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ES BALUARD PRESENTA “BERNARDÍ ROIG. FILMS 2000-2018”, 

UNA EXPOSICIÓ RETROSPECTIVA QUE ANALITZA EL COMPLEX 

UNIVERS DE L’ARTISTA A PARTIR DE LA DESCODIFICACIÓ 

DE LA SEVA OBRA AUDIOVISUAL  

 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma presenta «Bernardí Roig. Films 

2000-2018», una exposició retrospectiva que analitza el complex univers de l'artista a 

partir de la seva obra audiovisual. La mostra, comissariada per la directora del museu, 

Nekane Aramburu, té lloc del 21 d'abril al 2 de setembre de 2018 a la planta 0. La 

inauguració és el proper 20 d'abril de 2018. 

 

El projecte, en coproducció amb la Subdirección General de Promoción de las Bellas 

Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es concep com una mostra que 

recopila per primera vegada una important selecció de treballs fílmics, amb un total 

de 18 obres audiovisuals, de l'artista mallorquí Bernardí Roig (Palma, 1965). 

 

A l'exposició es desplega una apassionant disposició escenogràfica, com un viatge 

iniciàtic entre l'apropiació i recreació de les seves imatges i construccions visuals. 

Totes les obres pertanyen a la Col·lecció del museu Es Baluard i estan realitzades des 

de l'any 2000 fins 2018, culminant en tres noves produccions inèdites que seran un pas 

més en el treball d'aquest artista. Així mateix, la mostra viatjarà al centre Tabacalera 

Madrid, on s'inaugurarà al mes de gener de 2019. 

 

Els treballs presentats ens parlen d'un insaciable i sense sentit absurd sisífic on les 

figures solitàries de cada un dels vídeos actuen, atrapades en la repetició dels gestos, 

en una espiral del mateix. Bé sigui portant un llum sobre les esquenes, cosint-

eternament la boca, donant voltes amb un focus al cap sense poder sortir dels espais 

claustrofòbics del racionalisme, pujant una muntanya constantment per mai arribar a 

les ruïnes de la cabana del filòsof del llenguatge o capturades entre el riure i l'afonia 

dels insults muts. 

 

Una polifonia visual de solitaris insistits es colpeja contra els murs de l'espai expositiu 

d'Es Baluard en una circulació obsessiva, ineficaç, irracional, indòmita i irreverent 

d'imatges esquerdades, que concentra amb especial intensitat el complex entramat 

d'interessos i preocupacions d'aquest artista. 

 

A més, «Bernardí Roig. Films 2000-2018» es completa amb una publicació que recull i 

analitza tota la producció videogràfica de l'artista i que compta, entre d'altres, amb 

textos de la comissària, Nekane Aramburu, de Bernardí Roig i de George Stolz. 

 

 

 

 

 

 



                        

 

Es Baluard treballa la seva programació expositiva des d'una disciplina curatorial 

coherent amb els diferents matisos i interpretacions de les històries de l'art i les 

múltiples modernitats capaços d'arribar a tota la societat per generar pensament crític 

i instruments de sensibilització-educació respecte a l'art contemporani. 

 

Per això, dins de la línia de revisió historiogràfica del context balear, anualment es 

programa una mostra que permeti analitzar i visibilitzar individualitats i col·lectius de 

referència en les pràctiques artístiques contemporànies pròximes. Després de les 

dedicades a José Manuel Broto, Rafel Joan, Rafa Forteza i Teresa Matas, arriba 

Bernardí Roig. 

 

La missió del museu de custodiar el patrimoni artístic del seu temps i difondre'l és un 

dels objectius fonamentals d'aquest projecte. 

 

 

 

    Algunes claus pel que fa als continguts de les obres: 

 

   - Mutisme-ceguesa: Incomunicació 

   - L'altre i l'alter-mirada. 

   - El Sísif fora i dins 

   - La duplicitat i els espais buits/plens 

   - Masculinitat davant feminisme 

   - Mitologia del món de Bernardí Roig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

Text de Nekane Aramburu, directora d’Es Baluard i comissària de l’exposició 

 

Bernardí Roig és un artista intens que alterna la producció artística des de paràmetres habituals en l’art 

contemporani que inclouen l’antiga divisió entre l’escriptura, la pintura, les escultures, les instal·lacions 

i l’obra audiovisual. Així, la seva trajectòria es caracteritza perquè configura un sistema de creació 

personal carregat de codis propis molt recognoscibles. L’exercici d’imatges i gestos a partir dels quals 

construeix el seu discurs arrela en la vanitas barroca, la mitologia, la tradició visual vinculada a la religió 

judeocristiana i els codis de la literatura i el cinema contemporanis. 

 

El treball audiovisual de Bernardí és la superfície sobre la qual se solidifiquen en moviment les línies 

fonamentals del seu procés creatiu, que parteix del dibuix i produeix efectes tridimensionals a les seves 

escultures i instal·lacions. És la síntesi d’un univers ple de facetes, d’un barroquisme de metàfores cultes 

que a través d’una certa narrativa revela les seves obsessions i l’obstinació per combatre la incomunicació 

de l’ésser humà enfront d’un destí condemnat a l’extinció. 

 

Les seves imatges són la mateixa imatge. Sigui ell mateix o els seus alter ego. 

 

Aby Warburg practicava una història de les imatges com una història de fantasmes per a adults. Així, els 

seus textos sobre el retrat al·ludeixen al fet que «aquests fantasmes concerneixen la insistència, la 

supervivència d’una postmort»1. 

 

A Pierrot le fou (Jean-Luc Godard, 1965), el personatge protagonista interpretat per Jean Paul Belmondo 

es lliga dos rotlles de dinamita al cap i pren la metxa gairebé a cegues. La càmera canvia de pla, es 

desplaça i enregistra de lluny l’explosió, després la línia de l’horitzó en un travelling llarg. És una última 

voluntat equívoca com a gest dadaista a una fuita sense retorn. L’acte sublim i la veu en off, la caiguda 

a l’abisme cap a la incomunicació absoluta.  

 

Els personatges generats per Bernardí tendeixen d’una manera irreversible cap al sacrifici i la immolació 

i, com Ferdinand «Pierrot» Griffon, són éssers alienats que estenen el seu trencament interior al públic, 

però sense necessitar-ne ni el feedback ni la compassió. Quan l’artista es cus la boca davant els 

espectadors de L´année dernière à Marienbad, els exposa i ens exposa, sense demanar res, a un dol absurd 

del dolor per a la redempció. Segellar-se la boca o caure en la ceguesa són les conseqüències del repte 

de l’autisme social i existencial enfront de la hipervisibilitat. 

 

Així, fills de la tragèdia, els seus personatges són autòmats defectuosos, cíborgs sense llum, que, com el 

de Pierrot, ritualitzen moviments del fracàs i l’exposen a l’insoldable del destí, un fatum d’incomprensió, 

un cim que mai no aconseguiran. 

 

Amb aquest projecte expositiu basat en els seus films, proposam una revisió de l’obra del creador a través 

d’una lectura del seu treball centrada en la força performativa i en l’intent de descodificació de la seva 

cosmogonia. 

 

Si Roig s’ha definit sempre com un pintor (incidint en aquesta idea sobretot a partir de l’obra de 1994 

amb la peça frontissa La muerte del pintor), el seu treball amb el vídeo, primer d’una manera gairebé 

lúdica, després quan l’introdueix de manera alterna a les seves instal·lacions, va assolint a poc a poc més 

protagonisme. Més que el videoart en si mateix, li interessa com a força fílmica i la manera d’integrar-hi 

els seus discursos conceptuals. Les peces en moviment, fonamentalment després del començament del 

2000, no deixen mai de ser clarament dibuixos viscuts i expandits, el reflex d’una pulsió que parla de la 

pintura com a derrota, i la necessitat d’interpretar la representació de la caducitat del cos en escenes 

reals. 

 

Davant la mort es fracassarà sempre. La rotunditat del fracàs porta implícita que el recorregut erràtic o 

la pujada a un cim estan condemnats a una eterna repetició en un loop infinit. El relat és un camí en el 

qual els personatges col·lideixen entre errors, errades en l’orientació, defectes en la visió o en el seu 

                                                        
1 Levinas, Emmanuel. La realidad y su sombra. Libertad y mandato. Trascendencia y altura, ed. Trotta, Madrid, 2001, p. 

18. 



                        

propi autisme. Veim que, tot i que als seus films el desenvolupament narratiu és lineal, els personatges 

es mouen una vegada i una altra en cercles sobre el seu cos, sobre la reiteració de gestos o en la narració 

entrellaçada en una mateixa i única història. Els actors que interpreten aquests films, gairebé sempre 

persones conegudes o de l’entorn proper, es converteixen en personatges mitològics, alter ego de l’autor 

que vaguen en l’espai de la representació sense sentit de la realitat. 

 

Succeeix així mateix a les peces escultòriques o a les instal·lacions que oculten accions performatives, 

intuïdes o somiades, atrapades en el temps d’un no-paisatge, en què, a diferència de les altres, les que 

viuen als films en la dinàmica dels seus moviments, només revelen la inevitabilitat del seu destí. 

