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La insurrecció de Les coses

La comunitat mèdica internacional està dividida entre els partidaris i els detrac-
tors de reconèixer clínicament la síndrome anomenada «trastorn per dèficit 
d’atenció» (TDA). Se’n debat la causa, es discuteix si té o no un origen genètic, 
la seva possible condició de malaltia mental –el terme «trastorn» sembla ser un 
nou apel·latiu a mig camí entre l’hàbit, controlable, i la bogeria, incontrolable–  
i el seu tractament, i milions de nens i adolescents del món occidental prenen 
pastilles cada dia per combatre’n els símptomes. Però també es debat la concepció 
mateixa de la intel·ligència humana amb la qual opera el diagnòstic d’aquesta 
nova síndrome, la nova histèria. D’una manera molt simple, els qui conceben el 
cervell com una màquina orientada a detectar i solucionar problemes creuen que 
aquest òrgan pateix un dèficit que causa un desajust en la concentració i, per tant, 
un problema greu d’operativitat, de rendiment. En canvi, hi ha qui creu que el 
pensament no estableix relacions directes entre problema i solució, sinó que per 
a cada cas inventa diferents solucions i formes molt diverses de multiplicar, indi-
rectament, les formes d’arribar-hi. La intel·ligència, es podria dir, funciona creant 
vies divergents que parteixen d’un problema i que poden arribar a més d’una 
solució. Són formes que, a primera vista, no sembla que tinguin res a veure amb 
la qüestió de partida, però que, a la llarga, reverteixen en les solucions potencials 
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a un problema. D’aquesta manera, la desatenció no és una síndrome, sinó una 
condició de la nostra ment, una condició explorada durant segles per la manera 
de fer dels artistes, els qui millor coneixen el que per a ells és un mètode d’inves-
tigació, un desordre necessari per a l’ordre. I el que ara succeeix és, potser, una 
multiplicació massiva de preguntes potencials i respostes possibles, produïda pel 
mateix sistema, no per una disfunció massiva del cervell a escala planetària.

El plantejament de l’artista Natascha Sadr Haghighian per a l’obra realitzada 
a la Capella MACBA es pot llegir en funció d’aquests paràmetres. Dos objectes 
banals i, en ells mateixos, poc eloqüents serveixen per multiplicar les maneres 
d’interpretar qüestions com el desenvolupament de la cultura material, la pro-
pietat de l’aigua o l’estatut del so en una concepció de l’art contemporani que 
privilegia sempre la vista i el tacte.

Només es permet una peça d’equipatge de mà, no pot excedir de sis quilos, 
ha d’acomodar-se a les mesures determinades per la companyia i per cada emba-
lum extra que es facturi s’ha de pagar. Aquesta és la política de les companyies 
aèries de baix cost. En la passarel·la que connecta la porta de l’avió amb l’aero-
port la gent no es mira, més aviat centra l’atenció en els embalums amb rodes que 
arrosseguen els altres passatgers. La preocupació és sempre la mateixa, entrar com 
abans millor, col·locar la maleta i asseure’s. Un exercici àgil, per evitar veure’s sot-
mès a la dinàmica d’un grup que entra en una màquina sovint massa estreta per 
permetre la fluïdesa en els moviments i sobrecarregada per les maletes que ningú 
no desitja facturar per estalviar-se temps i diners. La cerimònia de desembarca-
ment és semblant. Cada passatger anticipa els moviments que li permetran sortir 
ràpidament, amb el mínim contacte amb els altres, sense entorpir i sense veure’s 
sotmès a la seva matusseria. L’avió és un pur tràmit, l’important és guanyar 
temps perquè els pocs dies dels que disposem a la ciutat elegida, posem per cas 
Barcelona, no es vegin minvats per cap contratemps i perquè l’única experiència 
que quedi en el record sigui la de la ciutat i la dels plaers que ofereix.

