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La tercera cara de la lluna

La tercera cara de la lluna és una 
obra de gran format cocreada per 
Isaki Lacuesta i l’escultor Pep Ad-
metlla per a un espai concret, la 
capella de Sant Nicolau de Girona, i 
que posteriorment s’ha adaptat per a 
l’Arts Santa Mònica.

En la foscor de l’espai dues escultu-
res transitables de mida gran i forma 
arquitectònica es troben embolcalla-
des pel fum. Les parets semblen de 
ciment o de metall pesat i presenten 
espitlleres i forats que permeten 
veure de fora cap a dins i vicever-
sa, així com el trànsit de la llum. Es 
tracta de dues peces que formen un 
conjunt visual i conceptual. A Isaki 
Lacuesta aquestes formes li recorden 
el búnquer que François Augiéras va 
pintar i enterrar al desert, segons la 
història que va narrar a la pel·lícula 
Els passos dobles (2011). Una és més 
longitudinal, com un túnel, l’altra és 
una torre alta hexagonal per on s’en-
lairen la llum, el fum i la mirada cap 
a un cel que no existeix, vers la fosca 
que amara de misteri tot l’ambient. 
Des de diversos punts de l’interior de 
les obres es projecten imatges sobre 
cortines de fum. A l’interior del túnel 
hi trobem projectada la imatge ana-
mòrfica d’una calavera inspirada en 
la que hi ha representada a la pintura 
renaixentista Els ambaixadors (1533) 
del pintor alemany Hans Holbein, 
una vanitas que ens recorda la pre-
sència inevitable de la mort. A dins 
de la torre s’hi troba una projecció 
seqüenciada sobre el fum que genera 
formes cada vegada més abstractes 
i que se sincronitza amb la música 
profunda i compassada de Refree i 
el cant flamenc del Niño de Elche. 
Primerament, es dibuixa un cercle 

al terra que va creixent, obrint-se 
i generant altres formes geomètri-
ques. Tot seguit la llum ens encercla 
i tenim la sensació que ens elevem. 
El crit final que remata el cant ens 
reconnecta amb la Terra i la realitat. 
Des de la part posterior de la torre, 
mirant per dos orificis, podem veure 
dins del túnel la calavera que sembla 
observar-nos. 

Amb aquesta obra, Isaki Lacuesta i 
Pep Admetlla han volgut representar 
el que imaginen que podria ser la 
visió de la tercera cara de la lluna, 
aquella que mai podem veure des de 
la Terra. L’obra s’inspira també en la 
relació de l’home amb allò “sagrat” 
segons les teories de l’historiador 
de les religions Mircea Eliade (1907-
1986), que al llibre Lo sagrado y lo 
profano descriu com els humans van 
oblidar el concepte de “sagrat” amb 
el pas del temps gràcies a la racio-
nalitat, malgrat que aquest concepte 
permetria una compressió més pro-
funda de la natura humana. 

Carme Sais





La tercera cara de la lluna és el 
contacte entre una arquitectura 
material, sòlida, i una geometria 
de llum en moviment. Qualsevol 
disciplina duta a l’extrem anhe-
la el seu contrari: l’arquitectura i 
l’escultura tendeixen a l’evanescèn-
cia, a la invocació del moviment, 
i les projeccions de llum, com va 
ensenyar-nos Anthony McCall, de 
seguida se’ns fan tàctils, arquitec-
tures desplaçables que travessem 
com si fóssim espectres de conte, 
amb un lleu parpelleig instintiu 
abans de la topada que no arriba. 
L’única projecció quasi figurativa de 
La tercera cara de la lluna és una 
anamorfosi que segueix la tradició 
del quadre de Hans Holbein Els am-
baixadors, que convida els visitants 
a moure’s per tal de tenir experièn-
cies (perspectives) diferents. Una 
obra sensorial, misteriosa, l’experi-
ència de la qual no és realista ni pot 
comunicar-se a través de vídeos o 
fotografies.