  

La mutilació, decapitació o crueltat corporal són sempre un pacte per guanyar temps al temps. Ara, des 

de la repetició en loop als dispositius tecnològics a la sala, les escenificacions, rituals i accions 

performatives són ombres que s’entremesclen. Emmanuel Levinas escrigué que «El rastre de l’ombra que 

surt als caires de l’ésser aprehès és l’anunci d’un desbordament infinit de l’ésser en la criatura»2. 

 

Les escenes d’aquests treballs resoltes segons els codis i arquetips heterodominants, al·ludeixen a una 

inversió de rols, al mig d’un relat la metamorfosi i la construcció del qual depèn de la força de l’espectador 

i del seu poder de neutralitzar la violència psíquica i física que la seva lluita de poder emana. 

 

A l’obra de Bernardí Roig, les figures arquetip de representació patriarcal estereotipada o d’homes 

esperpèntics anacrònics són sempre masculines. Es revelen vulnerables envers l’esdevenir del temps 

exterminador, desorientats, sembla que clamen el sacrifici per a la redempció. Per contra, la dona és 

activa i no passiva. Exhibicionisme i fetitxisme com a control de la situació i de l’altre. Salomé, Diana, 

Leidy B., Catherine Lescault, transcendeixen l’impuls pornogràfic i allò obscè per revelar que si la mirada 

és l’erecció de l’ull (com diu Bernardí Roig), només qui se sent lliure podrà subvertir la narració i l’ordre 

sistèmic. El deseo es el miedo, és una altra de les sentències claus de l’autor. Reflexió que podria 

contraposar-se a la seguretat patent a Ejercicios de ascensión, 2002-2003, on la prostituta de Leidy B. 

puja per unes escales al més pur estil duchampià. Amb l’estandardització de la mirada, les insinuacions 

voyeurístiques exerciten el domini de la situació i la demora del desig codificant gestos que són afirmació 

i dubte. Allò trans-aparent darrere cada seqüència pot manifestar un canvi en allò visible, la reversió de 

situacions que ja eren als mites antics i que ara, en el seu conjunt, adquireixen un significat. 

 

La configuració de la presentació de la majoria dels seus vídeos a l’espai expositiu procura, a través de la 

museografia, l’orquestració d’un hipertext visual, com una única i una gran història, un sistema de 

transformació de les narracions que juntes atorguen un nou sentit a les obres, a les exposicions i a les 

publicacions de Bernardí Roig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Didi-Huberman, Georges. La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg,  

ed. Abada, 2009, p. 79. 



                        

 

«Hier ist kein warum»: El sense-sentit de lloc als films de Bernardí Roig 
Per George Stolz 
 
 
El matí de l’11 d’abril de 1987, el gran escriptor italià Primo Levi —famós sobretot pel seu relat de primera 

mà de l’internament al camp de concentració d’Auschwitz— va morir en precipitar-se per l’ull de l’escala 

de l’edifici on vivia a Torí. Era dissabte. Com cada dia, la portera acabava de portar-li en mà el correu al 

pis de la tercera planta, el mateix pis on l’escriptor havia nascut seixanta-set anys abans i on vivia en 

aquell temps amb la seva esposa, la seva mare anciana i la seva sogra (els fills, ja adults, s’havien mudat 

a l’altre costat del replà). Quan la portera tocà el timbre, Levi li obrí la porta, recollí la correspondència 

amb una actitud afable i tornà a entrar dins la casa. De sobte, va girar en rodó, tornà sobre els seus passos 

i, després de demanar-li a la infermera de la seva mare que es fes càrrec del telèfon durant un moment 

mentre anava a cercar la portera, va sortir de l’apartament. Al cap d’uns instants, Levi queia al buit per 

l’ull entre l’escala de caragol i la gàbia de l’ascensor, instal·lat al centre de l’edifici. Havia transcorregut 

tot just el temps suficient perquè la portera baixàs els tres trams d’escala i tornàs al seu lloc a la planta 

baixa. Quan sentí l’impacte sord del cos contra el terra, la portera començà a cridar de manera 

incontrolable i alertà un dentista que vivia a l’edifici. El dentista va córrer cap a l’escena i comprovà que 

Levi ja era mort. S’establí que la causa de la mort havia estat «aixafament de crani». 

 

Després d’una investigació no massa exhaustiva, el forense determinà que la mort de Levi havia estat un 

suïcidi. El dictamen no quedà exempt de controvèrsia entre els col·legues, biògrafs i lectors de Levi, que 

s’embrancaren en debats acalorats sobre si la caiguda havia estat intencional o accidental. Aquests debats 

continuen fins avui i els dos bàndols es demoren en detalls pseudoforenses com l’altura de la barana de 

l’escala (96,5 cm); l’estranya configuració triangular de la caixa de l’escala; l’altura i el pes de Levi (165 

cm, 54,4 kg); el contingut de la correspondència que va rebre moments abans i les (anodines) notícies del 

dia; el temps que tardà la portera a tornar a la garita (menys de cinc minuts); i, sorprenentment, el pes 

estimat del cap de Levi (4,5 - 5 kg), que, atesa la seva constitució prima, era massa gran per al seu cos i 

per tant podria haver contribuït a fer que caigués de manera involuntària per la barana. 

 

Sens dubte, el misteri de si Levi saltà o va caure no es resoldrà mai. Però tampoc no es dissiparà pel fet 

que no s’arribi a resoldre, perquè el llegat extraordinari i únic de Levi no rau només en el fet d’haver 

relatat l’experiència de l’Holocaust, sinó també en el fet d’haver-lo sobreviscut; i la particular 

supervivència psíquica i existencial de Levi, que compartí amb nosaltres amb tant de vigor i dignitat a 

través dels seus escrits, ha proporcionat a les generacions posteriors —és a dir, a nosaltres— algunes de 

les eines necessàries per fer front, tot i que sigui de manera imperfecta, al coneixement d’aquesta 

atrocitat indescriptible. Per tot plegat, per molt que volguéssim que no fos així, la insoluble pregunta de 

si la mort de Levi fou un suïcidi o un accident —el perquè el seu cos caigué aquell dia—afecta de manera 

inevitable la nostra lectura de la seva obra; i, a la vegada, la manera en què aquesta obra ens afecta. 

Altrament dit: la seva caiguda és la nostra caiguda. 

 

II 

Precisament per evitar aquestes caigudes (accidentals o no), a les escales dels edificis d’apartaments 

sovint es col·locaven cartells que advertien la gent que no s’acostàs a l’ull de l’escala: a París, per 

exemple, aquesta mena de rètols, comuns antany, deien «Prohibit guaitar a l’interior» o, fins i tot, «No 

miris a l’interior». És la mateixa frase que Bernardí Roig, atès el significat potencial d’advertència sobre 

els perills de mirar amb deteniment excessiu l’«interior» de la pròpia psique, elegí en un principi com a 

títol provisional3 de l’exposició retrospectiva de les seves peces en cinema i en vídeo (el corpus de l’obra 

que s’ha catalogat en aquesta publicació). 

 

Roig ha exposat amb regularitat durant gairebé trenta anys i al llarg d’aquest temps s’ha forjat una 

reputació artística que es basa sobretot en les obres escultòriques, els dibuixos i les instal·lacions, mitjans 

amb els quals Roig ha establert un llenguatge visual inconfusible. Aquest llenguatge visual, invariablement 

figuratiu, mostra diversos trets característics: sovint incorpora fonts de llum intenses i enlluernadores 

com a part de l’obra; per regla general, la seva paleta es limita al blanc i al negre, entre els quals, de 

                                                        
3 Luis Buñuel utilitzà la mateixa frase com a títol provisional del film que arribaria a ser Un chien andalou, una al·lusió 

cinematogràfica/històrica a la qual Roig, amb la seva característica predilecció per les citacions, també feia referencia. 



                        

tant en tant, apareix un altre color de manera sobtada i explosiva; configura una atmosfera i un to que 

alternen entre allò macabre, anguniós, eròtic, violent o escatològic; fa referències freqüents a un ampli 

ventall de fonts de la història de l’art, la literatura i la cultura i, així mateix, al seu propi treball, al cercle 

dels seus familiars i amics més íntims i a si mateix; i Roig continua utilitzant-lo fins avui amb una 

persistència que voreja l’obsessiu. Això no obstant, la singularitat, la coherència i la prominència de l’obra 

de Roig en aquests formats ha eclipsat fins a cert punt el fet que també hagi creat nombrosos films i 

vídeos al llarg dels últims vint anys. I aquest conjunt d’obres no són accessòries, sinó que s’entrellacen 

d’una manera tan inextricable amb tots els nivells del conjunt de la seva pràctica artística que fins i tot 

es podria dir que constitueixen, precisament, el material intersticial gràcies al qual, igual que les sinapsis 

del sistema nerviós humà, el tot pot funcionar com a tot. 

