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A C T I V A

Es pot viatjar sense 
eixir de casa?

PUM-PUM. TUM-TUM.  
Com sona el teu cor?  

Com se’n pot traduir el batec?

Mira... Pensa... 
Reflexiona... 
Admira... Mira 
amb tots els teus 
ulls, mira.

Teles amb olor de salines, de mar, 

d’horitzó, de vent, de dunes, de llum. 
De sediment, de riberes, de deltes,  

de meandres i de foscor.

Una línia és una línia? 

No és, potser, horitzó?,  
potser frontera?, potser camí?

El silenci genera 

molt de soroll.



C O N E I X

Juan Uslé és un artista que indaga en la mirada, la memòria, els paisatges i el 
gest com a expressió autobiogràfica. La seua obra està associada a la tornada 
a la pintura abstracta que va sorgir a la fi dels huitanta i començaments dels 
noranta del segle passat.

En la família de pintures Soñé que 
revelabas (1997 – en curs) l’artista plasma 
sobre les superfícies de treball els 
traços del pinzell, a manera d’escriptura 
pictòrica, el que li dicta l’escolta 
corporal en la qual interaccionen el 
batec i l’aïllament. A vegades, el seu 
treball té lloc en la gran urbs (Nova 
York) i altres en el món rural (Saro a 
Cantàbria i Benissa a Alacant). La sèrie 
es caracteritza per la repetició de franges 
horitzontals de pinzellades verticals, 
amb predomini del negre (per a Uslé, 
el negre representa l’esborrament de 
la memòria i, per tant, de la llum i les 
imatges) i diferents tons de blau, que es 
repetixen metòdicament. Cada traç o 
pinzellada varia de tons clars a foscos, 
i genera una sensació de moviment 
continu i palpitant, en el qual apareixen 
transparències i profunditats ambigües. 
A vegades, apareixen xicotets punts 
o ratlles de color en la superfície, que 
provoquen variacions subtils en el ritme 
i tensions espacials que doten cada 
pintura d’un caràcter únic.

Soñé que revelabas (Douro), 2015
Vinílic, pigments i dispersió sobre llenç 
274 × 203 cm
Col·lecció Hortensia Herrero

Soñé que revelabas (Zambeze), 2016
Vinílic, pigments i dispersió sobre llenç 
275 × 203 cm
Col·lecció Per Amor a l’Art



C O N E I X
La repetició mecànica de les pinzellades en la sèrie Soñé que revelabas (d’ara en 
avant SQR) revelen un enfocament sistemàtic d’Uslé, orientat al procés i no tant a la 
consecució d’un resultat final. En el procés, la pinzellada està connectada als bioritmes 
de l’artista, i deixa un registre pictòric del pols, els batecs i la respiració. 

Per a l’exposició «Ull i paisatge» de Juan Uslé en Bombas Gens Centre d’Art, s’ha fet una 
selecció d’obres de la sèrie SQR amb títols que fan referència a rius coneguts, estudiats o 
imaginats de l’artista i que evoca en les pintures a manera de cartografies biogràfiques.

Soñé que revelabas (Godavari), 2018
Vinílic, pigments i dispersió sobre llenç 
305 × 227,5 cm
Cortesia de l’artista; Alfonso Artiaco, Nàpols

Soñé que revelabas (Don), 2019
Vinílic, pigments i dispersió sobre llenç 
305 × 227 cm
Cortesia de l’artista; Galerie Lelong & Co.

Soñé que revelabas (Indigirka), 2020
Vinílic, pigments i dispersió sobre llenç 
305 × 227 cm
Cortesia de l’artista

Soñé que revelabas (Grande), 2020
Vinílic, pigments i dispersió sobre llenç
305 × 227 cm
Cortesia de l’artista
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COS

Del gest al traç. Agafa 
un paper o tauleta i un o 
diversos bolígrafs, retoladors 
o qualsevol material de 
dibuix. Repetix el gest 
que has fet en la proposta 
anterior i plasma’l amb el 
bolígraf (o instrument triat) 
sobre el paper/tauleta i 
observa quins traços queden 
en la superfície. 

El traç en l’espai. Et 
convidem a canviar d’espai 
i repetir les dos propostes. 
Observa si canvia el batec, 
les sensacions, els gestos i 
els traços. Com creus que 
l’ambient en el qual et trobes 
t’altera el cos? Pots tornar 
a registrar els moviments 
corporals en el nou espai com 
has fet en el primer exercici.

Els nostres moviments. 
Compartix el que has fet 
amb les companyes, et pot 
servir repetir els gestos fets 
o ensenyar el que hages 
gravat (vídeo o fotografies 
dels gestos fets), i el dibuix 
plasmat mitjançant traços. 