Isaki Lacuesta





La potència del lloc ens ha permès 
crear una arquitectura que pren 
l’atmosfera de l’espai com un ele-
ment més dins el cos anatòmic del 
projecte. El tot transitable. Aquí, la 
“forma” és un intrús que parla i que 
demana, que muta entre les nostres 
mans fins a esdevenir volum con-
tundent, que no fa concessions, ni 
té intenció d’amagar res de les se-
ves pells, ni taques, ni ferides, però 
que en canvi fractura la mirada, 
crea tensions amb el preexistent, 
tensiona l’atmosfera i la desplaça. 
Dins, batega i flueix, s’escola per 
les mans i les parpelles, es filtra 
pels forats i llisca per les escletxes 
maclades, es fereix sense ser ferida. 
Sense complexos amb una mirada 
lliure, intensa i polièdrica, obser-
vem, per sobre la punta del nas, i 
el cel novè ens emboira la mirada. 
Només falten els ambaixadors.

Pep Admetlla





Quim Español

A propòsit de La tercera cara 
de la lluna

Sospito que un article com aquest 
és sobrer; i si no ho és, se m’antulla 
que ha de ser necessàriament breu. 
Ho dic perquè aquest muntatge com-
plex d’Isaki Lacuesta i Pep Admetlla 
que vaig veure a la capella de Sant 
Nicolau de Girona tenia tota la força 
i l’essència d’allò que intuïtivament 
entenc per art i gaudeixo com a obra 
d’art. Davant d’aquesta experiència, 
la meva reacció respectuosa hauria 
de ser el silenci. Silenci perquè l’art 
que no és verbal arriba, precisament, 
allà on no arriben les paraules. Però 
ja porto escrites sis o set frases, i 
això passa perquè, malgrat tot, la 
llengua és extremadament tafanera, 
capaç d’una intromissió indiscreta 
en les coses que li són alienes. Per 
no fer més invasiva aquesta intrusió, 
faig una breu i personal declaració 
de principis: de l’art, només en puc 
dir que existeix i és per fruir-lo, i, en 
aquest cas, té una encarnació viva 
i sorprenent en l’obra de Lacuesta i 
Admetlla que van titular La tercera 
cara de la lluna; i que d’això, en puc 
donar fe des de la meva modesta ex-
periència d’observador perplex. 

Naturalment, també podria dir que 
la cosa consistia en una enigmàti-
ca combinació de cossos geomè-
trics buits per dins, alguna imatge 
punyent i, al compàs d’una música 
reiterativa, rajos de llum que s’anaven 
desplaçant i eren visibles a través de 
fum, perquè el lloc era ben fosc. La 
llengua em permetria descriure tota 
aquesta instal·lació complexa, però 
per què descriure-la si es tractava 
de viure-la? Per què posar paraules 
en un text que seria un pàl·lid reflex 
de la resplendor estètica? Em sembla 

més precís dir, simplement, que vaig 
viure aquell muntatge estrany com 
una experiència insòlita i lleugera-
ment inquietant. Jo no en sé dir res 
més, tot i que reconec que, a vega-
des, algun escriptor sagaç és capaç 
de posar més paraules a això que no 
té nom i no mereix que se’l rebaixi 
al rang de la ressenya artística. Un 
d’aquests escriptors privilegiats va 
ser Jorge Luis Borges, i va escriu-
re això: “Totes les arts aspiren a la 
condició de la música, que no és altra 
cosa que forma. La música... vol dir-
nos alguna cosa, o alguna cosa va dir 
que no havíem d’haver perdut, o està 
a punt de dir alguna cosa; aquesta 
imminència d’una revelació, que no 
es produeix, és, potser, el fet estètic”. 
Doncs bé, l’obra conjunta de Lacues-
ta i Admetlla aconsegueix la condi-
ció de la música, i emana, per tant, 
aquesta aparició imminent d’una 
divinitat reveladora, que al final no 
apareix perquè segurament no exis-
teix, com no existeix la tercera cara 
de la lluna. Val a dir: l’obra és, potser, 
un fet estètic. 





Estudis



“Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo 
del loro discorso è segreto, le regole assurde, le prospettive ingannevoli, e 

ogni cosa ne nasconde un’altra.”

Le città invisibili. Italo Calvino.







“La interpretación es la venganza del intelecto sobre el arte. 
Y aún más, es la venganza del intelecto sobre el mundo. 

Interpretar es empobrecer, despoblar la tierra para instaurar el 
mundo siniestro de significados.”

Forma y consistencia. Joaquim Español.



