
FERRER LERÍN, ARTISTA 

“Entre ser y no ser la yerba titubea,

los elementos se aligeran,

los contornos se esfuman,

visos, reflejos, reverberaciones,

centellear de formas y presencias, 

niebla de imágenes, eclipses,

esto que veo somos: espejeos”.

Octavio Paz, de Cuatro chopos

Enrique Juncosa

Cada vegada som més els que pensam que Francisco Ferrer Lerín (Barcelona, 1942) és 

un dels nostres més grans escriptors, tant quan escriu poesia com quan escriu prosa. No 

hi ha res que s'assembli a Familias como la mia (2011), cicle narratiu format per Níquel i 

Nora Peb, i una fita de la narrativa espanyola recent, ni tampoc a poemaris com Fámulo 

(2009, reconegut amb el Premi de la Crítica en 2010), o Hiela sangre (2013). Aquests dos 

últims llibres esmentats, tremendament originals en la seva temàtica i llenguatge, 

continuen, en el seu afany innovador, un projecte que podem rastrejar fins als seus 

primers poemes, escrits en els anys 60, i que van anunciar ja llavors una atractiva via 

avantguardista, culturalista i cosmopolita, no exempta d'ironia ni d'elements inquietants. 

Ara, a més, ens trobam Ferrer Lerín (FL, a partir d'ara), escriptor rar com pocs, immers en 

el món de l'art, dedicant-li una exposició i aquesta publicació a una de les seves idees, el 

que ell ha anomenat Arte Casual. No es tracta, a més, com veurem, d'una única aventura 

artística aïllada. 

En aquest catàleg, i precedint aquestes pàgines, el lector s'haurà trobat amb el Manifest 

sobre l'Art Casual que FL va redactar el 1984, així que no tornaré a explicar en què 

consisteix aquesta idea o projecte, encara que sí intentaré situar-lo en un context i una 

tradició. El fet d'anomenar alguna cosa, pensant-ho d'una forma nova només possible 

després d'aquest nomenament, i que és el punt de partida de l'Art Casual, constitueix una 

acció hereva de les idees d'artistes com Marcel Duchamp, Jasper Johns o els artistes 

conceptuals, les obres conformen una via analítica de la pràctica artística. Recordem, de 

moment, la cèlebre obra de l'artista Michael Craig-Martin, An Oak Tree (1973), un got ple 

d'aigua en un repeu de vidre i que s'exposa al costat d'un text que explica que allò no és 



un got d'aigua, sinó un roure. Alguns han vist en aquestes pràctiques conceptuals, de 

manera discutible, un atac a la noció mateixa de l'art, quan en realitat, el més destacable 

d'elles és el seu compromís amb la recerca de la seva essència. L'Art Casual celebra el 

fet que l'art contemporani, d'aparença de vegades tan radical per als inexperts, ens hagi 

fet veure el món d'una altra manera, estenent la nostra concepció del que és l'art, i 

demandant la nostra participació en aquest procés. 

La mateixa biografia de FL és tan inusual com la seva obra. Va ser protagonista 

d'excepció de l'anomenada Generació del 68 espanyola, la generació dels Novíssims, 

publicant per aquelles dates dos llibres mítics De las condiciones humanas (1964) i La 

hora oval (1970). En aquells anys va treballar per a dos grans editorials, Barral Editors i 

Salvat; va traduir autors seminals com Gustave Flaubert, Paul Claudel, Tristan Tzara o 

Eugenio Montale; o va fer amistat amb alguns dels més grans escriptors de la seva 

generació, com Pere Gimferrer, Leopoldo María Panero, Eduardo Mendoza o Félix de 

Azúa. Ben aviat, però, FL desapareixerà del món literari, deixarà d'escriure a principis dels 

70 i s'establirà a Jaca per, entre altres coses, treballar com a ornitòleg al Centre Pirinenc 

de Biologia Experimental. Des d'allà lluitarà per la protecció de les aus necròfagues durant 

dècades. El 1987 publicarà un tercer llibre de poesia Consul, però no serà una col·lecció 

de poemes llavors recents, sinó una antologia de poemes encara inèdits i escrits entre 

1964 i 1973, que venia a completar, d'alguna manera, el que es coneixia d'ell amb els 

seus dos primers llibres. Posteriorment, FL apareixerà com a personatge en els llibres 

Diario de un hombre humillado (1987) de Félix de Azúa, i Bartleby & Co. (2000) d'Enrique 

Vila-Matas, el que el convertirà en una figura encara més misteriosa. Se sap, per altra 

banda, que a més de la seva passió pels voltors, va jugar molts anys al pòquer 

"professionalment", amb els riscos que això últim implicava, i es diu també que va treballar 

com a espia, cosa que fa el seu alter ego en Familias como la mia.

