Messor. Les formigues (re)col·leccionistes

Albert Gusi

alhora receptores de models artístics de notable gust estètic i visual, i, en conseqüència, són també col·
leccionistes d’art contemporani. Fou tota una descoberta.

Messor, les formigues (re)col·leccionistes ha estat un projecte sorprenent i, alhora, fascinant. Tot va començar de manera fortuïta una tarda de primavera, mentre em trobava, estirat arran de terra, fotografiant la
pols que aixeca un cargol. De cop i volta, em va caure de la carpeta una imatge petita, minúscula. Era una
peça de tan sols uns mil·límetres d’ample per cadascun dels seus costats. Venia a ser, el que en diem una fotografia d’autor; concretament era un fotograma, però utilitzava en el procés la font de llum solar. En intentar
recollir-la, m’adono que una formiga atenta i sensible a l’art contemporani, se l’emportava ràpid, camí del niu.
D’altres formigues, igual de veloces, li anaven al darrere, talment com guardaespatlles
protegint un futbolista. Poc després perdia
de vista la formiga: em desaparegué enmig
de les herbes, pel marge del camí. Vaig tenir
temps, però, de fotografiar-la, i d’adonarme que realment, aquelles formigues tenien
una feblesa per a l’art, i en concret per a la
fotografia contemporània.
Aquelles formigues, més enllà de recol·lec
tores són també col·leccionistes. Allà vaig
veure que hi havia la possibilitat de generar
un projecte artístic, els destinataris o consumidors del qual no seríem els humans, sinó les formigues. Unes formigues treballadores com cap altra espècie animal, capaces de recórrer quilòmetres per abastir-se d’aliment i omplir el seu rebost; constructores
d’una arquitectura subterrània sorprenent, robusta, laberíntica; mestresses de l’ordre i la disciplina; són

Al llarg de tres anys he dedicat part del meu treball a satisfer els gustos artístics de les formigues Messor. He
fet dotzenes d’imatges específiques. Obres de minúscul format, de petit format i de més gran format fotogràfic reposen en incomptables nius de formigues. I m’imagino que allí al fons, les obres
són contemplades per la reina, la formiga
més elitista, exigent i estirada de tota la comunitat.
Amb tot, la troballa excepcional fou descobrir que elles també són excel·lents artistes,
fins i tot m’atreveixo a dir que millors que
molts dels nostres artistes contemporanis.
En les seves anades i vingudes dels nius, les
formigues deixaven unes traces magnífiques en el camí. Aquestes traces i rastres
m’agradaven, i vaig pensar de registrar-les
d’alguna manera. Després d’intents amb mètodes fallits i algun de frustat, un dia ho vaig provar amb un vidre
de la mida d’una diapositiva. El vidre estava fumat mitjançant una espelma aromàtica. Era completament
negre i calia anar amb molt de compte per no fer-hi cap rascada o marca que danyés involuntàriament la
superfície sensible. El vaig deixar enmig del seu itinerari. De mica en mica, les formigues s’hi acostaren. Les
més atrevides començaren a pujar-hi al damunt. Més tard, totes s’hi passejarien.
El resultat fou sorprenent : rastres de petjades que configuren una obra digna de qualsevol artista contemporani. Unes peces úniques i irrepetibles, que, un cop ben protegides per altres vidres, esdevenen un document magnífic. Obres que si, a més a més, es projecten, es converteixen en potents imatges commovedores,
que et permeten entrar còmodament en una obra del món animal.
En realitat estem davant d’obres que podem associar al procés de “cliché-verre”. Aquest mot francès que no
ha arribat mai a traduir-se, respon a un mètode de treball consistent a recobrir una placa de vidre amb subs-
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El document que n’ha quedat és el
treball que es presenta al Museu de
Ciències Naturals de Granollers. Aquí
s’exposen les fotografies, els vídeos i les
obres originals realitzades per les mateixes formigues. Un treball minúscul
per a una gran espècie amiga: la formiga Messor.

L’increïble món de les formigues
Pere Formiguera

En un viatge a Ginebra havia descobert aquell fabulós niu de formigues. Era al soterrani del Museu d’Història
Natural de la ciutat i, segons es podia llegir en els rètols explicatius, s’hi havien esmerçat deu anys de feina
curosa i pacient fins que es va considerar que ja era apte per ser mostrat al públic.
Es tractava d’un cub de vidre, d’uns tres metres de costat aproximadament, que havia estat omplert de terra
i en la part superior del qual s’havia dipositat una petita colònia de formigues. Per raons científiques, les
formigues eren d’una determinada espècie d’Amèrica del Sud i, tant la terra com les fulles i altres elements
naturals que la cobrien, havien estat traslladats del mateix indret on s’havien recollit els insectes, per tal que
s’hi trobessin com a casa.
La veritat és que el formiguer era tot un espectacle. S’hi podien distingir diferents estances, de mides diverses, en funció de l’ús que se n’havia de fer. Vaig descobrir així que aquell tipus de formigues cultivaven una
mena de fongs, semblants als nostres bolets, i que es veu que suposaven un important suport energètic en
la seva dieta. Es podien veure perfectament una mena de plantacions subterrànies amb tots els fongs arrenglerats, tal com si fossin verdures de les nostres. Un equip de formigues-pagès en tenia cura mirant que
sempre fos net i endreçat.

