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L'Assemblea d'Artistes de la
Garrotxa presenta la 30a
«Sobrecàrrega» davant l'Ajuntament
d'Olot
Basada en el quadre "La Càrrega", de Ramon Casas, en aquesta ocasió serà l'obra
de l'artista Ferran Coves amb "Vota Felipe VI, siempre ganamos"

La nova «Sobrecàrrega», dedicada al rei espanyol, és obra de Ferran Coves. | @Ferran_coves.

Aquest vespre de dilluns, 4 de gener, a dos quarts de vuit, en la concentració habitual davant de
l'Ajuntament d'Olot, per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, l'Assemblea
d'Artistes de la Garrotxa (https://www.facebook.com/assambleaartistes.garrotxa.5) mostrarà la
trentena Sobrecàrrega, en aquest cas obra de l'artista Ferran Coves amb "Vota Felipe VI, siempre
ganamos".
"Sobrecàrregues" és el títol d'un projecte que es va iniciar el març de 2018 i que consisteix en la
reinterpretació del quadre La Càrrega (1898-1902), de Ramon Casas i Carbó, que es troba exposat
al Museu de la Garrotxa, a Olot.
Fins ara 27 artistes de diferents disciplines (pintors, escultors, fotògrafs, dissenyadors, poetes...)
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han participat voluntàriament d'aquest projecte, tot creant versions contemporànies del quadre i del
que representa. Versions crítiques i reflexives amb l'actualitat que ens envolta i que cada primer
dilluns de mes, menys en moments puntuals com el període de pandèmia o els diferents períodes
electorals es presenten davant de l'Ajuntament d'Olot.
Les peces exposades tenen les mateixes mesures que el quadre de Ramon Casas (3m d'alçada
per 4,75m d'amplada) i van acompanyades d'un text explicatiu de la proposta que el mateix autor
o algun col·laborador fa per a l'ocasió.
"Sobrecàrregues" és possiblement el projecte d'art polític de més llarga durada a Catalunya
d'aquests darrers anys. Un projecte que tot i rebre puntualment atacs de grups contraris a la
llibertat d'expressió, s'ha mantingut com a altaveu de denúncia de la situació que viuen els presos
polítics, els exiliats i la repressió i persecució que pateix l'ideari independentista.
Els artistes que han participat del projecte són, fins ara, Claudi Casanovas, Esther Jaume (peça
participativa), Servand Solanilla, Pere Noguera, Marc Antoni Malagarriga, Jaume Bach, Robert
Bonet, Tate Lucena, Ferran García Sevilla, Dolors Rusiñol, Antoni Llena, Quim Domene,
col·lectiu la Matraca, Antonio Ortega, Ferran Coves, Carles Camps Mundó, Eulàlia Grau, Xevi Prat,
Gabriel, col·lectiu Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, Àngel Rigall, Francesca Llopis, Toni Giró,
Àlex Nogué, Josep Maria Plans i Eduard Altarriba i Irene.
Què és l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa?
El 27 de setembre de 2017 es (re)constituïa a Olot l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa amb 25
persones de condició i trajectòria diverses i un sol punt en comú: la voluntat de respondre a
l'ofensiva de l'Estat central contra les institucions catalanes i els drets fonamentals.
L'any 1976 ja es va constituir una Assemblea d'Artistes de la Garrotxa arran de la mort del
General Franco i la necessitat de construir noves plataformes per tal d'incidir en la realitat social i
política del moment.
Si bé es poden trobar paral·lelismes ideològics en les dues assemblees els dos moviments
difereixen substancialment en les formes d'organització i ens els objectius.
L'actual Assemblea és plural en la seva composició (artistes plàstics i visuals, actors, dissenyadors,
fotògrafs...) i no té un pòsit ideològic partidista ni uniformitzador. La voluntat coincident dels seus
membres és la lluita democràtica per al dret a l'autodeterminació i la denúncia de la vulneració de
drets fonamentals que es viu actualment a Catalunya.
L'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa forma part també del col·lectiu Artistes de la República
que agrupa artistes d'arreu de Catalunya.
L'Assemblea ha dut a terme diferents treballs aquests últims anys a nivell de la Garrotxa:
1. Davant la repressió, urnes. Primer vídeo realitzat per l'Assemblea el 28 de setembre de 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=ZFlW_nMN2qg
(https://www.youtube.com/watch?v=ZFlW_nMN2qg)
https://www.youtube.com/watch?v=adwTUgkKxuk
(https://www.youtube.com/watch?v=adwTUgkKxuk)
2. Contra la repressió, llibertat. Segon vídeo, realitzat el 29 d'octubre de 2017
https://www.youtube.com/watch?v=OuUseCEd074&t=15s
(https://www.youtube.com/watch?v=OuUseCEd074&t=15s)
3. Portes a la llibertat. Exposició d'intervencions artístiques sobre 18 portes fetes per 14 artistes
que es va poder veure a Olot en durant la tardo i hivern de 2017
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4. Sobrecàrregues. Treball iniciat el març del 2018 i amb continuïtat fins a dia d'avui.
https://www.youtube.com/watch?v=hNQaKeWdbmw
(https://www.youtube.com/watch?v=hNQaKeWdbmw)
https://www.youtube.com/watch?v=p6WHpil85xc
(https://www.youtube.com/watch?v=p6WHpil85xc)
https://www.youtube.com/watch?v=iJab7_O_soU
(https://www.youtube.com/watch?v=iJab7_O_soU)
https://www.youtube.com/watch?v=TpfrbaQxl28 (https://www.youtube.com/watch?v=TpfrbaQxl28)