 Anys després, el 2001, FL va ser convidat a donar una conferència a l'Institut Francès de 

Barcelona en un cicle sobre la passió. Se li va demanar que parlàs, precisament, sobre el 

pòquer i la passió pel joc. Aquella invitació no va passar desapercebuda i alguns dels seus 

antics amics i lectors van anar a escoltar-lo. Entre ells es trobava l'artista i escenògraf 

Frederic Amat, qui li va encarregar un guió cinematogràfic sobre la seva vida. Amat li va 

semblar tan bo el que FL va escriure, que li va suggerir, a més de filmar una llarga 

entrevista amb ell, que el convertís en novel·la. Aquest va ser l'origen de Níquel (2005). 

Des d’aleshores FL ha publicat pràcticament un llibre cada any, tornant a la vida literària 

de manera destacada. Ara té fins i tot un blog, i la seva poesia ha començat a traduir-se a 



altres llengües. En aquests moments té fins a cinc projectes de llibres en marxa. Al blog 

de FL podem trobar un gran arxiu d'imatges de l'Art Casual, amb més de 400 imatges, que 

inclouen sobretot fotos documentals preses per l'autor, però també imatges extretes del 

web o de la premsa, i altres que li han enviat amics i seguidors. Aquestes imatges són de 

diferent naturalesa: coses confiscades i documentades fotogràficament per la policia, 

alfals embolicada per a la seva fermentació, vidres pintats de locals en obres per impedir 

la vista del seu interior, palla coberta perquè no es podreixi amb la pluja, parets 

exposades per edificis enderrocats, sistemes d'optimització d'emmagatzematge, partitures 

musicals, construcció de barricades en conflictes de carrer, afitaments per al tancament 

de camins, porcs partits i penjats de ganxos en carnisseries o escorxadors, tanques, 

revestiments, apilaments de tota mena... La majoria són imatges de coses formades a 

través d'accions: amuntegar, apilar, doblegar, organitzar, recobrir, reforçar, pintar, 

senyalitzar, demarcar, construir, ordenar... remetent-nos a pràctiques artístiques dels anys 

60 i 70. 

L'escultor nord-americà Richard Serra, que va dir que dibuixar era un verb, és autor d'una 

obra, Verb List (1967-8), que no és sinó una llista de verbs escrita sobre paper, avui a la 

col·lecció del MoMA de Nova York. En aquella època es va parlar de Process Art, Land Art  

o Art Povera, moviments que avui s'engloben tots, generalment, sota el nom de 

postminimalisme. Barry Flanagan, autor d'un monticle de sorra format buidant un sac 

sobre el sòl, ring n (1966) deia que les seves obres es formaven gràcies a les 

característiques i comportaments físics dels seus materials. Una altra de les seves obres, 

rope (1968), és una corda que els comissaris dels museus poden col·locar al seu gust, 

corbant com serp sobre el terra. Altres artistes d'aquella època, com Robert Smithson o 

Walter de Maria van crear obres sobre el paisatge mateix. Richard Long va crear obres a 

partir de les seves passejades pel camp. Tots els citats, i molts altres, van carregar contra 

el formalisme, per reivindicar el significat, parlant d'unir l'art i la vida. Aquest va ser un 

moment fabulós per a l'escultura, que es va expandir de manera impressionant gràcies 

també a l'ús de nous materials com el neó, el feltre, la sorra, troncs d'arbres, miralls, 

graveta, cafè... o fins i tot aus i animals vius. Sembla del tot adequat que la idea de l'Art 

Casual se li hagi ocorregut a un ornitòleg, qui per professió passeja per la natura prestant 

atenció a tot estímul, tant visual com sonor. És en aquests passejos pel camp, sens dubte, 

quan FL es va posar a pensar, com llegim en el punt dos del seu manifest, que és 

possible sentir una emoció estètica de la contemplació d'elements no naturals, és a dir 

resultat de la intervenció dels homes, i que no obstant això no han estat pensats amb una 

funció artística. Aquestes organitzacions formals de diferents materials, suggereixen 



potser que els humans tenim una sensibilitat innata cap a l'ordre i la bellesa, arreglant les 

coses visualment de forma inconscient, o que també som capaços d'establir relacions 

simbòliques amb formes i imatges de tot tipus, tal i com ho fem amb les paraules, l'espai o 

el ritme.