 

En el nivell més bàsic i immediat, els films de Roig4 s’han exhibit la major part de les vegades com un 

element més de les seves instal·lacions de tècnica mixta, amb el mateix estatus que la resta dels elements 

dispars que les componen i que inclouen, per exemple, des d’una escultura situada davant un monitor de 

vídeo fins a un dibuix que penja al costat d’una imatge projectada. 

 

No es pot dir que cap sigui l’element central o que ocupi el centre de la instal·lació, per la simple raó 

que no hi ha centre; la relació entre les diverses parts s’assembla a la d’un conjunt els elements del qual 

estableixen un diàleg múltiple o, més aviat, atès el predomini de l’ús de motius com la ceguesa voluntària 

i el silenci forçós dins aquests elements figuratius, un diàleg que podria descriure’s millor com un diàleg 

de no-comunicació, de mala-comunicació o d’anti-comunicació. D’altra banda, moltes de les escultures i 

dibuixos de Roig apareixen en els films, fins i tot en aquells casos en què els films formen part 

d’instal·lacions que ja inclouen aquestes mateixes escultures i dibuixos, la qual cosa fa fer un gir a tota 

la peça i li confereix una mena de configuració de banda de Moebius de forma i format. Entre les obres 

amb aquesta pauta s’inclouen Father (Miscommunication Exercises) (2003), Frost (The Film) (2006), 

Repulsion Exercises (Salomé) (2006), o reiteracions de diversos elements interrelacionats, com a Leidy B. 

(2002), per posar-ne només alguns exemples. 

 

A un altre nivell, que podríem anomenar de «contingut», l’obra de Roig es caracteritza, a cada moment i 

en grau extrem, per la presència d’una sèrie de motius de persistència tenaç que l’artista incorpora en 

forma de símbols, metàfores, al·lusions, referències i temes recurrents. Així, quan s’examina l’obra de 

Roig, hom es troba una vegada i una altra, per exemple: caps tallats; figures masculines rebregades que 

s’encorben i s’enfonsen sota el pes de les càrregues impossibles que suporten; una claror dolorosament 

enlluernadora, la mena de claror que encega; ulls i orelles tancats per la força; rostres que expressen una 

angoixa i un dolor aguts, en els quals a vegades la bogeria també hi és subjacent; estranyes criatures 

híbrides que van mutant entre allò humà, allò animal i allò tecnològic; voyeurisme; cismes ment-cos; 

dualitats claror-obscuritat; referències a la literatura, al teatre, al cinema i a l’art del segle XX; 

referències a temes clàssics; representacions d’activitat sexual explícita i, a vegades, de sadisme. Els 

films no són cap excepció dins el conjunt de l’obra. Encara més, els films —amb la doble capacitat per 

mostrar i contar, la combinació de franquesa i mal·leabilitat; l’essència simultàniament immediata i 

fugaç— són una baula crucial a l’hora de forjar la xarxa d’interseccions que permet que el nexe principal 

entre els formats més estàtics (l’escultura i el dibuix, com ja s’ha comentat, però també la fotografia i 

l’escriptura de Roig) doni lloc a un tot fluid però, a la vegada, cohesionat i interdependent. 

 

Ara bé, és important cobrar consciència del fet que, a l’obra de Roig, aquesta mena d’interdependència 

porosa s’estén més enllà de la forma i el contingut: en un altre nivell, els diferents formats comparteixen 

l’essència mateixa de manera promíscua, com també les parelles sexuals dels films més explícits de Roig 

comparteixen de manera indiscriminada els seus fluids corporals. I, de nou, podria afirmar-se que aquesta 

hibridació d’essències té lloc principalment en i gràcias als films de Roig. Per exemple, molts dels films 

de Roig (sobretot els de dates més primerenques) són de naturalesa primordialment escultòrica, i 

presenten figures, inanimades o no, que reben un tractament cinematogràfic molt més escultòric, en 

termes formals, que narratiu, des del punt de vista cinematogràfic tradicional. Altrament dit: és possible 

que aquestes «imatges en moviment» es moguin i, de fet, ho fan, però la manera particular de moviment 

és clarament el de l’escultura en moviment, una espècie de kinesis que té les arrels en la stásis (i 

viceversa). Entre aquest grup d’obres cal esmentar, a manera d’exemple, El hombre de la lámpara (2000) 

                                                        
4 «Films» és el terme preferit per Roig per referir-se a les seves imatges en moviment, les que utilitzen el vídeo i la 
tecnologia digital incloses, i serà el terme emprat a partir d’aquí al text. 



                        

—el vídeo més antic de l’exposició i una obra que podria servir d’emblema per a una gran part del treball 

de Roig en el gènere—, a més de films com The Man With the Fire Eyes (2003), L'Uomo della Luce (2008), 

Shadows Must Dance (2008) i Ejercicios de invisibilidad (2012). D’altra banda, i no sense relació amb 

l’anterior, moltes de les escultures posseeixen qualitats cinematogràfiques intrigants per dret propi —atès 

que disposen, per exemple, de les seves pròpies fonts de llum o per l’alternança dualista entre claror i 

obscuritat (la base del fenomen de la «persistència de la visió», que és fonamental a tot el cinema)—. 

 

De fet, en una afirmació que és molt il·lustrativa, Roig ha declarat que considera que les seves figures 

tridimensionals —és a dir, les escultures— no són escultures en si mateixes, sinó «imatges fixes que 

projecten una ombra...».5 Per analogia, podríem entendre els films de Roig, en general, no com a films 

en si mateixos, sinó més aviat com a imatges que no projecten ombres (a pesar d’estar compostos d’ombra 

i de llum). 

 

Igual que aquesta majoria de films «escultòrics» als quals acab de referir-me, alguns dels films de Roig 

poden considerar-se una aproximació a un mitjà diferent: el dibuix i, en concret, l’estil personal de 

dibuixar i fer retrats de Roig. Aquests films solen presentar figures úniques i aïllades, visibles des de la 

meitat del pit fins al cap, que mantenen posiciones fixes, amb una immobilitat que la càmera mateixa 

comparteix i que contrasta marcadament amb l’estat d’ànim obscur i ansiós que transmeten, el 

desassossec, l’energia nerviosa a penes continguda. A més, aquests films en blanc i negre, sobris, estan 

mancats de fons o, tal vegada, com en els dibuixos en blanc i negre de Roig, el fons és el buit, el buit de 

la pantalla, del monitor o de la superfície de suport, el buit ontològic subjacent que és el punt de contacte 

entre l’artista i la imatge emergent. Així mateix, alguns d’aquests films s’han manipulat digitalment amb 

la finalitat de subratllar-ne el caràcter gràfic: a vegades donant a la imatge una certa qualitat de sfumato 

i a vegades emfatitzant l’energia nerviosa de les «línies» que conformen les imatges; a vegades reduint o 

augmentant el grau de contrast i a vegades invertint les tonalitats positiva i negativa. Entre els films 

d’aquesta categoria destaquen Insultos al público (2006), Aliento de humo (El Clown) (2008), 

Smokebreath (The Monologue) (2004) o Father (Miscommunication Exercises) (2003). 

 

III 

Com veim, els films de Roig es podrien entendre com una espècie de teixit conjuntiu que abraça la forma, 

el contingut i l’essència de cap a cap de tota la seva obra; però encara hi ha un altre punt de convergència 

que s’assoleix en i gràcies als films de Roig, un punt de convergència que es troba en el nucli mateix no 

sols de la pràctica, sinó de la seva visió artística. Aquest punt de convergència és una mica més difícil de 

percebre, però ens hi podríem aproximar a través d’una pregunta enganosament simple: on es pot dir que 

tenen «lloc» aquests films? 

 

Fins i tot l’examen més superficial revela que l’escenari on aquests films «tenen lloc» és un lloc ideat per 

Roig, i per extensió, un lloc que està sota el seu control. Una vegada més, sorgeix un paral·lelisme 

revelador entre els films i la resta de l’obra de Roig. Per exemple, com ja s’ha comentat, una 

característica distintiva de l’escultura de Roig és que incorpora fonts de llum de gran intensitat que 

compleixen diverses funcions a la vegada, sia com a metàfores —com en el cas del símbol recurrent de la 

ceguesa induïda per un excés de llum, i, per extensió, de l’excés d’escrutini o racionalitat— o com a 

referència, com en les al·lusions a l’ús de la llum com a material escultòric, un recurs desenvolupat en 

l’art dels anys seixanta al qual Roig sovint fa referència. Però aquestes mateixes fonts internes de llum 

també serveixen com un enginyós mitjà per demarcar, instituir i apropiar-se de l’espai, de manera que 

les escultures sembla que ocupen el lloc de la seva pròpia creació, que es troba en el món però no pertany 

al món. A més, l’espai creat és un tipus específic d’espai, gairebé una mena d’espai negatiu, buidat més 

que no buit, blanquejat de significat però, al mateix temps, carregat, amb una materialitat molt palpable, 

com les zones de paper en blanc que formen part del dibuix final.  

