, dibuix i metacrilat transparent 
sobre fusta, metacrilat
Dimensions: 90 x 90 x 9 cm
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m-003939
Títol: Estudi 1971
Datació: 1971
Material / tècnica: fusta, fusta pintada i calada
Dimensions: 118 x 118 cm

m-003942
Títol: Espai i forma / 16 A-4 centros
Datació: 1971
Material / tècnica: fusta, pintura i calat sobre fusta
Dimensions: 100,5 x 100,5 cm

La tensió entre ésser i buit. Formes, colors, buits (1971-1974)
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m-003923
Títol: Progressió orgànica segons atzar, buit 11
Datació: 1972
Material / tècnica: alumini, alumini anoditzat, pintat i calat 
sobre fusta, fusta
Dimensions: 118,5 x 118,5 x 7,5 cm

La tensió entre ésser i buit. Formes, colors, buits (1971-1974)
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La tensió entre ésser i buit. Formes, colors, buits (1971-1974)

m-003924
Títol: Desplaçament d’1 punt sobre buit (4) forma 
i color en 99 mòduls
Datació: 1972
Material / tècnica: alumini, alumini anoditzat, pintat 
i calat sobre fusta, fusta
Dimensions: 170 x 141 x 7,4 cm

m-003925
Títol: Possibles permutacions buit 12 sobre mòdul 
forma-color
Datació: 1972
Material / tècnica: alumini, alumini anoditzat, 
pintat i calat sobre fusta, fusta
Dimensions: 146 x 146 x 7,8 cm
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m-003937
Títol: Buits (7) circulars en diferents direccions 
per forma i color
Datació: 1972
Material / tècnica: alumini, anoditzat, pintat, calat, 
fusta
Dimensions: 113,5 x 113,5 x 7,5 cm

m-003944
Títol: Buit 2 forma i color en 8 variants sobre 7 plans 
a l’espai (64) roig i violeta
Datació: 1972
Material / tècnica: alumini, alumini anoditzat pintat 
i calat sobre fusta, fusta
Dimensions: 124 x 124 x 13,5 cm

La tensió entre ésser i buit. Formes, colors, buits (1971-1974)



71

La tensió entre ésser i buit. Formes, colors, buits (1971-1974)

m-003945
Títol: Buits 8 volumètrics 2 a 2 en variants hexaèdriques
Datació: 1972
Material / tècnica: alumini, alumini anoditzat pintat 
i calat sobre fusta, fusta
Dimensions: 114 x 114 x 7,5 cm
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La tensió entre ésser i buit. Formes, colors, buits (1971-1974)

m-003921
Títol: Buits (14) progressions d’1 a 36 x 6 condicionats 
per forma i color en sis nivells de l’espai
Datació: 1973
Material / tècnica: alumini, alumini anoditzat, 
pintat i calat sobre fusta, fusta
Dimensions: 113 x 113 x 11,3 cm

m-003922
Títol: Rotació i intersecció de dos buits sobre buit 17
Datació: 1973
Material / tècnica: alumini, alumini anoditzat brillant, 
pintat i calat sobre fusta, fusta
Dimensions: 150,5 x 150 x 8 cm
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El cinetisme orgànic. Les figures retòriques (1981-1984)

m-003946
Títol: Relació de grup 1 en fons blanc
Datació: 1981
Material / tècnica: fusta, pintura vinílica sobre fusta
Dimensions: 119,5 x 119,5 cm
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El cinetisme orgànic. Les figures retòriques (1981-1984)

m-003948
Títol: Presència silenciosa
Datació: 1982
Material / tècnica: fusta, pintura vinílica sobre fusta
Dimensions: 150 x 150 cm

m-003947
Títol: Moviment progressiu
Datació: 1981
Material / tècnica: fusta, pintura vinílica sobre fusta
Dimensions: 150 x 150 cm
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El cinetisme orgànic. Les figures retòriques (1981-1984)

m-003920
Títol: Moviment vital
Datació: 1983
Material / tècnica: fusta, serigrafia sobre fusta
Dimensions: 150 x 150 cm

m-003919
Títol: Seqüència en present
Datació: 1983
Material / tècnica: fusta, pintura sobre fusta
Dimensions: 150 x 150 cm
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El cinetisme orgànic. Les figures retòriques (1981-1984)

m-003918
Títol: Poema en silenci (manifest comunista)
Datació: 1983
Material / tècnica: fusta, serigrafia sobre fusta
Dimensions: 150 x 150 cm

m-003949
Títol: Múltiples ulls per a una mirada
Datació: 1983
Material / tècnica: fusta, pintura sobre fusta
Dimensions: 150 x 150 cm
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m-003950
Títol: Seqüència en primer pla
Datació: 1984
Material / tècnica: fusta, pintura vinílica sobre fusta
Dimensions: 150 x 150 cm

El cinetisme orgànic. Les figures retòriques (1981-1984)

m-003938
Títol: Egomassa
Datació: 1984
Material / tècnica: fusta, pintura vinílica sobre fusta
Dimensions: 150 x 150 cm
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m-003960
Títol: MeRdA
Datació: 1984
Material / tècnica: fusta, pintura vinílica sobre fusta
Dimensions: 150 x 150 cm

m-003951
Títol: Equip d’identitats en passat
Datació: 1984
Material / tècnica: fusta, pintura vinílica sobre fusta
Dimensions: 150 x 150 cm

El cinetisme orgànic. Les figures retòriques (1981-1984)
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Personatges per pròtesi

m-003952
Títol: Alcalde amb pròtesi cerebral
Datació: 1997
Material / tècnica: paper, pintura sobre paper
Dimensions: 49,6 x 39,5 cm

m-003957
Títol: Uniformes descerebrats
Datació: 1978
Material / tècnica: paper, collage i cera sobre paper
Dimensions: 49,5 x 39,5 cm
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m-003955
Títol: Burgès amb pròtesi democràtica
Datació: 2002
Material / tècnica: paper, pintura i cera sobre paper
Dimensions: 47,5 x 40,5 cm

Personatges per pròtesi

m-003953
Títol: Confusió i serenitat
Datació: 1997
Material / tècnica: paper, pintura i cera sobre paper
Dimensions: 65,3 x 50,3 cm
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m-003954
Títol: Integrista per pròtesi religiosa
Datació: 2003
Material / tècnica: paper, pintura a la cera sobre paper
Dimensions: 50,1 x 32,6 cm

m-003956
Títol: Rei per pròtesi franquista
Datació: 2004
Material / tècnica: paper, pintura i cera sobre paper
Dimensions: 60,3 x 46 cm

Personatges per pròtesi
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1931. Neix al Masnou.

1942-1947. Estudia a l’Escuela Normal de Magisterio de 
Barcelona.

1948. Títol de Maestro de Primera Enseñanza. Madrid.

1956. Oposicions a l’Instituto de Investigaciones y Expe-
riencias Cinematográficas (IIEC) de Madrid.

1958-1960. Estudia a la Facultat de Lletres de la Univer-
sitat de Tolosa. 

1959. Certificat de Langue Française. Universitat de Tolosa.

1960. Diploma per a l’ensenyament de francès a l’estran-
ger. Universitat de Tolosa.

1960. Certificat d’Études Françaises Supérieurs. Univer-
sitat de Tolosa.

1960. Viatge a les Antilles becat per l’Institut d’Educació 
i Ciència francès.

1960-1969. Resideix a París, on col·labora amb el Centre 
Pédagogique de París, a la secció d’Imatge Cinematogràfica.

1961-1966. Professor de literatura espanyola a l’Institut 
Chaillot de París.

1963. Primera exposició personal com a pintor a la Galerie 
du Damier, París.

1964. Es casa a Wemding (Alemanya) amb Gisa Mohr.

1967-1969. Professor d’història de l’art i llengua i literatura 
francesa a l’Escola de Periodisme del CIC, Barcelona.

1968. Rep l’encàrrec de refundar i dirigir l’Escola de Dis-
seny Elisava, Barcelona. 

1968-1980. Director de l’Escola Superior de Disseny Eli-
sava. Barcelona.

1970. Participa en la tancada d’intel·lectuals de Mont-
serrat.

1972. Participa a la XXXVI Biennal de Venècia.

1972-1975. Soci de l’Agrupació de Disseny Industrial, Dis-
seny Gràfic i Interiorisme del Foment de les Arts Decora-
tives. Membre de la Junta Directiva de l’ADI/FAD.

1975. Es llicencia en Filosofia i Lletres, secció filosofia, a 
la Universitat de Barcelona.

1977-1980. Encarregat de curs a la Facultat de Ciències 
de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Professor de teoria de la imatge.

1979-1990. Membre electe de la Junta de Govern de la 
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

1980-1981. Director del Departament de Morfologia de 
la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

cronobiografia
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1980. Membre fundador del consell de redacció de la 
revista universitària Anàlisi, Quaderns de Comunicació i 
Cultura, editada pel Departament de Teoria de la Comuni-
cació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

1980-1981. Membre del consell de redacció de la revista 
universitària Anàlisi, Quaderns de Comunicació i Cultura, 
editada pel Departament de Teoria de la Comunicació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.

1980-1991. Catedràtic d’anàlisi de les formes visuals. 
Teoria de la imatge de la Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona. Desenvolupa el pla docent 
de l’especialitat de Disseny a la Facultat de Belles 
Arts.

1981. Rep la Medalla del Foment de les Arts Decora-
tives FAD a l’Escola Elisava per la seva tasca com a 
docent.

1981. Membre fundador del Consell de Disseny de la Ge-
neralitat de Catalunya per homogeneïtzar el grafisme i la 
plàstica, la retolació i el disseny i, en general, tot allò que 
incideix en la identitat pública de Catalunya.

1981-1985. Membre del grup de treball de Temes Gràfics 
del Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya. 
Elaboració dels projectes d’identificació dels organismes 
de la Generalitat, senyalització urbana, etc. 

1981-1985. Professor d’imatge i persuasió a la Facultat de 
Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

1981-1987. Membre del tribunal de les proves d’accés a 
la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

1982. Membre de la Comissió Gestora de l’Ens Català del 
Disseny per elaborar el Llibre blanc de l’ensenyança del 
disseny a Catalunya, per a la creació d’un ens superior de 
disseny de Catalunya. 

1982-1984. Coordinador de les especialitats d’imatge i dis-
seny de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Bar-
celona. Elaboració del Pla d’estudis d’imatge i disseny de 
la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

1982-1986. Fundador i director del Departament de Teoria 
de la Imatge i de l’Entorn. Universitat de Barcelona.

1983. Membre fundador de l’Associació Catalana de Se-
miòtica de Barcelona.

1984. Presenta la seva tesi doctoral: La imatge visual i 
la interacció de llenguatges en l’acte de comunicació, a 
Geografia i Història, secció Història de l’Art. Universitat 
de Barcelona.

1984. Tanca la seva faceta dedicada a les arts per cen-
trar-se en el món de la pedagogia i la teoria del disseny.

1984. Membre fundador de la Junta Directiva de la Socie-
tat Catalana de Comunicació. Institut d’Estudis Catalans. 

1984-1986. Director del Departament de Teoria de la Imat-
ge i de l’entorn de la Facultat de Belles Arts de la Univer-
sitat de Barcelona.

1985. Membre fundador i col·laborador de la revista 
universitària Imatge i Entorn, editada pel Departament 
d’Imatge i Entorn de la Facultat de Belles Arts de la Uni-
versitat de Barcelona. 
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1985-1989. Membre fundador de la Junta de Govern de 
la Societat Catalana de Comunicació, Institut d’Estudis 
Catalans.

1986-1991. Coordinació de l’àmbit de Disseny del De-
partament d’Estructura de la Imatge i de l’Entorn de la 
Facultat de Belles Arts de Barcelona. 

1987. Firma un acord de col·laboració entre el Departa-
ment d’Estructura de la Imatge i de l’Entorn de la Facul-
tat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i l’Es-
cola Superior de Belles Arts i Disseny de Braunschweig 
(Alemanya) dins del marc Erasmus.

1987. Nomenament com a catedràtic numerari de la 
Universitat de Barcelona. Coordinador de l’especialitat 
de Disseny de la Facultat de Belles Arts. Professor de 
Teoria del Disseny.

1987. Organitza el Primer Congrés de Disseny Gràfic i 
Comunicació Visual (dut a terme entre Barcelona i Me-
norca).

1987- 2012. Fundador, director i col·laborador de la revis-
ta Temes de Disseny.

1988. Acadèmic de la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría, Sevilla.

1988-1990. Membre fundador del Consell Assessor del 
museu Gem-Art, Barcelona.

1989-1991. President adjunt de la divisió de Ciències Hu-
manes i Socials de la Universitat de Barcelona.

1989-1991. President de les comissions d’informàtica i 
investigació de la Divisió de Ciències Humanes i Socials 
de la Universitat de Barcelona.

1989. Projecte acadèmic per a l’Escola Superior de Dis-
seny Tèxtil.

1989. Pla d’estudis de l’Escola Superior de Disseny Tèx-
til i de la Confecció. En col·laboració amb Xavier Ruiz-
Collantes.

1990. Creació del Centre Superior d’Ensenyança i Inves-
tigació del Disseny, en col·laboració amb Xavier Ruiz-
Collantes.

1990. Membre del Comitè Assessor del Centre de Trans-
ferències i Tecnologia de la Fundació Bosch Gimpera. 
Universitat de Barcelona.

1991. Membre del jurat de les beques de Belles Arts. 
Fundació Güell.

1991. Membre del jurat del Premi Internacional de Dis-
seny Barcelona. 

1991. Membre i representant de la Facultat de Belles 
Arts de la Universitat de Barcelona, de la European Lea-
gue of Institutes of the Arts-ELIA, Amsterdam. 

