
   alexia  
medici

 nosaltres, 
interpretats
    per  
 les flors

Amb obres de Katerina Ashche, Kati 
Riquelme, Ariadna Parreu i Paula Bruna, 
que s’exposaran de manera alterna en 
diversos centres cívics. Comissariada 
per Alexia Medici.

En aquesta sèrie d’exposicions les flors 
s’utilitzen com a metàfora de la vida 
i de les seves ramificacions socials, 
històriques i culturals. El projecte 
gira al voltant del desenvolupament 
de Barcelona des d’una perspectiva 
sociohistòrica i enllaça narratives 
relacionades amb la memòria de barri. 

La primera itinerància es presenta a 
la Casa Elizalde amb “La reproducció”, 
seguida de “La transformació” a la 
Farinera del Clot i “El trencament” al 
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”. 
En cada itinerància, l’exposició sortirà 
dels confins del centre cívic per 
connectar-se amb un comerç emblemàtic 
del barri. 
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CC LA CAsA ELizALdE
18/01 – 04/03

“LA REPROdUCCiÓ”
La Casa Elizalde

Aquesta exposició, arrelada en la 
cultura modernista de l’època, gira 
al voltant de la família Elizalde i, 
en particular, de la figura de Carme 
Biada, dona d’Arturo Elizalde, mare dels 
seus nou fills i, després de la mort 
inesperada i prematura d’aquest darrer, 
presidenta d’Elizalde, sA durant 24 anys.

Biada va prendre les regnes de 
la fàbrica, de més de vuit-cents 
treballadors, la va portar des de la 
producció de motors automobilístics 
fins a la de motors d’aviació, i va 
modernitzar l’empresa mitjançant la 
recerca i el desenvolupament. Va posar 
en marxa l’Escola d’Aprenents Elizalde i 
va implantar una obra social per ajudar 
els treballadors i els seus familiars 
malalts, en una època en què no existia 
la seguretat social.

“CAsi TOdO Es AzUL”
Kati Riquelme

A partir d’una caixa de plaques seques 
de gelatinobromur, l’artista proposa 
un recorregut per les estances d’un 
passat actiu servint-se de la condició 
vel·leïtosa de la memòria. 

Les fotografies retraten persones la 
identitat de les quals desconeixem, 
contemporànies de la família Elizalde-
Biada i que encarnen l’èxode massiu de 
la població rural a les grans ciutats.

En la penombra de la sala Carme Biada, 
l’obra de Kati Riquelme sembla aturar 
i resignificar el temps. de l’aparent 
fragilitat i lleugeresa etèria de les 
bossetes de te n’emergeix un univers 
infantil filtrat en blau indi cru. 
sobre el petit paper porós, fragments 
de records ens obliguen a aguditzar 
els sentits, fer una ullada a allò 
imperceptible i emprendre un viatge que 
connecta diversos canals d’existència.

Les bossetes de te amb les quals 
treballa Riquelme també podrien remetre 
a un passat industrial i al naixement 
del comerç a gran escala. El te és un 
excitant que ens permet estar desperts 
per continuar produint, però segons 
quines varietats també poden representar 
l’avantsala del son.

La tecnologia blueprint va ser inventada 
el 1842 per sir John Herschel com una 



forma econòmica de reproduir dibuixos, 
diagrames i plans d’arquitectura o 
enginyeria. Aquesta mateixa tecnologia 
s’utilitza per crear impressions 
fotogràfiques de cianotípia en les  
quals les imatges es revelen a través  
de l’exposició al sol i el temps.

“CARME BiAdA 
iNTERPRETAdA PER LEs FLORs”
KATERiNA AsHCHE 

Carme prepara el casament del seu setè 
fill, Pedro. Fa deu anys que és vídua 
i, a més d’encarregar-se de la seva 
nombrosa família, també és presidenta 
d’Elizalde, sA. Té 60 anys i el cabell 
gris. s’asseu al seu escriptori i escriu 
cartes. La primera la dirigeix a la 
floristeria per demanar les flors del 
casament. Tria gira-sols perquè són 
un símbol de l’amor incondicional, la 
felicitat i l’optimisme. 

Una altra carta la dirigeix a una amiga 
llunyana. Hi reflexiona sobre la mort 
de l’Arturo i el canvi sobtat en la seva 
vida: de ser només esposa i mare de 
nou fills, troba una força desconeguda, 
esdevé la cap d’una gran empresa 
automobilística i s’encarrega de fer 
realitat el somni del seu marit. 

Aquestes cartes, presumptament escrites 
durant els preparatius del casament, 
es relacionen amb una sèrie d’objectes 
quotidians, domèstics i industrials que 
representen facetes diferents de la vida 
de Biada i entronquen la Casa Elizalde 
amb el Mercat de la Concepció i el 
context històric de l’època. 

ACTiViTATs  
dE L’EXPOsiCiÓ

 
CONEiXEs ‘FiNEsTREs dE LA MEMÒRiA’? 
PARTiCiPACiÓ / ‘Finestres de la memòria’

Tens fotos de casament en què es vegi 
el ram de núvia? Ajuda’ns a ampliar 
l’arxiu fotogràfic del barri. si vols 
participar-hi, pots venir a La Casa 
Elizalde. Nosaltres escanejarem el 
material per tu i el publicarem en el 
web. Fons fotogràfic disponible a www.
finestresdelamemoria.org.

 
dimecres, 1 de febrer, a les 19.00 h

VisiTA GUiAdA 
A càrrec d’Alexia Medici. A La Casa 
Elizalde i al Mercat de la Concepció

 
dissabte, 11 de febrer, a les 11.00 h

TALLER FLORAL 
En el casament de Pedro Elizalde i 
María Concha Barraquer hi veiem que la 
núvia porta un ram de cal·les o lliris 
d’aigua, flors habituals en els casaments 
i altres ritus de pas de l’època. La 
interpretació del lliri com a símbol 
de puresa, santedat i fidelitat és 
d’origen religiós. En aquest taller 
Genia ivashchenko, sexòloga, podcastera 
i historiadora, ens convida a portar una 
fotografia de casament, nostra o d’alguna 
persona estimada, en la qual es vegi el 
ram de núvia per tal de crear-ne un de 
propi mentre parlem sobre el significat 
simbòlic de les flors, de la connexió amb 
el sexe i de les relacions de parella.

A CONTiNUACiÓ…

Aquesta exposició artística és la 
primera d’una sèrie de tres exposicions 
que enllacen amb diversos llocs i temps 
de la ciutat. 

“La transformació” es presentarà a 
la Farinera del Clot entre el 8 de 
juny i el 23 de juliol i uneix l’obra 
de Katerina Ashche i una intervenció 
site-specific d’Ariadna Parreu amb la 
col·laboració de Cristina Noguer. “El 
trencament” s’exposarà al centre cívic 
Joan Oliver “Pere Quart” entre el 13 
de novembre i el 20 de desembre i 
entronca la tercera i última obra de 
Katerina Ashche amb una instal·lació 
participativa de Paula Bruna.

Per a més informació, visiteu  
www.casaelizalde.com/exposicions/
nosaltres-interpretats-per-les-flors- 
la-reproduccio

CARME BiAdA A BORd d’UN AUTOGiR, AMB EL  
sEU iNVENTOR, JUAN dE LA CiERVA (1934) 
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