 

Els films també aconsegueixen crear un espai, però no a través de la llum que llancen, sinó perquè 

transmeten la noció de lloc d’una manera física, palpable i altament carregada. I, no obstant això, el que 

crida l’atenció és que ho fan sense transmetre el sentit de cap lloc en concret. Els exteriors estan 

immersos en l’obscuritat, com a les variants d’El hombre de la lámpara (2000 i 2008) o Repulsion Exercises 

(Salomé) (2006); els interiors estan compostos de parets blanques indeterminades i interminables, com a 

Shadows Must Dance (2008) o a Wittgenstein House (Vienna) (2017); les línies de visió són, en el millor 

                                                        
5 https://www.esbaluard.org/coleccion/artistas/bernardi-roig/ 



                        

dels casos, disjuntives, incompletes i desorientadores, com a The Man With the Fire Eyes (2003) o Cuidado 

con la cabeza (El baño de Acteón) (2016); el món dels somnis, la ficció i la memòria es confonen, com a 

Otras manchas del silencio (2011) i Leidy B. (2002); les arenes i els vents del desert canvien sense parar, 

però no canvien en absolut, com a POET (2014). De fet, si hi ha algun aspecte específic dels films de Roig 

que es podria dir que destaca sobre els altres és precisament aquest: el poderós i inquietant sense-sentit 

de lloc. 

 

Al mateix temps, dins aquests espais semiabstractes, les figures dels films de Roig gairebé sempre estan 

atrapades en accions repetitives i aparentment absurdes; en altres paraules, es tracta d’un lloc 

d’insensatesa, com correspon al sense-sentit de lloc. Podríem (en línia amb la preferència de Roig per les 

al·lusions clàssiques) ser al Tàrtar, aquesta variant específica de l’infern de la cosmologia grega antiga, 

la residència perpètua de Sísif, Tàntal i altres dissortats condemnats a l’eternitat; un lloc descrit per 

Homer en termes purament relatius —«i la seva profunditat des de l’Hades com del cel a la terra»6— i, 

per tant, de manera reveladora, un lloc d’ubicació indefinida però que reposa en algun lloc «dintre», en 

un retir psicogeològic intern, allunyat de la superfície exterior de la vida tal com la coneixem. 

  

IV 

O, tal vegada, qui sap, podríem ser en una classe diferent d’infern, en un infern com el de l’Auschwitz 

descrit per Primo Levi, un lloc descrit (a la seva obra mestra Se questo e un uomo) amb una claredat i un 

detall sorprenentment vívids, un lloc de visions i sons i olors; i, això no obstant, al mateix temps, un lloc 

d’ubicació indefinida, aïllat d’una manera totalment literal i forçosa, allunyat dels exteriors de la vida 

tal com la coneixem, els habitants de la qual no compleixen cap sentència, sinó que, per contra, són 

simplement i sobtadament allà. Per damunt de tot, també és un lloc sense sentit, tant per la magnitud 

de l’horror com per l’horror dels seus detalls, com descobrí Levi als pocs dies de la seva arribada, quan, 

sense cap explicació, es trobà ficat a empentes juntament amb molts altres en una habitació 

inidentificable, on va haver d’esperar durant hores i hores: 

 

Empès per la set, vaig veure un caramell magnífic a l’altra banda de la finestra, a l’abast de la mà. Vaig 

obrir la finestra i vaig trencar el caramell, però de seguida es va acostar un tipus alt i gros que feia guàrdia 

a fora i me’l va prendre brutalment. 

—Warum? —li vaig preguntar en el meu pobre alemany.  

—Hier is kein Warum (aquí no hi ha perquè) —va contestar, i em va fer entrar a dins amb una empenta.7 

 

«Hier ist kein warum». Aquesta frase podria aparèixer inscrita sobre el prosceni que dóna entrada al món 

interior i infernal dels films de Bernardí Roig, una entrada que condueix a un abisme psíquic al qual, de 

fet, hom hi hauria de guaitar amb molta cura o no guaitar-hi, un buit semblant a una obertura a la qual a 

un li resultaria tan fàcil caure-hi com saltar-hi, i deixar que siguin els altres, els que es quedin enrere, els 

que continuïn corrent en busca del sentit i debatent fútilment sobre el «perquè». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6 Ilíada, 8. 17. Traducció de Luis Segalá i Estalella, 1908.  
7 Primo Levi, Si això és un home, Edicions 62, Barcelona 2001. 



                        

 
OBRES 
 
El hombre de la lámpara 
2000 
Vídeo. Monocanal, color, so 
Duració: 4’ 29’’ 
Edició: 3/3 
 

 
 
En l'espai desolat de la nit hivernal, un home carrega sobre les espatlles una làmpada d'aranya. Erràtic, 
fa voltes en cercles pels jardins infinits de la Casa de Campo de Madrid. Enmig d'un silenci que ho aixafa 
tot, només se sent l'alè petrificat de la seva fatiga, com el d'un condemnat davant la catàstrofe imminent. 
Fa llum per on passa, però no pot veure el que il·lumina.  
 
Inesperadament, del fons de la nit arriba l'espectre fantasmal d'una figura sense gènere; o, més aviat, 
encreuada per diversos gèneres al mateix temps; o potser la carnalitat de tots els gèneres... En qualsevol 
cas, s'ofereix a estimar i a ser estimada per les despulles dissoltes de 'l'home de la làmpada', i com no 
podia ser d'altra manera, aquesta figura és rebutjada per qui molt de temps enrere va decidir blindar la 
seva solitud com ho va fer Èdip: arrencant-se els ulls per escapar de la turbulència del desig. 
 
Imatges obsessives que ens parlen d'incomunicació, sacrifici, desmembrament interior i pèrdua d'identitat. 
 
Primer treball audiovisual de Bernardí Roig, El hombre de la lámpara es va estrenar a la mostra personal 
de l'artista «Luz en las espaldas», realitzada a la galeria Max Estrella (Madrid) l'estiu de l'any 2000. 
 
Leidy B. 
2002 
Vídeo. Monocanal, blanc i negre/color, so 
Duració: 12’ 07’’ 
Edició: 3/3 
 

 
 
Amb la base referencial de Le chef d'oeuvre inconnu de Balzac, novel·la centrada en el tema del pintor i 
la model, aquest film de gènere va ser realitzat per encàrrec de la productora Canal X per al cicle 
Por(no)pulsión. Es va estrenar al Círculo de Bellas Artes de Madrid la tardor de l'any 2002. 
 
Escriu el crític d'art Fernando Castro al seu catàleg: «Tot comença amb una cita, com totes les històries, 
però no és una cita amb ningú ni de bon tros una cita a cegues, és una cita amb les pròpies pors i les 
pròpies obsessions que només seran suportables si són representades o, millor encara, si són 
autorepresentades. Tot i que la por fonamental sempre és la mateixa: allò que no és mirat, no passa. Si 
durant la masturbació, que seria el retrat més elevat, ningú no ens veu, no hi ha veritable orgasme, només 
malbaratament. Necessitam el que mira perquè el que mira és el gran expropiador». 
 



                        

En realitat, tot comença abans de començar, com en la dinàmica de traïció, lliurament i voyeurisme de 
les fascinants Lleis de l'hospitalitat de Pierre Klossowski. Leidy B. s'inicia amb un primer pla dels peus 
d'una dona que camina amb sabata de taló alt, típica obsessió fetitxista del porno mainstream i 
reformulació provocadora del peu marmori de la musa. La protagonista, una mica cerimoniosa, puja tot 
seguit unes escales (paròdia que inverteix el motiu duchampià), penetra en l'estudi de l'artista i es troba 
que ella “ja hi és” anticipació que ens remet a “la previsió de l'amor boig”, de Breton. La dona retratada 
mil i una vegades pel pintor, materialitzada ara en una atmosfera marcadament espectral. Sobre una 
paret de l'estudi es projecta el que anomenarem “un temps anterior” de Leidy B.: el seu cos cobert amb 
una xarxa, hipererotitzat, caçat per una mirada que enllaça amb el furor fatal del ja mític Frenhofer. 
 
L'esteticisme de la protagonista reforça la sensació onírica, però també introdueix una sèrie d'efectes de 
distanciament: des de la pel·lícula pornogràfica que veim en un televisor tombat lateralment, fins a la 
presència voyeurística de l’artista mateix. Hi ha una projecció deliberada de la mirada pictòrica, que en 
certa manera sembla lliurada a una altra mena d’onanisme. Finalment, la trama de plaer solitari i duplicat 
de la masturbació femenina es resol amb l'aparició consecutiva de dos espectres sense rostre: en primer 
lloc, un cos convertit en fal·lus, després aquest fal·lus convertit en un home amb el rostre embenat. Més 
que a una momificació, assistim a una decapitació. 
 
Roig escriu sobre la importància que cobra l'espectador, mentre s'identifica amb l'observador-voyeur, fins 
a fondre’s en el paper: «Leidy B. ens parla de la garantia del mirar, ja que només la mirada garanteix els 
esdeveniments. El voyeur és l'únic capaç d'activar l'escena. Això no vol dir que hi hagi d'haver algú aquí 
present, ja que quan fornicam som alhora qui actua i qui mira. És el que ens ha ensenyat la pornografia». 
 
