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1. Records del futur 

Entre el 2000 i el 2008 hem portat a terme al MACBA diversos
projectes que han intentat rearticular la relació entre el Museu i la
ciutat. Entre Les Agències, el 2001, i el projecte fotogràfic sobre
Barcelona i l’exposició Arxiu universal. La condició del document
i la utopia fotogràfica moderna, a la fi de 2008, passant per les
exposicions Com volem ser governats?, el 2004, o Desacuerdos,
el 2005, s’estén un cicle d’experimentació institucional paral·lel
a les dinàmiques socials de la ciutat. Aquests projectes, arrelats
en la tradició de les pràctiques museístiques de crítica institucio-
nal, han buscat perfilar un model de política artística metropo-
litana per a les actuals i futures condicions geopolítiques. 

El treball del Museu en aquest període ha constituït un pro-
jecte de regeneració institucional, l’objectiu del qual ha estat el
d’oferir un model creïble d’institució artística en un país com
l’Estat espanyol, on aquestes institucions no van evolucionar al
ritme internacional i encara avui comparteixen el descrèdit públic
d’un Estat amb dèficits democràtics endèmics. No oblidem que
sota la dictadura franquista, que domina el període central del
segle XX, Espanya queda al marge del desenvolupament de les
institucions de l’art modern que es produeix internacionalment
a partir del model que implanta el MOMA des de la dècada dels
trenta, i que a Europa es generalitza després de la Segona Guerra
Mundial. L’Estat espanyol no s’incorpora al procés de modernit-
zació de les institucions artístiques fins a final dels vuitanta, ja
amb la democràcia restaurada però en una època en què els
museus moderns han cedit la seva centralitat a les noves institu-
cions artístiques «postmodernes», dominades pels imperatius
turisticoeconòmics del model de creixement del capitalisme post-
industrial i neoliberal. A Espanya, el desenvolupament d’aques-
tes institucions ha estat determinat pel paradigma de les indústries
culturals, que passa per alt el paper educatiu del museu i la seva
dimensió constitutiva de l’esfera pública. Enfront de la concep-
ció espectacularitzada, instrumentalitzada i banal (és a dir, regida
per un model tou de participació basat en les estadístiques i el
consum) que domina l’eclosió dels museus a Espanya al llarg de
les dècades dels vuitanta i noranta i que encara continua, l’expe-
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riència del MACBA de l’última dècada ha representat un contra-
model, caracteritzat per la recerca d’un ancoratge crític amb la tra -
dició de les institucions artístiques modernes i, alhora, per la
centralitat de la dimensió educativa del museu i del seu públic. 

Però el significat de l’experiència del MACBA en l’última
dècada no es limita a l’escala nacional, sinó que ha de situar-se
en el context internacional del debat artístic i museístic. El que
s’ha acabat denominant «model MACBA» ha constituït una com-
prensió singular del museu com a espai de debat i conflicte, una
relectura crítica de la tradició moderna que ha articulat mètodes
artístics, saber social i acció en l’esfera pública com a mètode per
reinventar el camp artístic i dotar-lo de nova significació i legitimi -
tat social. D’aquí ha sorgit un dels aspectes fonamentals del MACBA
en aquests anys: la capacitat per a l’experimentació institucional.
El Museu ha estat capaç d’avançar en aquest aspecte sense tenir
cap interlocutor institucional de les seves característiques a escala
internacional. A través d’una lectura particular dels debats i les
experiències de la crítica institucional dels seixanta ençà, el Museu
ha abordat una sèrie de projectes que han experimentat l’ancoratge
de la institució a la ciutat i ha pogut reinventar-se i llançar hipò-
tesis del que pot ser una institució d’una altra mena.

Historiografia, postcolonialitat i patrimoni comú 
A més de repensar el paper del museu en l’esfera pública, l’acti-
vitat del MACBA (que es materialitza visiblement en la construc-
ció d’una col·lecció, un programa d’exposicions temporals i un
programa d’activitats) ha mirat de promoure una altra narració de
l’art de la segona meitat del segle XX, i problematitzar la relació
entre art modern i modernitat des de la constatació del paper peri-
fèric de Barcelona en la configuració dels discursos dominants
sobre l’art modern. Inspirada en els estudis feministes i postco-
lonials, aquesta línia de treball partia del reconeixement que les
formes de saber i les estructures de poder són absolutament indis-
sociables. 

El concepte de perifèria s’utilitza aquí a partir de la seva
inversió semàntica, desplaçant el que es considera una posició
culturalment subordinada a favor d’un procés d’autoreconeixe-
ment i de construcció d’un punt de vista antagonista en relació
amb les estructures de poder/saber centrals, contra les quals es
defineix. Amb això pretén identificar i entendre els processos cul-
turals específics que fan de Barcelona un centre de modernitat
perifèric (valgui la contradicció de «centre perifèric»), i també fer
relativament transparents i subjectes a debat els processos de
construcció d’aquestes relacions de saber/poder dominants. 

En aquest procés, hem qüestionat una concepció dominant
de la cultura basada en discursos identitaris ancorats en con -

Circ versus Imperi Global, campanya
contra l’Europa del capital i la 
guerra, Plaça dels Àngels, Barcelona,
15 de març de 2002

Movilitzacions contra la guerra, 
Plaça dels Àngels, Barcelona,
primavera de 2003
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ceptes romàntics, d’una banda, i en la indústria cultural, de l’al-
tra. Aquesta concepció fa de la cultura un instrument ideològic
per a la construcció i legitimació dels mites identitaris locals i
nacionals i, simultàniament, per al màrqueting de les seves grans
fi gures exemplars en l’actual mercat global de les diferències pro-
gramades. I la seva hegemonia va en detriment d’altres polítiques
possibles en les quals la cultura i l’educació en siguin un nucli
rector. Només si se supera aquesta divisió entre art i cultura es
podrà reelaborar un projecte d’una educació popular, llegat de la
modernitat. Cal insistir en els efectes perversos d’aquesta situa-
ció dominant en què la cultura s’allunya de la producció de dis-
curs, debat i vida pública i es converteix en celebració identitària
i mitificació localista i en motor econòmic d’un model de ciutat
extravertida.1

Enfront d’aquest context, entenem el que és local en un
sentit que no és ni identitari ni essencialista, que no és localista
(és a dir, segons una lògica ahistòrica de reproducció d’una iden-
titat metafísica i immutable), sinó que és la concreció singular en
un territori de condicions i forces històriques globals. Definim
«local» com la producció específica de les diverses opcions his-
tòriques que se’ns presenten i entre les quals hem d’optar, lluny
de qualsevol noció identitària. La qüestió no és celebrar com som,
sinó preguntar-nos per què som com som o, més encara, com
podem ser. En aquest sentit, no hi ha una identitat perquè no hi
ha un subjecte estable sinó una multiplicitat de relacions que pro-
dueixen diverses posicions de subjecte. Defensar aquesta com-
prensió complexa, relacional i antiromàntica del que és local
significa, per tant, promoure una relació autocrítica amb les for-
mes de producció del saber, i no es tradueix en la lògica de la
reproducció del que ja existeix, sinó en un intent d’obertura i
reajustament de les relacions globals i de sobirania sobre les
opcions històriques, tal com ha plantejat Immanuel Wallerstein
en relació amb la utopística, entesa com un «futur alternatiu, creï -
blement millor i històricament possible (però incert)».2

La proximitat tampoc caracteritza el que és local. Actual -
ment, s’utilitzen nocions de proximitat per gestionar el conflicte
social a través d’un neocomunitarisme antimodern que promou
l’anul·lació de l’antagonisme i el conflicte constitutius de la dimen-
sió social. Es busca així l’homogeneïtat i l’abolició de les diferèn-
cies. La gestió cultural apareix com a instrument de noves formes
toves de governabilitat «biopolítiques», i la cultura com un agent
suposadament despolititzat de construcció de consensos i de dis-
ciplina social, que a Barcelona es manifesta, per exemple, en les
noves polítiques a favor del civisme. Davant d’això, defensem una
comprensió de l’espai artístic com a espai de debat, diferència i
alteritat radical. 

1 Miren Etxezarreta, Albert Recio 
i Lourdes Viladomiu: «Barcelona:
una ciutat extravertida», dins Manuel
J. Borja-Villel, Jean-François Chevrier
i Craigie Horsfield: La ciutat de 
la gent. Barcelona: Fundació Antoni
Tàpies, 1997.
2 Immanuel Wallerstein: Utopística.
Les opcions històriques del segle XXI.
València: Universitat de València,
2003, p. 12.

Plaça dels Àngels, Barcelona, 
23 d’octubre de 2006. Imatges gravades 
i cedides per Informativos Telecinco
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Així, doncs, el que entenem per «local» és una manera espe-
cífica d’estar obert a l’altre i de ser transformat per l’altre. Com
va articular fa anys l’antropòleg Alberto Cardín,3 el que és local
no és només el que és pròxim, sinó també el que és aliè; és un
procés de reinvenció en què hem de poder superar els llastos iden-
titaris i localistes que ens lliguen a mites ancestrals i a la perpe-
tuació de l’ordre dominant, naturalitzat per ideologies nacionalistes
i essencialistes. Aquestes càrregues, de fet, ens impedeixen assu-
mir les nostres condicions i opcions històriques amb totes les con-
seqüències, és a dir, de tal manera que ens sigui possible decidir
sobre elles, canviar-les i contribuir a una nova geografia de cen-
tres i perifèries. 

Com es materialitza aquest discurs en el Museu? A través
de l’interès de la Col·lecció i de les exposicions temporals per
artistes i escenes artístiques (com ara Llatinoamèrica o l’est
d’Europa) que no han ocupat posicions hegemòniques dins els
discursos sobre l’art modern promoguts per les institucions legi-
timadores centrals del segle XX, o a través d’exposicions temàti-
ques que han llançat hipòtesis per a altres possibles narracions
de la modernitat artística, i que prenen com a punt de partida i eix
interpretatiu alguns dels aspectes reprimits o marginalitzats per la
modernitat formalista canònica. 

Se’n poden trobar alguns exemples en exposicions com Art
i utopia. L’acció restringida (estiu de 2004), que proposava un
recorregut alternatiu per l’art modern a partir de Mallarmé i les
relacions entre art i poesia; o en la presentació de la Col·lecció titu-
lada Poètiques relacionals (tardor de 2004), organitzada a partir
de referències a Édouard Glissant, que suggeria una noció de la
relacionalitat que comportava no sols una lectura antifetitxista de
l’objecte artístic, sinó també una peculiar comprensió de les teo-
ries postcolonials d’hibridació i interculturalitat, com a alternativa
al discurs nacionalista i identitari. O en Un teatre sense teatre (pri-
mavera de 2007), una exploració sobre la teatralitat com la part
reprimida de la visualitat artística hegemònica des de la segona
meitat del segle XX, determinada per la condemna clàssica al tea-
tre formulada per Michael Fried. I més recentment, a Sota la bomba
(tardor de 2007), comissariada per Serge Guilbaut i Manuel J.
Borja-Villel, i que posava en escena les seves conegudes tesis sobre
els combats per l’hegemonia cultural en l’escenari geopolític de la
postguerra. L’últim intent en aquest sentit ha estat l’exposició Arxiu
universal. La condició del document i la utopia fotogràfica moderna
(final de 2008), que plantejava una lectura de la modernitat artís-
tica des del problema del document fotogràfic, històricament un
gènere subordinat a les arts, i l’estructura del testimoniatge (és a
dir, l’aliança entre les elits i els grups subalterns) com el problema
central de la representació artística i política en la modernitat.

3 Alberto Cardín: Lo próximo y lo
ajeno. Tientos etnológicos II.
Barcelona: Icaria Editorial, 1990. 

Full volander de l’exposició
Un teatre sense teatre, MACBA, 2007
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Aquest procés és també autocrític respecte als mecanismes
de representació i exhibició dominants en el treball museogràfic
i posa en evidència la possiblement inevitable reificació i monu-
mentalització que comporta el complex expositiu. L’exposició acos-
tuma a ser un aparell al servei del mite identitari de l’autor, que
no s’adona ni de la dimensió estructural i social de la construc-
ció de l’esfera pública artística ni, d’altra banda, de les formes
quotidianes, difuses i col·lectives de la creativitat. Com es pot
interrompre aquesta lògica? L’atenció cap a les escenes i els artis-
tes considerats menors, les formes alternatives de distribució o
una relativa utilització de dispositius arxivístics en l’exposició
(incloent-hi la documentació i també formes d’apropiació de l’es-
pai expositiu que atorguen un valor d’ús i relativitzen el valor pura-
ment expositiu), són temptatives d’explicar no sols una història
de les obres i els autors, sinó principalment una història dels pro-
cessos socials col·lectius de construcció de debats artístics: una
història de les esferes artístiques públiques. Aquesta historio -
grafia exigeix mecanismes i mètodes museístics autocrítics que
apuntin cap als aspectes reprimits i esmunyedissos del model
epistemològic de l’exposició. Aquests tipus de mecanismes són
així mateix maneres d’introduir en el format expositiu una con-
cepció «pervertida» dels públics i de l’educació, a la qual em refe-
riré més endavant. 

Públics i contrapúblics
La contribució del Museu a una esfera pública radicalment demo-
cràtica és, d’entrada, la de ser autocrítics i estar oberts al debat.
L’activitat discursiva ha fet un paper central al MACBA. Amb ella
intentem contrarestar l’hegemonia del dispositiu de l’exposició 
i del paradigma representacional com el principal mètode o espai
discursiu públic del museu. Partim d’una comprensió de la vida
social constituïda per diversos públics, amb interessos diversos.
Segons aquesta lògica, el museu ha de permetre usos diferents
i no jerarquitzats per a aquests diversos públics, que no es limi-
tin a l’espai expositiu ni estiguin sobredeterminats per l’impe -
ratiu de la visibilitat. També intentem investigar mètodes de
circulació de discursos a través de la pàgina web i altres formes
de publicacions i publicitat. Així mateix, hem qüestionat l’actual
privilegi del dret de l’autor sobre el dret del públic,4 prioritzant la
comprensió dels processos de construcció de públics i els meca-
nismes socials de circulació del discurs. 

El públic i el que és públic són conceptes en què conviuen
simultàniament diversos significats i que es defineixen d’una
manera autoreflexiva. El que és públic té a veure amb el que és
comú, estatal, accessible i amb l’interès compartit. Hi ha una mobi-
litat històrica en l’oposició públic-privat justament a partir de la

4 Vegeu en particular l’editorial 
de l’Agenda informativa del MACBA:
“Patrimoni comú o institució 
pública: del dret de l’autor al dret
del públic”, reproduït dins 
«Ag 2004-2006. Recull de textos 
de l’Agenda informativa del MACBA»,
Quaderns portàtils, núm. 5 (2006) 
a www.macba.cat.

Fullet del seminari La construcció 
del públic, MACBA, 2003
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5 Michael Warner: Públicos 
y contrapúblicos. Barcelona:
MACBA-UAB, 2008. 

pròpia mobilitat dels públics i les seves formes d’auto organitzar-
se. El públic té el doble sentit de totalitat social i d’audiències
concretes. 