5.Participació en la realització del vídeo El batec del Montsacopa, realitzat per la Plataforma 1
d'Octubre el 23 de setembre de 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=8Uz6fDxHWKU&t=21s
(https://www.youtube.com/watch?v=8Uz6fDxHWKU&t=21s)
6.Veus de claveguera. Instal·lació sonora en 10 punts del centre d'Olot l'1 d'octubre de 2018.
L'acció va consistir en ocultar 10 altaveus en el clavegueram del centre d'Olot , des d'on
s'escoltaven fragments dels càntics dels ciutadans de Huelva (a por ellos...), la negació que fa fer
Rajoy del referèndum (no ha habido un referèndum en Cataluña...) i el discurs del rei del 3
d'octubre validant la feina de la policia espanyola.
https://www.youtube.com/watch?v=xtKhDxy97Bs
(https://www.youtube.com/watch?v=xtKhDxy97Bs)
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/veus-de-claveguera-la-iniciativa-de-lassembleadartistes-de-la-garrotxa/video/5790059/ (https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/veus-declaveguera-la-iniciativa-de-lassemblea-dartistes-de-la-garrotxa/video/5790059/)
7. Far al campanar. Instal·lació de llums grocs que emeten llum intermitent des del campanar de
l'església Sant Esteve d'Olot de 11 de febrer al 7 d'abril de 2019
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/1565939-sant-esteve-d-olot-fa-de-far-de-suport-alspresos-durant-el-judici.html (https://www.elpuntavui.cat/politica/article/1565939-sant-esteve-d-olotfa-de-far-de-suport-als-presos-durant-el-judici.html)
8. Li resoldré la seva inquietud. Instal·lació i 25 accions que van tenir lloc els dissabtes al
migdia des dels balcons de l'antic Hospital Sant Jaume d'Olot mentre va durar el judici anomenat
del procés, del 9 de febrer al 29 de juny de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=AGCzMeE-wx0
(https://www.youtube.com/watch?v=AGCzMeE-wx0)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLSCi1_kOqBpCyi3BuQYt8QrVyG9nqfI_
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLLSCi1_kOqBpCyi3BuQYt8QrVyG9nqfI_)
9. Exposició al pati de l'Hospici d'Olot del projecte Sobrecàrregues del 23 de març al 1 d'octubre de
2019. Aquesta exposició formava part de la mostra organitzada pel Museu de la Garrotxa al
voltant de l'arribada a Olot del quadre La Càrrega de Ramon Casas.
https://www.youtube.com/watch?v=6DjAi4Dl5Ec
(https://www.youtube.com/watch?v=6DjAi4Dl5Ec)
10. Vídeo acció resum de la Marxa per la llibertat de la Garrotxa, 1 de febrer de 2020
https://www.youtube.com/watch?v=xHnwxkCaYmU
(https://www.youtube.com/watch?v=xHnwxkCaYmU)
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