Del batec al gest. Para’t a sentir les 
pulsacions del cor (pots situar els dits índex 
i cor a l’interior de la monyica); per a fer-
ho, tal vegada necessites aïllar-te, estar en 
silenci o en calma. Ara, interpreta el batec 
amb un moviment (amb qualsevol part del 
cos, com les mans, o fins i tot pots ajudar-te 
d’algun objecte —un bolígraf, un paper, una 
botella amb aigua). Pots gravar-ho amb 
un vídeo o captar-ho amb una o diverses 
fotografies.

El batec està present en l’obra de Juan Uslé. Ell sol pintar de nit en soledat, buscant el 
silenci i la concentració. A través de la pintura, tracta de recrear-se en l’eco dels seus 
batecs. El pinzell es mou al ritme del cor, recorre el llenç amb les pulsacions. Els seus 
tallers s’inscriuen en contextos ben diferents: un en el bullici constant de Nova York 
i els altres dos l’àmbit rural un en terres càntabres i l’altre a la comarca valenciana de 
la Marina. No obstant això, Uslé no troba a penes diferències entre l’un i l’altre, ja que 
partix d’un estat de concentració i meditació personal, aïllat del context exterior. Ara bé, 
el cor no sempre bomba al mateix ritme...



PARAULA
Juan Uslé se sent profundament identificat amb Nemo, fins 
al punt de triar-lo com a alter ego a la fi dels huitanta. El seu 
procés creatiu es troba molt relacionat amb la literatura i 
l’escriptura. Les obres de SQR es poden llegir com a immensos 
llibres de paisatges: el format vertical dels quadres s’assembla 
a les pàgines d’un llibre, on l’artista escriu traços horitzontals 
a manera de línies, i crea una cal·ligrafia pictòrica pròpia per a 
narrar els seus viatges i processos personals.

«¿Com puc descriure les impressions que 
em va deixar aquell passeig davall de 
l’aigua? Les paraules no aconsegueixen 
contar eixes meravelles quan fins i 
tot el pinzell és incapaç de reflectir els 
efectes particulars de l’aigua. Com s’han 
de poder reproduir amb la ploma?»

20.000 llegües de viatge submarí 
Jules Verne

Tria un dels rius de SQR, el 
que vullgues conéixer o visitar. 
Situa’t davant del quadre (o d’una 
imatge, que trobaràs en l’apartat 
«Coneix») i viatja sobre les seues 
pinzellades. Llig les històries 
dels camins, de les siluetes de 
les muntanyes, dels paisatges 
i geografies humanes que 
contenen els traços.

Aprofita els dispositius 
tecnològics dels quals disposes 
(amb el teu mòbil amb connexió 
a internet n’hi ha prou), per a 
fer el teu propi viatge virtual 
recorrent els llocs que travessa 
el riu triat, des que naix fins a 
la desembocadura. Et poden ser 
útils les eines de Google Maps i 
Google Earth per a volar cap a ells 
i aterrar on t’abellisca explorar 
(ací pots utilitzar també street 
view, entre altres possibilitats que 
se t’ocórreguen o et sorgisquen en 
el procés de cerca per Internet).

Crea el teu diari de viatge per 
a anotar totes les dades que 
t’interessen i vullgues recordar, 
com ara les impressions i 
sensacions dels paisatges que 
recorres virtualment. Fes també 
fotos (captures de pantalla) amb 
què completar el diari: dels llocs 
i de les persones que els habiten 
—de les muntanyes, cels i edificis; 
dels somriures, roba i mirades—.

Crea un relat propi a partir de 
les històries llegides en el quadre 
de Juan Uslé i de les impressions 
arreplegades en el quadern de 
viatge. Compartix el teu relat 
amb el grup. 

C R E A / C O M P A R T I X



En el seu viatge a Nepal, Juan Uslé es va quedar corprés de la salutació 
«namasté», perquè una persona local li va explicar que amb la salutació 

s’acceptava la diferència d’altri. L’artista acostuma a estar en soledat 
i, amb el treball meditatiu i de concentració, tracta de llevar o sumar 

capes de vivències dins de la seua consciència. Tal com explica, cada dia 
som u i en eixa diferència amb u mateix i amb altri ens trobem. Per a 

Uslé és molt important l’ambient que es crea en l’estudi, tant dels Estats 
Units com d’Espanya.

Et proposem fer un exercici d’escolta 
de l’entorn:

Escolta l’espai. Tanca els ulls i pren-te 
uns segons per a trobar-te a gust en el 
lloc en el qual estàs. Ara, para atenció 
als diferents sons que el lloc i les 
persones que en formen part emeten. 
Apareixeran sons llunyans i pròxims, 
alts i baixos, agradables o estridents. 
Percep la complexitat de la sonoritat 
que t’envolta.

Partitura espacial. Quan sentes eixa 
diversitat de sons, agafa un paper i 
un bolígraf i cronometra un minut. 
Durant eixe temps, escriu els diferents 
sons que percebes i crea així una 
partitura de paraules/sons. Tracta de 
fixar l’atenció en cada un dels sons i 
posa’ls un nom, per exemple: cadira, 
tos, agitació, etcètera. 