Michael Warner ha descrit aquesta ambigüitat i multiplici-
tat de significats de la noció de públic en el seu article «Públicos
y contrapúblicos».5 Els públics són formes elusives d’agrupació
social que s’articulen reflexivament entorn de discursos específics.
«Públic» és un dels termes més recurrents en el debat cultural,
però no per això és un terme simple i de significat evident. 

L’art és una activitat pública, orientada al debat i a la con-
frontació amb els altres. Avui veiem que les institucions i políti-
ques culturals han substituït d’una manera progressiva els
discursos d’accés universal a la cultura per un nou discurs basat
en l’assimilació de l’experiència cultural als processos del con-
sum. En contra de la concepció homogeneïtzadora i abstracta de
l’espectador pròpia de l’art modern i les seves institucions, el nou
discurs de la indústria cultural, que identifica públic i consum,
tendeix a reconèixer les diferències, encara que ho fa segons els
criteris del màrqueting i dóna lloc a polítiques culturals de signe
populista. Des d’aquest punt de vista, treballar per al públic sig-
nifica donar-li el que el públic espera, donant per fet la preexis-
tència d’aquests públics, pretesament comprensibles, mesurables
i controlables a través de processos estadístics. Aquesta política
cultural segueix el patró del consum televisiu i té, per tant, les
mateixes conseqüències: una progressiva banalització i empo-
briment de l’experiència, en la qual la dimensió crítica i eman -
cipadora de l’experiència cultural s’elimina a favor d’una falsa
participació. 

Aquest discurs consensual té conseqüències desmobilitza-
dores en la societat civil, i enfront d’això proposem un altre plan-
tejament: el públic no existeix com una entitat predefinida que
cal atreure i manipular, sinó que es constitueix de maneres ober-
tes i imprevisibles en el procés mateix de construcció dels discur-
sos, a través de les seves diverses modalitats de circulació. Per
tant, el públic no és algú a qui cal arribar, que espera passiva-
ment les mercaderies culturals, sinó que es constitueix sobre el
procés discursiu mateix i en l’acte de ser convocat. El públic està
en un procés de mobilitat permanent. Les conseqüències d’aquesta
comprensió, en termes de polítiques i pràctiques culturals, impli-
quen qüestionar les concepcions dominants respecte a la produc-
ció i el consum culturals –segons les quals aquests rols són
inamovibles com a processos tancats i, per això, merament repro-
ductius del que ja hi ha–, i obren un ventall de possibilitats d’ac-
ció, en què el públic adquireix un paper actiu de productor que
pot permetre noves articulacions, altres formes de sociabilitat.
D’aquesta manera, el públic apareix com un projecte, com el
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potencial per construir una cosa que encara no existeix i que pot
superar les limitacions actuals. És justament aquesta no preexis-
tència del públic (el que podríem denominar la seva dimensió fan-
tasmàtica) el que permet pensar en la possibilitat de reconstruir
una esfera pública cultural crítica. I són precisament aquest po -
tencial i aquesta obertura els que garanteixen l’existència d’una
esfera pública democràtica, un espai que, com ha teoritzat Chantal
Mouffe, no ha de ser unitari per ser democràtic.6

La multiplicitat de públics és preferible a una única esfera
pública. Nancy Fraser parla de la necessitat d’explorar formes
híbrides d’esferes públiques i de l’articulació de públics febles
i públics forts, en què l’opinió i la decisió puguin trobar formes de
negociar i recombinar-ne les relacions. Fraser introdueix el con-
cepte de «contrapúblics subalterns» per referir-se als «espais dis-
cursius paral·lels on els membres dels grups socials subordinats
inventen i fan circular contradiscursos, cosa que al seu torn els
permet formular interpretacions oposades de les seves identitats,
interessos i necessitats», i afegeix: «En les societats estratifica-
des, els contrapúblics subalterns tenen un doble caràcter. D’una
banda, són espais de recés i reagrupament; de l’altra, funcionen
també com a bases i camps d’entrenament per a activitats d’agi -
tació adreçades a públics més amplis. És precisament en la dia-
lèctica entre aquestes dues funcions on se’n troba el potencial
emancipatori.»7 En darrer terme, aquesta exploració sobre els
contrapúblics condueix a una esfera pública postburgesa, que no
s’identifica necessàriament amb l’Estat. 

D’aquest rebuig d’una concepció consensual dels públics en
neix un model pedagògic per a l’art i la cultura orientat cap a l’ex-
perimentació de formes d’autoorganització i autoaprenentatge.
L’objectiu d’aquest mètode és produir noves estructures que puguin
donar lloc a formes inèdites (en xarxa, desjerarquitzades, descen-
tralitzades, deslocalitzades, etc.) d’articulació de processos artís-
tics i processos socials. Es tracta de donar «agència» als públics,
d’afavorir-ne la capacitat d’acció i superar els límits de les divisions
tradicionals entre actor i espectador, entre productor i consumidor. 

Al MACBA intentem repensar les concepcions dominants
del públic i experimentar amb altres mètodes de treball cultural
basat en altres possibles formes de mediació. Això implica repen-
sar i redefinir el públic des de les aportacions del feminisme, els
estudis subalterns, la teoria queer i les experiències dels nous
moviments socials. I entendre els públics com a elements trans-
formadors i no reproductors, que superin així les limitacions actu-
als de la representació política tradicional, basada en una concepció
burgesa de l’esfera pública. 

Les experiències del MACBA que descric a continuació per-
tanyen al cicle 2000-2008. La qüestió central que s’hi planteja

6 Vegeu per exemple la seva
«Introducció» a The Return of the
Political. Londres i Nova York: Verso
Books, 1993. Edició en castellà: 
El retorno de lo político. Barcelona:
Editorial Paidós, 1999.
7 Nancy Fraser: Iustitia interrupta.
Reflexiones críticas desde la posición
«postsocialista». Santafé de Bogotà:
Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes i Siglo 
del Hombre Editores, 1997, 
p. 115-117.
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Taller De l’acció directa considerada
com una de les belles arts, Barcelona,
2000

8 La noció de caos sistèmic prové
dels escrits d’Immanuel Wallerstein 
i de Giovanni Arrighi. Vegeu les obres
d’Immanuel Wallerstein: Historical
Capitalism. Londres: Verso Books,
1983; (amb Giovanni Arrighi 
i Terence K. Hopkins) Antisystemic
Movements. Londres: Verso Books,
1989, i el llibre de Giovanni Arrighi 
i Beverly J. Silver: Chaos and
Governance in the Modern World-
System. Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1999. Edicions
en castellà, respectivament:
Capitalismo histórico y movimientos
antisistémicos. Un análisis de los
sistemas-mundo. Madrid: Ediciones
Akal, 2004; i Caos y orden en el
sistema-mundo moderno. Madrid:
Ediciones Akal, 1999.

és com reinventar el camp artístic en el punt d’intersecció del
saber social i de l’acció en l’esfera pública, a partir de projectes
específics i construint-ne la legitimitat en el procés mateix. Alhora,
aquests projectes pretenen desenvolupar un mètode museístic que
ha interioritzat les demandes d’una radicalització democràtica,
inherents a les pràctiques de la crítica institucional, i intenten afa-
vorir la disseminació d’espais de crítica, llibertat, joc i experimen-
tació per altres àmbits institucionals (l’escola o l’hospital, per
exemple) i, d’aquesta manera, compartir el privilegi simbòlic del
camp artístic amb altres àmbits. Es tracta de contribucions a una
esfera pública experimental i d’una concepció desterritorialitzada
del museu, que es constitueix d’una manera temporal i provisio-
nal a través de la pràctica. En termes de Deleuze i Guattari, podríem
dir que es tracta d’introduir espais moleculars en estructures o
espais molars. La hipòtesi experimental és la possibilitat de cons-
truir així una nova institucionalitat, oberta al futur, i més afí a les
condicions de les formes de subjectivació i a les experiències
socials del nostre temps.

2. Agenciaments (2000-2002) 

El taller De l’acció directa considerada com una de les belles arts,
que va tenir lloc la tardor de 2000, va ser un primer intent des
del Museu de fer treballar conjuntament col·lectius d’artistes 
i mo viments socials. És important entendre la singularitat de la
situació dels moviments socials a Barcelona en aquell moment
i com, d’aleshores ençà, el cicle d’experimentació institucional
del MACBA s’ha desenvolupat en paral·lel i de manera indestria-
ble al cicle d’experimentació social d’aquests mateixos anys a la
ciutat. A més de la llarga tradició d’una societat civil organitzada
a Barcelona (que es posa de manifest en el paper central que té
el moviment veïnal en els processos urbans de la ciutat després
de la restauració democràtica de final dels setanta), aquesta època
coincideix amb l’emergència del moviment per una societat civil
i justícia globals que eclosiona a Seattle el 1999. El moviment
va desencadenar la sèrie de mobilitzacions que, en els dos o tres
anys següents, van donar lloc al moviment de resistència global
o antiglobalització, un corrent molt ampli i heterogeni que ales-
hores concentrava el debat sobre els efectes negatius del neo -
liberalisme i sobre l’estat de caos sistèmic en què entrava el
capitalisme al llarg dels noranta.8 El punt àlgid d’aquest estat va
ser la crisi argentina de 2001-2002, que es va convertir en el ter-
reny de proves del futur del capitalisme neoliberal. 

La discussió sobre les polítiques d’acció directa reactualit-
zada pel moviment global i la seva relació amb certes tradicions
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9 Ernesto Laclau: Nuevas reflexiones
sobre la revolución de nuestro
tiempo. Buenos Aires: Nueva Visión,
1993. 

artístiques articulades políticament (com ara el situacionisme 
i les seves derivacions més directament antagonistes) es trobava
al centre del projecte. Com ha plantejat Ernesto Laclau, les for-
mes polítiques d’autoorganització i acció directa són una reacció
postmoderna a les limitacions de les formes tradicionals burgeses
liberals modernes de representació política i un símptoma de la
dislocació estructural del capitalisme postfordista. Laclau parla
d’una «espacialització» d’esdeveniments com a alternativa al pa -
radigma de la temporalitat moderna, basada en un programa polí-
tic projectat en un futur perma nentment ajornat. Aquesta dislocació
obre un potencial per a la democràcia radical a través de noves
polítiques d’intervenció immediata.9

El taller s’organitzava entorn de cinc àrees de treball: 
— Les noves formes de subocupació i treball precari. Aquí

vam comptar amb la participació de grups com Ne Pas Plier de
París, que van col·laborar amb grups locals per la Renda Bàsica
per iniciar una nova publicació. Ne Pas Plier eren coneguts pels
seus dissenys aplicats als suports de comunicació i a la interven-
ció en espais públics, que es feien sempre en col·laboració amb
col·lectius de desocupats i subocupats de la regió parisenca. 

— Fronteres i migracions, per a la qual vam tenir membres
de la xarxa Kein Mensch ist Illegal (Ningú és il·legal), promoguda
per Florian Schneider, en el treball conjunt amb organitzacions
pels drets dels immigrants il·legals i en l’articulació d’una crítica
cap a les injustícies derivades de la ideologia neoliberal dominant,
que afavoreix la mobilitat del mercat i el capital però que restrin-
geix la mobilitat social de les classes treballadores i accentua les
desigualtats socials. Aquest debat va ser l’origen de diversos
Campaments de Frontera o Border Camps, que es van dur a terme
l’estiu següent al sud d’Espanya.

— Especulació urbanística i gentrificació, que va comptar
amb la participació del grup Fiambrera Obrera, de Madrid i Sevilla,
al seu torn coordinadors del taller. Van treballar al costat de
Reclaim the Streets, cèlebres per les seves imaginatives estra-
tègies en protestes ecologistes i intervencions carnavalesques en
espais públics d’Anglaterra. 

— Els mitjans de comunicació van ser un tema transver-
sal dins el taller. La idea central era com es podia contribuir a
generar noves xarxes comunicatives autònomes. Aquest debat
va ser l’origen de la xarxa Indymedia a Barcelona, la xarxa sor-
gida de les protestes de Seattle i convertida en poc temps en
una xarxa global del moviment. En aquest context va intervenir-
hi el grup RTMark (que més endavant es transformaria en els
Yes Men), que va aportar les seves experiències d’apropiació tàc-
tica i tergiversació d’estratègies comunicatives corporatives, de
gran influència en campanyes locals posteriors. 
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— I, finalment, i també de manera transversal, hi havia la
qüestió relativa a les polítiques d’acció directa i la qüestió de
l’«agència» o «empoderament» com a mètodes per reinventar les
polítiques emancipatòries o revolucionàries. 

L’objectiu del taller era començar certs processos d’arti -
culació de les lluites polítiques locals amb mètodes artístics per
tal de mantenir una continuïtat i constituir una plataforma de
convergència institucional amb els moviments. I, en efecte, va
aconseguir articular un ampli espectre de moviments socials a
Barcelona en un moment molt singular dintre de les dinàmiques
polítiques, en el sentit que després d’un llarg període de relatiu
estancament començaven a emergir noves experiències polítiques
a la ciutat, com el MRG (Moviment de Resistència Global), que
va ser molt actiu entre el 2001 i el 2002 i que –tot i que no va
trigar a desintegrar-se– va ser l’embrió d’un gran nombre d’ini-
ciatives posteriors. 

El taller De l’acció directa considerada com una de les belles
arts va ser el punt de partida d’un projecte més complex que es
va desenvolupar immediatament com a conseqüència lògica: Les
Agències, un projecte que va tenir lloc a la primera meitat de
2001.

Les Agències
En aquests primers anys, al Museu havíem estat utilitzant el con-
cepte d’agència d’una manera recurrent. L’enteníem en dos sen-
tits. L’un tenia a veure amb la noció d’«empoderament», és a dir,
d’atorgar poder i autonomia als públics, d’acord amb una idea de
pluralitat de les formes productives d’apropiació del museu per
part d’aquests públics. L’altre sentit era el de microinstitució, un
organisme de mediació entre el museu i els públics. L’estructura
d’agències tractava d’articular una organització molecular del
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Taller i Show Bus de Les Agències
durant la campanya contra el Banc
Mundial, Plaça dels Àngels, Barcelona,
juny de 2001

museu orientada a la multiplicació d’espais públics i de proces-
sos d’autoformació per part dels diferents col·lectius que partici-
paven en les esmentades agències. 

En aquell moment vam definir el projecte Les Agències com
«un element d’intermediació entre una narrativa i unes pràctiques
i subjectes públics, això és, entre el Museu i la ciutat» i com «un
projecte activista que utilitza com a mètodes: a) l’acció o l’acti-
vitat, vinculada a certs moviments socials, que pot formalitzar-se
en esdeveniments com ara la festa, la programació d’activitats
o l’acció directa, amb l’objectiu de generar espai públic demo-
cràtic i recuperar l’esfera pública; b) els tallers i el debat com a
mitjans per produir formes de resistència cultural; i c) la dimen-
sió de producció enfront de la de consum». 