1991. Membre de la Comissió Científica d’Identirama 
“Arquitectura, interiorismo y diseño”.

1992. Membre del jurat internacional del Diplôme Nati-
onal Superieur Design Limoges.
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1992. S’incorpora al projecte fundacional de la nova 
Facultat de Comunicació Audiovisual de la Universitat 
Pompeu Fabra i participa en la comissió encarregada de 
definir el pla d’estudis de la llicenciatura en Comunicació 
Audiovisual.

1992. Membre de la Comissió de Política Científica i In-
vestigació de la Universitat de Barcelona. 

1992-2001. Catedràtic de teoria de la comunicació a la 
Facultat de Comunicació Audiovisual de la Universitat 
Pompeu Fabra.

1992-1993. Director en funcions del Departament de Dis-
seny i Imatge de la Universitat de Barcelona.

1993. Membre de la Comissió Assessora de la Facultat 
de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu 
Fabra.

1993. Membre del jurat del Premi Internacional de Dis-
seny Barcelona.

1993. Membre de la Comissió Permanent del Departa-

ment de Disseny i Imatge de la Facultat de Belles Arts 
de la Universitat de Barcelona.

2000. Crea el projecte de l’Estació de la Comunicació de 
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, del qual és, a 
més, president.

2002. És proclamat catedràtic emèrit de la Universitat 
Pompeu Fabra.

2006. Rep la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

2008. Nomenat membre de la Reial Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi.

2011. Rep el Premi del Consell Social a la Qualitat en la 
Docència.

2011. Inaugura l’Espai d’Art Cinètic Jordi Pericot al Museu 
Municipal de Nàutica del Masnou.

2012. Rep la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra per 
la seva trajectòria docent i investigadora.
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Jordi Pericot, Jaume Lorés i Frederic-Pau Verrié durant la inauguració d’una exposició a la Galeria René Metras. 
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Principals exposicions personals23 

1963. Galerie du Damier, París
1964. Galeria Belarte, Barcelona 
1964. Galerie du Damier, París 
1965. Galerie André Droulez, Reims 
1966. Galerie Carrefour des Arts, Sion 
1968. Richard Demarco Gallery, Glasgow 
1970. Galeria René Metras, Barcelona
1971. Galerie Grises, Bilbao
1972. Galeria Sen, Madrid
1972. Biennal de Venècia24 
1972. Galeria René Metras, Barcelona
1974. Villarroel, Barcelona
2007. El Masnou, Museu Municipal de Nàutica 
         (exposició itinerant)

Principals exposicions col·lectives

•	 1963.	Galerie	du	Damier,	París.	Groupe	63	
•	 1963.	Galerie	At	Home,	Tolosa	
•	 1963.	Salon	d’Automne,	Gran	Palais	de	Paris,	París
•	 1964.	«Groupe	signatures»	(itinerant),	París,	Nova	York	

i Mèxic. 
•	 1964.	Galerie	du	Damier,	París.	«Peintres	d’Europe»	
•	 1966.	Galerie	Zunini,	París.	«40	peintres	inspirés	par	le	

jazz» 
•	 1966.	Òmnium	Cultural,	París.	«De	l’Informalisme	vers	

la Nouvelle Figuration»
•	 1966.	Museu	d’Art	Modern	de	Ceret,	Ceret.	«Impact»	
•	 1967.	R.	de	Marco	Gallery,	Edimburg.	«Edimburgh	Fes-

tival Exhibition» 
•	 1968.	Col·legi	Arquitectes	de	Catalunya,	Barcelona.	

«Grup MENTE»
•	 1968.	R.	de	Marco	Gallery,	Edimburg.	«Edimburgh	Fes-

tival Exhibition»
•	 1969.	Musée	Rath,	Genève.	«Art	espagnol	d’au-

jourd’hui» 
•	 1969.	Palau	de	la	Virreina,	Barcelona.	«MAN»
•	 1969.	Casa	de	la	Cultura	de	Rotterdam,	Rotterdam.	

«MENTE 2» 
•	 1969.	Colegio	Oficial	Arquitectos	de	Canarias,	Santa	

Cruz de Tenerife. «MENTE 3» 
•	 1970.	Montpeller	(itinerant).	«Jeunes	artistes	espagnols	

des années 60» 
•	 1970.	R.	de	Marco	Gallery,	Edimburg.	«Picture	Rental	

Scheme» 

23. Informació extreta de: Pericot, Jordi. «L’herència del cinetisme. De l’art participatiu a l’art interactiu». Discurs d’ingrés de l’acadèmic electe Il·lm. 
Sr. Dr. Jordi Pericot i Canaleta, llegit a la sala d’actes de l’Acadèmia el 19 de novembre de 2008. 
24. La seva participació a la Biennal de Venècia i l’exposició individual a la Galeria René Metras de 1972 són les seves darreres mostres importants. 
A partir d’aleshores, serà present en múltiples exposicions col·lectives.
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•	 1970.	Galeria	René	Metras,	Barcelona.
•	 1970.	Diverses	galeries	de	Barcelona.	«MAN	70»	
•	 1970.	Galeries	Rives	Gauche	et	Empain,	Brussel·les.	

«Couleurs, espace et mouvement» 
•	 1970.	Galeria	Aquitània,	Barcelona.	
•	 1970.	Sala	Cultura,	Pamplona.	«MENTE	5»
•	 1971.	Museu	d’Art	Contemporani,	Eivissa.	
•	 1971.	Museo	de	Arte	Contemporáneo,	Madrid.	«Testi-

monio 70» 
•	 1971.	Galeries	Adrià,	Gaspar	i	René	Metras,	Barcelona.	

«MAN 71» 
•	 1971.	Museun	voor	Schone	Kunsten,	Gent.	«Jonge	

Spaanse Kunst” 
•	 1971.	Museu	Art	Contemporani,	Eivissa.	«IV	Biennal	

Internacional d’Art»
•	 1971. Sala Provincial, Lleó. «Presencias de nuestro tiempo»
•	 1971.	Col·legi	d’Arquitectes	de	Catalunya,	Barcelona.	

«Artistas en busca de un espectador»
•	 1972.	Museo	Nacional	de	Arte,	La	Paz.	«70	años	de	

Vanguardia española»
•	 1972.	Galeria	Punto,	València.	«Artistas	en	permenencia»
•	 1972.	Colegio	de	Arquitectos,	Santa	Cruz	de	Tenerife.	

«Homenaje a Josep Lluís Sert»
•	 1972.	Galeria	René	Metras,	Barcelona.	«Presències	del	

nostre temps»
•	 1972.	Comitato	Sindicale	Italia,	Milà.	«Mostra	Arte	Con-

temporanea Amnistia»
•	 1972.	Museu	de	Arte	de	Sao	Paulo,	Sao	Paulo.	“A	Arte	

Espanha sobre papel»
•	 1972.	Venècia.	«XXXVI	Biennal	Internacional	de	Arte	de	

Venecia» 
•	 1972.	Museo	de	Arte	Contemporáneo,	Sevilla.
•	 1972.	Torre	Merino,	Santillana	del	Mar.	«Arte	Actual»
•	 1972.	Galeria	Zodíaco,	Madrid.	«8	artistas	españoles	de	

la Biennal de Venecia» 

•	 1972-1973.	Ministerio	Asuntos	Exteriores,	Buenos	
Aires (itinerant a Panamà, Medellín, Bogotà, La Paz, 
Santiago, Rio de Janeiro, Montevideo i Lima). «Arte 
español sobre papel» 

•	 1972-1973.	Galeries	Adrià	i	Gaspar,	Barcelona.	«Mostra	
d’art contemporani català» 

•	 1973.	Galeria	Temps,	València.	«Artistes	de	la	galeria»	
•	 1973.	Galeria	Punto,	València.	«Artistas	españoles	de	la	

XXXVI Biennal de Venecia» 
•	 1973.	Brakownie	Sztuk	Plastyszich	/	Gn.	Stsunkow	Kul-

turalnych, Varsòvia. «Arte español» 
•	 1973.	Galeries	Adrià,	Gaspar,	Metras	i	Nova,	Barcelona.	

«Homenatge a Joan Miró» 
•	 1973. Vizcaya. II Muestra de Artes Plásticas de Baracaldo
•	 1973.	IV	Festival	Internacional,	Cadaqués.	«Homenatge	

a Marcel Duchamp» 
•	 1973.	Galeria	René	Metras,	Barcelona	i	Figueres.	«Ho-

menatge a J. V. Foix» 
•	 1973.	Galeria	René	Metras,	Barcelona.	«Constructivis-

me»
•	 1973.	Galeria	Zodíaco,	Madrid.
•	 1973.	Cercle	Artístic	St.	Lluch,	Barcelona.	«Homenatge	

a Joaquim Llucià»
•	 1974.	Rambla	Catalunya,	Barcelona.	«MAN	74»	(inter-

venció SEAT 133) 
•	 1974.	Galeria	Internacional	Rev.	Tropos,	Madrid.	«Critica	

Pintura Actual» 
•	 1974.	Itinerant.	Museu	Art	Contemporani	Oslo,	Hèlsinki,	

Copenhaguen i Lunds. «Arte actual» 
•	 1974.	Museu	d’Art	Contemporani	de	Berlin,	Berlín.	«6	

Internationale Kunstmesse» 
•	 1974.	Torre	Merino,	Santillana	del	Mar.	«Entre	el	Dau	al	

Set i los conceptuales» 
•	 1974.	Musée	Royaux	des	Beaux	Arts,	Brussel·les.	«Art	

espagnol d’aujourd’hui» 
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•	 1974.	Haus	der	Kunst	Munchen,	Munich”	(itinerant).	
«Spanische Kunst Heute» 

•	 1975.	Fiac,	París.	«II	Foire	International	d’Art	Contem-
porain» 

•	 1975.	La	Caixa,	Barcelona,	Tarragona,	Girona	i	Lleida.	
«Plàstica catalana contemporània» 

•	 1975.	Galeries	Adrià	i	Gaudí,	Barcelona.	«MAN	75»	
•	 1975.	Galeries	Kandinsky,	Velasco	i	Juana	Mordó,	Ma-

drid. «Pintores constructivistas» 
•	 1976.	Jornades	Catalanes	de	les	Arts,	Mataró.	«L’art	no	

figuratiu a Catalunya» 
•	 1976.	Fundació	Joan	Miró,	Barcelona.	«Amnistia,	drets	

humans i art» 
•	 1976.	Palau	del	Tinell,	Barcelona.	«ArtExpo	76»	
•	 1976.	Palau	del	Tinell,	Barcelona	(itinerant).	«Homenat-

ge dels artistes al CEC» 
•	 1976.	Col·legi	Arquitectes	de	Catalunya,	Barcelona.	«85	

artistes a la recerca d’un espectador»
•	 1976-1977.	Fundació	Miro,	Barcelona.	«Homenatge	a	

Catalunya» 
•	 1977.	Amics	de	les	Arts,	Terrassa.	«Amnistia,	drets	hu-

mans i art»

•	 1977.	Ministeri	de	Cultura,	Madrid	(itinerant).	«Forma	y	
medida en el arte español» 

•	 1978.	Staatliche	Kunsthalle,	Berlin.	«Art	i	modernitat	als	
Països Catalans» 

•	 1979.	Associació	Nacions	Unides.	Fundació	Miro,	Bar-
celona. «Desarmament i educació» 

•	 1980.	Itinerant.	Madrid,	Saragossa,	Terol,	València,	Ovi-
edo, Girona i Irun. «Exposición antiimperialismo» 

•	 1981.	Ajuntament	de	Barcelona,	Barcelona.	«Homenat-
ge a Picasso» 

•	 1982.	Grey	Gallery,	Barcelona.	«Art	òptic	i	art	cinètic»	
•	 1986.	Galeria	René	Metras,	Barcelona.	«Homenatge	a	

René Metras» 
•	 1989.	Estació	de	França,	Barcelona.	«On	és	el	temps?»
•	 1989.	Museu	de	Granollers,	Granollers.	«Peces	del	se-

gle xx: Fons del Museu» 
•	 1989.	Centro	Cultural	de	la	Villa	de	Madrid,	Madrid.	