 Abans, Marcel Duchamp, un dels grans iconoclastes del segle passat, va presentar 

objectes no artístics en galeries d'art. És el cas del seu cèlebre urinari, que en qualsevol 

cas va exhibir invertit i signat amb un nom que no era el seu, titulant-lo Fountain (1917), o 

del no menys cèlebre boteller de metall, Bottle Rack (1914), que sí que va presentar tal 

qual, sense alterar-lo. Duchamp va anomenar aquestes obres objets-trouvés o ready-

mades. Amb elles, l'artista francès va voler traslladar el sentit de l'obra d'art des de 

l'objecte final a la idea que l'havia originat. Duchamp reivindicava així la llibertat de 

l'artista, atacant les convencions del gust i la possibilitat de comercialitzar l'obra d'art, 

entesa com un objecte bell que és també, immediatament, una mercaderia. Com a part 

d'aquesta reivindicació, Duchamp va carregar contra el que va anomenar aspectes 

retinians de l'art i contra la tradició, existent des d’almenys Gustav Courbet, que, segons 

ell, jutjava les obres d'art a partir de l'anomenat bon gust o, el que és el mateix, mitjançant 

cànons estètics subjectius, el que li semblava del tot qüestionable. Aquestes idees tindran 

gran influència a partir dels anys 60, amb l'eclosió de moltes pràctiques descrites com 

antiartístiques. Un dels comentaristes més interessants de Marcel Duchamp és el poeta 

mexicà Octavio Paz, qui va escriure dos assajos sobre ell, recollits en el seu llibre 

Aparienza desnuda (1973). En el llibre, Paz assenyala que els ready-mades transformen 

l'obra d'art, que deixa de ser un objecte que es posseeix, per esdevenir una presència que 

es preveu, atacant els estils de vida burgesos que converteixen l'art en decoració. Per a 

Paz, aquestes obres de Duchamp són monuments a la llibertat humana, entenent la seva 

feina com una indagació metafísica resultant del desig de significar. Paz fins i tot relaciona 

Duchamp amb el budisme, sistema que entén el buit com espai transcendent. Els ready-

mades suggereixen a Paz una via ascètica purgativa que en lloc de perseguir la 

contemplació de la divinitat ens condueix a aquest buit. Duchamp, que va escriure un 

llibre d'anotacions, La caja verde, per explicar una de les seves obres més famoses, juga 

sempre amb les paraules, atent sempre a contradiccions i paradoxes. 

Aquest aspecte intel·lectual i lúdic alhora havia d’interessar a FL, poeta a qui li agraden 

els jocs lingüístics i l'humor, de vegades proper al sarcasme, de forma natural. I recordem, 

ho hem dit abans, que FL va traduir un altre dadaista, el poeta d'origen romanès Tristan 

Tzara, i va traduir la que potser sigui la seva obra més important, El hombre aproximativo. 

Es tracta d'un llarg poema, publicat originalment el 1931, que suposa una mena de 



cosmologia d'un món. La poesia és per a Tzara el resultat de l'activitat primordial de 

l'esperit abans que una forma de comunicació, i amb ella vol emular la ment salvatge i 

innocent de l'home primitiu, cosa que explora mitjançant l'escriptura automàtica, sense 

puntuació, recorrent també al collage i a les repeticions. Després de Duchamp, Jasper 

Johns, un dels artistes nord-americans considerats com a precursors de l'Art Pop, 

moviment artístic que va sorgir al Regne Unit i els EUA en els seixanta (quan FL escriu els 

seus primers poemes), va pintar banderes i dianes, i va fondre en bronze escultures amb 

formes de bombetes i llaunes de cervesa. Les primeres obres de Johns, de 1955 a 1965, 

suposen una anàlisi de la naturalesa de la pintura, entesa com una cosa capaç de 

permetre una reflexió simultània sobre visió i pensament. Johns entén l'art com una forma 

de buscar la veritat i no com una successió d'avanços formals. Alabarà l'ús que Duchamp 

fa de la indiferència i, com a ell, li interessaran les imatges utilitzades en la psicologia 

perceptual, com aquesta cèlebre en la qual es veu alhora un ànec i un conill. També li 

interessarà el teatre de l'absurd de Samuel Beckett. Aquest desig de començar de zero 

per intentar trobar allò que és veritable és una idea freqüent de la modernitat. Paul Valéry 

ja havia escrit: “Veure és oblidar el nom de les coses que es veuen". L'Art casual de FL 

deu beure, pensam, en aquesta tradició. També veu les coses d'una altra manera, oblidant 

el que en realitat són i el seu sentit originari, per reflexionar sobre què és una experiència 

estètica (i/o filosòfica). 

En els anys 90, després de la redacció del manifest de FL, una altra brillant generació 

d'artistes internacionals, la de Philippe Parreno, Rirkrit Tiravanija, Douglas Gordon, Tobias 

Rehberger, Jorge Pardo, Olafur Eliasson o Dominique González-Foester, l'associada a 

l'anomenat art Relacional, buscarà la participació de l'espectador per completar l'obra 

d'art, a través de projectes col·laboratius i intervencions de vegades, com en els 60 i 70, 

fora d'espais expositius tradicionals. Per a aquests artistes, l'art tracta sobre les relacions 

humanes i el context en què sorgeix, més enllà de qüestions individuals i privades. 