Per entendre el significat i l’impacte de Les Agències és
im  portant tenir en compte el context de Barcelona durant els
mesos previs a la cimera del Banc Mundial, programada per al
juny de 2001 però finalment cancel·lada per la por dels organit-
zadors a l’eventual reacció violenta que es podia desencadenar a
la ciutat. Era després de les manifestacions antiglobalització en
diferents ciutats com Praga i Göteborg, quan les protestes comen-
çaven a atènyer la màxima visibilitat i influència, que va arribar
al punt àlgid (i també de declivi) a Gènova, també al juliol de
2001. Gènova va suposar un punt d’inflexió en el cicle de pro-
testes iniciat a Seattle el 1999, malgrat que aleshores encara no
ho sabíem. Entre altres causes, els efectes dels atemptats de
Nova York de l’11 de setembre de 2001 van tenir un impacte
decisiu en la pressió política exercida sobre el moviment, a causa
d’una creixent criminalització policial i mediàtica, que a la llarga
en va determinar la dinàmica. Aquest període de 2001 va ser pos-
siblement el de més dinamisme del moviment a Barcelona.
Malgrat la suspensió de la cimera de Barcelona, la contracimera
organitzada pels moviments va continuar endavant i Les Agències
van tenir un paper central en el procés, sobretot pel que fa al dis-
seny d’estratègies de comunicació i visibilitat pública que van
transformar els mètodes d’intervenció tradicionals dels moviments
anticapitalistes a la ciutat. 

Les Agències va ser un taller permanent, un experiment
d’autoeducació i també una proposta de mètode pedagògic basat
en l’assumpció que l’aprenentatge deriva de les necessitats imme-
diates i es produeix en un context de confrontació directa amb
les lluites i els problemes reals. L’aprenentatge és el resultat de
la necessitat empírica de trobar solucions efectives a problemes
específics. 

Hi havia cinc agències: 
— Una agència gràfica, que produïa cartells i material imprès

per a la contracimera, com ara les campanyes Diners Gratis i els
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Cartells de la campanya Diners Gratis,
Forat de la Vergonya, Barcelona, 
juny de 2001

Diari de l’exposició Antagonismes.
Casos d’estudi, MACBA, 2001

cartells contra el Banc Mundial, mitjançant l’ús d’apropiacions
paròdiques de les campanyes municipals oficials. 

— Una agència fotogràfica, que produïa imatges i un arxiu
per a les diverses campanyes. 

— Una agència de mitjans, que va ser crucial en el desen-
volupament d’Indymedia Barcelona, així com de la revista Està tot
fatal, un instrument de comunicació i opinió de la contracimera. 

— Una agència que dissenyava i produïa instruments per
intervenir en els espais públics en situacions de protesta. Inspirats
en els dissenys de Ne Pas Plier o de Krzysztof Wodiczko, van desen -
volupar projectes com Prêt à révolter, una línia de moda per pro-
porcionar visibilitat i seguretat als manifestants al carrer, o Art
Mani, una mena d’escuts fotogràfics per protegir-se contra les càr-
regues policials, pensats per produir l’efecte de fotomuntatge a
les pàgines il·lustrades dels diaris quan els reporters els fotogra-
fiessin. I també el Show Bus, un autobús adaptat per a usos deri-
vats de les situacions de protesta en espais públics i equipat amb
un sistema de so i pantalles de projecció de vídeo, que es podia
fer servir com a espai mòbil per a exposicions i que permetia una
pluralitat d’usos en accions públiques. Tots aquests aparells van
ser visibles i van tenir el seu paper durant els esdeveniments del
juny de 2001 als carrers de Barcelona. 

— Una altra agència es va encarregar de gestionar el bar
del museu, que es va convertir en un espai relacional, un lloc per
menjar i beure, però també un espai social per celebrar-hi actes
amb diferents grups i col·lectius, amb un programa de vídeo i ac -
cés a Internet. 

A més d’aquests projectes, en el context de Les Agències
es van organitzar diversos tallers amb artistes com Marc Pataut
(del grup Ne Pas Plier), Krzysztof Wodiczko i Allan Sekula. Els
tallers es van articular d’acord amb les necessitats dels grups
implicats en la producció d’imatges i instruments durant les diver-
ses campanyes. 

El taller de Les Agències es va dur a terme al Museu simul-
tàniament amb dues exposicions, Antagonismes. Casos d’estudi
i Processos documentals. Imatge testimonial, subalternitat i esfera
pública. Antagonismes va ser una gran exposició històrica, que
presentava una sèrie de casos d’estudi de moments en què s’ha-
via produït una confluència de pràctiques artístiques, moviments
socials i activitat política durant la segona meitat del segle XX.
Per exemple, hi havia parts de l’exposició que incloïen una relec-
tura política del minimalisme segons la perspectiva materialista
radical de Carl Andre, o una tria del treball gràfic produït en el
context de les protestes entorn de la sida als anys vuitanta, amb
col·lectius com Act Up o Gran Fury; o el treball més recent
d’Andrea Fraser, Services, que planteja la transformació de l’es-
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Fullet de la campanya contra 
el Banc Mundial, juny de 2001

Manifestació dels Tutti Bianchi contra el Banc Mundial, Barcelona, 
24 de juny de 2001

10 Processos documentals. Imatge
testimonial, subalternitat i esfera
pública, MACBA-La Capella,
Barcelona (estiu de 2001). Aquesta
exposició està documentada dins 
la publicació Institut de Cultura: 
La Capella, Temporada 2001.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona,
2002 i a www.macba.cat [amb 
la participació de Roy Arden, 
Ursula Biemann, Marcelo Expósito,
Patrick Faigenbaum i Joan Roca,
Harun Farocki, Marc Pataut, 
Andrea Robbins i Max Becher, 
Allan Sekula, Frederick Wiseman].

tatus productiu dels artistes en el context de la «bienalització»
de l’esfera artística.

Processos documentals 
El tercer element d’aquesta constel·lació va ser l’exposició
Processos documentals. Va ser un intent d’organitzar una expo-
sició com una forma d’acció directa i, per tant, com a instrument
per a la contracimera i les necessitats dels grups anticapitalis-
tes. Es tractava d’aportar imatges per articular una crítica de les
conseqüències socials de les polítiques monetaristes neoliberals
i contribuir d’aquesta manera a la construcció d’un imaginari crí-
tic enfront de les imatges consensuals promogudes institucional-
ment, l’efecte de les quals era la invisibilització o neutralització
dels conflictes. L’exposició era una reflexió sobre el documental
com a gènere artístic que s’ha construït històricament com un
gènere polític, que crea debat i opinió (i, per tant, amb poten-
cial per al canvi polític real), centrat en la representació de les
classes subalternes i la denúncia de la precarietat de les seves
condicions de vida. Alhora, intentava situar aquest debat histò-
ric en el context contemporani de l’estatut de la representació
fotogràfica i audiovisual a l’era digital. La hipòtesi de l’exposició
era que, per mantenir un efecte polític real, el documental havia
de fer més complexos els processos de mediació i que, a tal fi,
el mètode i la teorització sobre el testimoniatge podien resultar
fonamentals.10

L’exposició presentava una selecció de treballs fotogràfics
i audiovisuals a través dels quals s’examinava la transformació del
gènere documental, a partir de la seva hibridació amb formes
narratives i de mediació derivades del concepte de testimoniatge.
El testimoniatge és un gènere narratiu mitjançant el qual la veu
de les classes subalternes arriba a altres grups socials, incloent-
hi les elits, a través de la figura d’un mediador. Com explica John
Beverley, «el problema del testimoniatge també és, de fet, el de
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11 John Beverley: «Introducción»,
dins John Beverley i Hugo Achugar
(eds.): La voz del otro: testimonio,
subalternidad y verdad narrativa.
Lima-Pittsburgh: Latinoamericana
Editores, 1992, p. 7-18.

la representació i la representativitat», i aquí s’obre la possibili-
tat d’establir una aliança democratitzadora entre la intel·lectua-
litat i les classes populars, sense que se subordini l’heterogeneïtat
dels grups a la instància representativa. El testimoniatge sorgeix
en un context de crisi de representativitat dels vells partits polí-
tics, i és indissociable de l’emergència de formes postmodernes
de construcció d’identitats polítiques a través dels «nous movi-
ments socials».11

En el context de la crisi de la representació fotogràfica 
i audio visual a l’era digital, el documental ha de trobar altres
estratègies de resistència per legitimar alguna forma de realisme,
de «representativitat», a fi de preservar el potencial crític i trans-
formador de la imatge que és la precondició del gènere. En aquest
sentit, la noció de testimoniatge és fonamental en la mesura que
comporta un procés de treball diferent, en el qual s’estableix
una negociació entre posicions culturals subalternes i dominants

que dóna lloc a una nova relació de col·laboració entre un autor
i uns subjectes socials. Aquest procés comporta una transforma-
ció de la figura de l’autor, de la seva posició i la seva funció. La
dimensió col·laborativa estableix una aliança entre subjectes que
trenca la jerarquia implícita en les formes de representació pie-
tosa i victimista, pròpies de l’humanisme paternalista del docu-
mental clàssic. 

A l’exposició, els treballs sorgien d’una voluntat de cons-
truir imatges on es feien visibles les condicions històriques i geo-
polítiques en les quals viuen avui alguns grups subalterns. És
evident que la globalització economicocultural i el capitalisme
financer tenen efectes llegibles en certes transformacions de les
ciutats i l’esfera pública, com es posa de manifest, per exemple,
en la creixent privatització dels serveis públics i la crisi de les
polítiques públiques de benestar, o en les remodelacions especu-
latives de l’espai urbà, o en les noves formes d’explotació i pre-
carietat laboral, o en la manera en què l’auge de l’economia de
serveis i del turisme afecta la representació que les ciutats fan
de la seva pròpia història, suplantant els trets identificatius i sin-

Exposició Processos documentals, 
La Capella, 2001
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Fullet de la campanya Contra l’Europa
del capital i la guerra, 2003

gulars per un simulacre d’història i una indiferenciació homogè-
nia. En un moment així, és del tot vigent mantenir un valor repre-
sentatiu i una ètica realista per a la imatge, que sigui capaç de
resistir la banalització del que és real en un mer efecte i preser-
var, per tant, el potencial de les imatges en la narració de l’expe-
riència dels processos històrics. 

El problema del document i del projecte històric del realisme
en l’itinerari d’aquest procés institucional del MACBA és re cur-
rent i reapareixerà més endavant, al final d’aquest recorregut. 

Espais relacionals 
Quins efectes van tenir aquests projectes? 

Evidentment, van generar una percepció pública del Museu
com a espai de debat i de crítica. Els grups anticapitalistes van
reconèixer el Museu com un espai antagonista en relació amb
el marc institucional, com ho demostra l’organització espontània
a la plaça dels Àngels –davant del Museu– d’un circ contra la
cimera de la Comunitat Europea, el març de 2002, sense que el
Museu hi tingués res a veure. 

També hi van haver altres efectes a altres nivells. Indymedia
Barcelona es va convertir en una estructura permanent que va
contribuir a transformar els discursos i mètodes comunicatius dels
moviments socials. Així mateix, hi va haver un abans i un després
de 2001 en les campanyes gràfiques dels moviments a la ciutat.
Però, sobretot, aquests projectes van contribuir a un nou imagi-
nari polític del camp institucional, que llavors encara era de difí-
cil articulació. Es podia començar a pensar en un nou espai
institucional que trenqués les geometries tradicionals del con -
tracte social a través de les formes inèdites d’aliança i col·labo-
ració asimètrica entre els moviments antiinstitucionals i el Museu.
I això sense estetitzar o desactivar els moviments socials, sinó
generant un espai col·laboratiu de nou encuny en el qual el Museu
començés, en certa mesura, a formar part de les lluites socials
mateix. D’aquesta manera, la crítica institucional assolia una
nova dimensió. 

Quines implicacions va tenir aquesta experimentació a l’in-
terior del Museu? 

En aquell moment, un projecte que plantejava una redefi-
nició dels protocols d’ús de l’espai expositiu i la seva hibridació
amb dispositius de visibilitat no tradicionals va ser l’exposició
entorn del treball de Pere Portabella, Històries sense argument.
El cinema de Pere Portabella, que es va presentar al Museu a
principi de 2001. La mostra conjugava el dispositiu de l’expo -
sició amb el d’un arxiu audiovisual i bibliogràfic de consulta a la
carta, amb el d’un cinema i amb el d’una programació d’activi-
tats que incloïa un cicle audiovisual, un seminari i una sèrie de
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Exposició Històries sense argument. 
El cinema de Pere Portabella, MACBA, 
2001

12 Per a més informació, vegeu la
publicació coordinada per Marcelo
Expósito: Historias sin argumento. 
El cine de Pere Portabella. 
València-Barcelona: Ediciones 
de la Mirada-MACBA, 2001.
13 Citat dins Jeremy Gilbert 
i Ewan Pearson: Discographies.
Dance Music, Culture and 
the Politics of Sound. Londres:
Routledge, 1999, p. 1.

conferències. El dispositiu, alhora que proposava una articula-
ció discursiva per narrar històricament la rellevància del treball
de Portabella com a cineasta en el context dels nous cinemes
dels anys seixanta i setanta, deixava espai per a altres possibles
articulacions o lectures de la mateixa obra i període, a través tant
del programa de conferències (en què els convidats suggerien
aquestes altres articulacions) com dels materials disponibles a
la carta, que permetien a cada usuari construir la seva pròpia
narrativa. El dispositiu evitava d’aquesta manera fetitxitzar i miti-
ficar la figura de l’artista i, per tant, congelar-ne el paper histò-
ric a través de la lògica de l’homenatge, i n’afavoria en canvi la
reinterpretació deixant-la oberta a altres elaboracions, presents
i futures. Aquest projecte es podia veure com un exemple de 
l’aprenentatge que el museu podia extreure de les crítiques, en
aquest cas de les pràctiques de crítica institucional (com les de
Michael Asher, Hans Haacke o Marcel Broodthaers, entre altres),
per transformar-se en un context relativament més transparent 
i obert a la interacció, i en certa mesura a «desmuseïtzar-se», és
a dir, a alliberar-se fins a cert punt d’alguns dels seus llegats his-
tòrics més rígids, immobilistes i autoritaris.12

D’aquesta experiència se’n va derivar el programa de vídeo
i cinema Bon rotllo. Polítiques de resistència i cultures musi-
cals, programat entre febrer i juny de 2002. Sorgia de la idea
de prendre’s al peu de la lletra l’expressió «van venir a ballar, i
van acabar educant-se», que es va utilitzar per a la promoció de
la pel·lícula Thank God it’s Friday.13 El programa s’articulava com
un recorregut per alguns dels moviments o estils de la música
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Bon rotllo, 2002 i performance de 
Sir Drone, inauguració de Raymond
Pettibon, MACBA, 7 de febrer de 2002

14 L’estudi canònic en aquest sentit
és el de Stuart Hall i Tony Jefferson
(eds.): Resistance through Rituals.
Youth Subcultures in Post-war
Britain. Londres: Routledge, 1993.
15 Laclau, op. cit.

popular de consum de les últimes tres dècades, amb especial
èmfasi en els aspectes socials i polítics presents en la formació
d’aquests estils. Bon rotllo es presentava en dos formats, que pro-
posaven respectivament dues formes d’ús: com un programa de
projeccions i com un dispositiu de lliure consulta a la carta. 

