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Xavier Rodríguez Martín. 
“El cielo está enladrillado”
ESPAI CASINET
Del 5 al 28 de febrer

XAVI RODRÍGUEZ MARTÍN

Artista visual, radioartista, investigador i productor cultural.

Doctorant del programa de doctorat d’Estudis Avançats en Produccions Artístiques a la UB. Màster en Producció i Re-
cerca a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Graduat en Belles Arts i tècnic en arts aplicades al mur 
per l’Escola Massana.

Explico històries en què sorgeixen monstres, déus, extraterrestres… Reivindico la metàfora per resistir enfront de la cul-
tura hegemònica, el racionalisme científic i industrial, i la religió institucionalitzada. Crec en els astres, el tarot, el Yijing i 
en alguns horòscops. Els meus interessos o més aviat les meves emocions es dirigeixen a furgar i analitzar la construcció 
de la identitat social llegada pels processos repressius de control i l’ensinistrament dels estaments de poder occidental, 
profanant-la i desconstruint-la.

Dedicat a la docència i la creació artística, els meus projectes artístics en l’àmbit procedimental es configuren principal-
ment a través de la veu, reutilitzant el mitjà radiofònic com a material artístic, creant discurs amb altres disciplines, com 
la performance, les tècniques de reproductibilitat múltiple, la ceràmica, la música i el dibuix.

Aquest últim any, la meva obra s’ha pogut veure en diferents espais, tant en mostres col·lectives com de manera indi-
vidual: a Sant Andreu Contemporani, Galeria Marguerit Milin, Festival Loop Galeria La Place, Galeria Chiquita Room, 
ARTS Libris 2016, Fira SWAB de Barcelona, Fira Arco de Madrid, Fundació Joan Miró, Museu Reina Sofia i al Macba, 
entre d’altres... Amb presència tant en l’àmbit nacional com internacional: Itàlia, França, Mèxic, Brasil, Alemanya i Di-
namarca. 

“El cielo està enladrillado” és una exposició que juga amb diferents llenguatges artístics per investigar el valor processual 
de l’inconscient en la creació artística, amb un intent de poder articular un discurs automàtic que posi en crisi el raciona-
lisme científic i posi de manifest l’acte de crear com un acte de fe. Ceràmiques, veu, pintura, dibuix... Un joc de sospites 
per oferir diferents possibilitats de veritats. 

ESPAI CASINET. Plaça de la Llibertat, 17. 
Dijous i divendres, de 17 a 20 h. Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h.

CASA DE CULTURA. Passeig de Prat de la Riba, 16. 
De dimarts a divendres, de 16 a 20 h. Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Diumenges i festius, 
de 10 a 14 h. Horari d’estiu (juliol i agost): De dimarts a dijous, de 17 a 21 h. Divendres i dissabte, 
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. Diumenges i festius, de 10 a 14 h.

Més informació: 
cultura@elmasnou.cat
Tel. 93 557 18 51


