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Trípode per a l’obtenció de la primera fotografia suportada
damunt de tres països: Catalunya, Andorra i França.
23 de juliol de 2006

Objectiu Medacorba
El cim del Medacorba (2.912 m) forma la divisòria d’aigües de la Vall Ferrera (Pallars Sobirà) i les conques de l’Arieja (País
de Foix) i de la Valira (Andorra), termenal entre Catalunya, França i Andorra.

Dalt del cim
s’esdevingueren altres
accions fotogràfiques
complementàries , que
també formen part
d’Objectiu Medacorba.

Objec tiu Medac orba fou una acció fotogràfica que aconseguiria la primera fotografia suportada damunt de tres països: Catalunya, França i
Andorra. Per obtenir-la, fou necessària la construcció d’un trípode especial de 7.5 metres d’alçada, que ens permetés, un cop dalt del cim, disposar una pota damunt de cada país. La càmera la situaríem enfocada cap
al terra, això és, orientada de tal manera que es veiessin les potes del trípode damunt del coronament del cim.
El 22 de juliol, una expedició formada per sis persones em varen
ajudar a pujar tot el material i la càrrega imprescindible des del pla de
Boet (a 1.800 m aproximadament) fins al refugi de Baiau. I l’endemà,
pujàrem del refugi fins al cim. Acabada l’acció, amb el mateix equip, férem
el descens d’una sola tirada.
Després de passar la nit al refugi, sortírem a les 6.15 h de la matinada en direcció al pic. A les 7.05 h arribàvem al coll dels Estanys Forcats
i a les 7.35 h ja trepitjàvem el cim del Medacorba.
La llum de la primera hora del dia era neta i lluent. El fred, malgrat
ser al cor de l’estiu, era intens. El vent, persistent; i el pic era estret, molt
estret. Tot el paisatge era preciós.
Plantàrem el trípode seguint els passos assajats dies abans. La
complexitat de l’estructura, afegida al risc de l’alçada i als desnivells vertiginosos que ens envoltaven, requeria una tasca precisa i coordinada
amb la resta de l’equip. Hi enroscàrem la càmera, provista d’un disparador automàtic activat des de la distància amb un sensor. Alçàrem el trípode i li obrírem les potes fins a coincidir cadascuna d’elles damunt d’un
país. Quietud. Silenci. Faig la fotografia.
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Primera fotografia suportada damunt de tres països:
Catalunya, França i Andorra