No és casual que l’objecte de Bon rotllo fossin les subcul-
tures al voltant dels diversos estils musicals, que constitueixen
un entorn material per a algunes de les pràctiques socials teorit-
zades des del projecte de la democràcia radical i des dels Cultural
Studies de l’escola de Birmingham.14 Aquest interès per la música
popular de consum formava part de la redefinició de les fronteres
entre la cultura popular i la cultura d’elit. Això no significa que ja
no hi ha diferències, sinó més aviat que no en podem donar compte
sense qüestionar la funció tradicional elitista de l’alta cultura,
entesa en un sentit ideal i universalista. En aquest sentit, hem
d’aprendre de pràctiques com ara el punk, en què conflueixen
estratègies de l’art d’avantguarda (Artaud, Fluxus, l’accionisme i els
usos extrems del cos lligats a la tradició més radical de la perfor-
mance), de la cultura comercial (la indústria discogràfica i l’star
system corresponent) i, com es va veure a principi dels vuitanta,
de l’activisme polític (l’expressió de revolta per part d’una gene-
ració de joves que van patir les primeres retallades de l’estat del
benestar, amb l’arribada de l’hegemonia neoliberal dels governs
Reagan-Thatcher en l’àmbit angloamericà). Aquesta condició d’una
pràctica artística que, segons el context, pot funcionar alternati-
vament com alta o baixa cultura comporta una nova comprensió
no essencialista de l’art i la cultura contemporanis. 

Els diferents estils es constitueixen com a temptatives de
crear contraesferes públiques amb una relativa autonomia, en res-
posta a determinats contextos i a partir de la cultura material dis-
ponible. Algunes expressions punk, com ara «no hi ha futur» o
«fes-t’ho tu mateix», preludiaven ja a final dels setanta el que
Laclau definia com l’«espacialització» de la política, que hem
esmentat abans.15 També veiem com les pràctiques de les festes
il·legals o raves, sorgides a l’Anglaterra neoliberal de Thatcher, van
derivar en noves pràctiques carnavalesques de protesta política 
i expressió pública, que avui són eines habituals per als moviments
antiglobalització. D’altra banda, les subcultures musicals han estat
el terreny fonamental per a crear xarxes de comunicació i distribu-
ció al marge dels circuits hegemònics de la cultura comercial, alhora
que han proporcionat un entorn favorable per formalitzar i expres-
sar pràctiques de transgressió de les identitats a través de meca-
nismes i hàbits corporals que subverteixen els codis dominants 
de la identitat de gènere, mitjançant usos d’indumentària, tatuatge
o drogues, en paral·lel a les noves teoritzacions sobre el caràcter
performatiu i socialment articulat de les identitats de gènere. 
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Finalment, també les subcultures musicals han estat un ter-
reny privilegiat per reflexionar sobre les ambivalències i contra-
diccions de la cultura com a espai contrahegemònic de resistència
i transgressió, enfront de la capacitat de neutralitzar la cultura
comercial. És a dir, no es tractava d’idealitzar l’espai de la música
de consum com un laboratori social utòpic avançat, sinó d’enten-
dre aquest àmbit musical com un entorn singularment eloqüent
de les ambigüitats i contradiccions pròpies de la cultura en el
capitalisme multicultural global, en el qual l’oferta/demanda de
gratificació immediata i l’ideal de llibertat individual promouen
la transgressió permanent. Però aquesta transgressió sense fi té la
seva contrapartida en la permanent assimilació i neutralització a
què es veu abocada una demanda igualment sense fi, una mena
de mercantilització i consum de la subversió. Aquesta demanda
constant del que és diferent condueix al seu oposat, a l’homoge-
neïtzació. És des d’aquesta complexa tensió entre resistència 
i reproducció que hem de pensar noves maneres de treballar en
l’àmbit de la cultura. 

3. Una altra relacionalitat (2003-2006) 

El Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 va ser un
esdeveniment promogut des de l’Ajuntament amb la finalitat
d’aglutinar els recursos econòmics, polítics i mediàtics necessa-
ris per emprendre una gran transformació urbanística de la ciu-
tat (en aquest cas centrada en el front litoral del Besòs, i amb la
finalitat de completar el procés iniciat amb els Jocs Olímpics de
1992), que adoptava la cultura com a coartada. Es va celebrar
l’estiu d’aquell any i, en si mateix, l’esdeveniment era significa-
tiu de les noves formes d’interpenetració de la cultura, la política
i l’economia a l’era postindustrial, i més concretament de la ins-
trumentalització de la cultura per tal de legitimar les polítiques
neoliberals de promoció internacional de la ciutat. Per part de la
municipalitat, l’aposta per aquest esdeveniment s’emmarcava en
una estratègia de creixement urbà basada en grans esdeveniments,
atesa la seva condició de capital sense Estat. El Fòrum suposava
un canvi d’escala de la ciutat, el desbordament dels límits metro-
politans, i era la transformació urbana més important des de 1992,
en una ciutat amb una història urbana moderna determinada per
la celebració de grans esdeveniments internacionals, des de
l’Exposició Universal de 1888. 

El Fòrum 2004 formava part d’un fenomen global de trans-
formació de les economies urbanes occidentals cap al sector ter-
ciari, que s’havia iniciat a final dels setanta amb la primera crisi
industrial, i en el qual el turisme passava a ser un dels principals
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16 Fredric Jameson: Postmodernism,
or The Cultural Logic of Late
Capitalism. Durham, N.C.: Duke
University Press, 1991 (el text
original és de 1984). Edició 
en castellà: El posmodernismo
o la lógica cultural del capitalismo
avanzado. Barcelona: Editorial
Paidós, 1991. Vegeu també David
Harvey: The Condition of
Postmodernity. Cambridge, Mass.:
Blackwell, 1990; Antonio Negri 
i Michael Hardt: Empire. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press,
2000. Edició en castellà: Imperio.
Barcelona: Editorial Paidós, 2002.
17 Vegeu les seves obres
«Virtuosismo e rivoluzione», dins
Luogo comune, núm. 4 (1993),
recollit a Mondanità. L’idea di
“mondo” tra esperienza sensibile 
e sfera publica. Roma: Manifestolibri,
1994; i Grammatica della
moltitudine. Roma: Derive Approdi,
2003. Edició en castellà,
respectivament: Virtuosismo 
y revolución. La acción política en 
la era del desencanto i Gramática 
de la multitud, tots dos publicats 
a Madrid: Traficantes de sueños,
2003.
18 Com volem ser governats?, IES
Barri Besòs, Palo Alto, Centre 
Cívic La Mina, del 22 de setembre 
al 7 de novembre de 2004. 
Amb la participació de: Sonia Abian, 
Ibon Aranberri, Maja Bajevic, 
Sergio Bologna, Salvador Clarós,

Diari de l’exposició Com volem ser
governats?, MACBA, 2004

objectius econòmics. En aquest procés de reestructuració capita-
lista, les noves economies urbanes a l’era postindustrial o post-
fordista han atorgat un nou protagonisme a la cultura com a sector
productiu. Diversos teòrics n’han descrit el procés, des de Fredric
Jameson al començament dels vuitanta, amb els seus cèlebres
assajos sobre la postmodernitat, fins a David Harvey o Antonio
Negri i Michael Hardt més recentment, per esmentar-ne només
alguns. Jameson el defineix com una transformació en la qual «tot
es torna cultural».16 El concepte de «capitalisme cognitiu» ha sor-
git per denominar aquest procés d’articulació de noves tecnolo-
gies informàtiques i comunicatives amb el treball immaterial,
creatiu, relacional i afectiu, que adquireix una nova centralitat
en les indústries culturals i que trenca la tradicional oposició entre
oci i treball. El capitalisme «posa la subjectivitat a treballar»,
tal com ha analitzat Paolo Virno de manera paradigmàtica.17

El model econòmic que es perfilava per a la Barcelona del
segle XX era el de la ciutat terciaritzada i creativa basada en les
indústries del disseny, el que des del govern municipal es deno-
minava «la ciutat del coneixement». Bona part de la propaganda
institucional municipal s’orientava cap a una visibilització idea-
litzada d’aquesta economia del coneixement i del «treball imma-
terial», que comportava noves formes de treball autònom en
l’àmbit de les indústries culturals i l’emergència d’una nova classe
treballadora autònoma d’alta qualificació, però simultàniament
autoexplotada, empobrida i precaritzada: el cognitariat. 

El Fòrum 2004 va comportar un desplegament nou i mas-
siu de l’enginyeria de la propaganda institucional, que va conti-
nuar i radicalitzar la lògica inaugurada en el període preolímpic de
la segona meitat dels vuitanta. Aquestes tècniques de gestió del
consens a través d’imatges idealitzades de la ciutat semblaven res-
pondre també a una pressió social cada vegada més gran davant
la creixent dificultat de les classes mitjanes i treballadores per
mantenir les condicions materials adquirides al llarg de la segona
meitat del segle XX. 

En aquest context, i amb la voluntat d’oferir-se com un
contramodel al Fòrum de les Cultures, la tardor de 2004 es va
presentar l’exposició Com volem ser governats?,18 ubicada suc-
cessivament i d’una manera canviant en diversos llocs de la zona
Poblenou-Besòs, a la perifèria del Fòrum 2004, com una expo-
sició en procés, que incorporava un mètode museístic basat en l’ar-
ticulació del treball artístic i les dinàmiques socials. Així, el treball
del comissari es desenvolupava a partir del diàleg amb col·lectius
de la ciutat, en aquest cas del moviment veïnal de la zona del
Besòs, el Fòrum de la Ribera del Besòs. 

El procés de l’exposició es va iniciar formalment el gener
de 2003 amb una sèrie de debats al Museu titulada De les Glòries
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Alice Creischer, Ines Doujak, Miren
Etxezarreta, Patrick Faigenbaum,
Harun Farocki, Grup Taifa, Sanja
Iveković, Paco Marín, Ramon
Parramon, Carlos Piegari, Precarias 
a la deriva, Florian Pumhösl,
Alejandra Riera, Joan Roca, Dierk
Schmidt, Jordi Secall, Andreas
Siekmann, Colectivo Situaciones,
Mercè Tatjer i Minze Tummescheit.
19 De les Glòries al Besòs. Canvi
urbà i espai públic a la metròpoli 
de Barcelona, debats públics, del 
13 de gener al 13 de març de 2003,
amb la participació de Jordi Borja,
Paco Marín, Salvador Clarós, 
Rafael González-Tormo, Mercè Tatjer,
Eugenio Madueño, Oriol Bohigas,
Josep Maria Montaner, Eduard Bru,
Llàtzer Moix, Rafael Encinas, 
Eugeni Forradellas, Emili García,
Ferran Sagarra, Marcelo Expósito,
Josep Lluís Mateo, Muntadas,
Ramon Parramon, Jaume Pagès,
Josep Ramoneda, Joaquim Espanyol
i Joan Roca.
20 Algunes publicacions
documenten aquest cicle dels nous
moviments socials a Barcelona, 
entre el 2000 i el 2004. Destaquem,
sense pretensió d’exhaustivitat:
Unión Temporal de escribas (UTE):
Barcelona marca registrada. Un
model per desarmar. Barcelona: Virus
Editorial, 2004; Diversos autors: 
La otra cara del Fòrum de les Cultures
S.A. Barcelona: Edicions Bellaterra,
2004; i Enrique Leiva, Ivan Miró 
i Xavier Urbano: De la protesta al
contrapoder. Nous protagonismes
socials en la Barcelona metropolitana.
Barcelona: Virus Editorial, 2007.

al Besòs. Canvi urbà i espai públic a la metròpoli de Barcelona,19

organitzada en el context de l’exposició de Muntadas On Translation.
El projecte de Muntadas plantejava un debat sobre la traducció
cultural que es podia estendre a les transformacions en curs a la
ciutat, la privatització de l’espai públic i la pèrdua de densitat i
memòria històrica en la metròpoli neoliberal. La sèrie de debats
va ser un intent de presentar un estat de la qüestió i un debat
públic sobre la situació a Barcelona immediatament abans del
Fòrum 2004, amb la participació dels seus principals agents
institucionals i socials. Aquest programa de debats va ser l’inici
formal visible d’un procés de col·laboració amb grups locals i
moviments veïnals de la zona Poblenou-Besòs, en especial el
Fòrum de la Ribera del Besòs, un espai de convergència de múl-
tiples moviments socials de la zona on tenia lloc el Fòrum. 

La contrapartida social a les campanyes publicitàries promo -
gudes per l’Ajuntament relacionades amb el Fòrum 2004 pro -
bablement va culminar en les noves formes comunicatives
sorgides del cicle de reactivació de les lluites socials, que va tenir
lloc a Barcelona entre el 2000 i el 2004, un procés encara no
prou teoritzat. El moviment es va articular entorn de tres grans
campanyes successives: la de juny de 2001 contra la trobada del
Banc Mundial, la de març de 2002 contra la cimera europea i la
campanya contra el Fòrum 2004. A escala local, aquestes cam-
panyes van implicar una transformació radical en les formes de
comunicació i intervenció pública dels nous moviments socials, 
i van donar lloc a una gran riquesa i complexitat experimental en
les maneres d’intervenir en un context fortament mediatitzat per
la publicitat institucional. Els moviments socials prenien nova
consciència del grau de centralitat de la imatge i de l’aspecte sim-
bòlic en els conflictes socials dins el capitalisme postindustrial.20

Com volem ser governats? s’inseria en aquest clima de mobi-
litzacions com una part de la crítica a la lògica de les polítiques
culturals de grans esdeveniments com ara el Fòrum 2004 i s’ofe -
ria com a contramodel. D’una manera semblant a Les Agències,
encara que en un context metropolità i global molt diferent, el pro-
jecte buscava articular formes de col·laboració entre la institució
i els nous moviments socials. En aquest sentit, és important enten-
dre l’ampli rebuig popular que va suscitar el Fòrum a la mateixa
ciutat, tant per part del moviment veïnal i social més clàssic, com
per part dels nous moviments anticapitalistes o anti globalització,
així com per part d’amplis sectors de la societat civil no organit-
zada. Aquest rebuig tan ampli no s’adreçava només a la retòrica
populista i falsament participativa amb què la municipalitat inten-
tava articular un discurs tou sobre la multicultu ra litat, sinó que
responia a una necessitat social àmpliament compartida de crear
fissures en la imatge de consens i intentar fer visibles les deficièn-
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I Jornada llegat industrial i innovació, 
L’Escocesa, Barcelona, 30 de juny de 2003

Cartell de la campanya per a la
preservació del patrimoni industrial 
del Poblenou, Grup de patrimoni del
Fòrum de la Ribera del Besòs, 2003

21 La construcció del públic.
Activitat artística i nou protagonisme
social, 28 i 29 de novembre de
2003, amb la participació de Roger
Buergel, Alice Creischer i Andreas
Siekmann, Colectivo Situaciones,
Alejandra Riera, Catherine David,
Michael Warner, Marina Garcés,
César de Vicente, Brian Holmes 
i Georg Schoellhammer. El seminari
amb Paolo Virno va tenir lloc de 
l’1 al 5 de desembre.
22 Com es manifesta en la
publicació del Colectivo Situaciones,
Argentina. Apuntes para el nuevo
protagonismo social. Barcelona: Virus
Editorial, 2003.
23 La revolució (no serà)
retransmesa. Jornada sobre
comunicació activista i
descentralitzada, 30 d’abril 
de 2004. Amb la participació de
Carles Ameller, Franco Berardi 
«Bifo», Amador Fernández-Savater, 
DeeDee Halleck, Naomi Klein, 
Avi Lewis i José Pérez de Lama.
Coordinada per Marcelo Expósito.

cies, contradiccions i mites inherents al model terciari neolibe-
ral. Això era simptomàtic de les demandes de la societat civil,
que volia un debat obert sobre el model urbanístic i econòmic
de ciutat terciaritzada i extravertida, adoptat al poder local, i des-
confiava de les conseqüències socials d’aquest model. Aquesta
desconfiança social es va veure corroborada a final de 2004 pel
fracàs del Fòrum, que no només no va ser un esdeveniment cul-
tural convincent i significatiu, sinó que, per expressar-ho amb
els seus propis termes, tampoc va ser el motor que dinamitzés
la ciutat econòmicament i socialment. 