Nota especial
Una obra així, però, no podia quedar al marge d’un home amb un treball minuciós i pacient com el de les
mateixes formigues; un artista que ha treballat incansablement; un fotògraf admirable i que també recol·lec
ciona. Un home que hi tenia molt a dir, és Pere Formiguera.
A ell, l’he convidat especialment que hi digui la seva, sense limitacions ni entrebancs. Amb el plaer que em
dóna la seva mirada afinada i la seva escriptura afilada. A ell, totes les gràcies.

Sobre els “camps” de fongs hi havia unes sales immenses —relativament, és clar— que eren dedicades a les
cerimònies funeràries. Bé, per ser més exactes, eren els cementiris on les formigues amuntegaven les seves
companyes mortes i que, per cert, cal dir que ho feien sense cap mena de cerimonial especial. Això sí: quan
una formiga moria era traslladada a una d’aquelles sales i retirada de la circulació de manera immediata.
Pel que es veu, la col·locació de les sales no era casual ni es decidia de manera aleatòria. El fet que els cementiris es trobessin sempre sota els camps de conreu, per exemple, s’explicava perfectament quan es sabia
que la fermentació dels cadàvers produïa un gas espès i menys pesant que l’aire, que era un formidable adob
per als camps de bolets. De manera que, entre la humitat que es filtrava per la terra i el gas que venia de



tàncies que el deixin opac o semiopac. Aleshores, qualsevol ratllada o empremta que s’hi apliqui al
damunt, queda registrada. Algunes de les plaques de vidre que jo vaig utilitzar, es trencaren i d’altres
quedaren inservibles per diferents fenòmens meteorològics, com ara la pluja o el fort vent. En total, però,
obtingué una vintena d’imatges úniques i originals, realitzades al llarg d’unes quantes hores, per les
formigues Messor. Unes peces magnífiques que aporten un enriquiment a l’art
contemporani, i a la fotografia en particular.

Potser seria una mica massa prolix entrar ara a comentar les característiques d’altres espais comuns com els
menjadors o les sales de descans del formiguer. Sobretot perquè la finalitat d’aquest escrit no és pas donar
una lliçó d’història natural; es tracta, simplement, de comentar les observacions d’un naturalista amateur que
és, exactament, el que jo era en aquells moments. Un espectador privilegiat i meravellat per la complexitat
d’aquella explosió de vida subterrània que s’obria als meus ulls estupefactes. Dic això, perquè prefereixo esplaiar la meva sorpresa pels fets que s’esdevindrien i deixar les explicacions zoològiques per a altres plomes,
molt més expertes i capacitades per explicar els detalls de l’organització de les grans comunitats d’aquests
insectes extraordinaris que són les formigues.
El cas és que, al cap de pocs dies, vaig demanar permís al director del museu per fotografiar el formiguer.
Em va mirar de cap a peus com si, de cop i volta, li haguessin entrat unes ganes boges de dissecar-me i mostrar-me en el seu museu com una raresa més; afortunadament, però, es captingué i amb tota la seva bona
educació suïssa em va fer saber que, mentre no emprenyés massa, ja podia fer el que em donés la gana.
La cosa no va resultar, però, tan senzilla com jo imaginava. Passaren els dies i els meus èxits fotogràfics eren
més aviat minsos. Potser pel vidre massa gruixut, per la il·luminació de la sala o vés a saber, però el cas és que
no me’n sortia de cap manera. Fins que un dia, davant mateix del niu i en un moment en què em vaig deixar
endur per la gloriosa rauxa catalana, vaig estripar totes les meves fotos, vaig rebotre els trossets per terra i
vaig sortir del museu amb tota la intenció d’agafar una bona trompa de kirsch ben fresquet.
L’endemà, quan vaig tornar al museu, amb els ulls vermells i el cap com un timbal, el terra de la sala ja havia
estat suïssament escombrat i fregat. Dins del cub, però, hi havia un cert enrenou. Les formigues, habitualment arrenglerades i atrafegades amb la seva feina que mai no s’acabava, es disposaven en cercles compactes que, a primera vista, em recordaren les tertúlies futboleres dels dilluns, a Canaletes. Una observació més
atenta em va deixar, però, encara més astorat. Al centre de cada cercle hi havia un bocí estripat de les meves
fotografies, que les formigues observaven atentament. Vaig suposar que alguns fragments havien anat a
parar a l’interior del cub per culpa del lleu corrent d’aire que provocaven els generadors d’aire condicionat,
entrant per unes petites escletxes de ventilació que hi havia a la part superior de la gàbia. Però la meva atenció es va centrar de seguida altra vegada en el que feien les formigues. De l’interior del formiguer havia sortit
un escamot de reforç de formigues-soldat, que començaren a repartir llenya a tort i a dret per tal de restablir
l’ordre alterat, cosa que varen arribar a aconseguir després d’uns tres minuts de batusses, lapse que, per a
les formigues, devia ser una eternitat, per cert. Una estoneta més tard, d’una de les moltes sortides-entrades
d’emergència que hi havia als costats del formiguer, en sortí una formigassa grossa, d’aquelles que es fan