Leidy B. té la durada exacta de la seva banda sonora, la cançó «The End», últim tema del primer àlbum 
The Doors (1967) del grup homònim. 

 
 
The man with the fire eyes 
2003 
Vídeo. Monocanal, color, so 
Duració: 4’ 54’’ 
Edició: 3/3 
 

 
 
L'home de The Man with the fire eyes és el mateix home que el d’El hombre de la lámpara, però tres anys 
més tard, després d'absorbir la llum que carregava a l'esquena i mentre l'expulsa a través d'una mirada 
incendiària. L'espai sí que ha canviat. Abans érem en un lloc transparent  –els jardins de la Casa de Campo-
, ara tractam amb un no-lloc al voltant d'un mur essencialment blanc. 
 
El protagonista porta un vestit fosc, camisa blanca i corbata negra de tall fi –herència visual de Husbands, 
la pel·lícula de Cassavetes–. Li cobreix la cara una màscara realitzada a partir d'un positiu en bronze del 
motlle de la seva pròpia cara, i escup foc a l'alçada dels ulls. Des de la ceguesa, i fins i tot lacerat –la 
incandescència de la màscara produeix cremades–, sabem que en algun moment va iniciar la recerca 
circular d'una dona inassolible. 
 
Entre els anys 2001 i 2003, els 'homes ben vestits expulsant foc pels ulls' formen part de la iconografia 
habitual de Bernardí Roig. D'alguna manera, havia trobat l'aparença exacta que havien de tenir les seves 
figures i una manera de reprendre el tema de la impossibilitat de la mirada amb suports més segurs. Un 
acte d'observació fallida que manté una relació molt íntima amb el mite de Diana i Acteó –present en 
altres treballs de l'artista–, mentre l'obturació visual impedeix la materialització del desig cap a la dona. 
No oblidem que el voyeur és catalitzador i detonant. 
 
 
 



                        

The Man with the fire eyes es va estrenar a la galeria Max Estrella (Madrid), la primavera de l'any 2003, 
durant la mostra «Resurrección y halitosis». En aquesta exposició prenia una rellevància especial el 
personatge bíblic de Llàtzer, qui, després de la tornada a la vida i amb l'alè putrefacte, té com a prioritat 
essencial la trobada immediata amb el plaer. 

 
Father (Miscommunication Exercises) 
2003 
Vídeo. Monocanal, blanc i negre, sense so 
Duració: 3’ 53’’ 
Edició: 3/3 
 

 
 
 
Father (Miscommunication Exercises) es va presentar a la Galerie Stefan Röpke de Colònia, l'any 2004, i 
pot considerar-se la primera videoinstal·lació de l'artista. 
 
El protagonista és un home de mitjana edat en actitud recriminatòria –en aquest cas, el pare de Bernardí 
Roig–. Al davant, i com a únic espectador de la projecció, una figura asseguda, de mida real de si mateix, 
que es tapa les orelles. No podem sentir els sons de la seva còlera, ja que el silenci és orgànic i va acabar 
podrint-se pel camí, però sí que podem veure l'efecte que produeix sobre un mateix l'ofegament d'allò 
que va ser reprimit. 
 
El tema de la duplicitat inaugura un capítol nou en el quadern d'obsessions de Bernardí Roig, que segueix 
vigent en l'actualitat. També el seu interès pels anomenats 'espais buits', que en el cas d'aquesta projecció 
queda significat per la distància que modela entre els dos homes: d'una banda, un rostre tens i vociferant 
al qual li han suprimit el so; de l'altra, el de la seva presència física, en posició d'assegut i pròpiament 
ensordit. 
 
Aquesta filmació de l'insult estèril del qual el circuit de transmissió habitual ha estat subvertit –l’autèntic 
receptor, el fill, és una presència fantasmàtica–, atén al tema de la paternitat i la recuperació consegüent 
de la memòria infantil i a la representació d'un imaginari propi de constricció i exigència. 
 
 
Smokebreath (The Monologue) 
2004 
Vídeo. Monocanal, blanc i negre/color, so 
Duració: 4’08’’ 
Edició: 3/3 
 

 
 
 
 
 
 



                        

 
«Una nit, assegut a la taula amb el cap entre les mans, es va veure aixecar-se i marxar». Aquesta frase 
de Samuel Beckett, escrita a mitjan 1984, és el desencadenant de Smokebreath (The Monologue). 
 
L'enregistrament d'un home agafant amb força el seu propi cap i conversant amb si mateix és un acte 
especular que no pot ser sinó monòleg –diàleg impostat amb la imatge pròpia que no es reconeix a causa 
de la deformació del mirall– o enfrontament dialèctic amb el doppelgänger, és a dir, amb l'altre que és 
un mateix, però en qui no ens reconeixem. 
 
L'alè de fum negre del protagonista es torna halo de llum en negativitzar la pel·lícula. El fum és la llum, 
i viceversa, i distingir-lo depèn de l'horitzó, del punt de vista aquí manipulat intencionadament. De nou, 
el tema de l'alteritat, la dicotomia, el maniqueisme cromàtic i la inexactitud d'aquesta dualitat entre el 
blanc-llum que il·lumina, tot i que la intensitat encegadora impedeix la visió, i el fum negre, l'alè que 
permet la vida. 
 
Imatges inserides en l'espessor lletosa de l'excés lumínic i abraçades pel tema «Mountain of Needles», de 
l'àlbum My Life in the Bush of Ghosts (1981), de Brian Eno i David Byrne. Smokebreath (The Monologue) 
es va estrenar l'estiu de l'any 2005 a la galeria Clara Oliver (Nova York) durant la mostra personal del 
mateix nom. 

 
 
Repulsion Exercises (Salomé) 
2006 
Vídeo. Monocanal, blanc i negre, so 
Duració: 5’ 45’’ 
Edició: 3/3 
 

 
 
 
Unes cames llargues, pròpies d'una Salomé contemporània, embolicades en unes mitges crotchless de seda 
negra i sostingudes per unes sabates de taló d'agulla –stilettos–, piquen de peus enmig de la nit un cap de 
bronze cromat. La llum rasant, que dona volum a l'escena, prové dels fars davanters d'un Ford Capri. Com 
en un film noire. 
 
Ella, elegant i estilitzada, és l'arquetip de la dama burgesa insatisfeta i frustrada. Una Salomé inductora 
de la decapitació que enllaça amb tota una nissaga de dones assassines que ajusticien segons el seu criteri; 
dona malmesa, en qualsevol cas, la voluntat ferma de la qual, d'unir l'horror a la seducció, condueix a un 
fetitxisme que no es limita al taló i a les mitges, sinó que, a manera de subjugació obligada a la voluntat 
de la víctima, ella es posa a la gatzoneta i, en un exercici impecable de pluja daurada, orina sobre el cap 
de bronze. 
 
Repulsión Exercises (Salomé) és l'enfrontament entre el mite del triomf de la bellesa sobre la paraula i el 
mite de la castració i l’afànasi o falta de desig, estat característic dels que han perdut la capacitat 
d'exercir l'acte heroic de la mirada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

Insultos al público 
2006 
Vídeo. Monocanal, blanc i negre, so 
Duració: 5’ 53’’ 
Edició: 3/3 
 

 
 
Quaranta anys més tard i després d’un règim estricte, Insultos al público és l'adaptació infidel del guió 
teatral homònim de Peter Handke, el precedent del qual el trobam a El Arte de Insultar, de Schopenhauer. 
A la peça de Handke, estrenada el 1966 al Theater am Turm (Frankfurt), quatre actors destrueixen les 
expectatives d'un públic negant totes les convencions de l'escena i els rols propis de l'espectacle. Un diàleg 
amb els incauts que els escolten, per acabar, de manera formal, demolint la il·lusió del 'personatge', 
l'últim a resistir en aquesta empresa de desmitificació de l'art que ha estat la modernitat. 
 
Insultos al Público té com a protagonista Fernando Castro –crític d'art i professor de Teoria Estètica de la 
Universitat Autònoma de Madrid–, que insulta una audiència sinònima: passiva, servil, adoctrinada, 
submisa, titella, apocada i conformista, però paradoxalment absent. Un rostre, en primer pla, categòric, 
de vegades agressiu, altres irònic –sense perdre per això la tonalitat modulada–, que recrimina a un pati 
de butaques buit. 
 
Com els personatges del teatre de l'absurd, els de Bernardí Roig són incapaços d'un discurs que no sigui el 
del monòleg; es repleguen sobre si mateixos, sense possibilitat de compartir o de comunicar. Un fil de 
consciència intern que connecta els extrems emocionals i físics que van des de l'agonia al plaer. 
 
Producció d'una sola presa, sense talls, editada en un blanc i negre de gra gruixut que recorda molt els 
dibuixos al carbó de l'artista. 