D’ençà de la tardor de 2003 havíem establert una xarxa de
col·laboració amb els moviments contraris al Fòrum 2004, fona-
mentada en les experiències dels anys anteriors, sobretot de Les
Agències, i havíem perfilat una estratègia per a un programa d’es-
deveniments públics a la ciutat capaç de visibilitzar l’activitat dels
moviments i la seva capacitat organitzativa, de manera que fos
possible constituir una contraesfera pública temporal en el con-
text de la Barcelona sota el gran aparell propagandístic hegemò-
nic institucional. Així, al novembre, vam presentar el seminari La
construcció del públic. Activitat artística i nou protagonisme
social,21 en què participaven, entre altres, membres del col·lec-
tiu argentí Situaciones, que havien teoritzat, amb una influència
singular, sobre les experiències de mobilització i autoorganització
populars durant la crisi argentina, seguides amb particular aten-
ció pels moviments socials de Barcelona.22 Aquest seminari comp-
tava també amb Paolo Virno, la intervenció del qual es va produir
d’acord amb un programa itinerant per diversos espais institucio-
nals i dels moviments socials a la ciutat. Al març de 2004, vam
presentar un seminari amb Immanuel Wallerstein i, a l’abril, un
altre amb Antonio Negri, també amb un format de recorregut arti-
culat per diversos espais de la ciutat. Aquest cicle va culminar
amb un seminari sobre comunicació descentralitzada i activista
a final d’abril,23 que va enllaçar amb la celebració de l’Euromayday
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Fotografies de Patrick Faigenbaum 
a la Rambla Prim i recorreguts urbans
pel Poblenou i la Mina en el context 
de l’exposició Com volem ser governats?,
tardor de 2004 

i va comptar de manera significativa amb la participació de Naomi
Klein. Aquesta participació va ser estratègica per al moviment,
perquè Klein havia rebut una invitació per participar en el Fòrum
2004 que havia rebutjat. Acceptant, en canvi, de participar en el
seminari de l’Euromayday, va contribuir a deslegitimar el Fòrum
i a denunciar-ne la incapacitat de connectar amb el moviment
social.

Com volem ser governats? 
El projecte Com volem ser governats? estava comissariat per Roger
Buergel i s’articulava entorn de nocions de governabilitat aporta-
des pel comissari i fonamentades en lectures de Giorgio Agamben
i Michel Foucault. Es va materialitzar finalment en una exposició
duta a terme entre setembre i novembre en diversos espais de la
zona Poblenou-Besòs, que intentava oferir-se com un model alter-
natiu i desterritorialitzat de museu, constituït per l’activitat i no
per un espai prelegitimat i predeterminat. La seva inserció metro-
politana buscava visibilitzar les històries locals oblidades o escla-
fades pels relats hegemònics sobre la història de la ciutat. En
aquest sentit, el treball amb els col·lectius locals del Fòrum de la
Ribera del Besòs es traduïa organitzativament en un «patronat
des de baix», és a dir, reproduïa l’estructura organitzativa pròpia
del museu però la redirigia cap a la participació dels sectors de
la societat civil que són actius políticament encara que no cons-
titueixin l’elit politicoeconòmica que sol formar els patronats dels
museus. El procés de treball comprenia reunions i discussions
amb el comissari i els col·lectius locals per tal de configurar l’ex-
posició i, en particular, aquells projectes per encàrrec que plan-
tejaven «ancoratges» locals de l’exposició i, per tant, relectures
crítiques sobre els relats i els imaginaris urbans dominants. Aquests
projectes per encàrrec (a Patrick Faigenbaum i Joan Roca al Besòs,
a Sonia Abian i Carlos Piegari al Poblenou i a Ramon Parramon 
i Paco Marín a la Mina) procuraven donar visibilitat a lluites histò -
riques, com les de la memòria del treball i el patrimoni industrial,
els serveis i equipaments públics, l’ocupació precària i la recons-
trucció d’utopies polítiques locals modernes vinculades a l’acti-
vitat política dels diversos moviments socials i sindicals històrics.
Amb aquesta recuperació de la memòria popular no visible de la
ciutat es resistia al potencial impacte homogeneïtzador i amnè-
sic del Fòrum 2004. 

L’exposició es presentava en diversos espais públics de la
zona Poblenou-Besòs i s’articulava com un recorregut per la ciu-
tat. No es tractava només d’un recorregut espacial, sinó també
temporal. Els diferents espais que acollien l’exposició s’obrien i
es tancaven successivament, com una escenografia en procés de
canvi permanent. El discórrer de l’exposició generava un context
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Com volem ser governats?, a l’IES Barri
Besòs, Palo Alto, nau XYZ i al Centre
Cívic La Mina, 2004

per a un programa d’activitats públiques (debats i conferències,
performances, projeccions), que es produïa tant en els espais expo-
sitius com en altres indrets de la zona. 

El recorregut començava en un centre educatiu públic,
l’Institut d’Educació Secundària Barri Besòs, que havia dut a
terme una important tasca de provisió de serveis públics al barri
i que havia estat un lloc de trobada per als moviments socials de
la zona. Després, continuava en un espai industrial històric avui
reconvertit per a la producció terciària –Palo Alto, dins el valuós
conjunt del carrer Pellaires–, i al Centre Cívic La Mina, un espai
cultural característic del nou urbanisme socialdemòcrata barce-
loní dels anys vuitanta, situat en un barri que, històricament,
encarna les insuficiències i desigualtats existents en les políti-
ques públiques de l’àrea metropolitana. Finalment, l’última etapa
arribava a un centre comercial emblemàtic de la privatització
dels nous espais públics, però també de les formes imprevistes
d’apropiació social d’aquests espais: el Centre Comercial Diagonal
Mar. Aquest itinerari, amb les seves discontinuïtats i tensions,
feia una lectura de la història de la ciutat que es contraposava a
l’imaginari dominant: intentava fer visibles altres imatges i recons-
truir històries subalternes que han quedat al marge de la cons-
trucció hegemònica de la metròpoli moderna. 

El contingut de l’exposició es desenvolupava entorn de tres
temes: 

En primer lloc, la modernitat entesa com una categoria
que no és exclusivament universal, sinó que també incorpora
especificitats o anomalies en la manera en què es produeix en
els diversos indrets del món: la industrialització, la urbanitza-
ció, la secularització, la individualització, l’administració buro-
cratitzada, etc. 

En segon lloc, la immanència neoliberal i el trànsit del for-
disme al postfordisme. Amb quina mena de mentalitats postfor-
distes ens confrontem en les diverses parts del món? Quines lliçons
podem extreure del que és local en un diàleg transnacional? En
relació amb aquest tema, tenia un interès especial el revival de
fenòmens premoderns com ara el regionalisme radical. Però el
focus no eren els barris ètnics dintre de les metròpolis multicul-
turals, sinó sobretot les relacions entre diàspores i orígens. 

I, en tercer lloc, l’estat d’excepció com a norma –la mobi-
lització total de la subjectivitat en el postfordisme, o la «subjec-
tivitat posada a treballar»–, i el discurs del subjecte radical,
teoritzats per Agamben i Virno. 

Cada tema es desplegava d’una manera relativament mono-
gràfica en cadascun dels tres espais. 

Així, per exemple, l’exposició a l’IES Barri Besòs se centra -
va en la qüestió del bon govern a partir d’una reproducció d’un
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24 Vegeu www.exargentina.org.
25 Vegeu la publicació sorgida
d’aquesta experiència, Joan Roca
(ed.): El futur de les perifèries
urbanes. Canvi econòmic i crisi social
a les metròpolis contemporànies.
Barcelona: Institut de Batxillerat 
Barri Besòs, 1994. Les jornades 
i la mostra artística es van celebrar
del 10 al 13 de maig de 1989.

mural al·legòric de Lorenzetti, i escenificava el mateix dispositiu
de l’exposició artística com a mitjà d’intervenció política. Això ho
feia a través de la documentació d’un cicle històric d’exposicions
artístiques presentades en espais no artístics, com ara la Biennal
d’Art Llatinoamericà de 1968 a la seu de la Confederación General
de Trabajo de Rosario, en el context de les experiències del con-
ceptualisme argentí del cicle de Tucumán Arde; o el projecte d’Alice
Creischer i Andreas Siekmann ExArgentina, sobre la crisi argen-
tina de 2001-2002, que s’havia presentat uns quants mesos enrere
al Ludwig Museum de Colònia,24 i que havia estat una mena de
teràpia institucional posterior a una cimera del G-8 que s’acabava
de celebrar al mateix lloc; passant per una experiència artística al
mateix IES Barri Besòs el 1989, en el context d’unes jornades
sobre el futur de les perifèries urbanes, que va ser el moment fun-
dacional del moviment veïnal de la zona i de la formació del Fòrum
de la Ribera del Besòs.25 En traçar aquesta microhistòria, l’ex -
posició Com volem ser governats? es presentava a si mateixa a
l’IES Barri Besòs dins d’aquesta tradició de construir espais de
confluència entre l’art i el moviment social, alhora que tematit-
zava la qüestió de l’exposició com a mitjà i com a espai públic. 

A l’antiga fàbrica del Poblenou, la nau XYZ de Palo Alto,
l’exposició escenificava el trànsit al postfordisme i la immanèn-
cia neoliberal a través de la metàfora de la sortida de la fàbrica,
una de les imatges amb què neix el cinema i també l’objecte d’una
obra homònima de Harun Farocki (al seu torn, un rastreig arxivís-
tic de la memòria d’aquest moment fundacional del cinema del
segle XX). Per tant, en la imatge de la sortida de la fàbrica hi con-
fluïen diversos aspectes: d’una banda, la tradició documental com
a gènere artisticopolític implicat històricament en la representa-
ció dels nous subjectes de masses i dels moviments socials;
d’altra banda, era una metàfora del pas a l’economia postindus-
trial i a la producció i sociabilitat postfordista, del pas de les llui-
tes del proletariat a les noves lluites dels treballadors cognitaris 
i autònoms; era també una al·lusió a la vida social posterior a la
feina, a la «nit dels proletaris», és a dir, al moment per a la cul-
tura i l’educació política, per a l’autoorganització, que apunta a la
confluència indissociable d’educació i política en els moviments
per a l’emancipació; i, en aquest cas, era també una al·lusió a la
memòria del moviment obrer i, per extensió, a les noves lluites pel
patrimoni industrial de Barcelona. 

Finalment, l’exposició al Centre Cívic La Mina tematitzava
la idea de l’estat d’excepció convertit en norma, a través d’una
presentació monogràfica del projecte ExArgentina, de Creischer i
Siekmann. 

A part que, a escala metropolitana, aquesta exposició va ser
determinant per articular el debat ciutadà sobre el patrimoni indus-
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Exposició fotogràfica a Can Ricart en el marc de 
la Jornada de portes obertes, 11 de juny de 2005

26 «Com volem ser treballadors
autònoms?», conferència
pronunciada el 30 de setembre 
de 2004, a l’IES Barri Besòs.

trial (que seria el catalitzador, després del Fòrum 2004, del debat
sobre el model de creixement de la ciutat i que se centraria emble-
màticament en la campanya per Can Ricart), a escala del treball
del Museu, les conseqüències d’aquesta exposició van ser deter-
minants en la revisió dels programes educatius. L’experiència a
l’IES Barri Besòs apuntava a la necessitat d’entrar en el camp edu-
catiu d’una manera més complexa i orgànica, és a dir, compor-
tava dur els espais d’experimentació possibles en l’àmbit de les
institucions culturals a l’àmbit de les institucions educatives. Calia
incorporar el museu als currículums escolars. Aquesta era, així
mateix, una manera de radicalitzar els pressupòsits d’una crítica
institucional, en el sentit d’obrir-se a altres espais institucionals
més enllà del museu. 

La rearticulació dels programes educatius implicava també
que el Museu pogués oferir formació a tots els nivells educatius,
incloent-hi l’universitari, i per tant que contribuís a la formació
de professionals de l’àmbit en la cultura. D’aquí va sorgir-ne el
Programa d’Estudis Independents.

Educació política 
En la seva conferència dintre del programa d’actes de Com volem
ser governats?, Sergio Bologna va plantejar amb certesa que la pre-
gunta clau de la nostra època d’acumulació flexible, treball autò-
nom i economies terciàries és on i com pot produir-se una educació
política.26 En el capitalisme fordista la fàbrica era, a més del lloc
de la producció, l’espai de la formació política. El conflicte era
indissociable de la innovació; el coneixement històric i l’agitació
social eren les dues cares de la mateixa moneda. Amb la nova cen-
tralitat del treball autònom en la producció capitalista postindus-
trial, desapareix tota una cultura política que es generava a la
fàbrica. La flexibilitat postfordista exigeix processos d’autofor-
mació i educació continuada, però manté l’interrogant respecte
als llocs de l’educació política. Tanmateix, l’imaginari de l’edu-
cació encara està modelat per la cultura del treball fabril a temps
complet, que ja no és, de fet, la forma de treball dominant: «Ja
no ens trobem en una situació en la qual el “pensament emanci-
pador” es pugui difondre mitjançant una laboriosa tasca de for-

249

10.Ribalta-pp.224-265-prueba:Maquetación 1  23/02/10  14:05  Página 249



27 Jacques Rancière: Le maître
ignorant: Cinq leçons sur
l’émancipation intellectuelle. París:
Éditions Fayard, 1987; i René
Schérer: Émile perverti ou des
rapports entre l’éducation et 
la sexualité. París: Éditions Robert
Laffont, 1974 (reed. Désordres-
Laurence Viallet, 2006). Edicions 
en castellà, respectivament: 
El maestro ignorante. Barcelona:
Editorial Laertes, 2003; La
pedagogía pervertida. Barcelona:
Editorial Laertes, 1983.

mació» i, per tant, com concloïa Bologna, la construcció de nous
espais per a l’educació política és avui la tasca fonamental. La
voluntat d’assumir aquesta tasca era el punt d’arrencada del
Programa d’Estudis Independents del MACBA (PEI), que es va ini-
ciar el gener de 2006. 