mirar, que, amb l’ajut de quatre formigues escanyolides i sota la vigilància de deu formigues-soldat, recolliren
els trossets de les meves fotografies i els traslladaren a l’interior. Aquell dia vaig anar a dormir amb el dubte
de si les meves obres fallides haurien estat reciclades com a adob per bolets o si havien format part d’algun
tiberi secret a base de cel·lulosa, qui sap si en presència de la reina en persona (en formiga, vull dir).
Encara no havien passat tres dies d’aquell episodi, que vaig poder assistir a un altre moment força interessant. Davant els meus ulls, uns bocinets de terra començaren a tremolar i el foradet que deixaren arran
de vidre s’anà eixamplant fins a deixar veure una nova estança que aquells animals acabaven d’excavar. Es
tractava d’un espai molt ample, gairebé tant com el d’un dels “cementiris”, però amb unes columnes que en
reforçaven l’estructura i un accés en forma de túnel ample, que duia directament a la galeria principal del
formiguer. Hi havia molt de moviment. Es veia que la cosa no estava acabada i que, per alguna raó que aleshores se m’escapava, semblava que corria pressa enllestir la feina. Les quatre hores següents les vaig passar
en companyia d’un entomòleg del museu observant atentament els esdeveniments que, per a nosaltres, es
succeïen a velocitat de vertigen. Tot era un anar i venir incansable, i cada formiga semblava saber exactament la feina que li pertocava. Finalment, la sala va quedar buida del tot i aleshores vàrem poder observar
com una mena de seguici s’acostava per la galeria que comunicava amb la principal. Obrien el pas un grup
de formigues-soldat, totes ben arrenglerades, i darrere d’elles una formigassa alada que, segons m’informà
el zoòleg, era la reina del formiguer. Més endarrere, com aquell qui diu, el populatxo. A les portes de la nova
sala els esperava una altra formiga grossa i lluent que va rebre la reina amb tots els ets i uts i la va fer passar
a l’interior. Les parets de la sala eren plenes (ara ja ho puc dir) dels bocins estripats de les meves fotografies!
Varen ser observats amb devoció per tota la comitiva, que celebrà l’esdeveniment cruspint-se uns quants
granets de cereals i uns encenalls de fong.
—És el primer formiguer que veig amb museu propi! —va dir l’entomòleg, que no se’n sabia avenir.
Jo no vaig dir res. Em calia temps per pair el que acabava de veure. M’havia convertit en el primer fotògraf
que exposava en un formiguer. I amb gran èxit, mal m’està dir-ho. I penso que si algú fos capaç de comunicarse amb les formigues faria bé de fer-m’ho saber. Que amb els milions i milions de formigues que hi ha, potser
encara faríem negoci…
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sota, el coi de formigues havien aconseguit una mena d’autocultiu que pràcticament no necessitava cap altra
intervenció.





Primeres fotografies d’una formiga traginant una imatge d’Albert Gusi.

La formiga marxa veloç camí del niu.

11

10

13

12

Aquestes són les fotografies que corresponen al reportatge Escenes per
a una col·lecció. Un treball fotogràfic pacient i laboriós que documenta el
procés de col·leccionisme de les formigues Messor.

Tres formigues localitzen en un camp una fotografia d’Albert Gusi.
Nota: a la imatge es pot veure com una de les formigues marxa a l’encontre
d’un comissari artístic, perquè en determini l’autenticitat de l’obra.
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Un comissari artístic, un conservador del museu i un becari estudien l’obra
fotogràfica.

Un coordinador del museu junt amb tres muntadors transportistes d’exposicions, un comissari artístic, un crític d’art, un historiador d’art, un conservador i un restaurador adjunt, a més a més del cap de premsa, inicien el trasllat
de l’obra cap al museu.
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Dues formigues que juguen a pilota s’aparten per deixar passar els transportistes que traslladen l’obra d’art al museu.

Instant en què un conservador del museu compara les dimensions de l’obra
fotogràfica amb un talla de fusta d’un ocell. S’hi pot veure el director del museu, el coordinador artístic i un guàrdia de seguretat.
Nota: la talla de fusta de l’ocell forma part del fons del museu i fou localitzada
en una intervenció arqueològica.
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Seqüència fotogràfica del pas de l’obra, per un dels punts del recorregut. La
tenacitat i la destresa de les formigues és admirable. En aquestes condicions
i amb aquestes habilitats són capaces de superar qualsevol obstacle.

21

20

23

22

Aquests són els rastres que pacientment han deixat les formigues damunt
d’una placa de vidre de 25 x 35 mm. La placa estava completament fumada i,
per tant, qualsevol petit rastre, per sensible que fos, quedava registrat.
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Les imatges, que aquí es publiquen ampliades, són sorprenents i belles, i han
estat aconseguides després d’hores de passejos, rascades i anades i vingudes damunt de la placa de vidre, per dotzenes de formigues.