L’art contra la realitat
Carles Hac Mor

D’una banda, si la realitat existeix o no existeix no és pas una qüestió únicament
filosòfica, car també ha estat abordada per l’art, la ciència, les religions i l’experiència quotidiana; i de l’altra, tenim la puntada de peu que un realista, reialista,
banquer poderós i ateu d’amagototis, va clavar al séc de la cama del bisbe
Berkeley, un dels màxims defensors, en filosofia, de la no-existència de la realitat.
Aquesta acció antifilosòfica ens dóna la mesura del problema, la qual consisteix a
entendre que acceptar la realitat com a existent o negar-la com a inexistent acaba
essent una qüestió de fe, no forçosament religiosa.
És a dir, hom hi creu o no hi creu, en l’existència de la realitat. Així, Berkeley,
a despit del mal que li va fer la puntada de peu destinada a fer-li veure que sí, que
la realitat existia, no va pas desistir del seu convenciment, va conservar la seva
fe; i, és clar, el banquer d’arguments contundents i barroers va continuar amb la
seva ceba.
Tot amb tot, el cas és que no sabem si Albert Gusi creu o no creu en l’existència de la realitat. No li ho hem preguntat mai. Ara: intuïtivament, tendim a conjecturar que respondria com ho fa el poeta Pere Pena, ben sorneguerament: “Jo no
sé si la realitat existeix o no, però a vegades és força persistent”. Això, de fet, vol
dir que el lleidatà Pena i segurament Gusi aposten per l’existència de la realitat, i
tanmateix, des de la fe en la no-existència de la realitat, és evident que aquesta
no és cap altra cosa que una ficció, persistent, sí, i molt, tot i que no passa mai de
ser això, una il·lusió, una obrepció, una construcció mental, ideològica, fenomènica i no real.
Com va raonar Nietzsche –un altre gran negador de la realitat– no hi ha
fets, sinó interpretacions. O sigui, segons aquest axioma, la realitat, difusa, antinòmica, etèria, rau en les lectures que hom fa d’allò que, en veritat, no ha existit
mai, en el passat, i no existeix, en el present (el qual, a l’acte, es va fent pretèrit,
de manera que el present és una quimera, com ho és el passat i igualment l’esdevenidor). Per consegüent, no hi ha realitat, ni subjectiva ni objectiva, perquè tot
just en coneixem les versions que se n’han fet i se’n fan, les quals ineluctablement
tergiversen, o més ben dit, inventen, la suposada realitat.
A més de totes aquestes argumentacions, podríem fer la distinció entre
l’Albert Gusi diguem-ne ciutadà –que com a tal creuria en la realitat– i l’Albert Gusi
artista, que amb les seves obres l’aniria –la va– qüestionant, la realitat. Aquesta
escissió de Gusi, però, no ens satisfà gens, per la raó que, si la realitat no existeix,
Albert Gusi tampoc no existeix, i, en conseqüència, no es pot escindir. O sí que ho
pot fer, per bé que aleshores l’Albert Gusi artista, en oposar-se a un hipotètic
Albert Gusi no-artista, invocaria la distinció entre art i no-art i entre artistes i noartistes, la qual diferenciació no ens sembla gens pertinent, atès que és excloent,
elitista, jeràrquica, ja que, d’acord amb els prejudicis dominants en el món de l’art,
l’artista restaria més ben considerat que no el no-artista.
I malgrat totes les incredulitats sobre la realitat, veiem obres d’Albert Gusi,
o ens fa l’efecte que les veiem. I aquestes obres pengen a la picota la realitat, la
posen en dubte artísticament, i, doncs, filosòficament, amb implicacions així

mateix científiques. I llavors se’ns manifesta un Gusi artista quàntic: la seva visió
altera la realitat (inexistent, si bé interpretada).
Posem per cas, ell intercanvia elements (com ara pedres i mirades, que
esdevenen símbols) d’un lloc a un altre i encara a un altre (per exemple, d’Andorra
a Catalunya i a Occitània, i a l’inrevés). Amb aquest trasbals de conceptes, Gusi
ens fa ballar el cap i ens l’assenta tot seguit d’una manera que ens tornen a trontollar les idees preconcebudes, els esteriotips imaginaris i simbòlics que ens han
estat imposats pels qui creuen en la realitat.
Per tant, al cap i a la fi, Albert Gusi va contra l’existència de la realitat, se’ns
mostra com un deixeble esbiaixat de Zenó d’Elea, com un demiürg, que diguéssim, que albira antinomies, paradoxes i apories que travessen un món radicalment contradictori, similar al de la tortuga i Aquil·les, l’arquer i la fletxa, els quals,
en negar el moviment i el temps, refusen la realitat.
I val a dir que tot plegat, en l’obra de Gusi, és un fet estètic, amb el benentès que l’estètica és una de les quintaessències importants i imprescindibles de
l’art. I afegim-hi que l’estètica d’Albert Gusi és una poètica en què l’art, en comptes d’esdevenir esteticisme –o predomini de l’estètica sobre els altres components de l’art–, s’acompleix arran de contingències, d’accions que, un cop engegades, es desenvolupen –amb eventualitats en què intervé l’atzar– fins a allò
imprevist, ençà i enllà de l’estètica. Parafrassejant Ester Xargay quan va escriure
sobre Gusi, insistirem que les seves són imatges d’uns fets accidentals –provocats per unes accions premeditades– que posen el dit a la nafra de les antilogies
de l’art.
I quins són els altres components de l’art, ultra l’estètica? En el cas de Gusi
són molts i cap. Perquè la seva estètica els inclou tots i alhora els exclou tots. I talment hi surt guanyant el joc estètic, artístic, amb els conceptes que ell va proposant.
Albert Gusi, potser sense haver-s’ho formulat, o ben segur que sí, sap que
l’estètica és un perill per a l’estètica, que l’art pot anar contra l’art, que hi ha arts
que propendeixen a anar més enllà de l’art, i que més enllà de l’art hi ha.... Què hi
ha, més enllà de l’estètica? Resposta: l’art és una abstracció que no existeix com
a realitat. Les peces de Gusi, a desgrat de ser inexistents, ens mostren essències
d’allò que podria existir si l’existència –no necessàriament desitjable– fos possible. I que aquesta és impossible, tal vegada ell ens ho fa veure amb la virtut de fer
impossible allò que sempre ens ha semblat possible, i ben probable allò improbable. Vet aquí l’embolic i el desembolic engrescador del seu art.
Albert Gusi ha anat fent un camí esplèndid que ens obre perspectives no
vistes mai –i ho escrivim a consciència– en cap mena d’art i que s’avenen a un
munt d’interpretacions diverses i fins i tot antagòniques, que vol dir que, a partir
de la contemplació plaent, o punyent, o inquietant o amb humor soterrat, les
seves obres afecten la sensibilitat de qui les mira, per tal com, al capdavall, l’art
no tracta pas el pensament, els raonaments, sinó que actua sobre allò inconcret
que ens és sensible.