 
 
Aliento de humo (el clown) 
2007   
Vídeo. Monocanal, blanc i negre/color, so 
Duració: 4’ 08” 
Edició: 3/3 
 

 
 
Acompanyat de l'asfíxia dels Corridors de Bruce Nauman i l'absurd gestual dels seus pallassos que reboten, 
Bernardí Roig va presentar a l'estand d'El Mundo (fira Arco 2008, Madrid) la instal·lació «El 21, la promesa 
interior y la mondadura», en la qual es projectava per primera vegada Aliento de humo (El Clown).  
 
Aquest muntatge consistia en un monitor penjat a la paret interior d'un corredor i situat davant el cap 
d'una de les seves característiques escultures blanques. A la pantalla, el rostre de l'escultura atrapat per 
un riure insistent (un cap sense cos que flota i es balanceja en una urna de llet); i al costat oposat, el 



                        

semblant de la figura que llança glopades de fum, cada quinze segons, contra la seva pròpia imatge 
reflectida en moviment. 
 
Aquesta 'pel·lícula de riures' ens parla de paraules ofegades en l'abisme de la gola i arraconades pel fum; 
això és, pel vapor d'aigua condensat en la seva indecidibilitat. Davant l'absència de llengua, les paraules 
s'escapen apressades per un riure que substitueix els vocables. Així és com la boca es converteix en un 
pantà desdentat que emmagatzema serralades senceres d’allò no dit, fins que, just abans de vessar, 
rebenta en la sonoritat corrupta d'unes rialles que emmascaren el desassossec i l’absurditat. Com afirma 
el 'filòsof del martell': «Del riure de Dionís van néixer els déus; de les seves llàgrimes, els homes». 
 
Sentim rialles i pensam, de primer, que algú se’n riu de nosaltres, i després que potser se’n rigui de si 
mateix, encara que en realitat se’n riu de la por, perquè la por és molt més lenta i cauta que el riure. 
Igual que Zaratustra, se’n riu dels que estan segurs en les seves zones de confort delimitades, dels serens 
i els equilibrats, dels ordenats i els cauts; se’n riu perquè és el gran demolidor de garanties, el gran 
destructor de recers, el que rebenta tot el que està a redós. 
 
Però, en el fons, no se’n riu ni dels homes ni dels déus. No se’n riu de res, ni tan sols d'alguna cosa. Només 
se’n riu de la pròpia rialla, perquè el riure confirma la nostra finitud. El riure i l'orgasme són una i la 
mateixa cosa, per diferents mitjans. 

 
 
L’Uomo della Luce 
2008 
Vídeo. Monocanal, color, so 
Duració: 3’ 59’’ 
Edició: 3/3 
 

 
 
Aquesta segona versió d’El hombre de la lámpara (2000) forma part del projecte que la Triennal de Milà 
va encarregar a l'artista mitjançant un concurs públic (comissariat per Demetrio Paparoni) per 
commemorar el 9 de maig, aniversari de l'assassinat d'Aldo Moro i Dia nacional de les víctimes del 
terrorisme a Itàlia. El personatge de l'escultura, instal·lada a la Piazzetta di Via Vivaio, transporta a 
l'esquena un llum que roman encès tot l'any, excepte la nit de la commemoració, en què sobre la façana 
del Palazzo Isimbardi (seu del Govern de la província de Milà) es projecta L'Uomo della Luce. 
 
El protagonista del vídeo, el mateix amb què s'ha treballat per fer el motlle de l'escultura de bronze amb 
una pàtina de blanc, camina amb el cap completament embenat. Acèfal. Ronda la nit envoltat del fred 
aterridor de la devesa extremenya. És el doble fantasmal de l'escultura. 
 
Escriu Bernardí Roig: «Una figura ocupa un espai exterior i es converteix en una presència, però un espai 
exterior impulsat per la presència d'una figura es converteix al seu torn en un espai interior: el lloc del 
pensament i de la reflexió. És l'equivalent a tancar els ulls i convertir el nostre cap en una imatge, i per 
tant, en un lloc captiu, del qual només es podrà sortir en forma de metàfora, no com és pensat, sinó com 
pot ser dit». 
 
L'Uomo della Luce és el resultat d'un incident situat al mig de la nostra visibilitat, perquè la llum que 
emet no és una llum que il·lumini, al contrari, és una llum que contribueix a construir l’espessor de la 
nostra ceguesa. Visió obturada que en cap cas és el reflex d'una absència de visió, sinó de la impossibilitat 
de representar aquesta cosa sostreta a la mirada que configura la nostra experiència interior. La llum que 
insulta la nit. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                        

Otras manchas en el silencio 
2011 
Vídeo. Monocanal, blanc i negre, so 
Duració: 6’ 14’’ 
Edició: 3/3 
 

 
 
Otras manchas en el silencio és la biòpsia de L'année dernière à Marienbad (1961), pel·lícula dirigida per 
Alain Resnais sobre una idea d'Alain Robbe-Grillet, autor també dels diàlegs. Un exemple de resistència 
que no només estimula, sinó que també sucumbeix al poder de la intromissió. 
 
A la versió de Resnais hi ha un home vestit de smoking –per tant, elegant– i atractiu –si no fos perquè 
transmet alguna cosa estranya– que es passeja pels corredors d'un balneari immens i sumptuós –encara 
que s'assembla més a l'interior d'una cripta–. De sobte, creu que coneix una noia bonica que puja les 
escales. S'acosta, però ella ho nega o no se'n recorda. Aquí s'inicia un joc de reconstrucció/negació de la 
memòria, en un marc de manca absoluta de comunicació que s'estén a tots els personatges. 
 
Bernardí Roig s'apropia de les primeres escenes de la pel·lícula original –localitzacions del balneari i 
presentació dels personatges– i després s'insereix a si mateix en la trama sota la figura d'un home que, 
sense moure un sol múscul de la cara, es cus la boca –no metafòricament, sinó físicament– davant un 
públic que assenteix amb el silenci dels aplaudiments. A partir d'aquí es desencadenen tots els elements 
teòrics del film. 
 
Otras manchas en el silencio comunica d’una manera explícita el contingut i la tècnica formal de la citació 
amb l'obra original de Resnais, però proposa una sortida. A la denúncia d'alienació, s'hi afegeix la idea que 
aquesta alienació es manifesta a través d'una mena d'anestèsia de les passions (cosir-se la boca). De fet, 
l'exhibició d'autosuplici és tant una expressió de rebuig com un intent fallit de reacció, ja que el 
personatge no altera cap dels seus trets facials durant el sofriment que s’infligeix. 

 
 
Ejercicios de invisibilidad 
2012 
Vídeo. Monocanal, blanc i negre, so 
Duración: 7’ 13’’ 
Edición: 3/3 
 

 
 
 
 
 
 



                        

Aquest vídeo es va enregistrar a les sales del Museo Lázaro Galdiano (Madrid) amb motiu de l'exposició 
personal El coleccionista de obsesiones (2012), comissariada per José Jiménez. 
 
Una figura, l’artista mateix, vestit de nou amb smoking com a imatge del luxe celebrador de la seva pròpia 
ceguesa. Sobre el cap porta un llum potent que li abrasa el front i els ulls estan cosits o tapiats. Inicia així 
el recorregut per les sales fosques del museu, com un guia diligent que ens mostra les obres que no pot 
veure. 
 
El relat arrenca al túnel subterrani que connecta els dos edificis del museu, un espai on s'amunteguen 
milers d'exemplars antics de la revista Goya, editada per la institució. Sense esclafits ni sobresalts de cap 
mena, seguim el seu recorregut al llarg de les diverses estances del museu, magatzem d'obsessions que 
va col·leccionar José Lázaro Galdiano. Parets, sostres, racons i vitrines plenes de desig transformat en 
una gran Vanitas. El guia la banda sonora «Are you lonesome tonight?», en la versió d'Elvis Presley de 
1969. Com un Tirèsies contemporani. 
 
Ejercicios de invisibilidad és un compost de dues substàncies que mantenen una relació molt íntima: 
l'estímul del desig i el traç de la memòria. També ens parla de la fixació obsessiva i la lluita passional amb 
el temps. Una cosa que el col·leccionista d'obsessions coneix molt bé. 

 
 
Poet 
2014 
Vídeo. Monocanal, blanc i negre, so 
Duració: 9’ 17’’ 
Edició: 3/3 
 

 
 
Vídeo rodat al desert de Lompoul, al Senegal, i presentat per primera vegada a la galeria Max Estrella 
(Madrid) com a suport visual al projecte fotogràfic «POETS: 99 homes i una dona barbuda». 
 
La 'barbuda' era la dona de Bernardí Roig i, la resta, molts dels 'poetes' que l'han acompanyat aquests 
últims trenta anys: escriptors, crítics, professors, col·leccionistes, viatjants de comerç, galeristes, 
directors de museus, importadors-exportadors, poetes-poetes i un antic legionari. Un total de cent 
subjectes atrapats de mig cos per una instantània Polaroid format 18 x 24 polzades, sense cap altre atribut 
extern més que el de les seves pròpies bosses d'ombra. 
 