L'artista actua com a catalitzador i és el públic qui atorga sentit al que fa. Recordem, per 

exemple, com Rirkrit Tiravanija ha creat espais on dormir, cuinar i dutxar-se, entre altres 

coses, com obres d'art, o les nombroses obres d'Olafur Eliasson que estan fets a partir 

d'experiències sensorials i de percepció, gairebé com experiments científics que 

succeeixen en deambular en els espais que ocupen. 

L'Art Casual de FL és un arxiu col·lectiu sobre coses que només es converteixen en art si 

algú les veu així, convertint-se en precursor de l'art relacional.

La poesia de FL utilitza l'atzar i l'automatisme, el collage, l'ús de textos antics o 



especialitzats sense intenció artística, paraules inusuals que són topònims o noms 

ornitològics, la memòria dels somnis, notícies periodístiques... per construir poemes 

oberts i impredictibles que són possiblement interpretats de forma diferent pels diferents 

lectors. Alguns dels seus poemes últims són pràcticament llistes de frases trobades que 

juntes creen estranyes atmosferes i contrastos entre imatges, i suggereixen sentits i 

llenguatges màgics o hermètics. D'alguna manera, són poemes que ens fan pensar sobre 

la naturalesa de la poesia, de com es construeix i la forma en què vol dir. Hi trobam, per 

tant, algunes de les característiques de l'Art Casual. Aquest no és, per tant, un mer 

divertiment, sinó que respon a una poètica personal i totalitzant. 

FL pensa l'Art Casual en un moment en què se sent especialment interessat per l'art 

contemporani. De fet, hi ha altres projectes artístics posteriors, com l'anomenat Tactiles. 

Aquest és un projecte mai realitzat que involucrava la idea de construir un aparell estàtic, 

amb la forma d'una bústia de correus, destinat a crear impressions sensorials (o 

artístiques) a través del tacte. L'aparell tindria dues esquerdes laterals per on l'espectador 

pogués introduir les seves mans. A l'interior, tocaria diferents matèries com aigua freda, 

tomàquets madurs o pedres rodones. Una altra constant de les idees artístiques de FL és 

la que converteix l'espectador en poeta o creador, entès com a persona que s'exposa a 

ser posseït per l'experiència estètica. 

De 1990, més o menys, són també les primeres idees d'Acciones, que FL descriu al seu 

bloc, amb precisió no exempta de sentit de l'humor, com "rigoroses alteracions de les 

bones maneres humana". La sèrie d'Accions, inclou Monyons, embolicant-els braços amb 

tovalloles i altres teixits gruixuts, per suggerir la manca de mans. I altres idees com la 

col·locació d'objectes en carreteres que posteriorment serien aixafats per cotxes, o el 

llançament d'objectes des d'aquests mateixos vehicles, convertint les cunetes en llocs per 

alimentar gossos i aus. Altres accions constitueixen tancar terrenys oberts al camp. 

Processos com la crema de marges i d'arbres, rompudes o llaurat de camps, li semblen 

també intervencions artístiques. També ha fotografiat persones pel terra en una carretera 

o al camp com si estiguessin ferits o morts. En un altre d'aquests projectes hi participa un 

fill seu, fotògraf, que no fa sinó assetjar-lo fotogràficament. Més recent, de 1998-1999 és 

Programa Visitors, una combinació entre visitar i ensenyar una casa, i que suposaria que 

es permetés l'entrada en un domicili particular de visitants desconeguts, mentre els 

ocupants segueixen amb les seves vides quotidianes com si res. 

FL uneix la vida quotidiana amb les seves activitats artístiques. Durant les passejades per 



la natura, però també rememorant somnis, sembla com si FL es convertís en l'home 

aproximatiu de Tzara, buscant aquest aspecte primigeni, lliure de convencionalismes i 

obert a la imaginació, capaç de facilitar la consciència estètica. FL viu, llavors, a la casa 

de la seva mirada, com va titular Octavio Paz un dels seus poemes, decidint que són art 

coses que no ho són, i fent art d'aquesta manera, en un viatge pel país desconegut que 

inventen els seus ulls. El poeta Saint-John Perse, que va titular un dels seus llibres més 

coneguts Ocells (Oisseaux, 1963), va comparar les aus amb els poetes. 

En un dels poemes d'aquest llibre compara el rapinyaire, que atrapa la seva presa caient 

en picat per finalment confondre’s amb la seva presa, amb el pintor fonent-se amb la seva 

pintura. Aquesta unió potser sigui el sentit últim de la literatura, i també de l'art, de FL, on 

l'impuls de la creació, el rapte del poeta, és equivalent al vol dels ocells i a totes les seves 

possibles metàfores: escapada, aventura, ascensió, llibertat ... 


