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LA MER AU MILIEU DES TERRES // MARE MEDI TERRANEUM 

Ali Cherri,  Marcel Dinahet,  Lara Fluxà,  Chourouk Hriech,  Bouchra Khalili,  

Yazan Khalili,   Farah Khelil,  A nge Leccia,   Rogelio López Cuenca,                      

Geoffroy  Mathieu  & B ertrand Stofleth,  Antoni Muntadas,  Hervé Paraponaris, 

Marco Poloni,  Zineb Sedira,  Oriol Vilanova,  Yorgos Zois 

 

El Mediterrani, etimològicament «mare midi terra», el mar enmig de les terres, es 
presenta com una conca aparentment tancada que en realitat s’obre cap a l’oest 

per l’estret de Gibraltar. Un espai que ha estat sempre cruïlla de cultures 
mesopotàmica, cartaginesa, bereber, semítica, persa, fenícia, grega i romana i 
bressol de religions: jueva, cristiana i islàmica. Aquest mar fou i és, així mateix, la 
base econòmica i cultural de nacions incipients afavorides pels intercanvis marítims 
que permeteren la supremacia de l’anomenada civilització occidental. Territoris de 
la diversitat que qüestionen la idea de frontera i transformen els models d’identitat 

i de les figures polítiques sorgides a partir d’esdeveniments revolucionaris.  
 

Aquest projecte curatorial no té per objecte il·lustrar l’entorn d’aquest mar sinó 
oferir una reflexió profunda sobre aquestes regions mil·lenàries i proposar-nos ser 
actors potencials d’un nou desenvolupament cultural i de l’evolució natural que 
s’ha produït en el context del Mediterrani. Aquest complex clímax de situacions és 
el que privilegia l’observació raonada, el coneixement i la negociació, que seguei-
xen sent el motor essencial d’encontres entre mons que s’ignoren i que es manifes-
ten en aquestes aigües. Si el Mediterrani és el cementiri més gran del món, la den-
sitat d’intercanvis fluvials i econòmics genera pèrdues i beneficis i les seves conse-
qüències ecològiques, econòmiques, polítiques i socials van accelerant-se a un rit-

me vertiginós. 
 

L’exposició «La Mer au Milieu des Terres // Mare Medi Terraneum» planteja el lito-
ral del Mediterrani en conjunt com un ésser viu, tant per als que hi viuen com per 
als qui només hi passen. L’experiència d’aquesta exposició permet una mirada cap 
a qüestions poc debatudes com la desil·lusió en la política europea, les primaveres 
àrabs i les herències mediambientals, industrials i turístiques. El llenguatge dels 
artistes seleccionats intenta retornar una certa dignitat a les persones mitjançant 

la força de l’observació i de l’imaginari i dels seus actes quotidians. 

 

El vaivé vertical continu del flux d’imatges del vídeo d’Ange Leccia mostra el ca-
ràcter incopsable d’aquestes aigües en constant moviment. De l’estat gasós a l’est-
at sòlit, el litoral marca el límit entre allò sec i allò humit, l’equilibri i el desequili-
bri, que són analitzats per Lara Fluxà, les investigacions de la qual es concentren 
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sobre elements que caracteritzen principalment el mar, els seus matisos d’ines-

bilitat i la salinitat de les seves aigües.   

El turista que tots portem a dins pateix les interferències ecològiques i polítiques. 
Si observem la misèria i la injustícia dels mons que conviuen constatem les fricci-
ons latents que hi ha a Lampedusa o a Xipre, com representa el muntatge fotogrà-
fic de Marco Poloni o s’observa al vídeo de Marcel Dinahet, qui ha transgredit les 
terres prohibides de l’Europa septentrional, a Xipre, on els desacords territorials 
donen lloc a les insuportables situacions en què es veuen embolicats tant els can-

didats a l’emigració com els autòctons de les costes del sud d’Europa. 

D’altra banda, vist des del continent africà, fa dècades que un nombre considera-
ble de persones «arrisquen la pell». En forma de converses, l’artista Antoni Mun-
tadas ha plasmat de què estan fetes les pors, els motius personals explícits i im-
plícits de les persones en la seva desesperació, que en alguns casos són també 
familiars dels harragas.1 Els protagonistes, que ja no aconsegueixen trobar la dig-

nitat, expressen amb pudor el seu desconcert. 

Plantejat des d’una altra perspectiva, Rogelio López Cuenca també ens fa partí-
cips mitjançant les càmeres infraroges dels mateixos sentiments de terror que 
envaeixen els «sense papers» que persegueixen el somni odiseic cap a terres més 
clements com Espanya, a quatre passes d’El Dorado europeu.2 A una altra escala, 
aquella mateixa por visceral és el que provoquen els recurrents tremolors de terra 
que evoca Ali Cherri en algunes zones del Mediterrani, on les plaques tectòniques 
estan en moviment continu, molt més que a qualsevol altre lloc del món. Fatalitat 
o destí, és la història d’aquest litoral que no sempre és tan acollidor com ens han 

fet creure. 