Com es pot articular la discussió sobre el museu com a pro-
ductor de relats historiogràfics en una època amb les aspiracions
i responsabilitats d’una educació política, d’una «pedagogia per-
vertida» inspirada en René Schérer i en Jacques Rancière?27 En
tots dos casos, encara que molt diferents entre si, es tracta de des-
naturalitzar l’àmbit institucional educatiu i d’evidenciar-ne alguns
pressupòsits, sobretot la manera en què el marc educatiu cons-
trueix els seus propis subjectes i reprodueix les condicions de desi-
gualtat existents a través de rígides divisions. Fer confluir aquests
dos debats implica que una comprensió crítica de la tasca his -
tòrica del museu és indissociable d’una pedagogia igualment crí-
tica, que sigui capaç de posar en qüestió el marc existent i restituir
els vincles entre els camps científic, educatiu, artístic i cultural.
Això facilita l’aparició d’altres subjectes, d’altres públics. 

La confluència d’historiografia, col·leccionisme i educa-
ció té, a més, un altre sentit. És evident que l’educació és una
de les formes de patrimoni més bàsiques i fonamentals i que ha
estat crucial per al progrés de les classes populars al llarg del
segle XX. En aquest sentit, el debat sobre el patrimoni es vincula
al potencial transformador i no merament reproductor de les
col·leccions d’un museu. El desafiament consisteix a explorar
noves formes de gestió del patrimoni comú en diàleg amb els
subjectes socials i, d’aquesta manera, trencar les fronteres admi-
nistratives i socials existents. En aquest punt, ens semblava
necessari insistir en el fet que la distància entre les arts con-
temporànies i la societat –que es denuncia sovint– és una es -
cletxa construïda des de la pròpia articulació administrativa de
les di verses competències de l’Estat entre, d’una banda, la cul-
tura i, d’una altra, l’educació primària i secundària i, encara
d’una altra, l’educació superior i la recerca. Aquesta divisió de
competències entre tres administracions diferents té conseqüèn-
cies deter minants en la inserció de l’àmbit artístic en la vida
quotidiana de les persones, i reprodueix una separació que, de
facto, priva la ciutadania d’una potencialitat fonamental en la
seva formació personal, i que els afectarà la resta de la seva vida.
Mentre aquestes estructures estiguin separades administrativa-
ment, l’art difícilment podrà sortir del gueto del mercat i les
indústries culturals i articular-se socialment d’una manera dife-
rent a com ho fa avui. 

Al Museu s’havien anat consolidat diverses línies discursi-
ves que sorgien del treball dels anys anteriors a través de dife-

250

10.Ribalta-pp.224-265-prueba:Maquetación 1  23/02/10  14:05  Página 250



28 Michael Fried: «Art and
Objecthood», Artforum, núm. 5 
(juny de 1967), p. 12-23. Edició 
en castellà: Arte y objetualidad.
Madrid: Antonio Machado Libros,
2004.

rents tallers i programes. El 2005 vam iniciar una nova articula-
ció d’aquests programes (crítica del discurs, estudis de gènere,
nous moviments socials, economia, crítica de les teràpies, estu-
dis urbans, historiografia artística, etc.), amb la intenció de con-
solidar-ne un desenvolupament unitari que configurés un Programa
d’Estudis. No es tractava, però, de reproduir l’estructura acadè-
mica, sinó de crear un altre tipus de model complex que respon-
gués a una articulació entre la formació acadèmica, la investigació
teòrica i pràctica, la interacció social i la intervenció cultural.
L’objectiu era desenvolupar formes d’articulació inèdites de la
pràctica intel·lectual i acadèmica amb la pràctica social i l’esfera
pública, més enllà dels camps disciplinaris establerts de l’art i la
teoria. 

En aquest sentit, el PEI pretenia incentivar una capacitat
d’actuació en el camp de l’activitat professional que es fonamen-
tés en una posició crítica respecte a l’art i la cultura. Partint d’una
concepció del camp artístic com a producció en la qual confluei-
xen sistemes socials i sabers diferents, aspirava a una activitat
capaç de posar en qüestió el marc establert per la tecnocràcia
neoliberal. Enteníem que calia reconsiderar el significat i la impor-
tància del museu com a institució que sorgeix històricament del
projecte il·lustrat d’una educació popular. Per tant, el camp dels
estudis museístics esdevenia un espai indissociable de la crítica
sobre els processos de construcció del saber i les seves polítiques. 

Una altra relacionalitat 
A la tardor de 2004 –i coincidint amb Com volem ser governats?–,
es va inaugurar al Museu una nova presentació de la Col·lecció
amb el títol genèric de Poètiques relacionals, que plantejava una
reflexió a partir dels textos d’Édouard Glissant sobre la poètica de
la relació com una crítica o alternativa a una concepció essencia-
lista de la identitat cultural. L’exploració de la relacionalitat va
continuar més endavant amb l’exposició Un teatre sense teatre,
que eixamplava el debat cap a la qüestió de la teatralitat entesa
com el costat reprimit de la modernitat artística de la postguerra,
segons el dictum dels grans crítics formalistes com Clement
Greenberg i, en especial, Michael Fried, autor del canònic assaig
Art i objectualitat,28 que constitueix la formulació tardomoderna
més depurada de l’oposició radical entre la visualitat moderna i
el teatre. 

Aquesta línia de treball sobre la relacionalitat i la teatrali-
tat plantejava la hipòtesi d’un possible paradigma relacional com
a crítica del model representacional del treball del museu, és a
dir, el que sotmet l’activitat pública del museu a un paradigma
visual, el dispositiu central del qual és l’exposició. En aquest sen-
tit, vam pensar que el model relacional podia oferir un marc teò-
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Seminari Una altra relacionalitat
(2a part), MACBA, març de 2006

29 Una altra relacionalitat. Repensar
l’art com a experiència, amb la
participació d’Alexander Alberro, 
Leo Bersani, Claire Bishop, Bernard
Blistène, Jesús Carrillo, Helmut
Draxler, Kaja Silverman, Beatrice 
von Bismark i WHW, 25 i 26 de
novembre de 2005; i Una altra
relacionalitat (2a part). Sobre la 
cura en temps despullats de poesia /
Sobre la poesia en una època que 
no té cura, amb la participació 
de John Beverley, Antonella Corsani,
Marcelo Expósito, Brian Holmes,
kpD, Maurizio Lazzarato i Suely
Rolnik, 17 i 18 de març de 2006.

ric i pràctic útil, que superés les limitacions de la representació
i afavorís espais d’experimentació. Es tractava de promoure els
processos, l’activitat i el debat en comptes de cosificar-los en
obres d’art. 

El concepte de relacionalitat va formar part del mètode de
treball de l’exposició Com volem ser governats? i es va articular
posteriorment, de manera monogràfica, a través d’un seminari en
dues parts, titulat justament Una altra relacionalitat, que va tenir
lloc el novembre de 2005 i el març de 2006.29 «Relacionalitat»
era un concepte que ens permetia intervenir, d’una manera ober-
tament polèmica, en el debat sobre les institucions artístiques
i els seus públics, i retornar la densitat política a un concepte que
s’utilitzava per defensar una pseudoarticulació tova de l’àmbit
artístic i social i que creava un simulacre de participació, a par-
tir d’una banalització i espectacularització del concepte d’anta-
gonisme com a element constitutiu del que és social. En canvi,
enteníem el terreny relacional com un espai per a l’art que qües-
tionava una autonomia institucional hiperlegitimada i que, per
contra, investigava noves formes d’interacció amb el que denomi-
nem social, encara que sense pretendre sobreescenificar-les. 

Vam considerar que calia rescatar el debat relacional del gueto
aristocràtic de l’«estètica relacional» de Nicolas Bourriaud i el seu
Palais de Tokyo, que ens semblava una cosificació perversa tant de
l’activisme polític com de les noves formes de producció immate-
rial, afectiva, comunicativa i relacional del postfordisme. El capita-
lisme penetra en la subjectivitat i la fa treballar, i d’aquesta manera
la idea tradicional moderna de la cultura i l’art com a esfera autò-
noma, aliena a la raó instrumental, entra en una crisi irreversible.
Justament ens semblava que el problema crucial que posava
damunt la taula el debat sobre l’art relacional era aquest: com es
pot reinventar l’autonomia artística en un context en què aquesta
autonomia sembla impensable. Ens sembla que l’«estètica relacio-
nal» de Nicolas Bourriaud es corresponia amb una concepció super-
ficial, tova i falsament consensual de l’experimentació artística,
de fet immobilista i regressiva en la mesura que «estetitza» el
paradigma immaterial i comunicatiu i els processos socials i crea-
tius que li són implícits, en imposar-los un règim exhibitiu que n’in-
terromp la mobilitat i que en congela i fetitxitza les pràctiques.
D’aquí la recerca d’«una altra relacionalitat», que és indissocia-
ble de la recerca d’«una altra autonomia artística». 

Però la relacionalitat no va ser només un debat sobre l’àm-
bit social limitat al camp dels museus: és una qüestió epistemo-
lògica fonamental indissociable dels discursos crítics amb les
diverses formes d’essencialisme. Tal com explica Leo Bersani, «els
conceptes de relacionalitat social s’han definit, si més no des de
Descartes, donant prioritat als temes epistemològics per davant
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Portada de l’Ag, tardor de 2004

30 Entrevista amb Leo Bersani, 
a www.macba.cat/uploads/
20051107/ bersani_cat.pdf
(consultat: desembre de 2009).
31 Leo Bersani i Ulysse Dutoit:
Caravaggio’s secrets. Cambridge,
Mass.: The MIT Press, 1998, p. 72.

de les qüestions relacionades amb la naturalesa de l’ésser. D’acord
amb Heidegger i la seva crítica de l’epistemologia cartesiana,
invertim aquesta prioritat, si bé, evidentment, quan diem “ésser”
no ens referim a una essència o una entitat ontològica, sinó a
alguna cosa semblant a un principi d’interconnexió universal.
Una reflexió moderna sobre l’ésser ha de recollir que no és una
aproximació a la veritat metafísica; per contra, l’ontologia més
adequada per a una era de la informació és la que identifica l’és-
ser com a relacionalitat, com el principi d’interconnexió assumit
per totes les tecnologies de transmissió, així com per l’imaginari
social que el pot refractar o violar».30

Bersani defineix el subjecte relacional com aquell que és
constituït per posicions de subjecte i com a posicions de sub-
jecte, buidant de sentit l’oposició entre subjecte i objecte. L’art,
continua Bersani, «il·lumina la relacionalitat en immobilitzar tem-
poralment i heurísticament les relacions».31 Des del punt de vista
del Museu, enteníem la relacionalitat com un espai per a l’art
que suspengués temporalment l’autonomia institucional precons-
tituïda i investigués noves formes d’interacció amb l’àmbit social.
Enteníem el Museu com un espai per a aquesta experimentació,
no sols ni principalment per a la seva exhibició. Procuràvem tro-
bar maneres en què l’art pogués fer una contribució significa-
tiva, des de la seva especificitat, a una multiplicació d’esferes
públiques. 

Però també, arribats en aquest punt i des de la perspec-
tiva de la feina feta, ens semblava que havíem de mostrar certa
cautela respecte al propi paradigma relacional i evitar una lògica
determinista o una visió teleològica d’un art relacional com a
superació històrica de l’autonomia artística i de les formes libe-
rals de representació estètica i política. Després d’uns quants
anys d’experimentació institucional, podíem constatar com les
pràctiques radicals (que nosaltres miràvem de teoritzar sota
aquest nom genèric d’«una altra relacionalitat») poden preparar
el terreny per al sorgiment de noves formes regressives de polí-
tica cultural de signe populista i comunitarista, que cal criticar
i posar en evidència. Ens trobàvem que els governs de genealo-
gia socialdemòcrata (encara que de fet siguin neoliberals) s’apro -
pien del llenguatge de l’experimentació radical i promouen formes
comunitaristes de gestió sociocultural, els efectes de les quals
són enormement perversos i destructius pel que fa a la vida
pública. En aquest context, apareixen propostes pseudoartísti-
ques que tendeixen a substituir les formes pròpiament polítiques
d’organització i representació de la societat civil per noves for-
mes de gestió i màrqueting cultural. Aquest procés transforma
les qüestions polítiques, jurídiques i socials en qüestions cultu-
rals, i en proposa, en conseqüència, la gestió des d’estratègies
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32 Desacuerdos. Sobre art,
polítiques i esfera pública 
a l’Estat espanyol, projecte de 
recerca en coproducció entre
Arteleku-Diputación Foral de
Gipuzkoa, MACBA i la Universidad
Internacional de Andalucía-UNIA
arteypensamiento, alhora que
projecte expositiu i d’activitats
coproduït per les institucions
esmentades i el Centro José
Guerrero-Diputación de Granada.

d’animació sociocultural. D’aquesta manera, l’àmbit cultural
apareix com a sinònim d’un espai consensual, d’una falsa homo-
geneïtat social, amb una connotació universalista i prepolítica.
Un exemple a gran escala d’aquest procés a Barcelona havia
estat el Fòrum 2004. Però aquesta lògica actua també a petita
escala i d’una manera possiblement molt més perversa. En suma
(i això concerneix els que pensem que aquesta experimentació
és fonamental per a la construcció d’una societat civil i un espai
públic democràtic), les experiències radicals d’articulació del
terreny de l’estètic i el moviment social poden obrir el camí a la
reapropiació i la ressignificació consensual i anestèsica d’aques-
tes experiències per part de la nova tecnocràcia neoliberal pseudo -
progressista i, per tant, obrir el camí a la seva pròpia anul·lació.
Hem de ser conscients d’aquest risc, i el nostre repte immediat
consisteix a trobar maneres d’evitar-ho sense renunciar, evident-
ment, a l’experimentació radical. 

Òbviament, quan promovíem un debat sobre la relacionali-
tat no preteníem reproduir allò que criticàvem, és a dir, la lògica
comunitarista i consensual, sinó restituir –tal com hem apuntat
abans– la densitat política a l’activitat artística, i no sols en les
seves formes diguem-ne «relacionals». Per això, ens semblava que
calia alertar també sobre els perills del discurs relacional. Evitar
el comunitarisme implica afavorir les posicions de diferenciació 
i la visualització de l’antagonisme. Es tractava de pensar una rela-
cionalitat que no anul·lés el conflicte ni l’espai de l’altre, ni anul·lés
tampoc el potencial de diferència de l’espai artístic. 

Desacuerdos 
L’experiència d’una xarxa institucional metropolitana de caràcter
asimètric com una manera d’intervenir públicament, que havia
estat el mètode organitzatiu de Com volem ser governats?, es va
traduir, a escala estatal i en un projecte explícitament historio-
gràfic, en Desacuerdos, una col·laboració institucional que va tenir
lloc entre el 2003 i el 2005.32

Desacuerdos sorgia de la voluntat d’erigir un contramodel
historiogràfic que desbordés el discurs acadèmic i contribuís a
assentar algunes bases de reconstrucció d’una possible esfera cul-
tural crítica a escala estatal. Com es pot narrar historiogràfica-
ment la singularitat de la modernitat artística de l’Estat espanyol,
una modernitat no ortodoxa i inevitablement lligada als esdeve-
niments polítics i socials del segle passat? En quina mesura les
institucions culturals podien contribuir a nous processos de demo-
cratització radical de la societat? Quin sentit i utilitat tenia un
nou relat historiogràfic produït des de les institucions culturals,
quan la societat civil mostrava símptomes clars de revitalització
enfront del creixent autoritarisme econòmic i d’Estat? Aquestes
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33 Els resultats d’aquest procés 
es podien veure a la pàgina
www.desacuerdos.org i a les
publicacions Desacuerdos 1 i 2.