«Arte geométrico en España» 
•	 1991.	Monestir	de	Sta.	M.	Vilabertran,	Girona.	«Fons	

d’art diari Avui» 
•	 1991.	Generalitat	de	València,	València.	«Fondos	Museo	

Solidaridad Salvador Allende» 



90

Jordi Pericot i les seves col·laboracions 
en el món del teatre

Una faceta de la trajectòria de Jordi Pericot poc conegu-
da és la d’escenògraf i dissenyador de decorats i figu-
rins en diversos muntatges teatrals, des del 1967 fins 
al 1970, en alguns casos juntament amb el seu germà, 
Iago, i en d’altres, en solitari. A finals de la dècada dels 
seixanta, en Iago Pericot es dedica sobretot a la pintura 
i, després d’una estada a Itàlia, torna a Barcelona, on 
coneix el director teatral Josep Anton Codina l’any 1966. 
Codina25 li encarrega el decorat de Balades del clam i 
la fam, un projecte en el qual treballarà conjuntament 
amb el seu germà Jordi. Després d’aquest decorat, Jordi 
Pericot col·laborà en altres obres teatrals: 

1. Balades del clam i la fam, de Xavier Fàbregas (a partir 
de textos de teatre català del segle xix)
Direcció: Josep A. Codina
Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual (EADAG)
Escenografia per Iago i Jordi Pericot
Del 27 de juny al 2 de juliol de 1967
Lloc: Cúpula del FAD
Ref.: Destino, núm.1558, 17 de juny 1967, pàg.68

2. Primera història d’Esther, de Salvador Espriu 
Direcció: Ricard Salvat 
Companyia Adrià Gual 
Decorats: Josep Maria Subirachs 
Figurins: Jordi Pericot
Data d’estrena: 10 de gener de 1968 
Lloc: Teatre Romea 
Ref.: La Vanguardia, 7 de gener de 1968, pàg.43 

3. Ronda de mort a Sinera, espectacle de Ricard Salvat so-
bre textos poètics, narratius i dramàtics de Salvador Espriu 
Direcció: Ricard Salvat 
Companyia Adrià Gual
Decorats: Armand Cardona Torrandell 
Figurins: Lola Marquerie, Ràfols Casamada i Jordi Pericot 
Data d’estrena: 20 de febrer de 1968 
Lloc: Teatre Romea 
Ref.: La Vanguardia, 18 de febrer de 1968, pàg.47 i La 
Vanguardia, 20 de febrer de 1968, pàg.41 

4. Quim Federal 
Salvador Espriu 
Entremès extret de Ronda de mort a Sinera 
Companyia Adrià Gual 
Direcció: Ricard Salvat 
Figurinisme: Albert Ràfols Casamada, Lola Marquerie i 
Jordi Pericot 
Data d’estrena: 11 de març de 1968 
Lloc: Teatre Romea, Barcelona 

5. La rosa i l’anell, William A. Thackeray, traduït per Josep 
Carner 
Direcció: Josep A. Codina 
Companyia Alpha 63 
Decorats: Jordi Pericot
Figurins: Aurèlia Muñoz 
Lloc: Teatre Romea 
Data: 14 de gener al 30 de març de 1968 (Cicle teatre 
infantil Cavall Fort 67-68) 
Ref: http: //www.teatreromeapropietat.cat/es/especta-
cles-espectaculos/del-1961-al-1970/any-ano-1968/la-rosa-
i-lanell

25. Existeixen els dibuixos originals i, en alguns casos, el vestuari.
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6. Juli Cèsar, William Shakespeare, traducció de Josep 
M. de Sagarra 
Direcció: Josep A. Codina 
Companyia Alpha 63 
Decorats: Jordi Pericot 
Lloc: plaça de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
Data: 24 de juny de 1968 

7. Guadaña al resucitado, Ramon Gil Novales 
Muntatge i direcció a càrrec de l’Escola d’Art Dramàtic 
Adrià Gual 
Decorats: Iago i Jordi Pericot 
Música: Rafael Subirachs 
Cúpula del Coliseum (FAD) 
Del 6 al 9 de novembre de 1969 
10è aniversari de la Fundació de l’Escola Adrià Gual 
Ref.: La Vanguardia, 2 de novembre 1969, pàg. 58, La 
Vanguardia, 18 de novembre de 1969, pàg. 58 

8. Kux, my lord! o les metamorfosis reaccionàries 
Companyia Adrià Gual 
Escenografia: Iago Pericot i Jordi Pericot 
Figurinisme: es conserven fotografies de figurins de Iago 
i Jordi Pericot. 
Vestuari: Pilar Peris 
Prevista per al 10 de maig de 1970. Jornada de clausura 
del I Festival Internacional de Teatro de San Sebastián, 
celebrat del 3 al 10 de maig de 1970 

9. Ronda de mort a Sinera 
Salvador Espriu i Ricard Salvat 
Companyia Adrià Gual 
Direcció: Ricard Salvat 
Figurinisme: Lola Marquerie, Fabià Puigserver, Albert Rà-
fols Casamada, Joan Salvat. A Figueres, apareixen també 
Iago i Jordi Pericot en lloc de Fabià Puigserver. Al Romea: 
només Lola Marquerie i Jordi Pericot. Es conserven fo-
tografies d’alguns figurins d’Armand Cardona Torrandell.
Data d’estrena: 27 d’agost de 1970 
Lloc: plaça de Jaume I, Vilafranca del Penedès 

10. Ronda de mort a Sinera 
Salvador Espriu i Ricard Salvat
Companyia Adrià Gual 
Direcció: Ricard Salvat 
Figurins pantomima “Reina Ester”: Jordi Pericot 
Data d’estrena: 1 de juliol de 1975 
Lloc: Teatre Grec de Montjuïc, Barcelona 

llibres en què apareix referenciada la tasca 
de Pericot al teatre

Salvat, Ricard. Els meus muntatges teatrals. Edicions 62, 
1971 (Institut del Teatre, Llibreria Diputació). Referència 
germans Pericot, p. 86.
Bueso, Antoni (coord.). Els artistes plàstics de l’EADAG. 
Ed. Diputació de Barcelona, 2003. Capítol: “La nòmina 
augmenta: Joan Josep Tharrats, Vicenç Caraltó, Pere Sa-
labert i els germans Pericot”, p. 213.
“Ricard Salvat i la seva època”, catàleg exposició a La 
Virreina, Barcelona: 2003 (p. 83, Primera història d’Esther, 
1968; p.84, Ronda de mort a Sinera, 1968; p.87, Kux, my 
lord o les metamorfosis reaccionàries (10-5-1970); p. 87, 
Ronda de mort a Sinera [27-8-1970]).
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Una estètica mancada d’ètica
“No hi ha estètica sense ètica”, diu la cèlebre sentència 
que Kierkegaard popularitzà i que, posteriorment, J. M. 
Valverde va reprendre en deixar la Càtedra d’Estètica a 
la UB, al·ludint la necessitat d’una regeneració ètica en 
la cosa pública franquista.

Si en aquells moments foscos, els esforços per es-
tablir un equilibri entre aquestes dues categories eren 
difícils i dolorosos, ara, en el món actual, tampoc és una 
tasca fàcil. Els models ètics i estètics que regeixen en la 
nostra cultura han revifat la discussió sobre la pertinença 
d’establir una relació entre aquests dos valors.

Normalment, atribuïm a l’ètica els valors referits a la 
moral i a les obligacions de l’home en conformitat amb 
uns principis que regulen la conducta de les persones. 
És a dir, l’ètica s’ocupa de la raó pràctica i dels seus re-
sultats i, per tant, fa referència a la capacitat que tenen 
els individus d’obrar lliurement, de prendre decisions o 
enfrontar-se a accions; mentre que relacionem l’estè-
tica amb la percepció i l’essència de les qualitats. Una 
manera de mostrar el que hom sent sobre alguna cosa, 
i una reflexió sobre els fonaments dels judicis del gust.

Per tant, dos valors aparentment independents, 
però que relacionem constantment en la pràctica quotidi-
ana. Molt sovint, ens preguntem si és just que una obra 
sigui qualificada de defectuosa estèticament pel fet que 
la jutgem incongruent amb els nostres principis morals.

Tot i que és difícil donar una resposta concreta a aques-
tes qüestions, podríem dir, a grans trets, que les postures 
que s’adopten actualment es debaten entre dos criteris: 

a) els esteticistes, pels quals l’elaboració d’un judici 
estètic no requereix tenir en compte els seus continguts 

ètics, morals, perquè l’esfera de l’art és independent de 
la resta de judicis.

b) els moralistes, per qui el valor estètic de l’obra 
d’art queda afectat pel seu contingut moral. Des 
d’aquest punt de vista, l’avaluació estètica d’una obra 
requereix necessàriament un judici moral.

Les dues opcions vitals
Dos valors, l’estètic i l’ètic, que permeten dues mirades 
del món ben diferenciades, que es corresponen a dues 
opcions oposades de vida i a les quals hem de donar 
resposta amb la nostra elecció vital.

Cada individu té l’oportunitat d’elegir entre un món 
ètic o un món estètic. Escollir l’un o l’altre comporta 
acceptar tota la responsabilitat d’aquesta acció. Una 
elecció vital que, segons Kierkergaard, marcarà l’exis-
tència de l’individu.

Els individus que elegeixen la vida estètica viuen per 
a ells mateixos i el seu comportament es veu impulsat 
pel plaer. Viuen l’instant, i la seva vida és una continuada 
experiència i recerca d’allò que atrau i agrada. En la mirada 
estètica, l’individu viu l’existència del món com un mira-
cle, com –en termes de Wittgenstein– “un contemplar el 
món amb ulls feliços”. 

L’alternativa a la vida estètica és la vida ètica dels mo-
ralistes. A diferència del món estètic, l’individu que opta 
pel model ètic no veu els fets com a miracles. La seva 
visió és de sorpresa, sense espant. És un món on la sub-
jectivitat és l’absolut. L’individu ètic o moralista s’accepta 
ell mateix com és, intenta conèixer-se i modificar-se. No 
accepta el que descobreix i actua per millorar-ho. La tasca 
principal de l’individu ètic és elegir-se i autocrear-se.

reflexions de Jordi Pericot sobre la filosofia i la teoria del disseny
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Per oposició als esteticistes, els moralistes consi-
deren que l’art és un mitjà per fer el bé i, per tant, en 
el judici estètic hi ha implícit el judici moral. Fidels al 
pensament de Plató, Tolstoi, com molts altres filòsofs, 
considera que una obra d’art és estèticament defectu-
osa si no promou virtuts ètiques. És a dir, l’art té una 
funció social que sols es justifica des del punt de vista 
ètic. Així, un defecte moral, o percebut com a tal en una 
obra d’art, implica necessàriament un defecte estètic 
en l’obra.

Aquesta vinculació entre ètica i estètica comporta 
no admetre el valor estètic d’una obra que considerem 
moralment reprovable. És a dir, el moralista sent un es-
pontani i instintiu refús emocional vers les imatges d’una 
ideologia que jutja detestable. D’aquí la importància que 
té l’art en l’educació moral de l’ésser humà.

Vinculats al pensament moralista, però amb una ac-
titud més radical, hi ha els que Robert Stecker qualifica 
d’immoralistes, per qui el valor estètic no pot ser mai 
autònom, perquè aquest depèn dels valors morals. 

Aquesta estreta i necessària vinculació ens permet 
concebre en una obra diferents interpretacions morals, 
fins al punt que els defectes morals poden arribar a enal-
tir el valor de les obres d’art i fer-les estèticament més 
valuoses.

Qui no s’ha preguntat mai, per què resulta atractiu 
allò	que	considerem	deforme,	lleig	o	dolent?	O	per	què	
és difícil d’explicar els sentiments de sorpresa i admiració 
que desperta en nosaltres l’enardiment i el fervor que ex-
pressen les formes estètiques que divulguen els militants 
d’ideologies	que	moralment	reprovem?	O	per	què,	cegats	
per l’emoció que ens provoca l’entusiasme que manifes-
ten les grans masses o la magnitud de grans formats, 
acceptem comportaments que, en altres circumstàncies, 
jutjaríem	com	a	èticament	inadequats?

Hi ha, doncs, dues opcions de vida totalment oposa-
des; l’una, estètica, orientada al món exterior i a la recerca 
del plaer, i l’altra, moralista, centrada en la subjectivitat i 
l’autocreació. Tot i així, el mateix Kierkergaard reconeix 
que en el pla de la pràctica quotidiana és impossible viure 
exclusivament una d’aquestes dues opcions. En un món 
totalment ètic, sempre hi ha –en paraules del filòsof–“un 
element exterior i accidental en la nostra vida” que fa 
que en la vida ètica hi hagi inevitablement un component 
estètic. 

Lògicament, aquest debat sobre la relació entre els 
valors estètics i ètics deixaria de tenir sentit si, com fa Ni-
etzsche, neguéssim el caràcter positiu dels valors morals. 

Nietzsche situa en un mateix pla de falsedat l’ètica i 
la moral. Els dos valors són falsos, perquè tenen els seus 
orígens en el domini de l’home sobre l’home. L’existèn-
cia d’aquests valors, ètics i morals, posa en evidència 
profundes veritats sobre l’ésser humà, com pot ser la 
compassió i la humilitat, que no es basen en la bondat 
sinó en la hipocresia i el ressentiment.

Per analitzar aquests estratagemes, Nietzsche aplica 
el “mètode genealògic” sobre la base d’anàlisis psicològi-
ques i usos del llenguatge a partir de textos ètics i morals 
i observacions de conductes morals. En la seva Genea-
logia de la moral, arriba a la conclusió que les morals i 
les ètiques que se’ns presenten com a valors veritables 
i universals no són més que valors esclaus, estratagemes 
de domini d’uns individus sobre els altres. Des d’aquest 
punt de vista, no té sentit que l’estètica segueixi subjecta 
a uns falsos valors.

Per eximir-nos d’aquesta esclavitud, Nietzsche pro-
posa la total llibertat creativa de cada un dels individus. 
Aquesta moral, que anomena dels senyors, és l’oposada 
a la dels esclaus perquè rebutja l’elaboració de valors no-
més exigibles als altres. Cada individu –diu– ha de realitzar 
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els seus desitjos i deixar que s’expressin els desitjos de 
les altres persones, sense previs codis vertaders. Aquesta 
expressió creadora, alliberada de la servitud ètica, contri-
bueix, segons Nietzsche, al desenvolupament d’idees i 
inspiracions que fan de l’individu un ésser únic i creatiu 
en el seu gènere.

La recerca d’un equilibri
Qualsevol experiència individual se situa necessàriament 
dins el marc de la col·lectivitat, de la societat, és a dir, 
de l’ètica. Sempre que fem alguna cosa, sigui bona o 
dolenta, afecta inevitablement la convivència, els valors i 
els principis de la comunitat i, per tant, el seu desenvolu-
pament i les seves qualitats.

La convivència harmoniosa entre individus està sub-
jecta al concepte moral i, per tant, a la naturalesa hu-
mana. Prendre una decisió o executar les pròpies idees, 
projectes o desitjos, no tindria sentit sense la implicació 
harmoniosa dels seus valors ètics i estètics.

L’home, en actuar, no solament mescla el seu codi 
moral, sinó també el seu coneixement, la seva llibertat, 
la seva voluntat, els seus gustos i preferències i, per tant, 
qualsevol decisió que prengui un individu sempre afectarà 
el sistema moral que determina la societat.