Per a Hervé Paraponaris es tracta de somniar un món millor imaginant que l’espai 
del Mediterrani pogués ser una xarxa de metro subaquàtic, i Palma de Mallorca 
una de les parades privilegiades. Per aconseguir-ho, més enllà de les utopies, en-
cara haurem de negociar moltes més travessies cap a El Dorado, com demostra el 

preu del passatge de l’Iraq a Europa, que enriqueix tants intermediaris.3 

Les solucions a aquesta odissea dels segles XX i XXI són també als mapes, i la bona 
estrella acompanya a vegades alguns candidats en la seva travessia plena de pe-
rills i rodeigs, com ens proposa el vídeo de Bouchra Khalili. A la seva fotonovel·la 
a cavall de Palestina i Israel, Yazan Khalili evoca la ruptura d’una història d’amor 
a través d’imatges i textos, com una línia al paisatge que segueix i projecta inde-

finidament anhels i desigs innombrables mai no satisfets. 

Després de la decepció de sempre, tant si és en el camp amorós com en el dia a 
dia, la realitat de la crisi econòmica grega sobrepassa tots els límits d’allò imagi-
nable fins al punt de desencadenar una dinàmica desenfrenada de la cua d’espera 
en un supermercat per una ració d’aliments. Al seu film, amb una eficàcia extra-

ordinària, Yorgos Zois ens qüestiona fins on arribarà aquesta situació. 

El litoral són també els viatges afanyosos de les costes algerianes en què ens sub-
mergeix Zineb Sedira amb el seu vídeo, davant del qual l’espectador comença a 

 

 

sentir-se incòmode. A cada revolt, els vehicles vetustos, la manca de llum d’unes 
carreteres amb tants de clots com bonys tenen els cotxes i la por de no arribar a 

bon port fan que l’angoixa sigui permanent. 

Quan ens adonem de l’herència que lleguem amb els nostres paisatges industrials, 
i que podem redescobrir als treballs fotogràfics de Geoffroy Mathieu i Bertrand 
Stofleth, com també al dibuix in situ de Chourouk Hriech, ens envaeix un altre 
consideració del litoral mediterrani. Aquests artistes aporten una mirada distinta 
als erms contemporanis de les nostres costes, que han patit (i algunes encara pa-
teixen) una activitat industrial intensa, com en el cas de Fos-sur-Mer, a Marsella. 
La bauxita arruïna els sòls i els paisatges per sempre, com succeeix amb les fàbri-
ques erigides per Franco a l’entrada de Gibraltar 4 i que s’aixequen com a cate-

drals de llums monstruoses tant de dia com de nit a les portes del Mediterrani.  

«La Mer au Milieu des Terres» són també els fantasmes projectats de la col·lecció 
de postals de postes de sol, sublims i inquietants, d’Oriol Vilanova, presentades 
en horitzons sense fi que contrasten amb la  imatge  en  constant  flux d’Ange 

Leccia. 

En un altre llenguatge, al voltant dels estereotips que circulen pel mediterrani i 
en una reducció extrema de representacions de destacats emplaçaments turístics 
tunisians, l’artista Farah Khelil ha tornat a aquells llocs que coneix a la perfecció 
a través de postals recopilades en mercadets europeus i del nord d’Àfrica, com si 
fossin fragments de correspondències entre el missatge que volgués enviar i la 

dificultat de parlar de les històries passades i presents del litoral. 

«Mare Medi Terraneum» vol donar a conèixer la mirada dels artistes contempora-
nis sobre un espai que és el de totes les civilitzacions del món reunides en les ai-
gües compartides del Mediterrani. Aliena a tot plegat, i no obstant tan propera, 
l’actualitat desborda i l’art proposa una certa distància, necessària per a aquesta 
crisi que des de fa mil·lennis lliga l’home a la terra i al mar, per sobre o per sota 

del nivell de les aigües. 

No oblidem que, tal com assenyala Franco Cassano, «aquest espai sempre ha estat 
un lloc de barreges genètiques i lingüístiques que generen una cultura el resultat 
de la qual també és una creolització dels pobles que participen en la seva cons-
trucció».5 I nosaltres? Com vivim aquests mestissatges? Què cerquem? Què tenim 
al cap, a la bossa de platja o als nostres estudis sociològics o culturals quan anem 

per aquests indrets?     

Cécile Bourne-Farrell 

  

 

 

 

 

 