“La exclamación del neófito kwakiutl: «Estoy en el Centro del mundo» nos revela 
de golpe una de las significaciones más profundas del espacio sagrado. Allí en 
donde por medio de una hierofanía se efectúa la ruptura de niveles se opera 
al mismo tiempo una abertura por lo alto (el mundo divino) o por lo bajo (las 

regiones infernales, el mundo de los muertos). Los tres niveles cósmicos —Tierra, 
cielo, regiones infernales— se ponen en comunicación.”

Lo sagrado y lo profano. Mircea Eliade.



















Construcció





“Allá a lo lejos, bajó el sol de las Hespérides, en sus enormes astilleros, ya 
se mueven — en mangas de camisa — los Carpinteros.”

Iluminaciones. Una temporada en el infierno. Arthur Rimbaud.



“...sólido engarce entre belleza y verdad, más precisamente entre lo 
poético y lo verdadero; [...] Peter Zumthor, que escribió con filo: «Una obra 

arquitectónica puede disponer de calidades artísticas si sus variadas formas 
y contenidos confluyen en una fuerte atmósfera capaz de conmovernos. Este 
arte [...] trata sobre la visión interior, la comprensión y, sobretodo, la verdad. 

Y quizá la verdad, inesperada, sea poesia» .”

Forma y consistencia. Joaquim Español.







“La construcción de la forma como una cuestión de lenguaje 
nos introduce en el mundo de los significados. [...] la dimensión 
significativa es la más sutil de las múltiples dimensiones de las 

formas, el atributo más distintivo de la excelencia arquitectónica y 
del acto de diseñar.”

Forma y consistencia. Joaquim Español.





Instal·lació







“En las ciudades, el fango me parecía de pronto rojo y negro como un 
espejo cuando la lámpara se mueve en la habitación vecina, ¡como un te-
soro en el bosque! Buena suerte, exclamaba, y veía un mar de llamas y de 
humo en el cielo; y, a derecha e izquierda, todas las riquezas que ardían 

como miríadas de rayos.”

Iluminaciones. Una temporada en el infierno. Arthur Rimbaud.







“Definitivamente desacralizado, el tiempo se presenta 
como una duración precaria y evanescente que conduce 

irremediablemente a la muerte.”

Lo sagrado y lo profano. Mircea Eliade.



“E quando il mio animo non chiede altro alimento e stimolo 
che la musica, so che va cercata nei cimiteri: i suonatori si 

nascondono nelle tombe; da una fossa all’altra si rispondono 
trilli di flauti, accordi d’arpe.”

Le città invisibili. Italo Calvino.







Va estudiar Comunicació Audiovisual a 
la Universitat Autònoma de Barcelona i 
es va graduar en la primera edició del 
màster de Documental de Creació de la 
Universitat Pompeu Fabra. Va treballar 
com a periodista cultural i crític de ci-
nema en diversos mitjans i com a pro-
fessor de cinema en diferents escoles i 
universitats.

És director de cinema, guionista, artista 
visual i creador pluridisciplinari. La seva 
producció engloba el documental, el ci-
nema de ficció, les videoinstal·lacions i 
els espectacles pluridisciplinaris. És co-
fundador de la productora La Termita 
Films juntament amb Isa Campo. 

Al llarg de la seva trajectòria ha produït 
nou pel·lícules que combinen la ficció, 
els testimonis històrics o personals, les 
imatges científiques i els documentals. 
Interpreta el cinema com un mitjà d’ex-
perimentació infinit i aborda els temes 
que li interessen de forma polièdrica, 
combinant arts i sensacions i buscant 
la col·laboració i complicitat de crea-
dors d’altres àmbits als quals atorga 
confiança i llibertat perquè interactuïn 
amb la seva obra o amb els quals crea 
de manera conjunta, tot buscant con-
ferir més riquesa als resultats artístics.

El 2008, Isaki Lacuesta dugué a ter-
me una correspondència filmada amb 
Naomi Kawase que es va presentar al 
Festival Internacional de Cinema de 
Locarno del 2009 i que es va exposar el 
2011 al CCCB. Les seves pel·lícules s’han 
projectat al MoMA, a l’Anthology Film 
Archives de Nova York, i li han dedicat 
retrospectives completes a la National 
Gallery of Art de Washington (2013), 

Isaki Lacuesta
Girona, 1975

la Cinemateca Suïssa (2017), el Centre 
Pompidou (2018), la Filmoteca Espa-
ñola (2018) i la Filmoteca de Catalun-
ya (2019), així com en festivals d’Itàlia, 
França, Alemanya, Colòmbia, etc. El 
2016 va ser un dels tres comissaris del 
pavelló català a la Biennal de Venècia 
d’arquitectura. 