El poder de l’experiència humana està precisament 
en el respecte i l’equilibri entre aquestes dues dimensi-
ons, estètica i ètica. La primera, dirigida a l’exterior, és útil 
en la mesura que respon a la necessitat que té la societat 
d’una interpretació estètica del món. La segona, la dimen-
sió ètica, dirigida a la recerca de l’individu i a les seves 
arrels morals, forma part indivisible de la pròpia dignitat.

Aquesta relació de llibertat, coneixement i senti-
ments d’un mateix envers l’altre es posa de manifest en 
la pràctica artística. L’art permet que els individus involu-
crin els seus principis i el seu coneixement en una apreci-

ació de grat o de desgrat sobre l’entorn. L’art és l’estètica 
del diàleg que permet que l’ésser humà s’experimenti 
com a ésser pensant i sensible, “un símbol moral”, en 
paraules de Kant. 

Aquesta és l’estètica moral, que no una estètica 
moralista, perquè no es tracta d’una estètica que reveli 
normes ètiques i valors morals, sinó un estètica dinàmica, 
dialogada, on aquests valors actuen com a potenciadors 
de relacions i experiències i, per tant, com a premissa del 
moviment i les transformacions socials.

La cultura de la imatge
La història, amb la seva pràctica real i quotidiana, rarament 
confirma aquest ideal d’harmonia entre ètica i estètica. 
Sempre hi ha, segons l’època, la cultura o els interessos 
que hi regeixen, el predomini d’un valor sobre l’altre.

Actualment, vivim immersos en una cultura regida 
per un discurs que sacralitza les finances, dilueix les re-
gles i banalitza l’ètica. Les lleis de mercat, amb el seu 
desmesurat afany per obtenir beneficis ho menyscaben 
tot. L’ètica es percep com una cosa del passat, un obsta-
cle a la creativitat i a la vida moderna.

A mesura que el poder econòmic redueix l’ètica a 
un simple destorb, l’estètica va aflorant i agafa un paper 
imperant. Assistim així, a la nova lògica de mercat d’una 
estètica desposseïda d’ètica. Una estètica que anul·la la 
subjectivitat, deshumanitza l’individu i, a canvi, humanitza 
els objectes fins a divinitzar-los. 

Apareix així una nova estètica que, pel simple fet de 
ser bella i desitjada, adquireix la categoria ètica. 

El plaer de la visualització i l’atractiu que desperta 
la vida estètica, deslligada de l’ètica, fascina el receptor 
amb les seves formes insubstancials, buides de contingut 
i afavoreix uns sistemes de comunicació divulgadors de 
cultura superficial.
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Ara, a l’individu se li demana que opti per l’estètica 
i que contribueixi a la bellesa del món. La submissió a 
la bellesa és el principi moral bàsic. “Siguis bell ―deia el 
filòsof Ernt Renan, fa prop de dos segles― i fes a cada 
instant el que et demana el cor. Davant d’una acció, jo 
em pregunto en primer lloc, si aquesta és bella o lletja, 
després... si és bona o dolenta.” 

En una societat esteticista, on escassegen els va-
lors, prima el poder d’una imatge visual subjecta a les 
lleis del mercat. En aquest context, la informació visual 
construeix un món de ficció, de sentiments i emocions 
més fortes i gratificants que poden ser despertades per 
la realitat, de gran impacte en el col·lectiu social.

Aquesta és una estètica despullada d’ètica que al-
tera els vincles intern/extern i anul·la la subjectivitat i 
l’allunya de la realitat, per mostrar-li, a canvi, una veritat 
exhibicionista i fetitxista amb pretensions de fet real en 
directe.

Aquesta sobrevaloració d’una estètica del semblar 
fa que la imatge visual vagi adquirint cada vegada més 
força significativa, que acaba per esdevenir text. Des del 
punt de vista del sentit, la imatge-text, amb el seu po-
der de simulació i persuasió, acompleix les condicions 
de coherència i progressivitat que permeten formar un 
tot unitari sense contradiccions i constantment renova-
ble: dues condicions bàsiques perquè el mon fictici que 
mostra la imatge sigui interpretat com a realitat i desperti 
en l’espectador un interès permanent.

La lectura de la imatge-text genera els models de 
vida social que conformaran els nous cànons estètics 
de la cultura visual. Una cultura, repetim, basada en la si-

mulació i la representació d’una realitat fictícia, però amb 
pretensions d’una dimensió ètica de recerca de la veritat 
i la integritat personal i social.

Ja immersos en aquest món ficcional, tendim a creu-
re que la superació de l’ésser humà no està en l’esforç 
personal col·lectiu, sinó en el semblar, en l’aparentar, en 
el ser com si fos. Tot queda reduït al semblant. Els mit-
jans visuals divulguen fórmules i mètodes per semblar, 
aparentar d’acord als seus cànons de bellesa. 

La bellesa instaurada en la societat esdevé una ne-
cessitat en la nova moral, on ser bell és bo i ser lleig és 
dolent. Tots els recursos són vàlids per intentar aconse-
guir el prototipus de bellesa hegemònic que imposa el 
mercat.

El culte a la bellesa ens porta a transformar la pròpia 
existència en una acció estètica. Una submissió de la vida 
a la bellesa i que Oscar Wilde expressa tant nítidament: 
“Una vida bona no és aquella que està al servei de Déu 
i de la moral, tampoc al servei dels seus substituts mo-
derns, com la nació, la República... fins i tot les lumières. 
Una vida bona és aquella que sap esdevenir bella.” 

Però... és suficient l’opció estètica per orientar una 
vida?	És	evident	que	no.	Una	vida	centrada	exclusivament	
en l’experiència individual no podria assumir el grau de 
socialització que necessita un individu per actuar humana-
ment. No hem d’oblidar que els individus es construeixen 
i es realitzen en la relació amb els altres, i aquesta relació 
exigeix un comportament ètic.

Lluny, doncs, d’aquella harmonia entre ètica i estè-
tica que conforma una mateixa cosa, un sind Eins, en 
paraules de Wittgeinstein.

Jordi Pericot, febrer de 2014



96

Vers un art deliberatiu
L’art varia en el temps
És evident que l’art varia en el temps i l’espai. A ningú 
escapa que l’art d’avui dia difereix substancialment del 
que regia fa només unes dècades. Però, precisament 
per estar sotmès a aquests canvis, l’art és una forma 
privilegiada d’anàlisi de la relació entre l’ésser humà 
i el seu entorn i un testimoni fidel de la història de 
l’home i les seves relacions essencials.

Si adoptem l’art des d’una interpretació històrica 
d’etapes successives dominades exclusivament per 
l’aura i la raó, l’art, com diu Hegel, és cosa del passat. 
L’art ha mort.

Tot i així, la producció i consum artístic segueix 
donant mostres d’una gran prodigalitat, tant en la seva 
diversitat i quantitat com en la seva creativitat. En re-
alitat, el que s’ha acabat és –segons Hegel– l’esperit 
amb què l’art s’ha fet. És a dir, l’art s’ha alliberat dels 
registres que el condicionaven. És un art que refusa 
la utilització ideològica i es nega a sotmetre’s als in-
teressos de poder i d’estil que l’han dominat al llarg 
de la història.

Un nou concepte d’art: Un art que neix d’uns mit-
jans dessacralitzats i es reafirma en les noves formes 
de llibertat que estetitzen i democratitzen la cultura. 
Un art que es desprèn de la seva històrica submissió 
a les formes artístiques i adopta lliurement qualsevol 
forma, matèria i tècnica. Un art que, en no estar obli-
gat a obeir els dictàmens de la crítica, fa simplement 
el que vol. 

Apareix, doncs, un art que va més enllà de la 
producció d’una realitat supeditada a uns determinats 
canons racionals i estètics i s’inscriu en una recerca 
moral de futur, imprescindible per al desenvolupament 
de la nostra sensibilitat.

L’entrada de les TIC
Com ja va posar de manifest W. Benjamin, l’evolució 
de la tècnica comporta sempre uns canvis i mutacions 
que afecten l’art i que estan a l’origen d’una percepció 
inèdita que modifica les condicions de la nostra relació 
amb el món.

Actualment, som testimonis d’una evolució tec-
nològica que, per les seves dimensions i originalitat, 
modifica substancialment tots els àmbits del compor-
tament humà i la seva visió del món. Evidentment, l’art 
com a expressió humana del temps i l’espai no és aliè 
a aquests canvis.

L’art ha transgredit les parcel·les històriques que 
li eren reconegudes com a consubstancials a la seva 
naturalesa i ja no obeeix les pautes tradicionals, que el 
definien i el justificaven.

La creació artística es mou en una immensa xarxa, 
on el coneixement és arreu, on les interaccions creen 
de nou i on l’autoria és compartida en uns nodus de 
qualitat. En aquest context, l’art ha de ser capaç d’assu-
mir les noves fonts de coneixement i creació i aportar-hi 
nous formats i noves maneres de narrar.

Crec que en aquests moments de canvi, el fet de 
transgredir la cadena de valors esdevé més fàcil, ja que 
les fronteres entre els diferents sectors i moviments artís-
tics s’han anant difuminant i s’han tornat més vulnerables.

Un nou metasector
Tradicionalment, les formes d’expressió artística i els 
diferents àmbits de creació, com la pintura, l’escultura, 
el teatre o el cinema..., tot i que mantenien un cert grau 
de relació, sempre guardaven les seves pròpies dinàmi-
ques i els seus propis actors. El grau d’interferència era 
mínim. Constituïen el que podríem anomenar un camp 
de valors estables.
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Ara, amb l’actual procés de transformació tècnica i 
social que estem vivint, les barreres entre aquests sec-
tors s’han anat desdibuixant, i apareix una nova forma 
d’expressió artística. Un nou metasector, caracteritzat 
per la combinació de les diferents tecnologies de trans-
missió, amb una gran diversitat de suports i la innova-
dora participació interactiva de la societat. 

Així, amb l’entrada d’Internet, el desenvolupament 
de l’art ha deixat de ser lineal. Amb la hipertextualitat, 
el procés artístic es complementa simultàniament amb 
informacions, comentaris i aportacions aliens al discurs. 
L’usuari, en seleccionar una proposta i en funció de la 
seva intenció, la complementa i esdevé creador últim 
de l’hipertext.

També, la facilitat actual d’integrar i combinar la 
imatge, el so i la paraula trenca amb les tradicionals for-
mes d’expressió artística tot aportant un nou llenguat-
ge, més complex, però també molt més eficient que la 
simple suma de les seves parts. 

El nou consumidor vol i pot viure la seva experiència 
artística a través de variades plataformes. Accedeix als 
continguts a través de diferents suports i combina les 
possibilitats d’Internet amb les de la televisió, del mòbil, 
les tauletes. Aquesta acció recíproca facilita una narració 
trans-media, explicada en diferents formats... i ampliada 
a voluntat, de manera individual o en grup. 

D’altra banda, amb la interactivitat dels mitjans l’art 
es resignifica. La reflexió i l’acció recíproca dels subjec-
tes en temps real esdevé un fet. L’individu, amb la seva 
participació creativa, o feedback creatiu, es transforma 
en un element important per al desenvolupament de 
l’obra artística. L’obra interactiva supera així la tradicional 
comunicació unidireccional i difusiva i, el que és més 
important, l’espectador deixa de ser passiu per conver-
tir-se en coautor. 

Tot i així, i pel que fa al procés de creació, possi-
blement el fet més decisiu i notable d’aquesta evolució 
tecnològica és la ruptura espai temporal. L’accés ordenat 
i ràpid a gran quantitat d’informació en qualsevol mo-
ment i des de qualsevol lloc... trenca bruscament amb 
els tradicionals apriorismes del temps i l’espai. 

El procés creatiu ja no està supeditat a l’espai i al 
temps disponible, sinó a la capacitat d’actuar dels indi-
vidus participants. 

El canvi social 
Evidentment, les novetats no es donen solament en 
l’esfera de la tecnologia, sinó que tenen uns efectes 
molt decisius en l’àmbit social i de la cultura. És així 
com apareix un nou públic al qual l’art s’haurà d’enfron-
tar. Un públic que disposa d’inèdites formes d’intercanvi 
comunicatiu, de noves maneres de mirar, de contemplar 
i d’interpretar. 

És una generació transmèdia que escull allò que li 
interessa, quan i on vol veure-ho i, per tant, participa de 
manera directa en la realització de l’obra. L’acció parti-
cipativa del públic és, doncs, essencial per a la creació 
artística. D’aquí que, diàleg i deliberació esdevinguin les 
eines necessàries per expressar col·lectivament els de-
talls del pensament artístic actual. 

Podríem dir que els nous escenaris de l’art es con-
soliden sobre la base d’una ètica discursiva que propicia 
l’espai dels participants dins el marc d’una democràcia 
deliberativa.

La idea central d’aquesta nova democràcia delibe-
rativa és que les decisions dels individus solament són 
legítimes quan són el resultat d’una àmplia deliberació 
que implica la participació de tots els potencialment 
afectats i la possibilitat de presentar, discutir i acceptar 
o rebatre els arguments que cadascú pot presentar a 
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favor i en contra de les diferents alternatives de decisió. 
Un discurs on tothom té la possibilitat de presentar i 
intercanviar opinions i idees a través de pretensions 
de validesa, sempre susceptibles de crítica. Apareix, 
doncs, el que podríem anomenar l’obra d’art essenci-
alment dialògica, que situa el problema de la creació 
artística en el terreny pragmàtic de la comunicació in-
tersubjectiva. 

Des d’aquest punt de vista, en el procés creatiu, 
cada qüestió és susceptible de ser analitzada racional-
ment i presentar raons o arguments a favor d’una decisió 
o d’una altra que la facin objectivament millor. 