Interpretat per l’artista, el protagonista d'aquest film és un home de mitjana edat amb senyals evidents 
d'abandonament i desnonament facial; rostre de cendra, en qualsevol cas, en el qual res no sembla capaç 
d’adherir-se. Camina, en un loop etern, per les crestes de les dunes d'un desert –lloc sense vores que no 
està fet a la mida de la mirada–, sota un vent que flagel·la el poc que queda d'un paisatge travessat per 
una afonia estrepitosa. 
 
Poet és un viatge a l'interior del propi cap –un lloc sempre llunyà i inaccessible– i una al·legoria del 
caminar: apartar-se de la zona de confort, endinsar-se fora de la zona ensinistrada i sentir el tremolor de 
l'aire travessat per les mil veus del silenci interior. 
 

 
 
 
 
 
 



                        

Naufragio del rostro 
2015 
Vídeo. Monocanal, blanc i negre, so 
Duració: 24’ 28’’ 
Edició: 3/3 
 

 
 
Naufragio del rostro és el morphing alentit i ordenat cronològicament de 365 instants incorruptes, més 
un fons sonor asfixiant. 
 
L'obra està composta per autoretrats del rostre de Bernardí Roig, presos entre el 24 de juny de 2013 i el 
24 de juny de 2014. Durant un any, un cop al dia, el mateix ritual a primera hora del matí: posada en 
escena sense ancoratges, posició frontal, mirada directa a l'objectiu de la càmera, expressió de serietat, 
un aire malenconiós i captura. La primera imatge, quan només era un llenç en blanc –cap i rostre afaitats 
i polits–; l'última, un any després, quan tot ha esdevingut un embolic. 
 
Aquest vídeo, el de més metratge dels realitzats fins a la data per l'artista, proposa una relectura del 
tema de la desauratització del subjecte plantejat per Walter Benjamin. Una pèrdua que per a Bernardí 
Roig no fa referència únicament 'a un designi que ve del passat a la recerca d’un justificant de recepció', 
sinó que també està vinculada a allò irrepresentable d'una presència, al telos corcat, a una mena de 
memòria indigesta esculpida en la carnalitat d'un rostre capturat en l’instant precís de la seva aparença. 
 
 
Cuidado con la cabeza (El baño de Acteón) 
2016 
Vídeo. Monocanal, blanc i negre, so 
Duració: 2’ 26’’ 
Edició: 3/3 
 

 
 
A l'última mostra individual realitzada a Madrid («Cuidado con la cabeza», Sala Alcalá 31, 2016), i amb 

l’afany de sortir de l'espai expositiu oficial, Bernardí Roig va instal·lar una figura al pou de ventilació 

forçada del metro que hi ha a la confluència del carrer d’Alcalá amb la Gran Vía. D'alguna manera, va 

entendre que les sales no serien suficients, que l'exposició havia de vessar fins al carrer i provocar que la 

mirada de l'espectador es dirigís cap amunt, al rètol lluminós «CUIDADO CON LA CABEZA» col·locat a la 

part alta de la façana, i cap avall, a la figura al pou del metro que només es deixa entreveure a través de 

la reixa. 

 

 

 

 



                        

La figura té escala humana, cornamenta de cérvol –com Acteó–, les mans lligades a l'esquena i intenta 

amb la punta de la llengua llepar la foscor de la nit. Se'ns revela a través del llampec de l’absència, 

perquè està soterrada en la negror del pou de ventilació i se situa per sota del punt de vista del vianant. 

Tres dies abans de desmuntar l'exposició, l'artista va aprofitar l'obra instal·lada per rodar Cuidado con la 

cabeza (El baño de Acteón). 

 

De nit, i amb el terra emmagatzemant les resplendors fugaces dels llums nocturns després d'una pluja 

intensa, una dona –una Diana caçadora moderna–, calçada amb uns stilettos folrats de vidres Swarovski, 

acudeix decidida a la trobada fatal amb la seva víctima. A l'alçada de la reixeta, just a la vertical, s’acota, 

aparta amb cura les calces de ras transparent i orina sobre la cara d'Acteó. Acabada l'acció, fa mitja volta 

i és engolida per la nit de la ciutat. 

 

Aquesta figura que ocupa l'espai públic no és una presència, ni tan sols un espectre, sinó un monument a 

l'inrevés que commemora les nostres inseguretats i ens obliga a enfonsar la mirada fins a les entranyes 

d’allò reprimit. 

 

A partir d'aquests anys, el treball de Bernardí Roig es desenvolupa a l'ombra de dues qüestions essencials: 

com enfrontar-se als repertoris iconogràfics heretats i com crear, encara, una imatge persistent en un 

món ple d'imatges cegades. 

 

 

Wittgenstein House (Vienna) 
2017 
Vídeo. Monocanal, blanc i negre, so 
Duració: 9’ 02” 
Edición: 3/3 
 

 
 
Definitivament, i a causa del seu temperament inestable, Ludwig Wittgenstein se n’adona de la seva 

incapacitat professional com a mestre d'escola primària, decideix treballar com a jardiner al Convent dels 

Germans de la Caritat d’Hütterldorf i acaricia la idea de convertir-se en frare. 

 

La mort de la seva mare, com també alguna conducta tiberiana, el portà a una profunda crisi personal i 

moral. En aquestes estranyes circumstàncies, la seva germana Margarethe Stonborough-Wittgenstein li 

proposa el 1926 que s'involucri, amb el seu amic l'arquitecte Paul Engelmann, en el projecte de construir-

li una casa per a la felicitat eterna. 

 

A partir del llenguatge formal que Adolf Loos va utilitzar a la Casa Steiner (1910), Wittgenstein projecta 

un entramat de formes cúbiques entrellaçades mancades d'ornamentació i redueix l'arquitectura a línies 

rectes i impertorbables que van paral·leles o perpendiculars entre si. Animat pels seus estudis d'enginyer 

aeronàutic, també dissenya els elements mecànics, com ara els picaportes, els panys, les reixes de 

ventilació, els marcs de les portes, els interruptors, els radiadors... Dissenya, fins i tot, l'aire, encara que 

per a la il·luminació s'inclina per la nuesa de les bombetes. La bellesa d'aquesta casa rau en la precisió i 

en el rigor matemàtic. És la representació exacta dels nostres límits. És l'encarnació de la Lògica en 

formigó armat. 

 

 

 



                        

Wittgenstein House (Viena) es va rodar de nit a l'interior de la casa original, a la Kundmanngasse de Viena, 

on es desenvolupa la narració d'un home, el filòsof Fernando Castro, vestit amb una túnica blanca i una 

potent llum halògena sobre el seu cap. La casa es troba completament a les fosques i amb prou feines 

se’n percep la sòbria arquitectura amb el pas ansiós d'aquest personatge. A la túnica hi ha escrit el número 

que correspon a la proposició 6.421 del Tractatus Logico-Philosophicus: «Ètica i estètica són una i la 

mateixa cosa». 

 

Diagrama claustrofòbic d'algú que no troba la sortida d'un edifici que és la rèplica exacta d'un món 

construït amb els maons de la Lògica i els límits del llenguatge. No es pot escapar d'un edifici així. 

Film produït amb el suport de The Dosal Family Foundation, Miami. 

 

 

Primera Directísima a la cabaña Wittgenstein (Skjolden, Noruega) 

2017 

Vídeo. Monocanal, blanc i negre, so 

Duración: 5’ 43” 

Edición: 3/3 

 

 
 

Entre el 1913 i el 1914, Ludwig Wittgenstein, abrasat per l'asfixiant vida acadèmica de Cambridge, escapa 

a Skjolden, Noruega, on es construeix, en una solitud extrema, una cabana per a pensar. En aquest lloc 

recòndit i aïllat davant del penya-segat d’un llac posa les bases del que serà el Tractatus Logico-

Philosophicus. 

 

Aquest film, produït i editat per Bernardí Roig i realitzat i interpretat per l'escriptor Agustín Fernández 

Mallo, és una pel·lícula d'escalada, on el veim traçant la Primera Directíssima a les ruïnes de la cabana 

Wittgenstein, itinerari que fins ara mai no s'havia fet. En el llenguatge dels escaladors, la directíssima és 

«la pujada per la línia que seguiria una gota d'aigua que caigués directament des del cim». 

 

En aquesta obra, rodada en blanc i negre per accentuar-ne el dramatisme, veim l'obstinació obsessiva i 

insistent d'un home que escala una vegada i una altra, en línia recta, una muntanya per coronar les ruïnes 

del que va ser la cabana Wittgenstein. Un intent fallit d'arribar a les ruïnes del cervell del filòsof. 

 

Una acció demencial, repetitiva i extenuant que no s’acaba mai. 

 

Una metàfora de l'esforç inútil i incessant d'accedir al sense sentit del coneixement. Com un Sísif modern 

condemnat a pujar durant tota l'eternitat la roca a la part alta de la muntanya, el nostre protagonista no 

arribarà mai al cim d'aquestes ruïnes, que no són més que les ruïnes que van il·luminar els fonaments 

d'una teoria del coneixement com a crítica del llenguatge. Després només quedarà el silenci místic. 

