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Si alguna cosa caracteritza a Xile, tant naturalment com culturalment, és una energia 

indòcil, que funciona menys com una força transportada en la xarxa que com l'esclat 

extrem de l'animal que s’estira. Guèisers, tsunamis, al·luvions, terratrèmols i volcans en 

erupció configuren el tret sublim d'una cultura en la qual no-res es pot donar per perenne 

i en la qual, pel mateix, un experiment tan singular com el de la via democràtica al 

socialisme va poder girar de sobte, d'una manera totalment imprevisible, cap a l'abjecte 

laboratori en el qual es van posar a prova les primeres receptes del neoliberalisme. En 

aquest aspecte Xile és un país de moments solts, ruïnes i cruïlles, de remolins mnèsics que 

embussen d'improvís el curs sedant de la història. Això significa que les seves diverses 

edats no s'articulen per un nexe causal, sinó per una sèrie de misterioses 

correspondències sensibles. Són sediments de temps que, com el que retenen els ulls dels 

seus volcans o els lloms de les seves plaques tectòniques, de sobte una inesperada guspira 

aglutina. 

És això últim a què al·ludeix segurament el cèlebre “Chile despertó”, la consigna 

que des del 18 d'octubre del 2019 va començar a recórrer com una reguera els carrers i 

places del país, entapissades d'improvís per una multitud que va emergir dels més 

diversos racons per a desempolsar un idioma oblidat -l'idioma de la dignitat- i posar en 

escena l'instant creatiu d'una potència destituent.  Es té almenys aquí un exemple de com 

un determinat moment que es donava per soterrat o remot –el dels anys de Salvador 

Allende i la Unitat Popular- s'uneix a un altre posterior -el de l'instant creatiu de la 

multitud- arrabassant-li un rosegó de temps a la tediosa sintaxi de la història. El temps 

deixa de succeir, i en canvi s’espacialitza i reparteix en la immanència d'una comunitat de 

cossos que defineixen des d’ells mateixos la manera d'estar junts. És l'instant de la 

política, encara que aquest instant és també el de l'art, perquè si alguna cosa 

comparteixen art i política és precisament aquest joc de destrucció/construcció de 

comunitats inèdites o impensades. 



És el que sembla exhibir l'obra de l'artista Fernando Prats, el treball del qual ha 

intentat, des dels seus inicis, captar aquest instant particular en el qual uns certs materials 

en rebel·lió (físics, geogràfics, domèstics) es vinculen els uns amb els altres alliberant 

l'energia del país. Ho percebem de manera palpable en aquesta nova mostra, Primera 

Línea, una mena de petit atles visual en moviment en el qual fragments de textos, 

imatges, consignes, emblemes i cossos donen forma als agitats dies d'una comunitat que 

trasllueixen l’instant artístic que precedeix tant al guió de la història, com al que és propi 

del fer estètic. 

L'exemplar diari visual que Prats traça -pictòric i articulat per mitjà del registre i el 

vídeo- fa l'efecte de complir d'aquesta manera amb dos objectius crucials: despullar d'una 

banda la visualitat en brut que durant la revolta de Xile forgen els monuments 

intervinguts, el foc de les barricades, les llambordes arrencades de les voreres, la bandera 

reescrita i els cossos en lluita com a part d'una pràctica performativa que s'anticipa a la 

manera de fer singular de l'artista, mostrant d'altra banda que l'energia extrema que la 

seva pròpia obra allibera no és part de la musa que visita al creador en silenci, sinó el 

poder subterrani d'unes imatges tretes del confí d'una multitud creadora. Amb això es 

mostra Prats un decidit amic dels qui lluiten pels seus drets, i no dels qui defensen els seus 

privilegis. 

Aquesta amistat, no obstant això, no es limita a una afinitat personal, perquè la 

comesa del seu treball rau en afirmar la idea que en realitat l'art sempre ha estat d'aquest 

costat, licitant per irrompre en un espai que el descompta. Per això el que hi ha a Primera 

Línea és una successió d'accions d'art muntades pel pescador avesat de passatgeres perles 

fantàstiques. Són minerals muts i matèries en ebullició, peces silents que l'artista com 

estripador de panteons exhuma amb la finalitat de reescriure sensiblement la història. 

D'aquí ve que la mirada de Prats es dirigeixi aquesta vegada (ho havia fet anys 

enrere amb els guèisers parlants del Tatio, el desolat Salar de Atacama o l'extrema i 

recòndita Placa de Nazca) a les pàgines en blanc que parlen en els murs bruts d'una nova 

Constitució, a la bandera nacional empastifada amb consignes sobre l'avenir o a les pedres 

que serveixen d'improvisada i precària defensa. El fum, l'aerosol, l'esprai, el stencil, els 

ratllats, les caputxes, els timbres, el plàstic i els detritus armen la comunitat física amb la 



qual Prats elabora un nou tipus de taquisme: no ja el de l'informalista d'avantguarda que 

al Xile dels seixanta ocupava la taca per a parlar de la contingència política en els seus 

quadres o el del neovanguardista que la situava durant els vuitanta com a xifra de la 

secreció singular d'un cos, sinó el del fantasma que s'infiltra en les files d'una comunitat 

creadora amb la finalitat de rescatar la potència de la seva pictoricitat espontània. 

Aquesta pictoricitat, recollida per Prats en qualitat d’interruptus del monòton 

transcórrer domèstic, abreuja el suspens de les jerarquies que la història havia naturalitzat 

i rep una nova data. Una que li serveix per a assenyalar amb perícia, a la manera de 

Foucault, la instantània substitució d'un cronograma de la revolució pel mapa espacial 

d'una sèrie constel·lada de resistències. No es tracta d'una resistència que sigui pròpia 

d'ell o del seu objecte -la Primera Línea-, sinó d'una en la qual el límit clàssic entre 

rereguarda i avantguarda simplement es dilueix. De la Primera Línea podria afirmar-se, de 

fet, que és també l'última, en el sentit que no es redueix més a entrellucar en l'horitzó el 

passatge salvífic cap al qual ha de mobilitzar-se el poble que a protegir, a aquest mateix 

poble, de la feroç envestida de les forces policials. 

És la manera que té Prats de mostrar que art i política es custodien una a l'altra a 

l'interior d'un nus indiferenciat. D'aquest nus l'artista no participa com a mer testimoni; 

per contra, es fa part a través del seu treball. I per això entre les banderes maputxe, les 

verds del feminisme, les pàgines de la vella Constitució feixista gargotejades amb fum o 

els grafitis que desordenen en estàtues i memorials l'idioma oficial del poder, apunta 

traspaperat, en versió offset, el símbol que Prats va idear per a plantejar la lògica de 

l'equitat: un petit cercle que descomprimeix el pes abusiu del centre acostant entre elles 

les zones marginals i extremes. 

Aquest signe seu (val la pena considerar-ho) no apunta ja en qualitat de guia ni de 

vector, ho fa a penes com un membre més de la pròdiga tribu de signes replicants. És el 

segell de l'artista indagador, que s'acomiada així per sempre de l'antic art de les 

conscienciacions i el seu posterior esdevenir relacional. La mediació s'absenta, i torna així 

l'art a ser una peça més de l'ensambladura que expressa l'etern en l'excepcional detonació 

de l'ara. 

 