En aquest sentit, la creació artística se situaria en 
el principi de la deliberació. Una deliberació que impli-
ca l’argumentació i discussió de les diverses propostes 
subjectives i on s’avaluen els pros i els contres rellevants 
amb l’objectiu d’adoptar una decisió determinada. 

D’aquí que, la creació artística estigui íntimament lli-
gada al desenvolupament de l’activitat discursiva, ja que 
permet que els participants intervinguin en igualtat de 
condicions i adoptin decisions amb el propòsit d’obtenir 
un vertader consens, és a dir, un consens que obtingui 
decisions artísticament universalitzables. 

Uns primers indicis de democràcia deliberativa 
Darrerament constatem l’aparició, cada vegada més fre-
qüent, de moviments socials alternatius que podrien ser 
interpretats com un inici, espontani i entusiasta, d’una 
incipient democràcia deliberativa.

Aquests darrers temps, som testimonis de grups 
de ciutadans que s’agrupen en organitzacions civils, de 
solidaritat, de protesta, d’indignació i descontent i que 
pretenen rellevar les institucions oficials en aquells ser-
veis que, al seu entendre, deixen desatesos. Poc a poc, 
però de manera constant, aquests grups de ciutadans 

van ocupant uns espais que, tradicionalment, estaven 
reservats a la política tradicional. 

Aquestes espontànies iniciatives posen en evidèn-
cia com la idea de democràcia que proposa la política 
deliberativa habermasiana no accepta les raons unidirec-
cionals i, a canvi, s’identifica amb la institucionalització 
del debat i la confrontació de la diversitat. 

L’art no pot quedar al marge d’aquests canvis. La 
creació artística també és una forma de diàleg intersub-
jectiu en el qual es qüestionen pretensions de valide-
sa mitjançant arguments i contrarguments racionals. 
Aquest és un art que no es construeix sobre conceptes 
objectius sorgits unilateralment d’un individu, ni tampoc 
amb el suport d’unes regles predefinides, sinó que es 
nodreix de la comunicació, de la deliberació entre enfo-
caments subjectius i col·lectius. 

La condició d’artista
Veiem, doncs, com aquest procés d’evolució tecnològica 
i social va transformant l’obra d’art en funció de l’opor-
tunitat de diàleg que possibiliten les actuals tecnologies 
i de la percepció que l’autor i l’espectador tenen d’ells 
mateixos i de l’altre. En aquest context, la creació ar-
tística, estimulada per la pluralitat i la diversitat, trenca 
amb el tradicional paradigma autor / obra / espectador.

La superació de la tradicional comunicació unidi-
reccional i difusiva de l’artista únic no és un fet nou en 
la història de l’art. Les maneres de crear i de producció 
en relació amb el context cultural i econòmic han anat 
canviat els rols de l’autor i de l’espectador.

Així, a l’antiga Grècia, tot i que les obres es rela-
cionaven amb determinats noms propis, les arts esta-
ven bàsicament vinculades a la ciència i la tecnologia, 
la tekhne. A Roma, l’obra és majoritàriament anònima i 
a l’edat mitjana, l’autor és un artesà desconegut (hàbil, 
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tècnic) que no firma les seves obres, sempre dirigides 
a un estament social privilegiat, la noblesa i l’església. 

Per contra, en el Renaixement, l’autor adquireix la 
categoria de geni i aura de genialitat. L’autor observa 
i estudia el món servint-se de diverses disciplines del 
saber que li permetran elaborar l’obra d’art. L’autor actua 
per encàrrec seguint regles definides per la tradició.

A la revolució industrial i, especialment, amb el Ro-
manticisme, l’art s’escindeix de la ciència i la tecnologia. 
Aquests àmbits es posen al servei del desenvolupament 
industrial i l’art queda reservat als dominis de l’artista 
individualista. Un artista que crea en la solitud del seu 
estudi seguint les seves pròpies obsessions.

Al llarg del segle xx: hom reivindica un art més 
proper a la realitat. Les avantguardes aviven els vincles 
entre l’art, la ciència i la tecnologia. La fotografia i altres 
procediment de reproducció alliberen l’art del caràcter 
d’obra única.

L’art es desauritza i se’n preconitza la mort. Com 
ja hem, dit, apareixen noves tecnologies: els mitjans 
de comunicació. L’aplicació creativa de la tecnologia in-
formàtica permet la creació de productes interactius. 
L’espectador passiu s’abandona amb l’aparició de l’obra 
oberta de coautoria compartida. El consum esdevé col-
lectiu i apareix l’espectador massiu i actiu. 

Ara, en aquests moments, assistim a una progres-
siva dilució de l’artista tradicional com a únic i privilegiat 
autor de l’obra i, paral·lelament, comprovem com el pú-
blic espectador es va introduint en el procés artístic per 
completar l’obra.

En síntesi, podríem dir que l’art ha deixat de ser 
l’acció individual d’un artista per esdevenir un procés 
interactiu i coral, punt de partida d’un nou plantejament 
de discurs estètic que evidencia l’estreta relació d’inter-
dependència i complementarietat entre creador, obra i 
espectador.

Jordi Pericot
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apolo y dafne (Bernini)
Apolo y Dafne de Bernini pueden considerarse como la 
expresión máxima del movimiento en mármol. El dina-
mismo que emana de esta obra y la tensión dramática 
que aportan sus gestos hacen de ella una de las prime-
ras muestras plásticas del movimiento transformado 
en arte.

El dinamismo que irradia esta obra se basa espe-
cialmente en el desequilibrio de unas fuerzas perma-
nentemente enfrontadas, como es el que se produce 
entre el amor apasionado y posesivo de Apolo y la huída 
de Dafne hacia las montañas para evitarlo. O también 
entre el gesto obsesivo de Apolo y el instante de horror 
paralizante de la ninfa.

El desequilibrio dinámico y anímico entre Apolo y 
Dafne provoca en el espectador el irresistible deseo de 
un desenlace pacificador y que Bernini sólo insinúa, pero 
nunca muestra. En este sentido, podríamos calificar la 
obra de Bernini como una obra abierta. He ahí, una de 
las mayores cualidades innovadoras: acercar al espec-

tador a su obra para que éste se transforme en coautor 
y pueda completarla.

Parece ser que, para salvarla del asedio de Apolo, 
Peneo accede a los ruegos de su hija y la metamorfosea 
en laurel. Pero esta transformación, este desenlace libe-
rador ya no está en el mármol. Apenas está insinuado. 
En realidad la metamorfosis hay que buscarla en la men-
te del espectador. Como también están en la mente del 
espectador las profundas raíces en que se transforman 
los pies de la ninfa y las frondosas ramas de laurel en 
que se convertirán sus brazos.Toda obra de Bernini, y 
en especial Apolo y Dafne, expresa el deseo de pedir 
la interacción del espectador. Con solo dar unos pasos 
entorno a la obra descubrimos un sinfín de secuencias 
cinéticas surgidas de los claro/oscuros y contrastes que 
van apareciendo en cuanto cambiamos la perspectiva.

Ante nuestros ojos aparece un espectacular ballet 
naturalista, de efectos e ilusiones teatrales que hace 
que nos preguntemos si es Dafne o es el propio mármol 
quien se transforma en laurel.

Jordi Pericot
Barcelona, 5 de mayo del 2007
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Jordi Pericot dissenya futur
El sènior d’aquesta setmana veu la vida i el treball com un 
constant exercici de creativitat. Jordi Pericot.

LES CLAUS
“No em plantejo mai si estic en actiu o jubilat” 
“La comunicació és la disciplina més important després 
del mercat financer”
“L’art cinètic és un corrent artístic basat en l’estètica del 
moviment i la realitat”

El trobareu cada dimarts, durant el curs, a la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona. Jordi Pericot, 82 anys, im-
partí classes i dirigí tesis fins fa un parell d’anys en la seva 
condició, ben merescuda, de catedràtic emèrit de Comu-
nicació Audiovisual. Continua fent de mestre quan intervé 
en qualsevol conversa on hi hagi col·legues o estudiants 
aplegats a l’entorn d’iniciatives per al progrés cultural en 
un sentit ampli, que inclou també la política i el futur eco-
nòmic i social.

Nascut al Masnou en un entorn familiar culte i avan-
çat, abraçà ben aviat les causes del progrés i de la inter-
nacionalització. Es llicencià en Filosofia a Barcelona, en 
llengua francesa a Tolosa de Llenguadoc i es doctorà a 
Barcelona.

“No em plantejo mai si estic en actiu o jubilat”, diu 
sovint. Per a ell la vida i el treball són un constant exercici 
de creativitat. Mira el futur amb ulls de present, mai de 
passat. Té tota la fusta d’un emprenedor nat. A la França 

dels primers anys cinquanta s’introduí en les tècniques del 
cinema experimental.

Creu a ulls clucs en la iniciativa i en la innovació. És un 
artista i un intel·lectual altament qualificat en el seu àmbit 
i alhora admirador dels coneixements d’àmbits aparent-
ment més allunyats del seu. “La comunicació ―diu― és la 
disciplina més important després del mercat financer”. Fa 
afirmacions, doncs, que trenquen amb els tòpics univer-
sitaris que malden per formar especialistes tancats dins la 
closca del seu sector i que menyspreen els aliens.

Té la virtut de congriar consensos. Fundà la Mostra 
Espanyola de Noves Tendències Estètiques (MENTE), que 
aplegà gent de la força creativa d’Oriol Bohigas, 88 anys; 
Ricard Bofill, 74 anys; Mestres Quadreny, 84 anys; Daniel 
Giralt-Miracle, 68 anys. La dimensió internacional la conso-
lidà Jordi Pericot ja a l’any 1972 en representar Espanya a 
la Biennal de Venècia. Aquesta fita representà el reconei-
xement mundial d’una obra artística gens convencional, 
integradora de conceptes i tècniques, oberta a les nove-
tats en tots els camps, des de l’industrial fins al científic.

És a Catalunya la personalitat més receptiva a la reno-
vació del pensament aplicat a les arts noves i a l’aprofita-
ment intel·lectual dels avenços tecnològics. Proposa pro-
gressar en les virtuts revulsives de l’art cinètic. El defineix 
com “un corrent artístic basat en l’estètica del moviment 
i la realitat”. Fou fundador de l’Escola Superior de Disseny 
Elisava i catedràtic de la matèria a la Universitat de Barce-
lona. Entén el disseny com un capteniment d’intervenció 
en la construcció de futur.

Josep maria casasús
La Crònica, 21 d’agost de 2013
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II. Cinetisme. 
Consideracions generals



103

El cinetisme és un corrent artístic que introdueix el 
moviment i la velocitat a les noves formes d’expressió 
estètica. Els primers indicis de l’art cinètic els trobem a 
les avantguardes de principis de segle xx, però no va ser 
fins a la dècada dels seixanta quan s’accepta l’expressió 
art cinètic en la classificació crítica.

Els cinètics són hereus, principalment, del cons-
tructivisme de la Bauhaus. Com a tals, aporten un nou 
estil a la societat industrialitzada del segle xx, refusen 
la figuració i aposten per l’abstracció geomètrica com a 
reacció a l’especulació informalista imperant en aquells 
moments. Tot i que el terme cinètic s’havia emprat al se-
gle xix en el camp dels avenços tècnics i científics –Edi-
son-cinetoscopi (1892), Lumière-cinematògraf (1895)–, la 
primera vegada que apareix aquest terme vinculat a les 
belles arts és al Manifest realista (1929) que Naum Gabo 
redactà juntament amb el seu germà Antoine Pevsner. 
En aquest manifest, rebutjaven «l’error heretat de l’art 
egipci, que veia en els ritmes estàtics l’únic mitjà de 
creació plàstica», i que van substituir pels ritmes cinè-
tics o les «formes essencials de la nostra percepció del 
temps real». 

En el camp de les arts plàstiques, els precedents 
del moviment serien els neoimpressionistes de Seurat i 
Signac, l’orfisme de Délaunay, el futurisme de Giacomo 
Balla o Umberto Boccioni i el dadaisme de Picabia i Duc-
hamp. A Rússia, hi trobem l’obra de Larionov, Gontxaro-
va, Malevitch i Tatlin. Els futuristes italians, la Bauhaus 
alemanya, Moholy-Nagy, Josef Albers, Kemeny, De Stijl, 
Mondrian i Van Doesburg. També podem relacionar-lo 
amb els mòbils d’Alexander Calder de 1930 i amb la 
figura de Heinz Marck, fundador, amb Otto Piene, del 

grup Zéro, el 1958. A l’Estat espanyol, segons alguns 
estudiosos, els precedents serien Carles Buigas, Àngel 
Ferrant, Leandre Cristòfol i el Grup Parpalló.

El crític d’art i comissari Guy Brett (ref. bibl.) sosté 
que el moviment cinètic té a veure amb el fet d’incloure 
el moviment en l’art i, amb el moviment, la quarta di-
mensió, és a dir, l’element del temps26. Aquesta inclusió, 
que es produeix a partir de principis del segle xx, es dóna 
com a conseqüència d’un alliberament de les constricci-
ons que l’art havia heretat des del Renaixement. Així, el 
llenguatge estable i acadèmic que provenia del Renaixe-
ment entra en crisi amb la nova visió del món que es viu 
a inicis del segle xx, quan la relativitat es fa present en la 
ciència i en aquells elements que conformen la realitat 
contemporània, com l’energia, l’electricitat o la velocitat. 
En conseqüència, les manifestacions artístiques que be-
uen directament de la realitat canviant que les envolta 
tendeixen a la desmaterialització i l’abstracció i donen 
lloc a les avantguardes. 