Exposició Desacuerdos, MACBA, 2005

eren algunes de les qüestions que van motivar la voluntat de repen-
sar les maneres de narrar la nostra història de l’art de l’últim mig
segle, en desacord amb els relats establerts. 

Historiografiar críticament determinades polítiques artísti-
ques no es podia fer sinó des de la posada en pràctica de models
de gestió cultural diferents. En aquest sentit, ens va semblar cru-
cial aplicar un procés de recerca33 i una estructura descentra lit-
zada i de col·laboració en xarxa entre institucions culturals de
diversa índole, que activessin dinàmiques de treball que havien
de desbordar els límits institucionals, perquè poguessin ope -
rar altres àmbits crítics de la cultura sense veure’s subsumits o
condicionats. 

Les exposicions al MACBA i al Centro José Guerrero de
Granada concedien un paper rellevant a les nocions d’arxiu i de do -
cument com a elements alternatius i complementaris a les obres
d’art tradicionals, necessaris per llegir la història i el present, 
i es presentaven com una visibilització del procés d’investigació.
Així mateix, reflectien el treball de grups, col·lectius i associa-
cions que s’equiparaven a la figura de l’autor únic. Un capítol
important de Desacuerdos s’ocupava dels debats públics, tro ba -
des i activitats a càrrec dels protagonistes, estudiosos, col·lectius,
grups, associacions, etc., que desenvolupaven pràctiques artísti-
ques i socials. 

Tanmateix, aquesta visibilització expositiva no pretenia ser
la traducció literal ni l’única possible del procés de recerca. La
recerca havia produït discursos múltiples i havia fet sortir a la llum
fenòmens poc coneguts o infrahistoritzats, i aspirava a redefinir el
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Fullet de Desacuerdos a Arteleku,
2005

que fins aleshores havia estat una història subalterna. Però aquest
era un procés contradictori per definició. No totes les pràctiques
són traduïbles en un dispositiu d’exposició, que en si mateix pro-
posa un model d’experiència i de coneixement que converteix les
pràctiques en objectes. Aquesta consideració és important, en la
mesura que una de les dificultats que abordava Desacuerdos és
precisament la dificultat o impossibilitat de representar allò que
ha nascut des d’una vocació d’irrepresentabilitat, des de la volun-
tat de ruptura respecte a les condicions donades. ¿Com es poden
visibilitzar en un marc institucional i expositiu pràctiques de caràc-
ter antagonista, procesual i experimental orientades a superar els
marcs institucionals establerts i les divisions disciplinàries que 
els són implícites, com per exemple la divisió entre creativitat i art,
és a dir, entre formes subjectives d’apropiació i pràctica de mèto-
des i sabers artístics i la monumentalització expositivoinstitucio-
nal d’aquestes pràctiques? Aquest projecte admetia les paradoxes
i dificultats de conjuminar acció i representació, intenció i mate-
rialitat, i era, doncs, una recerca historiogràfica sobre un context
alhora pròxim i llunyà, familiar i desconegut. Però també era una
reflexió autocrítica sobre les condicions i relacions de poder del
saber institucional i els límits del museu. 

L’exposició abraçava un període històric que comprenia les
tres últimes dècades. Tot i això, i malgrat que seguia cert sentit
cronològic, no s’oferia com un únic recorregut, sinó com un marc
temporal ampli en què s’incloïen diversos recorreguts o diverses
cronologies possibles que mantenien entre si una certa continuï -
tat, però que alhora presentaven discontinuïtats. Es tractava de
presentar una multiplicitat de possibles articulacions historiogrà-
fiques sobre el període i així poder subvertir la lògica d’un únic
relat hegemònic. L’objectiu no era reemplaçar un relat per un altre,
sinó evidenciar una multiplicitat d’històries potencials. 

4. Museu molecular (2006-2008) 

Durant aquests anys hem utilitzat d’una manera recurrent la noció
de crítica institucional. L’hem entesa com una tradició de pràcti-
ques artístiques dintre del museu, sorgida de les transformacions
dels anys seixanta, que han aspirat a fer transparents les condi-
cions del treball de la institució i les relacions de poder que hi
són implícites, sobretot en la forma expositiva. En aquest sentit,
la crítica institucional apareix com la continuació de la tradició
il·lustrada moderna que entén el museu com un espai per a l’edu -
cació popular. Però, alhora, com una ruptura autocrítica d’aquesta
tradició. La crítica institucional és la representació de l’antago-
nisme constitutiu del que és social a l’interior del museu, i cor-
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respon a una comprensió pluralista de l’esfera pública. En la
mesura que la crítica institucional és una traducció de la demo-
cràcia liberal dintre del museu, el configura com un model d’es-
fera pública democràtica. 

El balanç dels diversos projectes iniciats pel Museu en
aquest procés d’experimentació és desigual, però, en qualsevol
cas, han assenyalat amb èxit quins són els veritables límits de la
crítica institucional, els límits del propi museu. Aquests límits
són, d’una banda, la noció mateixa de representació i, de l’altra,
les formes administratives i organitzatives a les quals el museu
està subjecte com a peça d’una estructura estatal més àmplia. 

L’experimentació del pas d’un paradigma representacional
a un altre de relacional havia estat una de les tasques centrals
del Museu en aquest procés d’aprofundiment autocrític. Aleshores,
però, podíem dir que el destí de la crítica institucional passava
per socialitzar-ne més enllà dels límits del museu. Si la crítica
institucional continua limitada al reducte del museu i de l’expo-
sició, es pot convertir fàcilment en un nou formalisme. El destí
de la crítica institucional és anar més enllà dels seus propis límits
i contribuir a construir noves institucions, noves pràctiques, noves
regles. Des del Museu podíem contribuir a aquest procés, i per
això vam intentar superar les fronteres institucionals existents
entre els diversos camps. 

Enteníem que el terreny de radicalització de la crítica insti-
tucional passava per desinstitucionalitzar-lo, és a dir, deslocalitzar-
lo del museu per contribuir a un nou marc institucional global que
n’hagués interioritzat les demandes de radicalització democrà-
tica. Cal reinventar les institucions. El gran interrogant del nos-
tre temps és com fer una transició d’una cultura de la resistència
a una cultura de la gestió, com traduir les experiències artístiques
i socials radicals dels últims anys en una forma de gestió eficaç,
que no perdi el potencial transformador. 

Missió fotogràfica 
El 2006 i en el marc del PEI, vam començar un altre projecte
que es proposava intervenir en l’espai de la ciutat més enllà de
l’espai arquitectònic del Museu i reactualitzar les formes d’inter-
venció precedents d’acord amb les noves condicions específi-
ques del moment. Es tractava d’un moment marcat pel refredament
del moviment social i per la descomposició del projecte urbanís-
tic socialdemòcrata i la notable absència d’un projecte a escala
metropolitana per al nou segle. El nostre objectiu, per tant, era
contribuir al debat ciutadà sobre l’estat de la ciutat posterior al
Fòrum 2004, en aquesta ocasió mitjançant el projecte de fotogra-
fiar la ciutat emergent, de contribuir a donar forma a la ciutat del
segle XXI. 
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Imatges de la realització de la missió 
fotogràfica, Barcelona, 2007

El projecte adoptava la forma d’una missió fotogràfica, i pre-
tenia plantejar un debat sobre la ciutat i la seva imatge en la mal
denominada era postfotogràfica. Ens semblava que, en un con-
text de descrèdit del realisme fotogràfic a causa de les noves tec-
nologies com el Photoshop i la fotografia digital, calia més que
mai un acte de defensa del document fotogràfic i la resistència a
la naturalització del discurs sobre la mort de la fotografia, que és,
en realitat, un atac a la seva dimensió indicial, realista i docu-
mental. A parer nostre, en una situació que tendeix a naturalitzar
la fi del realisme fotogràfic a través dels discursos sobre l’«era
postfotogràfica» o la «mort de la fotografia», la pregunta decisiva
seria si és possible i rellevant una fotografia sense realisme. Ja
sabem que la història de la fotografia és la història d’un mitjà
híbrid i contradictori però inherentment realista, que és indisso-
ciable d’una dimensió documental, de la representació de la reali-
tat històrica. Una fotografia sense realisme és una fotografia
irrellevant, morta, que ha perdut la seva missió històrica i la
seva capacitat de crear opinió i d’induir transformacions socials.
No ens semblava que aquesta fos una condició desitjable per a la
fotografia. Així doncs, el nou desafiament que se’ns plantejava
era abordar la manera en què la fotografia podia mantenir una
rellevància social en una època de crisi del realisme fotogràfic.
Això plantejava la necessitat d’inventar mètodes per restablir el
vincle entre la imatge i la realitat històrica, però de manera que
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34 M’he referit més extensament 
a les condicions actuals per a la
reinvenció del document fotogràfic
dins: «Molecular Documents:
Photography in the Post-Photographic
Era, or How Not to Be Trapped into
False Dilemas», dins Robin Kelsey 
i Blake Stimson (ed.): The Meaning
of Photography. New Haven 
i Londres: Sterling and Francine 
Clark Institute i Yale University
Press, 2008. Vegeu també, 
en aquest sentit, els materials 
de l’exposició Arxiu universal,
MACBA, octubre de 2008 - gener 
de 2009, en particular la guia de
l’exposició.
35 Vam convidar a participar en 
el projecte Xavier Basiana, Lothar
Baumgarten, Sandra Balsells,
Patrick Faigenbaum, Hans-Peter
Feldmann, David Goldblatt, William
Klein, Manolo Laguillo, Ana Muller,
Marc Pataut, Xavier Ribas, Andrea
Robbins i Max Becher, Gilles
Saussier, Jean-Louis Schoellkopf,
Allan Sekula i Ahlam Shibli.

incorporés l’autocrítica. El repte consistia a produir pràctiques en
què es recuperés i es reinventés el realisme d’una forma com-
plexa, negociada. L’impuls d’aquest projecte no era la nostàlgia,
sinó la pura necessitat de recuperar el camp de la representació
dels debats autoreferencials i, per tant, de recuperar les possibi-
litats d’intervenir significativament en el món social des del camp
artístic. I fer-ho, evidentment, assumint els conflictes i les con-
tradiccions que implica avui aquesta tasca.34

Sent conscients de la condició polèmica dels debats sobre
el realisme en l’art modern des de Courbet, i des de la perspectiva
de defensar avui el projecte del realisme com un art orientat cap
als afers d’interès públic, vam voler adoptar d’una manera crítica i
voluntàriament polèmica (és a dir, des dels pressupòsits de la crí-
tica institucional) el format de les missions fotogràfiques dels
segles XIX i XX. Aquestes missions constitueixen una gran tradició
moderna, que recorre la història de la fotografia des del seu origen:
arrenca amb la Mission Héliographique de 1851 i arriba a la mis-
sió de la DATAR a la dècada dels vuitanta, passant per les explora-
cions geogràfiques de 1850 a 1870, per projectes com la FSA i per
altres grans projectes més o menys canònics de documentació com
els que van dur a terme Charles Marville, Eugène Atget, Lewis Hine,
August Sander, Berenice Abbott i altres, entre, aproximadament,
l’últim terç del segle XIX i el primer terç del segle XX. Ens semblava
que les missions o estudis fotogràfics eren la millor encarnació de
la utopia fotogràfica moderna, de la producció de grans arxius foto-
gràfics orientats a la visibilitat pública amb vocació de visualitzar
moments històrics i la seva relació amb models de govern. 

El nostre projecte sobre Barcelona partia d’una sèrie d’en-
càrrecs a diversos fotògrafs locals i internacionals amb la volun-
tat de donar imatge a una metròpoli emergent però encara
mancada de representacions i que, en part per això, és difícil
d’imaginar i entendre.35 Estudiar Barcelona era, alhora, estudiar
la condició urbana global al començament del segle XXI. Ens sem-
blava que ens faltaven imatges eloqüents de la ciutat actual. Per
això, calia partir d’una desfamiliarització de les idees i imatges
rebudes de la ciutat, que encara avui ens semblen fortament anco-
rades en les persistents icones de mitjan segle XX, de l’edat d’or
del paradigma humanista. Aquesta desfamiliarització és el primer
pas per a una presa de consciència de la ciutat real que s’està
configurant, de la ciutat futura. El paper que ocupen les imatges
en aquest procés és el de permetre’ns visualitzar i intuir proces-
sos urbans complexos, sovint molt abstractes. Aquesta visualit-
zació pot ser la base del debat ciutadà i de la intervenció política.
Si el nostre projecte fotogràfic intentava construir la imatge de la
ciutat futura era, precisament, amb la voluntat de contribuir al
debat sobre el futur de la ciutat. 
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36 Arxiu universal. La condició 
del document i la utopia fotogràfica
moderna, MACBA, 22 d’octubre 
de 2008 - 6 de gener de 2009.

Revista 2007. Imatges metropolitanes 
de la nova Barcelona, MACBA, 2008

Guia Rutes metropolitanes per la nova
Barcelona, MACBA, 2008

Aquest projecte estava promogut com una forma d’inter -
pel·lació pública a través de l’apropiació del model de la missió
o el survey fotogràfic, històricament patrocinat per òrgans gover-
namentals. Era un gest d’apropiació que plantejava interrogants
al model dominant en el govern de la ciutat. El survey naixia
amb la voluntat de construir la imatge de la ciutat emergent en
una època de grans transformacions, però difícil de visualitzar.
Igual que en altres moments clau anteriors, el survey ha estat
el mitjà per formalitzar el sorgiment de nous subjectes històrics
en moments d’inflexió. A diferència dels anys cinquanta i sei-
xanta, en el zenit d’un procés d’industrialització i d’expansió
urbana, avui Barcelona no disposa d’una imatge forta que visi-
bilitzi els processos en curs i que proporcioni eines a les noves
majories urbanes per entendre l’abast de les transformacions,
les oportunitats i els dilemes que es presenten, i per entendre
el que hi ha de nou i singular en aquest procés. En aquest sen-
tit en particular, encara no tenim imatges i, per tant, no som
capaços d’entendre el procés de desbordament del marc metro-
polità establert al segle XX i la necessitat d’un nou model i pro-
jecte urbà. 

El mètode de treball partia d’una selecció de polaritats urba-
nes específiques, que eren la confluència de territoris, processos
històrics i tendències-subjectes emergents, i es va proposar estu-
diar-les a partir dels diversos encàrrecs. No es tractava d’un mer
enfocament topogràfic, sinó de produir imatges eloqüents de la
temporalitat dels processos històrics. Alhora que s’explicaven els
processos emergents, es tractava de situar-los en la trajectòria del
segle XX. 