Amb el seu darrer film, Entre dos aguas, 
ha guanyat la seva segona Conxa d’Or 
al Festival de Sant Sebastià de 2018, el 
premi a la millor pel·lícula al Festival 
Internacional de Cinema de Mar del 
Plata i set premis Gaudí. També ha 
estat distingit amb el Premi Nacional 
de Cinematografia de la Generalitat de 
Catalunya (2012) i el Premi Sant Jordi 
(2002 i 2017). El 2018, el projecte La 
v(n)ostra veu va guanyar la 5a edició 
del Premi de Videocreació de la Xarxa 
de Centres d’Arts Visuals de Catalunya, 
Arts Santa Mònica, el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 
i LOOP Barcelona. 

Com a artista visual ha creat catorze vi-
deoinstal·lacions i ha participat en mol-
tes exposicions on també ha presentat 
propostes pluridisciplinàries. Els da-
rrers anys ha fet incursions en el camp 
de les arts escèniques i el 2018 va es-
trenar a l’Espai Brossa ...Disco! La dees-
sa del trap matarà la indústria del..., una 
obra que Lacuesta dirigeix i interpreta 
al costat de la cantant Bea Pelea i de 
l’actor Jordi Vilches i que es va produir 
per a la secció Screening performances 
del LOOP Festival 2018.





És escultor i dissenyador industrial, 
màster en Disseny Industrial i Desen-
volupament del Producte (UPC), màs-
ter en Arquitectura i Art, i postgrau 
en Muntatges Expositius i Museístics 
(ETSAB-UPC), amb una àmplia ex-
periència en docència i en el camp de 
l’art, amb exposicions arreu de Cata-
lunya i a escala internacional.

Ha rebut el Premi FAD de l’Opinió i el 
segon premi en el I Simposi Internaci-
onal d’Escultura de Kwangju, a Corea 
del Sud, entre d’altres. 

Té obra pública i intervencions a 
Atenes (Grècia), Salt, Girona, Porto 
Alegre (Brasil), etc. Ha estat membre 
del primer Consell de les Arts i la Cul-
tura de Girona i membre de la junta 
directiva de l’Associació de Disseny 
Industrial de Foment de les Arts i del 
Disseny (FAD), cofundador i director 
artístic de l’espai d’art contemporani 
No+ Art i director de projectes de la 
Fundació Atrium Artis per a la pro-
moció i divulgació de la cultura i l’art 
contemporani. És membre de la Tau-
la d’Urbanisme del Projecte Educatiu 
de la Ciutat i ha estat representant al 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a 
la demarcació de Girona. Recentment 
ha presentat «Entre cos i enigma. Ar-
quitectura dels sentits», que va for-
mar part de l’exposició «Time Space 
Existence», organitzada per la Global 
Art Affairs Foundation dins del Palaz-
zo Bembo, en la 15a Mostra Interna-
cional d’Arquitectura de la Biennal de 
Venècia (2016).

Pep Admetlla
Girona, 1962





LA TERCERA CARA DE LA LLUNA

Isaki Lacuesta i Pep Admetlla

Girona, 2019, videoinstal·lació, 7 
projeccions digitals HD i escultura 
transitable de fusta pintada

Producció Bòlit, Centre d’Art 
Contemporani. Girona i Arts Santa 
Mònica de Barcelona

Fons d’Art Contemporani de 
l’Ajuntament de Girona. 

L’obra La tercera cara de la lluna és 
una coproducció del Bòlit, Centre 
d’Art Contemporani. Girona, el 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i l’Arts 
Santa Mònica. Es va exhibir el 2019 
formant part de l’exposició “Les 
imatges eco” del 25 de gener al 28 
d’abril al Bòlit_StNicolau i del 25 
de maig al 15 de setembre a l’Arts 
Santa Mònica.

-

Aquesta publicació vol ampliar les 
mirades a la videoinstal·lació “La 
tercera cara de la lluna”, fruit de la 
col·laboració entre Isaki Lacuesta i 
Pep Admetlla.

Fotografia: Jorge Fuembuena
Dibuixos: Pep Admetlla