Segons Brett, els primers a tenir la voluntat d’in-
cloure el moviment com a element constitutiu del món 
modern seran els futuristes, tot i que aquest moviment 
el tracta des d’un punt de vista merament descriptiu. En 
el camp de l’abstracció, cita Mondrian i Malevich, i l’obra 
tardana de Klee, Kandinski i Matisse, així com el treball 
de Vantongerloo i les escultures de González, Gabo (que 
utilitza el plàstic), Brancusi i Calder. També hi afegeix una 
sèrie de projectes que anomena antiart i que lligarien 
amb el concepte dadaista, en què el moviment vindria 
donat a partir de treballs fonamentalment conceptuals, 
realitzats per artistes soviètics, de la Bauhaus i dadais-
tes, com els Roto réliefs de Duchamp amb Man Ray.

26. Brett,Guy. Kinetic art. The language of mouvement. Londres: Studio Vista, 1968.
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Així mateix, Frank Popper, teòric del moviment ci-
nètic, assenyala la participació activa de l’espectador 
envers les obres cinètiques, fet que apropa l’art a la 
ciència i la tecnologia. En el catàleg de l’exposició ce-
lebrada a Londres l’any 1970, Popper especifica tres 
branques del cinetisme: màquines, mòbils i objectes 
de llum en moviment, i també relaciona el corrent cinè-
tic amb altres moviments anteriors cronològicament, 
com els futuristes, vorticistes, orfistes, constructivistes 
i dadaistes. 

Segons aquest teòric, el cinetisme és una nova con-
cepció artística que apareix entre el 1913 i el 1920, quan 
personatges com Duchamp, Tatlin o Gabo realitzen les 
seves experimentacions amb el moviment. Tot i això, 
la generalització i l’expansió del corrent cinètic no es 
dóna fins a la dècada dels anys cinquanta, moment en 
què l’acceptació del moviment va estretament lligada al 
desenvolupament de l’art òptic. 

El terme cinètic entra definitivament en la termi-
nologia dels historiadors i crítics d’art a partir del text 
escrit per Franz Mon «Movens» (Limes Verlag, Wies-
baden, 1960), en què l’autor fa una primera cronologia 
de l’art cinètic. Posteriorment, Umberto Eco (1962) es-
criu una de les seves primeres definicions d’art cinètic: 
«Forma de arte plástico en la cual el movimiento de las 
formas, de los colores, de los planos, es el medio para 
obtener un conjunto cambiante.»

Vasarely i la galeria denise rené
L’art cinètic es popularitza a partir de la segona meitat 
de la dècada dels anys cinquanta i els anys seixanta, se 
centra al voltant de l’obra i les experimentacions de l’ar-
tista d’origen hongarès Victor Vasarely i la tasca cabdal 
de difusió portada a terme per la galeria Denise René de 
París, que inaugurà la seva trajectòria amb una exposició 

d’aquest artista a finals de l’any 1944, a punt de finalitzar 
la II Guerra Mundial.

Denise René (nascuda Denise Bleibtreu, juny de 1913 
- 9 de juliol de 2012) apostà per donar a conèixer a la seva 
galeria els majors representants de l’abstracció, tant els 
pioners de la primera generació (Arp, Magnelli, Sophie Ta-
euber i Herbin) com els aleshores joves talents (Vasarely, 
Jacobsen, Dewasne o Mortesen). A més, la galerista fou 
l’artífex de la primera retrospectiva dedicada a Piet Mon-
drian duta a terme a la seva galeria de París, l’any 1957. 

El 1955 realitza una exposició que marca una fita his-
tòrica, ja que suposa l’establiment de les bases del cine-
tisme. Fou organitzada conjuntament amb Vasarely, portà 
el nom de «Le mouvement», i cercava els antecedents 
històrics del corrent cinètic en artistes com Duchamp i 
Calder. Presentava les propostes de Vasarely, Jacobsen 
i l’obra de joves desconeguts en aquell moment, com 
Tinguely, Soto, Agam o Pol Bury. 

En el catàleg de l’exposició hi havia els textos del 
posterior director de museus Pontus Hultén, del crític 
d’art Roger Bordier i «Notes pour un Manifest» de Victor 
Vasarely, text conegut popularment com «Le manifest 
jaune» (El manifest groc).

D’altra banda, Denise René, en el seu afany per donar 
a conèixer les diverses generacions d’artistes que havien 
treballat al voltant de l’art abstracte, introduí a París les 
figures històriques de l’avantguarda de l’Europa de l’Est i, 
de l’altra, presentà els diversos creadors llatinoamericans 
que treballaven en les recerques plàstiques cinètiques, 
com els veneçolans Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz Díez, 
el brasiler Cicero Dias, o els argentins Julio Le Parc, Luís 
Tomasello, Hugo Demarco.

Si l’exposició «Le mouvement», de la Galeria Denise 
René de l’any 1955, va suposar l’inici del moviment cinè-
tic, durant la dècada dels seixanta se succeïren d’altres 
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mostres com «Bewogen Beweging», Stedelijkmuseum, 
(Amsterdam, 1961); «Licht und Bewegung» (Berna, 1965), 
i «In motion», (Arts Council Exhibition, 1966), per arribar 
finalment als Estats Units amb l’exposició «The Respon-
sive Eye» del MOMA (1965), que suposà la consolidació, 
la culminació i alhora el declivi de l’art cinètic.

característiques del cinetisme
Com hem dit, l’art cinètic i l’art òptic són corrents artís-
tics basats en l’estètica del moviment. Tot i que el camp 
més representatiu d’aquests moviments és l’escultura, 
el cinetisme també està present en la pintura, a partir 
de les il·lusions òptiques, la vibració de la retina i la im-
possibilitat de l’ull humà de mirar simultàniament dues 
superfícies acolorides, violentament contrastades. Per 
introduir el moviment en l’espai artístic, l’art cinètic re-
corre al caràcter canviant de l’obra, ja sigui dotant-la de 
moviment real, a través de motors i altres fonts d’ener-
gia, o de moviment virtual, amb obres que se serveixen 
d’efectes òptics que simulen el moviment o provoquen 
que l’espectador es mogui per experimentar les diverses 
lectures que ofereix l’obra. 

Per tant, podem afirmar que hi ha diferents tipus 
d’obres cinètiques d’acord amb la manera com es pro-
dueix la sensació de moviment: 

•	Les	estables:	Són	aquelles	obres	amb	els	ele-
ments fixos i que es disposen de tal manera que, per 
percebre’n el moviment, l’espectador ha de moure’s al 
seu voltant.

•	Les	mòbils:	Són	obres	que	produeixen	un	movi-
ment per diferents causes i canvien la seva estructura 
constantment.

•	Les	penetrables:	Generalment	es	tracta	d’una	es-
tructura en un espai real que requereix que l’espectador 
hi entri per poder percebre-la a mesura que la recorre.

Segons el psicòleg James J. Gibson, destaquen les 
obres que es transformen pel moviment de l’especta-
dor: «Mentre l’observador estigui atent a determinades 
invariants, percebrà objectes; en canvi, si es fixa en de-
terminades variants, tindrà sensacions.»27 Per aquest 
motiu, destaca com l’art cinètic estén els límits de les 
arts plàstiques, tot introduint-hi l’element del temps.

El cinetisme fou un corrent que prengué força a 
partir dels anys 1955-1960, ja que, en aquells moments, 
i una vegada passada la II Guerra Mundial, es visqué una 
etapa marcada pels descobriments científics i els aven-
ços tecnològics, alhora que començà a prendre força el 
desig de socialitzar l’art, fet que a la vegada comportà 
una nova concepció de l’artista.

És per aquest motiu que el cinetisme trobà de se-
guida el seu lloc en els cercles artístics de l’època, ja 
que és un moviment amb una clara base sociològica, 
que varen reivindicar autors com Vasarely, Le Parc o 
Schöffer. Un clar exemple d’això el trobem en Vasarely, 
que apel·là a la percepció sensorial de l’espectador per 
trencar la barrera d’una elit cultural que en aquells mo-
ments era l’única receptora de les manifestacions d’art 
contemporani.

D’altra banda, es visqué un procés de desmitifi-
cació de la figura de l’artista, com a resposta reactiva 
a una època de consolidació i mitificació romàntica (i 
economicista) dels grans noms de la història de l’art i 
de la creació contemporània, des de Picasso i Matisse, 

27. GiBson, James J. «Constance et invariance dans la perception». A: KePes, Gyorgy. Nature et art du mouvement. Brussel·les: La Connaissance, 
1968. P. 63.



106

passant pels representants de l’expressionisme nord-
americà encarnats en la figura de Pollock o més propers 
aquí, de l’informalisme, com Tàpies. 

En canvi, en el cas dels artistes cinètics, tot i que 
els seus noms també van acabar transcendint, la seva 
obra responia a un interès per l’anonimat, pel treball en 
equip, per la visió de l’artista, no com a creador transcen-
dental, sinó com a experimentador i investigador, proper 
al món científic. Les obres cinètiques no pretenien ser 
considerades com a obres d’art, amb tota la càrrega 
simbòlica que suposa el terme, pretenien ser propostes 
obertes a un públic actiu, allunyant-se de conceptes com 
obra acabada i contemplador passiu.

Els membres d’aquest moviment defensaven que 
l’obra no està en l’objecte, sinó que està en l’ull, en la 
ment de l’espectador, que té una importància cabdal. 
La participació de l’espectador era cabdal com a part 
d’aquesta socialització de l’obra. Així ho demostrà Julio 
Le Parc dins del GRAV amb propostes com Un día en 
la calle (1966), en què qüestionava el sistema cultural 
establert. Igualment Vasarely també apel·lava a aquest 
caràcter transversal del cinetisme: «La obra cinética, al 
actuar sobre los mecanismos psicofísicos perceptivos 
y no sobre la base cultural del espectador, se presenta 
como un objeto ideal para la concreción de intenciones 
socializantes.»

En aquesta època hi ha un procés de desmaterialit-
zació de l’obra d’art, lligada a un alt nivell conceptual, en 
què la importància del medi (land art, earth work, body 
art, video art, art cibernètic) i la conquesta d’aquests 
nous territoris portaren a una dissolució de la peça i a la 
desobjectualització de l’art. 

«Los años sesenta fueron un período de reajus-
te de las formas convencionales de ver, cuando ciertas 
nociones largamente aceptadas, aparentemente defini-
tivas, se desvanecieron y fueron substituidas por nuevas 
perspectivas.»28 

Durant aquells anys, sorgeixen diferents grups i 
s’escriuen diversos manifestos que indiquen un estat 
de les coses en un àmbit global: Manifiesto Blanco, 
Buenos Aires (1946); Movimiento Arte Concreta, Milà 
(1948); Espace, París (1951); Exat, Zagreb (1951); Gutai, 
Japó (1954); Equipo 57, Espanya (1957); Zero, Dusseldorf 
(1958); Nul, Holanda (1961), entre d’altres.

La idea era veure l’art com un estil de vida, no com 
un objecte cultural, tal com apuntava el filòsof marxista 
d’origen francès Henry Lefebvre a La vie quotidienne 
dans le monde moderne (1968). El cinetisme va tenir la 
intenció d’introduir l’art en la vida de la gent per transfor-
mar-la, posteriorment, a través de la moda, l’arquitectura, 
el disseny, les arts gràfiques i la publicitat. Aquesta fou 
la gran utopia de l’art cinètic: portar l’art a la vida. 

l’art cinètic en l’àmbit espanyol
La situació artística a l’Estat espanyol durant els anys 
cinquanta i fins ben entrada la dècada dels setanta es 
debatia en la dicotomia entre figuració i abstracció (en-
tenent per abstracció, l’informalisme). Les dècades del 
cinquanta i seixanta van suposar la utilització per part 
del govern franquista de l’informalisme com a estil con-
temporani que calia mostrar a l’exterior. Aquest fet creà 
un moviment de resposta en els grups d’artistes més 
joves a favor d’una estètica basada en la geometria i 
que, a més, estigués en consonància amb una societat 

28. PeternáK, M. «Arte, investigación, experimento. Métodos científicos y conceptos sistemáticos». A: Modelos estructuras y formas. España 1957-
1979. Sevilla: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 2005. P. 188.
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que, a poc a poc i amb molt de retard, despertava a la 
modernitat gràcies a un període d’expansió econòmica. 

En aquells moments, però, i en el marc de l’abs-
tracció geomètrica, sobresurten els noms del pintor, es-
cultor i gravador Pablo Palazuelo, i el de Jorge de Oteiza 
com a escultor. Com a iniciatives col·lectives, caldria 
destacar la creació del Grup Parpalló i la de l’Equipo 57.

Com a altres agrupaments de postguerra, el Grup 
Parpalló es creà a València a partir de la iniciativa d’un 
conjunt d’artistes que pretenien connectar la creació 

artística de la seva ciutat 
amb el panorama interna-
cional després de la inter-
rupció de la Guerra Civil 
espanyola. Tot i que la 
formació va ser molt breu 
(es creà el 1956 i es va dis-
soldre el 1961), fou el pri-
mer focus d’introducció de 
l’informalisme a la Comu-
nitat Valenciana i assumia 
la idea d’integració de les 
arts. Dins d’aquest grup 
cal destacar la figura del 
crític d’art Vicente Aguilera 
Cerni, que després tingué 
un ampli paper divulgador 
de les tendències geomè-
triques a Espanya. Entre 
d’altres artistes, hi havia 
Salvador Soria, Manolo 
Gil, José Soler Vidal (Mon-
jalés), Eusebio Sempere, 
Doro Balaguer i Andreu 
Alfaro.

L’abstracció geomètrica a l’Estat espanyol fou re-
presentada per l’Equipo 57, format per un grup d’artistes 
que es reunien al Café Rond Point de París i que esti-
gueren actius com a grup entre els anys 1957 i 1962. 
D’aquesta formació destaquen els escultors Jorge 
Oteiza i Luis Aguilera; els pintors Ángel Duarte, José 
Duarte, Juan Serrano i Agustín Ibarrola, i l’arquitecte 
Juan Serrano. 

