
CATDORA GARCÍA: LA PESTA

INAUGURACIÓ: 26.09.2018. 19H 
EXPOSICIÓ: 14.09 - 03.11.2018
HORARI GALERIA: DE DIMARTS A DIVENDRES D’11 A 19 H. 
DISSABTE D’11 A 15 H.

Tan raonable és de representar una mena de presó per una altra, 
com de representar qualsevol cosa que existeix per alguna altra que no existeix. (1)

Daniel Defoe

La investigació sobre La Pesta de Dora García sorgeix fa un any com a conseqüència de l’encàrrec per part del Teatre 
Reial de Madrid de la direcció artística de la cantata de Roberto Gerhard The Plague.

Roberto Gerhard va ser un compositor català exiliat a Londres, nascut a Tarragona al 1896 i que va estudiar amb Arnold 
Schönberg, amic de Joan Miró i Pau Casals, i que naturalment, amb la victòria del franquisme, va abandonar Espanya 
establint-se a Cambridge. El seu treball, situat sens dubte a l’avantguarda musical de l’època, va ser proscrit a Espanya 
fins la mort de Franco. Gerhard va ser el primer compositor de música electrònica al Regne Unit.

Fascinat per la novel·la de Camus, Gerhard construeix una composició musical i un text, script o llibret, que la reorganitza 
en un sol protagonista o narrador (que engloba tots els personatges masculins de la novel·la) i un cor que representa el 
poble d’Orà a Algèria. El narrador no canta sinó que recita la novel·la, ordenada ara en nou capítols.

En paraules de Dora García: “Llegint la novel·la de Camus (1947) en paral·lel a la composició narrativa de la cantata de 
Gerhard (1965), no vaig poder sinó observar que per ser una història que té lloc a Orà, Algèria, no hi ha ni un sol per-
sonatge àrab. És cert que la composició ètnica del poble d’Algèria és més complexa que la simple denominació “àrab”. 
Algèria es compon de Tuaregs, jueus del Mzab, turcs, Kouloughli, berebers, jueus algerins, francesos nascuts a Algèria 
(els anomenats “pied noir”, com Camus) i, àrabs. Però llegint el text de Camus només sembla que hi hagi francesos, 
mencionant-se els barris àrabs o “pobres” un sol cop, de la boca d’un periodista, Raymond Rambert. Investigant aquest 
assumpte vaig anar a parar al llibre d’Edward W. Said Culture and Imperialism, on hi ha un capítol dedicat a Camus: Ca-
mus and the French Imperial Experience. A través de Said, entenem que, si bé les novel·les de Camus estaven situades 
a Algèria (L’estrany, 1942, La Pesta, 1947), només parlaven de França, i parlaven de França durant la ocupació nazi. Els 
natius d’Algèria no existeixen en aquestes novel·les, no tenen història ni veu, ni tampoc existeix el conflicte colonial. Mentre 
Camus escrivia La Pesta i L’estrany, succeïa la massacre de Sétif comesa per tropes franceses sobre la població algerina 
(45.000 morts). En fi, tot això em va portar a buscar imatges clarament algerines com a referència per la direcció escènica 
de la cantata de Gehrard, cosa que em va portar a l’obra mestra de Gillo Pontecorvo, La Batalla d’Alger, estrenada el 1966, 
tan sols un anys després de la cantata de Gerhard (1965). Entre aquestes tres obres, La Pesta de Camus, The Plague de 
Gerhard, i La Batalla d’Alger de Pontecorvo, començo a descobrir una estructura narrativa que finalment adopta la forma 
d’una roda de deu radis, que podria aplicar-se a un gran nombre de conflictes que ocorren a una comunitat, i que tindria 
els capítols següents: 1. La ciutat; 2. Primers signes; 3. Primera mort; 4. La Llei anomena el conflicte; 5. Es tanquen les 
portes; 6. Lluita; 7. Els morts; 8. Última mort; 9. Victòria; 10. Retorn. És aquesta l’estructura de La Pesta, de The Plague, 
de La Batalla d’Alger, i d’altres nombroses narratives.” 

L’exposició La Pesta reuneix tot aquest treball d’anàlisi i síntesi de Dora García en vàries obres presentades ara a Projec-
teSD per primera vegada. A Mapping the Plague, García construeix un mapa a través de fotografies i targetes manuscrites 
en el que es posen en relació aquestes narratives paral·leles, fent-se al·lusió a moltes d’altres. Una cartografia potencial-
ment infinita, no tancada. Tres dibuixos murals realitzats a mà alçada amb grafit, The Plague Annotated, The Cross i Moon 
Trou True¸ i un dibuix sobre el terra realitzat amb pintura de cal, The Plague, ocupen la major part de l’espai expositiu. 
Estretament relacionats amb les sèries Mad Marginal Charts, aquests dibuixos funcionen com diagrames que analitzen, 
descomponen i enllacen les estructures narratives ja esbossades a la sèrie fotogràfica.

Diversos grups de dibuixos de petit format acompanyen aquestes obres més espacials. Són dibuixos realitzats per arribar 
a aquests diagrames, que, a més, il·lustren certs fragments i episodis de La Pesta. I finalment, com compendiant tots els 
elements que formen l’exposició, i com a culminació del treball de lectura, anàlisi, síntesi i representació seguit per l’artista, 
es construeix una performance que es presenta a l’espectador, en forma de monòleg, amb el títol The drawing on the floor: 
a monologue. Escrita per Dora García i actuada en aquesta ocasió per Geoffrey Carrey, habitual col·laborador i performer 
de l’artista. 

Dues obres més completen l’exposició: una nova “Frase de Oro” que fa referència a la cita de Daniel Defoe que obre la 
novel·la La Pesta de Camus, i l’obra De aquí en adelante, el autor continua solo. Una suggerent i desafiant invitació a ex-
perimentar i reflexionar sobre l’exposició. 
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Notas:

La performance The drawing on the floor: a monologue es repetirà el proper dissabte 29 de setembre a les 19.00 h. 

(1) Cita que obre La Pesta de Camus. Serious Reflections During the Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe: 
With his Vision of the Angelick World. Escrita per Daniel Defoe 1720, London: W. Taylor.
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