Catalunya

fotografiada amb un peu a França i un peu a Andorra

frança

fotografiada amb un peu a Andorra i un peu a Catalunya

Andorra

fotografiada amb un peu a França i un peu a Catalunya

Medacorba
Cim (2.912 m) dels Pirineus axials, a llevant del port de Medacorba (2.745 m), que forma la divisòria d'aigües de la Vall Ferrera
(Pallars Sobirà) i les conques de l'Arieja (País de Foix) i de la Valira (Andorra), termenal entre Catalunya, França i Andorra.

Mou el medacorba

Joc de simulació d’intercanvi de territori entre països

Descripció

Forma d’iniciar el joc

Desenvolupament del joc

Mou el Medacorba és un joc d’entreteniment i una simulació d’intercanvi
de territori entre tres països. Està
dirigit a tot tipus de públic, disposat
a passar una estona lúdica, amb la
finalitat de barrejar el paisatge de
Catalunya, Andorra i França

Es col·loquen les pedres damunt de
les caselles de cada país. A cada país
li corresponen tres pedres en el
moment de l’inici de la partida.

Nombre de jugadors

Conclusió

A Mou el Medacorba hi podem participar 1 o 3 jugadors. L’edat convenient per a l’inici de la pràctica del
joc és a partir dels 6 anys.

El joc té per finalitat la simulació de
l’acció que es dugué a terme dalt del
cim. En el joc Mou el Medacorba no
hi guanya ni hi perd ningú.

Versió solitari
El jugador ha d’escollir com a propi
un dels tres països. Agafa el dau i el
llença damunt del mapa. Caldrà anar
seguint les instruccions del dau. La
partida finalitza quan el país escollit
pel participant es queda sense territori per a l’intercanvi o, pel contrari,
acumula tot el territori de la resta de
països. En qualsevol dels dos casos,
el resultat és tan nefast que cal
abandonar la partida. Mentre aquesta disposició de les pedres no és
produeixi, el joc no té límit.

Nota: l’autor recomana que, cas que
jugui un menor, aquest estigui acompanyat per un adult que li expliqui
l’origen, l’ús i el sentit de les fronteres sobre un territori.

El joc disposa d’1 mapa, 1 dau i 9
pedres.

En cas que la partida la formin tres
jugadors, inicia el joc el participant
més jove, i així correlativament.

Versió per a tres participants
Llença el dau el participant més jove
i mou la pedra en funció del missatge del dau. Aquest jugador obeirà el
dau i mourà el territori sempre que
en el resultat del dau hi intervingui el
seu país, bé sigui com a receptor o
com a donant.

En cas que el missatge del dau indiqui unes instruccions entre els
altres dos països, el participant
passa la jugada en blanc. Darrere
seu, participen la resta de components de la partida seguint el mateix
criteri. Caldrà anar seguint les instruccions del dau fins al darrer llançament. Abandona primer la partida
aquell participant que es queda
sense territori. La mateixa fórmula
s’utilitzarà quan restin tan sols dos
participants. La partida acaba en cas
que un país es quedi amb tot el territori dels altres dos països.

www.albertgusi.com

I una pedra de França
I una pedra d’Andorra
I una pedra de Catalunya
I una pedra damunt de l’altra
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