Arxiu universal 
L’exposició Arxiu universal. La condició del document i la utopia
fotogràfica moderna36 sorgia de la necessitat de dotar d’un marc
històric el Survey de Barcelona i pretenia contribuir a una com-
prensió de la complexitat de la noció de document en la història
de la fotografia a partir de l’estudi i l’escenificació d’alguns debats
concrets sobre el gènere en diversos moments històrics diferen-
ciats del segle XX. No es tractava de fer una història del gènere o
esgotar-ne les possibles definicions, sinó més aviat d’estudiar com
el document fotogràfic s’ha constituït sempre d’una manera ambi-
valent i polèmica en relació amb certes condicions històriques
específiques, i provar de traçar en cada cas quin és i com es cons-
trueix el subjecte històric del gènere documental. 

A partir de l’estudi d’uns quants casos concrets, l’objectiu
de l’exposició era proposar algunes hipòtesis sobre els significats
i mecanismes canviants del documental en un cicle històric que
arrenca amb l’inici de l’hegemonia de la fotografia a la premsa
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Llibre Espais fotogràfics públics.
Exposicions de propaganda, 
de «Pressa» a «The Family of Man»,
1928-1955. Barcelona: MACBA, 2009

il·lustrada, el primer terç del segle XX, i arriba fins a la suposada
crisi del realisme fotogràfic a l’era digital, al final del segle. L’expo -
sició s’organitzava d’una manera no cronològica entorn de debats
específics situats en el temps, i proposava un mètode historiogrà-
fic pluralista que donava compte de les tensions inherents al relat
històric. Tenia dues grans parts, que se subdividien en tres i dos
àmbits, respectivament. La primera part era un recorregut histò-
ric per alguns dels principals interrogants sobre el document foto-
gràfic en el període modern, aproximadament de 1850 a 1980.
La segona part situava el debat en la trajectòria històrica de
Barcelona, entesa com un cas específic d’estudi. 

La primera part s’organitzava entorn de tres grans àmbits
que abordaven, per ordre, la qüestió del subjecte del documen-
tal, la relació del document i la propaganda i, finalment, la dimen-
sió epistèmica i arxivística del document. Així, l’exposició arrencava
amb l’aparició oficial del gènere documental en la fotografia i el
cinema en el trànsit dels anys vint als trenta, vinculada a la repre-
sentació de les classes populars i els desfavorits. Plantejava com
la figura de la víctima es constitueix com el subjecte del docu-
mental de caire reformista, que manté una dialèctica amb els
models d’autorepresentació del moviment internacional de la foto-
grafia dels treballadors que aspiren a superar el model paterna-
lista i victimista del documental reformista. 

El segon àmbit, Espais fotogràfics públics, era un recorre-
gut per l’evolució històrica del paradigma de l’exposició fotogrà-
fica de visió total inaugurat per El Lissitski a la fi dels anys vint;
la seva difusió per Europa a partir de 1930 a través dels disse-
nyadors i arquitectes de la Bauhaus; la reinterpretació totalitària
que se’n fa, durant els anys trenta, a Itàlia i Alemanya; l’arribada
als Estats Units a través de Herbert Bayer i la seva reelaboració
en diverses exposicions del MOMA que culminen en The Family
of Man, de 1955. D’aquesta manera es dibuixava la trajectòria de
l’espai arquitectònic-fotogràfic utòpic, que comportava un nou
tipus d’espectador, des de la Rússia revolucionària fins a l’Amèrica
de la Guerra Freda. 

El tercer àmbit explorava la noció de la fotografia com una
eina per a les ciències socials i per a la creació d’arxius en pro-
jectes de gran ressò històric. Aquesta secció era la més àmplia
i incloïa, entre altres obres, algunes de les exploracions fotogrà-
fiques clàssiques del segle XIX, com les del paral·lel 40 a l’Oest
americà; els viatges a l’Orient Mitjà de Frith, Du Camp o Salzmann;
treballs de Marville i Atget sobre París; el projecte «Homes del
segle XX» d’August Sander; diversos projectes etnogràfics i de
documentació fotogràfica de ciutats en el segle XX, fins a arribar
a la New Topographics dels anys setanta i els debats sobre el docu-
ment del primer postmodernisme.
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La segona part de l’exposició se centrava en les represen-
tacions fotogràfiques de Barcelona des de l’època de l’Exposició
Universal de 1888 fins al Fòrum de les Cultures 2004. Aquest
àmbit proposava algunes hipòtesis per a una historiografia foto-
gràfica vinculada a la historiografia urbanística. Estudiava la cor-
respondència entre els paradigmes fotogràfics dominants en els
diversos moments del segle i amb el model urbà vigent. I mi rava
de plantejar una comprensió de la representació fotogràfica de la
metròpoli com un espai de conflicte indissociable de les lluites

per la ciutat, alhora que examinava la tensió entre la construcció
d’imatges oficials i de contraimatges. 

Aquest apartat arrencava amb les primeres imatges i àlbums
de la ciutat, de les dècades de 1850 a 1870, i en especial amb la
primera gran eclosió de fotografies de Barcelona arran de l’Exposició
Universal de 1888. A partir d’aquí, es presentaven les guies i els
llibres apareguts amb motiu de l’Exposició Internacional de 1929
i el sorgiment d’una construcció fotogràfica oficial moder na de la
ciutat en la transició a la República; el paradigma humanista des
de la nova avantguarda fotogràfica dels cinquanta i seixanta fins a
la transició, en correspondència amb la ciutat grisa durant la dic-
tadura franquista; el nou documental topogràfic de final dels setanta
i els vuitanta, en relació amb la recuperació urbana de la ciutat i
la restitució de les institucions democràtiques, així com l’emergèn-
cia d’un nou paper de la imatge en les polítiques de promoció urbana
vinculades a la transformació olímpica de la segona meitat dels vui-
tanta; i, finalment, les lluites per la imatge als anys noranta i els
primers anys del segle XXI, entre els Jocs Olímpics de 1992 i el
Fòrum 2004, en el context del pas a un model urbà postindustrial
i extravertit, en el qual la imatge adquireix una nova centralitat,
tant en la gestió municipal com en el conflicte social.37

Finalment, l’exposició acabava amb la presentació del Survey
dels encàrrecs fotogràfics realitzats al llarg de l’any anterior, que
configuraven un diagnòstic de la ciutat actual i dels seus pols d’in-
novació per al segle XXI, origen del debat i el projecte expositiu.38

Exposició Arxiu universal. 
La condició del document
i la utopia fotogràfica moderna, 
MACBA, 2008

37 Sobre la història de les
representacions fotogràfiques de
Barcelona, vegeu també Jorge 
Ribalta: «Paradigmas fotográficos 
en Barcelona, 1860-2004»,
Quaderns del Seminari d’Història 
de Barcelona, núm. 22. Barcelona:
Institut de Cultura, Ajuntament de
Barcelona, 2009.
38 Vegeu els materials de l’exposició
Arxiu universal. La condició del
document i la utopia fotogràfica
moderna, en particular la guia 
de l’exposició. Sobre la lectura
política d’Arxiu universal, podeu
consultar l’entrevista feta per Miguel
López «Ver la modernidad desde 
la fotografía es como entrar a 
la historia por la puerta de servicio»,
dins la revista Ramona (març de
2009), Papel Alpha, núm. 7 (2009)
i l’article de Blake Stimson: 
«I Am Nothing and I Should Be
Everything», dins la revista Artforum,
XLVII, núm. 6 (febrer de 2009), 
p. 77-80. 
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Museu molecular 
Com es pot llegir políticament el projecte fotogràfic de Barcelona 
i l’exposició Arxiu universal? Ha contribuït aquest projecte a dilatar
els límits de la crítica institucional i a radicalitzar les experiències
anteriors o més aviat a contradir-les? Quin és l’espai per a la crítica
en projectes de gran escala? El pas a aquests projectes de gran
escala redueix o fins i tot anul·la el potencial crític? Hi ha marge
per a la crítica dintre de l’hegemonia? 

La qüestió política central d’aquest projecte ha estat l’inter-
rogant sobre la possible articulació de les dues escales, macropolí-
tica i micropolítica (o, seguint Deleuze i Guattari, molar i molecular).
Si les anteriors intervencions descrites es produïen a través d’ex-
periències micropolítiques-moleculars i de col·laboracions amb
moviments socials, és evident que aquí s’ha tractat d’intervenir
a Barcelona des de l’escala molar, o de plantejar l’interrogant sobre
la necessitat d’abordar aquesta escala per produir un treball polí-
ticament significatiu i transformador. Una lectura política del pro-
jecte ha de tenir en compte la pertinença d’aquesta tensió entre
el que és molecular i el que és molar, i a més atendre tant als efec-
tes concrets i les experiències dels diversos agents implicats, com
al context macroinstitucional dels museus i la seva capacitat d’in-
tervenir en els debats ciutadans. Amb tot, sembla evident que el
canvi d’escala inevitablement introdueix una nova complexitat o
ambivalència en la dimensió política de la crítica institucional, en
el sentit que apunta cap a un nou límit del museu. 

En la seva intervenció en el seminari Una altra relacionali-
tat, Suely Rolnik plantejava com les formes de penetració del capi-
talisme en la subjectivitat comporten la proxenetització de la
creativitat: el capitalisme ens «xuleja». Quan s’arriba al final del
recorregut sembla inevitable confrontar-se amb aquesta qüestió
de manera radical. Ens estan xulejant? En altres paraules: estem
interrompent la lògica del capitalisme neoliberal i de les indús-
tries culturals o l’estem reproduint i hi aprofundim cada vegada
més? La crítica micropolítica del museu molecular és una forma
d’interioritzar les demandes del capitalisme cognitiu o és una
forma de resistir? Una primera resposta evident és, insisteixo, que
en els projectes cal atendre els participants, els seus efectes i la
singularitat de les experiències. En suma, cal una lectura des de
baix, empírica i no ideològica. Per a aquesta lectura, també cal
tenir en compte les lògiques dominants del marc institucional dels
museus d’art modern i contemporani existents i, en aquest con-
text, analitzar de quina manera les formes de treball institucional
aquí descrites s’insereixen en el context macroinstitucional. 

Al juny de 2008, vam organitzar un seminari-taller en el
marc del PEI sobre aquesta hipòtesi del museu molecular i vam
provar de reflectir-hi les noves demandes institucionals dels movi-
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ments socials.39 Al llarg dels darrers anys, havíem constatat la
necessitat dels nous moviments socials d’establir algun tipus d’es-
tructures que donés certa continuïtat a les lluites. ¿Com es pot
definir una nova agenda institucional a partir de les experiències
de l’última onada de crítica institucional i a partir dels experi-
ments contrainstitucionals sorgits del procés expansiu dels movi-
ments durant l’última dècada? Es tractava, doncs, d’obrir un espai
de debat sobre la potencialitat dels discursos i les pràctiques de
codi obert, copyleft, creative commons, etc., per aplicar una pràc-
tica institucional nova en els models de gestió i política cultural
de l’esfera pública. És possible, això? De quina manera? 

Enfront dels models institucionals feixucs que reprodueixen
els esquemes de la burocràcia estatal, ¿com podíem començar a
pensar models institucionals fràgils, temporals, desterritorialitzats,
que han interioritzat les demandes de crítica institucional i que
són capaços de sostenir la mobilitat de les pràctiques micropolíti-
ques i evitar la congelació i burocratització inherent al marc insti-
tucional i, alhora, garantir un marc de certa continuïtat a les
experiències? Com es poden construir espais moleculars en con-
dicions molars? I, a la inversa, com es pot dotar de molaritat allò
que és molecular? Es tractava de temptejar uns punts de partida
per a un nou tipus d’institucionalitat, una mena de museu o ins-
titució postcolonial que superés el model dominant sorgit al se -
gle XIX arran d’un ordre cultural i geopolític determinat per l’emer-
gència de la cultura del capitalisme industrial i colonial. Quin és
el museu de l’era postindustrial i postcolonial? 

Deleuze i Guattari apunten la possible direcció d’aquesta
nova institucionalitat molecular: «La veritable diferència radica,
per tant, en les màquines molars d’una banda, tant si són socials,
tècniques o orgàniques, i les màquines desitjants, que pertanyen
a l’ordre molecular, de l’altra. Això són les màquines desitjants:
màquines formatives, en les quals les fallades són funcionals 
i el funcionament és indiscernible de la formació; màquines que
es confonen amb el seu propi muntatge, que funcionen per lli-
gams no localitzables i localitzacions disperses i fan intervenir
processos de temporalització, formacions en fragments i peces
separades…»40

De nou, està d’acord això amb la lògica del capitalisme o
és una forma de resistència i creació? La voluntat d’ampliar el
camp de la crítica institucional i la llibertat de l’esfera artística
més enllà del museu és una forma de reproduir el que es critica?
Les respostes, tant dels detractors com dels partidaris, són tan
previsibles com insuficients. L’interrogant queda obert per a qui
vulgui encarar-s’hi. 

A la fi dels noranta vam viure una gran eclosió dels nous movi-
ments socials. Aquests, si bé van tenir un moment d’intensitat

39 Museu molecular. És possible 
la gestió desterritorialitzada 
i en xarxa del patrimoni cultural?, 
14 de juny de 2008.
40 Gilles Deleuze i Félix Guattari:
Capitalisme et schizophrénie. 
L’anti-Œdipe. París: Éditions de
Minuit, 1972. Edició en castellà: 
El Anti-Edipo. Capitalismo y
esquizofrenia. Barcelona: Editorial
Paidós, 1985, p. 296.
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relativament breu, potser de 1999 a 2001, van tenir conseqüèn-
cies de llarga durada. El moment actual, agreujat per la crisi finan-
cera mundial, no es viu com un moment d’experimentació o
innovació social, sinó més aviat de reflux i d’incertesa. En aquest
context, caldrà repensar els espais d’experimentació institucional
d’una manera diferent de la dècada passada, ja que en aquest
aspecte el museu no pot treballar sol i la innovació només es pot
produir quan hi ha subjectes socials actius amb els quals la insti-
tució pot establir aliances. El que he procurat presentar és el que
s’ha viscut i com s’ha actuat, i alguns dels experiments abordats
pel Museu en aquests anys. Aquests records d’un futur possible
ofereixen prototips, casos i experiències de models o modulacions
institucionals fràgils, temporals, desterritorialitzats, que han inte-
rioritzat les demandes de les ja diverses onades de crítica institu-
cional. Tenen per objectiu establir uns punts de partida per a un
nou tipus d’institucionalitat radicalment democràtica.

Per imaginar el futur d’aquest museu molecular i d’una pos-
sible nova institucionalitat crítica i desterritorializada, sembla per-
tinent rememorar Raymond Williams i les seves tesis sobre la «llarga
revolució», és a dir, la revolució entesa no segons una lògica de
transformació instantània, sinó segons la lògica de la llarga durada:
«La característica de la història d’allò que veig com la llarga revo-
lució és que aquestes fites, un cop assolides, són ràpidament absor-
bides i es defineixen noves expectatives en comú o, en cas que
faltin, preval un estat d’ànim d’estancament i inquietud.»41

41 Raymond Williams: The Long
Revolution. Londres i Nova York:
Columbia University Press, 1961.
Edició en castellà: La larga
revolución. Buenos Aires: Nueva
Visión, 2003, p. 14.
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