En la mateixa línia que l’Equipo 57, aparegué l’Equi-
po Córdoba, que es mantingué actiu entre el 1957 i el 

Jordi Pericot, José M. Yturralde, René Metras, Daniel Giralt-Miracle, Pepe Navarro, Joan Mas i Jo-
sep Bonet a la Galeria René Metras durant la inauguració d’una exposició d’Yturralde l’any 1970.
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1963 amb noms com l’escultor Manuel González i els 
pintors Segundo Castro, Alejandro Mesa, Francisco Are-
nas, José Pizarro i Manuel García. Tots dos grups con-
juntament desenvoluparen la “Teoria de la Interactivitat” 
de l’espai plàstic.

Posteriorment, sorgiren altres agrupaments com An-
tes del Arte, a l’entorn del nucli valencià de Vicente Aguile-
ra Cerni, o el grup MENTE a Barcelona, amb Jordi Pericot, 
Daniel Giralt-Miracle i Joan Mas. A Madrid, Ángel Crespo 
organitzà els Salones de Corrientes Constructivistas i Arte 
Objetivo, així com la parcel·la constructivista del grup Nu-
eva Generación, fundat per Juan Antonio Aguirre el 1967. 
També s’han de destacar la Cooperativa de Producción 
Artística, d’Ignacio Gómez de Liaño, i la Generación Au-
tomática de Formas Plásticas del Centro de Cálculo de 
la Universidad de Madrid (CCUM), que fou el catalitzador 
de l’obra de Manuel Barbadillo, Gerardo Delgado, Manolo 
Quejido, Soledad Sevilla i José M. Yturralde.

Totes aquestes agrupacions tenien un objectiu i una 
característica en comú: s’interessaven per un art que 
tingués en compte la importància de la ciència en la cul-
tura moderna, l’experimentació en l’anàlisi estructural, la 
modificació del concepte d’autoria dins l’art, la integració 
de les arts i la reflexió sobre la tècnica. 

Malauradament, tots aquests projectes gaudiren 
d’una fortuna crítica més aviat pobra al nostre país, pro-
ducte de les pròpies insuficiències del context cultural 
espanyol d’aquells moments; en gran part, fruit d’una 
Guerra Civil que escapçà les manifestacions d’avantguar-
da cultural i d’un context polític subjecte a una dictadura 
que aïllà els joves artistes que iniciaven la seva trajectòria 
després del conflicte bèl·lic.

el grup mente
Després de la seva estada a París, Pericot retorna a Cata-
lunya, fet que li permet reprendre velles amistats i conei-
xences. Aquest és el cas de Joan Mas Zammit, amb qui 
havia coincidit durant la seva segona exposició individual, 
celebrada a la Galería Belarte de Barcelona l’any 1964. 

Especialment en els darrers anys de la seva estada 
a la capital francesa, l’artista es va veure fortament influït 
pel GRAV. Aquest grup havia estat fundat el 1960 per Ju-
lio Le Parc, Garcia-Rossi Hugo Demarco, F. Morellet, De-
nise René, Francisco Sobrino i J. Stein e Yvaral, tot i que 
posteriorment també hi participarien altres artistes, com 
Norberto Gómez. Des de l’inici, el seu interès principal 
va ser investigar artísticament amb els efectes lumínics, 
cromàtics i visuals en general, cosa que els va comportar 
una experimentació òptica i cinètica dels objectes. Per 
aquest motiu, van realitzar obres en les quals la partici-
pació de l’espectador era essencial. Tot i que el grup es 
va dissoldre després de pocs anys de la seva creació 
(el 1968), es podria dir que va iniciar una manera de fer 
art més interactiva. Pericot, immers en aquestes noves 
teories assimilades a la ciutat més avantguardista del 
moment, va tornar a la seva terra natal amb la intenció 
de crear un moviment que estigués en la línia del GRAV 
i que, per tant, apostés per una obra d’art total que, a 
la vegada, integrés les arts en el camp de la recerca. 
D’aquesta manera, podria donar a conèixer el cinetisme 
en l’ambient artístic català, una visió que resultava del 
tot innovadora al país, tot i que en l’àmbit internacional 
era reconegut des de la dècada dels anys cinquanta.

Pericot forma el grup MENTE29, amb Joan Mas Zam-
mit, que en fa les funcions de gestor, ja que es movia 

29. La primera e s’emprava per fer referència a espanyoles i experimental, i aquest fet havia creat dissensions en certs àmbits de la cultural catalana 
(Cirici i Pellicer). Tot i que els artistes que van participar en les diferents convocatòries provenien de tot l’Estat espanyol.
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molt en els cercles artístics del moment, i amb un jove 
Daniel Giralt-Miracle, que aportava els seus coneixements 
teòrics i els seus contactes en l’àmbit cultural català.

La seva primera exposició conjunta l’organitzaren 
entre el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Ba-
lears, i la Galeria René Metras de Barcelona, del 3 al 
27 d’abril de 1968. El catàleg que s’edità amb motiu 
d’aquesta mostra disposava d’un text de presentació 
escrit per Daniel Giralt-Miracle que començava amb les 
línies següents: «Las más importantes investigaciones 

de la estética contem-
poránea se debaten en 
crear un arte a escala de 
la sociedad global y no a la 
del individuo en particular, 
dentro de los caminos del 
arte constructivo, el visual 
y el cinético.»

Malauradament, les 
primeres crítiques no foren 
gaire positives. L’influent 
crític d’art Alexandre Cirici i 
Pellicer (que posteriorment 
dirigiria la tesi d’Història de 
l’Art de Jordi Pericot), era 
més partidari de l’art con-
ceptual, ja que, segons ell, 
el cinetisme era un art que 
provenia d’una democràcia 
satisfeta, tot afegint que al 
país hi havia problemes 
més greus que no pas a 
França i que aquests no es 
podien reflectir a través de 
l’art cinètic.

Contràriament, els membres de MENTE conside-
raven el cinetisme un autèntic art social que trencava 
el concepte de peça única i portava l’obra a l’abast de 
tothom. Per tant, el consideraven més revolucionari que 
l’art informal de Tàpies, que, finalment, només havia ser-
vit per convertir-se en una mercaderia per comercialitzar 
i enriquir determinades persones, però no per fer canvis 
socials.

La segona exposició de MENTE es va celebrar del 
9 al 23 de maig de 1969 a Rotterdam i el «MENTE 3», 

Jordi Pericot amb Ángel Duarte, Santiago Pericot, Eusebio Sempere, Joan Mas, Ricard Bofill i 
Francisco Sobrino entre d’altres, a l’Ajuntament de Barcelona amb motiu de la presentació de 
MENTE1.
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a Santa Cruz de Tenerife, 
amb la protecció del teòric 
d’art contemporani Eduar-
do Westerdahl, del 15 al 
30 d’abril de 196930. És 
interessant destacar com 
dins les activitats d’aques-
ta tercera mostra, el dia 
18 d’abril, Daniel Giralt-
Miracle, Joan Mas i Jordi 
Pericot feien una xerrada 
en la qual es projectava un 
documental sobre la «Do-
cumenta 4» de Kassel31.

«MENTE 4» se cele-
brà a Bilbao, del 20 d’octu-
bre al 20 de novembre de 
1969, amb un text intro-
ductori de Vicente Aguile-
ra Cerni i en col·laboració 
amb el Centro de Cálculo 
de Madrid. Jordi Pericot 
hi participà amb una con-
ferència i la projecció d’un 
film dedicat a Vasarely. Finalment, la cinquena i darrera 
mostra, «MENTE 5», se celebrà a Pamplona, del 24 de 
novembre al 12 de desembre de 1970.

També hi va haver altres exposicions o manifestaci-
ons vinculades al Centro de Cálculo de la Universidad del 
Madrid, les escoles d’arquitectura de Barcelona, València 

i Bilbao i alguns seminaris de cinema i música contem-
porània, promoguts fonamentalment per Joan Guinjoan i 
Josep M. Mestres Quadreny a Barcelona, i Tomás Marco 
i Luis de Pablo a Madrid.

Tot i la breu trajectòria del grup, la seva importància 
va ser cabdal, ja que va aglutinar els noms més desta-

30. Curiosament, tal com es pot observar a les dates dels catàlegs, l’exposició «MENTE 3» a Tenerife se celebrà un mes abans que «MENTE 2», a 
Rotterdam. 
31. «Documenta» és una de les exposicions d’art contemporani més importants del món que es realitza cada cinc anys des del 1955 (tot i que als 
seus inicis es feia cada quatre anys) a Kassel (Alemanya) amb una durada de cent dies. 

Concert amb corda i piano executat per Carlos Santos per al grup MENTE al Saló del Tinell  
de Barcelona.
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cats del panorama artístic nacional del moment. Hi van 
col·laborar primeres personalitats en diferents àmbits, 
com Claret, Duarte, Sempere, Rueda, Sobrino o Torner, 
tots ells vells constructivistes i cinètics. Amb un paper 
molt actiu en el camp de les realitzacions plàstiques, 
hi havia: Jordi Pericot, Yturralde, Teixidor, Segarra, Lu-
gan, García Ramos, Asins i Alexanco. Del món de l’ar-
quitectura: Rafael Leoz, R. Bofill, Fernández Alba, Díaz 
de Llano, Martorell, Bohigas i Saavedra. El dramaturg 
i director teatral Ricard Salvat fou la personalitat que 
representà aquest camp en el grup. De l’àmbit del ci-

nema, coincidiren noms 
tan destacats com Artero, 
Bofill, Costa, Drove, Egea, 
Erice, Esteva, Guerin Hill, 
Montolio i Portabella. De 
la música: Casanovas, 
Guinjoan, Hidalgo, Marco, 
Mestres Quadreny, De 
Pablo i Santos. Els crítics: 
Aguilera Cerni, Giralt-Mi-
racle i Westerdahl. A més, 
de tots aquests referents 
tan destacats de l’àmbit 
cultural català, al llarg de 
les cinc mostres que es 
van arribar a organitzar s’hi 
va anar incorporant algun 
altre nom més de manera 
puntual.

L’objectiu principal de 
tota aquesta agrupació era 
aconseguir la integració de 
les arts tot situant-les a 
l’altura de la quotidianitat. 

A més, es pretenia, i es va aconseguir, reunir els valors 
més representatius de l’art contemporani a l’Estat es-
panyol. Tot plegat, fou el resultat d’una sèrie de diàlegs 
entre creadors plàstics, crítics i organitzadors d’exposi-
cions. Així, es va aconseguir que aquestes personalitats 
formessin un equip en el qual es conjugaven perfecta-
ment la teoria i la pràctica.

Daniel Giralt-Miracle, un dels principals impulsors 
del projecte, definia clarament com era el grup i quins 
eren els principis que el regien a «MENTE, una experi-
ència preconceptual», publicat el mes de febrer de 1989: 

Exposició del grup MENTE duta a terme al Col·legi d’Arquitectes. A la imatge, s’hi poden apreciar 
les obres de Pericot, Duarte i Sobrino entre d’altres.
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«MENTE (Muestra Española de Nuevas Tenden-
cias Estéticas) nace en abril de 1968, con una expo-
sición compartida entre el Colegio de Arquitectos 
de Cataluña y la Galería René Métras de Barcelona. 
Aunque era el resultado de una serie de reflexiones 
estéticas que se fueron gestando a lo largo de los 
años sesenta, este colectivo culminó en una platafor-
ma, que sin la pretensión de crear un “ismo” aglutinó 

artistas, diseñadores, arquitectos, hombres de teatro, 
cine y música contemporánea, preocupados por las 
nuevas tendencias derivadas del arte neo-concreto, las 
estructuras primarias, el arte mínimo, los sistemas se-
riales, lo geométrico, lo analítico, lo óptico, lo lumínico 
y todo aquello que pudiera relacionar la obra de arte 
con las nuevas técnicas y las nuevas ciencias, que en 
aquel momento empezaban a incidir en la sociedad 

Catàleg Mente 1
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española, justo cuando ésta había iniciado su proceso 
de desarrollo. 

»Los tres impulsores básicos de MENTE fuimos 
Joan Mas Zammit, joven e inquieto galerista que había 
colaborado con varios museos norteamericanos; Jordi 
Pericot, artista de amplia formación cultural que proce-
día de París, donde había realizado cine pedagógico y 
empezaba a trabajar en experiencias de tipo cinético, 

muy influenciado por el Groupe de Recherche d’Art 
Visuel, y yo mismo, que procedía de la Escuela de Di-
seño de Ulm (Alemania), en aquel entonces dominada 
por el más puro racionalismo bauhausiano, que ejercí 
un papel básicamente teórico y organizativo. 

»Una manifiesta coincidencia en los planteami-
entos y una estrecha amistad personal nos aglutinó 
alrededor de un grupo de discusión y de reflexión, que 
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tenia la Galería René Metras como lugar de encuen-
tro y la Escuela de Diseño Elisava como campo de 
prácticas.

»Ya en la primera declaración manifestábamos la 
voluntad de “crear un arte a escala de la sociedad glo-
bal y no a la del individuo en particular”, dentro de los 
caminos del arte constructivo, el visual y el cinético. 

»El referente más inmediato que mencionábamos 
era el manifiesto realista de Pevsner y Gabo, publicado 
en 1920, en el que se demanda un arte que responda 
a la vida real, basado en el espacio y en el tiempo, los 
elementos dinámicos y cinéticos y la voluntad de pro-
ducir un arte no imitativo basado en el descubrimiento 
de las nuevas formas, todo ello dentro de una pretendi-
da integración de las artes al servicio de la vida urbana. 