Notes sonores. Llig el que has escrit, 
per a tu, en silenci, i anota al costat 
de cada paraula una pista sobre com 
recordes el so, per exemple: agut, 
espurnejant, esgarrat, fort, delicat... 

SO/PARAULA
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Lectura compartida:

Fixeu-vos en el que ha passat 
durant la lectura compartida 
i comenteu les vostres 
impressions col·lectivament. 
Podeu reflexionar sobre què ha 
ocorregut, què s’ha sentit, com 
s’ha sentit, què vos ha sorprés...

A. Lectura reproductiva: cronometreu un minut 
i, en començar el temps, inicieu alhora a llegir 
la vostra partitura individual en veu alta. 
Cada persona llegirà les paraules anotades 
en correspondència amb la manera com van 
sonar segons el seu record eixos sons als quals 
fan referència. Per exemple: si has anotat 
«cadira (forta)» hauràs de dir amb un to elevat 
i amb contundència la paraula cadira; si has 
escrit «sospir (baaaiiiiiixet)», has de llegir la 
paraula amb un murmuri suau i prolongat. 
Heu de concentrar-vos molt per a seguir 
la vostra lectura i alhora sentir la resta de 
companyes i companys.

B. Lectura en cànon: es tracta de 
fer la proposta anterior, però 
amb un inici escalonat de les 
diferents lectures en veu alta. 
El desenvolupament seria el 
següent: una persona comença a 
llegir la seua «partitura» i, al cap 
de cinc segons, se suma la veu de 
la persona següent amb les seues 
paraules, i cinc segons després, la 
persona següent amb les seues, i 
així successivament.

C. Bingo!: en esta proposta una 
única persona comença a llegir 
les seues paraules i, quan una 
altra persona del grup senta 
una paraula que també té 
anotada en la seua partitura, 
de seguida, la llig, però sempre 
segons el seu registre (a prop, 
lluny, suau...). Així es van 
succeint i sumant paraules que 
deixaran constància dels sons 
que s’han sentit i de com cada 
persona els ha percebut. 

C R E A / C O M P A R T I X
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IMATGE/
ARQUEOLOGIA

«L’ull és el cervell»

La nostra percepció del món no es correspon exactament i únicament amb el que captem a través 
dels ulls. Depén tant del que veiem com del que som capaços de veure. Les diferències entre el 
que perceps tu i el que percep jo ho condicionen les nostres herències, cultura, educació, edat, 
memòria i fins i tot estat emocional. Es tracta d’una lectura, d’una interpretació intel·ligent de 
senyals el codi dels quals no està en els ulls sinó en el cervell.

La mirada personal d’Uslé queda plasmada en els paisatges de les seues obres. Et proposem indagar 
en altres mirades cap a eixos paisatges i en com han sigut interpretats des d’altres ulls-cervells.

Nu, Karnali, Zambeze, 
Uyacali, Douro... Uslé 
crea imatges pròpies 
de diferents parts del 
món: la península de 
l’Hindustan i l’altiplà del 
Tibet, l’Àfrica Austral, 
la Conca Amazònica, la 
Península Ibèrica... Creeu 
diferents grups, segons 
les vostres preferències, i 
trieu una àrea geogràfica 
de les representades en la 
sèrie SQR.

Intenteu descobrir quines altres 
mirades han representat eixos 
llocs i quin tipus d’imatges 
han generat: les primeres 
representacions cartogràfiques, 
les expressions artístiques de 
les cultures tradicionals, les 
obres de les grans companyies i 
dirigents polítics per a explotar 
els seus recursos, la mirada dels 
turistes... Podeu incorporar 
altres mirades que se vos 
ocórreguen o que vos sorgisquen 
durant la investigació.

Amb totes les imatges que 
heu seleccionat, podeu 
elaborar línies del temps, 
mapes conceptuals o 
collages que vos ajuden 
a analitzar i reflexionar 
sobre les diferents 
maneres de mirar: amb 
una finalitat científica, 
artística, lúdica..., sobre 
la mirada colonitzadora 
i l’impacte que tenen en 
l’actualitat o sobre les 
conseqüències del canvi 
climàtic en eixos llocs.

Compartiu amb la resta 
de grups el resultat del 
vostre procés, comentant 
i intercanviant reflexions 
amb companyes i 
companys. Les línies 
del temps, els mapes 
conceptuals o els collages, 
els podeu posar en comú 
sobre un planisferi en el 
qual reflectir totes eixes 
capes ocultes i mirades 
implícites enterrades en 
els llenços d’Uslé. 

Com mireu el 
vostre entorn? 
Com mireu a 
«altre»?  
I a vosaltres 
mateixes?
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