 

Pel·lícula realitzada en col·laboració amb els escaladors Rafa Roca i Javier Suárez i produïda amb el suport 

del KELLS College, Santander. 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

J.F. Concierto para la mano izquierda de Ravel (a Paul Wittgenstein) 
2018  
Vídeo. Monocanal, blanc i negre, so 
Duració: 14’ 13” 
Edición: 3/3 
 

 
 
Viena, fi de segle. «El laboratori d'investigació per a la destrucció del món», afirma Karl Kraus. La ciutat 
on neix el nazisme, el sionisme, la música atonal, la psicoanàlisi i l'ornament com a delicte. 
 
1915. Hivern. A les trinxeres gelades del front polonès queien més obusos del cel que no atemorits flocs 
de neu. Un d'aquests projectils arrenca d’arrel el braç dret de l'il·lustre pianista Paul Wittgenstein, l'únic 
germà del filòsof que encara no s'havia suïcidat. Els russos el fan presoner i l'envien a Sibèria, sense braç. 
 
Un cop alliberat, el 1919, torna a la seva Viena natal, igualment mutilada després de l'ensorrament de 
l'imperi bicèfal. Lluny de resignar-se, i amb l'ajuda del seu mestre cec Joseph Labour, s'intenta reenganxar 
a la música construint un imaginari sonor a la mesura de l’amputació i convida els millors compositors de 
l’època a escriure obres per a ser interpretades només amb la mà esquerra. 
 
El vídeo recull la versió per a guitarra interpretada per Joan Feliu –l'altra meitat, juntament amb Pascale 
Saravelli, del grup Vacabou– del bellíssim tema que Ravel va compondre el 1930 al pianista manc: el 
«Concert per a la mà esquerra en Re Major per a piano i orquestra». Vuitanta-vuit anys després ja no 
cauen obusos ferotges sobre els caps de la intel·ligència centreeuropea, però sí unes potents llums zenitals 
sobre el cap del músic i notes enfurismades arrancades a les cordes metàl·liques perquè avui puguin ser 
escoltades. Sol, sense el braç dret –com no podia ser d'altra manera–, vestit amb un jaqué negre i amarrat 
a una Paul Red Smith del 2003. 
 
Escriu Joan Feliu: «A diferència del piano, la guitarra és un instrument del tot asimètric en què cada mà 
exerceix una funció perfectament diferenciada: l’una selecciona combinacions i l'altra aplica la intensitat. 
El piano es pot tocar amb una mà, i amb quatre, però per a la guitarra es necessiten les dues, perquè el 
treball d'una és el que dota de sentit el treball de l'altra, el ritme inclòs. Quan vaig escoltar la peça per 
primera vegada em va semblar tan genial com impossible. La recordo plena d'alts i baixos rítmics, gairebé 
sense repeticions i pràcticament mancada de passatges retenidors. 
 
Aquesta va ser i continua sent la meva impressió, perquè només vaig tornar a escoltar-la íntegrament una 
vegada més, amb la idea d’escollir els fragments per a mi imprescindibles. 
 
Un cop localitzats, vaig assenyalar cadascuna d'aquestes parts i vaig mutilar l'enregistrament, encara que 
les vaig mantenir separades entre si perquè en aquest punt del procés havien de ser tractades de manera 
aïllada. L'últim pas va consistir a traslladar tot allò a una guitarra elèctrica distorsionada, el que em va 
obligar a reconstruir cadascuna de les parts, per a la qual cosa em vaig ajudar d'una escriptura que només 
jo podia entendre. S'havia produït la transformació i podia alliberar-me de la peça original, a la qual mai 
no vaig tornar». 
 
Aquest film, rodat als estudis de Palma Pictures i realitzat amb el suport d'Ana Serratosa Arte (València) 
i Javier Morueco (Madrid), està dedicat al compositor Paul Wittgenstein. No s’ha de confondre amb el 
'nebot' de Wittgenstein, de Thomas Bernhard: aquest és el fill del Doctor Karl Paul Wittgenstein, cosí 
germà de Ludwig. 

 



                        

 
Paconostro, 2018 
Vídeo. Monocanal, blanco y negro, sin sonido 
Duración: 3’ 54’’ 
Edició: 3/3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedència de les obres: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, 
donació de l’artista i Galería Kewenig 



                        

 

ACTIVITATS PARAL·LELES 

 

 

Data: 21 de juny de 2018 

Horari: 19.00h.  

 

Visita exclusiva per a Amics d'Es Baluard al taller de l'artista Bernardí Roig. Activitat tancada 

per Amics d'Es Baluard. 

 

Data: 5 de juliol de 2018 

Horari: 19.00h. 

 

Visita dialogada a l'exposició amb la directora d'Es Baluard, Nekane Aramburu, i l'artista 

Bernardí Roig. Activitat gratuïta i oberta al públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

BIOGRAFIA 

 

Bernardi Roig 

Palma de Mallorca, 1965 

 

El seu treball multidisciplinari (escultura, vídeo, dibuix, pintura, textos) és una reflexió 

obsessiva sobre l'aïllament, la pulsió eròtica i el desig a través d'un destil·lat llenguatge 

d'herència minimalista i conceptual i que situa a la representació de la figura humana 

en l'epicentre de la seva problemàtica. Les seves obres obsessives i inquietants, es 

poden entendre com a dispositius de solitud en què està present la urgència de "parlar 

des de la impossibilitat de la parla", tractant de trobar figures i imatges per a un temps 

trasbalsat. 

 

La itinerància, el 2006 i 2007 de la seva mostra personal The Light-Exercises Series el 

va portar a prestigioses institucions europees com: DA2 de Salamanca, Kunstmuseum 

de Bonn, Kampa Museum de Praga, PMMK (Musee d'art Moderne de Oostende) i al Museu 

Carlo Bilotti vaig Villa Borghese a Roma. 

 

Després de l'exposició Shadows Must Dance, el 2009, presentada a l'IVAM i al museu 

Ca'Pesaro Galleria Internazionale d'Arte Moderna de Venècia, coincidint amb la 53a 

Biennal, torna a participar, amb Glasstress al Palazzo Franchetti, i amb TRA, la segona 

part d'In-finitum, al Palazzo Fortuny, ambdues incloses en el programa de la 54a 

Biennal de Venècia. En 2017 torna a participar en la mostra internacional del Palazzo 

Fortuny INTUITION en el marc de la 57 Biennal de Venècia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

CRÈDITS IMATGES  

 

 

 
 
Bernardí Roig, Leidy B., 2002 (fotograma del vídeo). Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de 

Palma, donació de l’artista i Galería Kewenig © de l‘obra, Bernardí Roig, 2018 

 

 

 

 

 
 
Bernardí Roig, The man with the fire eyes, 2003 (fotograma del vídeo). Es Baluard Museu d’Art Modern i 

Contemporani de Palma, donació de l’artista & Galería Kewenig © de l’obra, Bernardí Roig, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

 

 

 
 
Bernardí Roig, Repulsion Exercises (Salomé), 2006 (fotograma del vídeo). Es Baluard Museu d’Art Modern 

i Contemporani de Palma, donació de l’artista i Galería Kewenig © de l’obra, Bernardí Roig, 2018 

 

 

 

 

 
 
Bernardí Roig, Otras manchas en el silencio, 2011 (fotograma del vídeo). Es Baluard Museu d’Art Modern 

i Contemporani de Palma, donació de l’artista i Galería Kewenig © de l’obra, Bernardí Roig, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

 

 
 
Bernardí Roig, Ejercicios de invisibilidad, 2012 (fotograma del vídeo). Es Baluard Museu d’Art Modern i 

Contemporani de Palma, donació de l’artista i Galería Kewenig © de l’obra, Bernardí Roig, 2018 

 

 

 

 

 
 
Bernardí Roig, Cuidado con la cabeza (El baño de Acteón), 2016 (fotograma del vídeo). Es Baluard Museu 

d’Art Modern i Contemporani de Palma, donació de l’artista i Galería Kewenig © de l’obra, Bernardí Roig, 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

 

 
 

 
Bernardí Roig, Wittgenstein House (Viena), 2017 (fotograma del vídeo). Es Baluard Museu d’Art Modern i 

Contemporani de Palma, donació de l’artista i Galería Kewenig © de l’obra, Bernardí Roig, 2018 
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Domingo Sanchez Blanco 

 
Juan Feliu 

 
Agustín Fernández Mallo 

 
Francisco Medrano 

 
Diego Marcos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Facebook: @esbaluard.museu /Twitter: @EsBaluard / Instagram: @esbaluardmuseu /  

Vimeo: @EsBaluard / Youtube: @MuseuEsBaluard 

 

Àrea de Comunicació 

Alejandro Alcolea. A/e: comunicacio@esbaluard.org / (34) 971 908 201 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Plaza Porta Santa Catalina 10. 07012 Palma Tel. +34 971 908 201 

www.esbaluard.org 

http://www.esbaluard.org/