»En el catálogo de MENTE 1 (Barcelona, abril 
1968), escribíamos que “nuestra producción estética 
quiere acercarnos plásticamente a la realidad, al pai-
saje visual de nuestra civilización, vasto en actividades 
plásticas, escalonadas desde el rótulo luminoso a la 
imagen fija, del film a la señalización y de la arqui-
tectura al urbanismo”. Las manifestaciones iban más 
allá, hasta afirmar “Espacio + movimiento + duración 
se aúnan para acometer la aventura plástico-cinética, 
más allá de las puras investigaciones gestálticas y los 
juegos de óptica, reclamando el análisis, la compren-
sión e, incluso, la participación en el mensaje y la cre-
atividad”. 

»Nos gustaba mencionar indistintamente a Eu-
clides y Einstein, a Moholy-Nagy y Albers, a Nicolas 
Schöffer y Vasarely, a Le Parc y Soto, al Equipo 57 y el 
Grupo Parpalló. Todo ello mezclado con la matemática 
moderna, el estructuralismo, la incipiente cibernética, 
la prefabricación, el diseño industrial, dentro de lo que 
Eduardo Westerdahl, uno de los patrocinadores del 

Grupo, denominó “un sincronismo con los medios ac-
tivos de su tiempo [...], la construcción de una estética 
que marche de acuerdo con el hombre y su sociedad”.» 
(MENTE 3, Tenerife, 1969).

Tal com demostra Giralt-Miracle en aquesta refle-
xió sobre el projecte, MENTE va néixer com un grup de 
discussió i de reflexió amb la voluntat de «crear un arte 
a escala de la sociedad global y no a la del individuo 
en particular». Per això, i amb aquest ànim global, col-
laboraren amb altres grups del panorama nacional del 
moment amb els quals tenien afinitats, coincidències 
i bona sintonia, com el grup valencià Antes del Arte, i 
es van identificar plenament amb les experiències pro-
mogudes pel Centro de Cálculo de la Universidad Com-
plutense de Madrid, que van culminar amb el seminari 
Ordenadores en el Arte. Generación Automática de 
Formas Plásticas. Els resultats d’aquesta experiència, 
així com l’exposició «Impulsos: arte y computador», 
organitzada pels instituts alemanys de cultura a l’Estat 
espanyol, foren presentats a Barcelona. 

La relació amb el Centro de Cálculo de la Uni-
versidad Complutense no resulta estranya tenint en 
compte que a aquest moviment li va interessar tot allò 
que suposava una trobada entre art, ciència, tècnica 
i pensament, així com els nous materials, les noves 
tècniques i els procediments empírics. Aquestes idees 
van ser defensades en l’àmbit teòric tant per Giralt-
Miracle des de Barcelona com per Vicente Aguilera 
Cerni des de València i per Eduardo Westerdahl des 
de les Canàries. En el grup MENTE es tenia molt clara 
la idea que l’art ha de ser l’expressió estètica del món 
en què ens movem, en aquest cas concret, la ciutat, 
el medi urbà. Per aquest motiu, una de les finalitats 
proposades fou intentar definir una línia que unifiqués 
el camí de la investigació estètica per posar-la en con-
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tacte amb el públic. Es buscava així no només un mitjà 
amb el qual iniciar un diàleg amb l’espectador, sinó 
també aconseguir que aquest es pogués manifestar.

Així ho expressava Eduardo Westerdahl el 1969 al 
catàleg de «MENTE 3»: 

«Toda nueva tendencia en las artes o por mejor 
decir toda tendencia vital tiene que comportar un sin-
cronismo con los medios activos de su tiempo. Estos 
medios de entorno son efectivos y ejercen un poder 
de coacción inevitable basados en realidades científi-
cas y en una nueva visión consecuente, no ya ruptura 
polémica con una situación anterior de estabilidad, sino 
como construcción de una estética que marche de acu-
erdo con el hombre y su sociedad». 

catàlegs d’exposicions sobre art cinètic 
(selecció per ordre cronològic)
Le Mouvement (Yellow Manifesto), Galerie Denise René, 
París, 1955; Bewogen Beweging, Stedelijk Museum, Am-
sterdam. Moderna Museet, Stockholm, Louisiana Muse-
um, Copenhagen: 1961; Eco, U. Arte programmata: arte 
cinetica, opere moltiplicate, opera aperta, Milà, Venècia, 
Roma: 1962; Mouvement 2, Galerie Denise René, Pa-
rís: 1964; The Responsive Eye, Museum of Modern Art, 
Nova York: 1965; In Motion, Arts Council of Great Britain, 
Londres: 1966-67; Arte objetivo, Sala de Exposiciones 
de la Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1967; 
Lumière et Mouvement, Musée d’Art Moderne de la 

Ville de Paris, 1967; Luminism: Light—Motion—Space, 
Walker Art Centre, Minneapolis: 1967; Cinetisme Spec-
tacle Environement, Maison de la Culture, Ginebra: 1968; 
Cybernetic Serendipity, Institute of Contemporary Arts, 
Londres (a special issue of Studio) 1968; Impulsos: arte 
y computador: grafismos, plástica, música, cine, Madrid: 
1972; Caramel, Luciano, Grav: groupe de recherche d’art 
visuel, 1960-1968: H. Garcia Rossi, J. LeParc, F. Morellet: 
mostra retrospettiva, Lago di Como: 1975; Forma y medi-
da en el arte español actual, Ministeri de Cultura, Direcció 
General de Patrimoni Artístic, Arxius i Museus, Madrid: 
1977; Constructivistas españoles, Centro Cultural del 
Conde Duque, Madrid: 1987; Arte geométrico en España 
1957-1989, Centro Cultural de la Villa, Madrid: 1989; An-
tes del Arte, IVAM Centre Julio González, València: 1997; 
Brett, Guy; Grandas, T., Nash, M. Campos de fuerzas. Un 
ensayo sobre lo cinético, MACBA en col·laboració amb 
Hayward Gallery Londres, Barcelona: 2000; Denise René, 
l’intrépide - Une galerie dans l’aventure de l’art abstrait, 
1944-1978, Centre Georges Pompidou, París: 2001; L’oeil 
moteur. Art optique et cinétique, Musée d’Art Moderne 
et Contemporain de Strasbourg, Estrasburg: 2005; Mo-
delos estructuras formas. España 1957-79, Centro An-
daluz de Arte Contemporáneo, Sevilla: 2005; La utopía 
cinética, Fundació “Sa Nostra”, Caixa de Balears, Caja San 
Fernando, Obra Social, Palma de Mallorca-Sevilla: 2006; 
Los cinético(s), Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, MNCARS, Madrid: 2007.
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III. Referències 
bibliogràfiques
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Bibliografia sobre Jordi Pericot ordenada 
cronològicament 

Pel que fa a aquest àmbit32, el buidat de l’hemeroteca de 
La Vanguardia i la revista Destino, especialment, permet 
recórrer la trajectòria de Jordi Pericot entre els anys 1960 
(quan realitza els dibuixos publicitaris de les Galeries 
Gales) fins a l’actualitat, passant per moments tan des-
tacats en la seva trajectòria artística com la Biennal de 
Venècia (1972), el «MAN 74» o la seva participació al Mu-
seu de la Resistència Salvador Allende (1977). D’aquesta 
manera, es poden observar les activitats creatives amb 
més ressò als mitjans de comunicació, així com les críti-
ques i altres consideracions envers el seu treball. A més, 
es pot observar com entre les dècades dels seixanta i 
vuitanta compaginà diverses propostes en el camp de 
la creació artística, el teatre, la pedagogia del disseny i la 
comunicació visual. En canvi, posteriorment, sobretot a 
La Vanguardia, continua fent-se referència a Jordi Peri-
cot, però ja en la seva faceta de pedagog del disseny i 
catedràtic universitari. 

•	Destino, núm. 1213 (5 de novembre de 1960), p. 2.
•	Destino, núm. 1214 (12 de novembre de 1960), p. 46.
•	Destino, núm. 1215 (19 de novembre de 1960), p. 16.
•	Destino, núm. 1216 (26 de novembre de 1960), p. 38.
•	Destino, núm. 1217 (3 de desembre de 1960), p. 2.
•	Destino, núm. 1218 (10 de desembre de 1960), p. 28.
•	La Prensa (3 de març de 1963).

•	Les Lettres Françaises [París], núm. 985 (4-10 de juny 
de 1963).

•	«Españoles	en	París».	La Vanguardia (13 de juny 1963), 
p. 20. 

•	«Au	long	des	cimaises».	L’Information [París], (22 de 
juny de 1963).

•	Rosal, J. «La actualidad artística en París». El Noticiero 
Universal (29 de juny de 1963).

•	Arts, núm. 922. (26 de juny i 2 de juliol de 1963).
•	«A	travers	les	galeries».	La Croix [París], (29 de juny 

de 1963).
•	Espiau, M. Nouveaux Jours [París], (5 de juliol de 1963).
•	adam, H. «Pericot. Galerie du Damier». Les Lettres 

Françaises [París], núm. 984. (27 de juny i 3 de juliol 
de 1963).

•	GlEnny, C. «Jordi Pericot». Arts, núm. 923 (3-9 juliol de 
1963).

•	C.R.	«L’oeuvre	de	Jordi	Pericot».	Combat [París], (22 
de juliol de 1963).

•	lEvêquE, J. «L’actualité a Paris». Cimaise [París], núm. 
65 (juliol-octubre de 1963), p. 94.

•	lEvêquE, J. «La nouvelle peinture a l’âge de raison». 
Arts [París], núm. 933 (23-29 d’octubre de 1963).

•	Amateur d’Art [París], núm. 318 (25 d’octubre de 1963).
•	lhonG, H. «Peindre au futur: Jordi Pericot». Signatures 

(desembre de 1963). 
•	«Artistas	catalanes	en	Madrid.	Cataluña	en	el	II	Certa-

men Nacional de Artes Plásticas». La Vanguardia (8 de 
desembre de 1963), p. 38.

32. Llibres que estudien l’obra de Jordi Pericot: Julián, I., El arte cinético en España, Cuadernos de Arte, Ediciones Cátedra, Madrid: 1986, p.120; 
Jordi Pericot. 20 anys d’art cinètic (1964-1984) + gràfics actuals, Ajuntament del Masnou, Patronat del Museu, El Masnou: 2007; Pericot, Jordi, 
L’Herència del Cinetisme: de l’art participatiu a l’art interactiu, discurs d’ingrés de l’acadèmic electe Jordi Pericot i Canaleta, llegit a la sala d’actes 
de l’Acadèmia el dia 19 de novembre de 2008; discurs de contesta de l’acadèmic numerari Frederic-Pau Verrié i Faget, Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona: 2008.
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•	«Museos	de	Barcelona	y	exposiciones	de	arte».	La 
Vanguardia (14 de febrer de 1964), p. 25.

•	dEl Castillo, A. «Jordi Pericot en Belarte». Diario de 
Barcelona (15 de febrer de 1964).

•	CoRREdoR, J. «Jordi Pericot en Sala Belarte». Destino, 
núm. 1384 (15 de febrer de 1964), p. 36.

•	«Museos	de	Barcelona	y	exposiciones	de	arte».	La 
Vanguardia (18 de febrer de 1964), p. 20.

•	«Museos	de	Barcelona	y	exposiciones	de	arte».	La 
Vanguardia (20 de febrer de 1964), p. 22

•	«Museos	de	Barcelona	y	exposiciones	de	arte».	La 
Vanguardia (21 de febrer de 1964), p. 21.

•	«Museos	de	Barcelona	y	exposiciones	de	arte».	La 
Vanguardia (23 de febrer de 1964), p. 23.

•	«Jordi	Pericot	en	Sala	Belarte».	La Prensa (3 de març 
de 1964).

•	mollEda, M. Pictures on Exhibit (abril de 1964).
•	Rosal, J. «París al habla». El Noticiero Universal (26 de 

novembre de 1964).
•	pluChaRt, F. «Surréalisme et douceours». Combat [Pa-

rís], (30 de novembre de 1964).
•	BaRottE, R. «Jordi Pericot». Paris-Press-L’Intransigeant 

[París], (2 de desembre de 1964).
•	lEvêquE, J. «Jordi Pericot. Au coeur de l’épouvante». 

Arts [París], núm. 983 (2-8 de desembre de 1964).
•	«Expositions».	Elle [París], (3 de desembre de 1964).
•	adam, H. «Jordi Pericot». Lettres Françaises [París], (3-9 
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- Núria Golobardes i Ricard Salvat (Fundació Privada 
Ricard Salvat)*.

- Josep Massot i Elisenda Marsal, Publicacions Abadia 
de Montserrat, Serra d’Or.

- Pere Pedrals (ha realitzat un estudi sobre el MAN 74)
- Rosa Toran (Arxiu Municipal del Masnou).
 

- Museu d’Art Contemporani de Barcelona, MACBA, 
Barcelona.

- Biblioteca de l’Institut del Teatre, Barcelona.
- Biblioteca Casa Amèrica Catalunya, Barcelona.
- Biblioteca Elisava, Escola Superior de Disseny 
 i Enginyeria, Barcelona.
- Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú*.
- Àrea de Protecció del Patrimoni Cultural Moble, 
Generalitat de Catalunya (Fons d’art de l’AVUI)*.

- Museu de Granollers (MDG)*.
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, 
Madrid*.

- Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni 
 de Vilafamés.
- Patronat Martínez Guerricabeitia, Fundació General 
 de la Universitat de València*.
- Museu d’Art Contemporani d’Eivissa.
- Bibliothèque d’Études et du Patrimoine, Toulouse.
- ASAC (Archivio Storico delle Arti Contemporanee) 
Fondazione La Biennale di Venezia.

- Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Arte 
Contemporáneo, Santiago de Xile*.

- Museu Municipal de Nàutica del Masnou*.

* Col·leccions públiques i privades que tenen obra de Jordi Pericot.
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Espai d’Art Cinètic 
Jordi Pericot