Aquest ritual es converteix a més en un exercici únic d’observació i anàlisi 
d’un objecte-màquina i de la seva transformació històrica: l’avió. Percebem la 
distància entre els seients i recordem que abans la disposició era diferent. També 
els materials han canviat. Els seients no són de pell, han desaparegut els tapets 
característics de la part superior (primer de plàstic semirígid i després d’un mate-
rial semblant a la cel·lulosa –que ara s’utilitza per a les fundes dels coixins en vols 
de mitjana i llarga distància–) i els laterals són completament de plàstic, per bé 
que conserven una zona rugosa on descansen els braços, un tret que recorda que 
temps enrere eren d’un material que tenia textura. Els colors també han canviat. 
A mesura que la distància entre els seients desapareix, el plàstic adopta tonalitats 
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(Data de consulta: setembre de 2011)

Vídeo

Entrevista: Natascha Sadr Haghighian. De paso 
http://www.macba.cat/video
http://vimeo.com/27234867

http://youtu.be/qytQHQSDtsY

Àudio

Programa de ràdio: SON[I]A #103: Entrevista amb Natascha Sadr Haghighian sobre qüestions  
com la investigació artística, la relació entre art i política i la pràctica artística com a força per a l’emancipació

http://rwm.macba.cat/ca/sonia?id_capsula=678

Programa de ràdio: EXTRA: Com s’ha fet.... # 04 Natascha Sadr Haghighian.  
De paso. El funcionament tècnic de la instal·lació sonora explicat per la pròpia artista

http://rwm.macba.cat/ca/extra/extra_natascha_sadr/capsula

Fotografies

Fotografies de Rafael Vargas de la instal·lació de Natascha Sadr Haghighian,  
De paso, a la Capella MACBA

http://www.flickr.com/photos/macba/sets/72157627536049839/
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més clares, les tapisseries renuncien al llis i s’endinsen en els jaspiats, barreges de 
grisos i blaus que encobreixen el desgast i la brutícia causats per l’ingent nombre 
de passatgers i per la manca de temps per netejar un avió que passa tot el dia en 
trànsit. Un cop dins, ho veiem tots i entenem, encara que sigui de forma incons-
cient, de quina manera la nostra decisió de passar un cap de setmana llarg, uns 
dies, en una ciutat d’una altra latitud geogràfica i cultural es veu replicada per 
centenars, per milers de decisions idèntiques a la nostra, gestos idèntics, acom-
panyats, a més, d’objectes idèntics com les maletes individuals que arrosseguen 
homes, dones i nens.

Durant una sessió de treball a Berlín i a propòsit d’una reflexió sobre la 
transformació que es va iniciar amb la reunificació de les dues Alemanyes el 
1989, Natascha Sadr va incidir en el fet que, amb aquest pelegrinatge de trolleys 
de l’aeroport al centre de Barcelona, es té la sensació que tots contribuïm a ali-
mentar un mateix sistema, independentment de les raons que ens hagin portat 
fins aquí. Turistes i no turistes creen un curiós espai urbà on construcció cultu-
ral i consum van de la mà. En concret, la seva reflexió anava adreçada al nombre 
creixent de professionals de l’àmbit «creatiu» –músics, arquitectes, dissenyadors, 
etcètera– que es desplacen contínuament per fer la seva feina, o a la comunitat 
d’artistes que prenen la decisió d’anar a viure a una ciutat en la qual no hi ha 
oportunitats, però que fins fa poc era una de les més assequibles d’Europa i com 
aquest fet ha creat un flux constant d’entrada i sortida de la ciutat. 

De tornada a Barcelona, el soroll de les rodes de l’equipatge de mà sobre les 
llambordes i el paviment urbà comparteix protagonisme amb l’ampolla d’aigua. 
Ambdós objectes són els protagonistes de la seva instal·lació a la Capella MACBA: 
una maleta que es mou molt lentament i passa per sobre d’una ampolla d’aigua 
de litre i mig. La maleta sembla haver caigut per accident sobre l’ampolla, que ha 
aconseguit no ser aixafada pel pes del cos de l’equipatge però ha quedat atrapada 
per les barnilles metàl·liques de l’extensible. A la sorpresa davant d’aquesta estra-
nya banalitat en el context d’un espai d’art se suma la sensació que no semblen 
tenir amo; per tant, ja no són objectes, sinó andròmines que pertanyen a un altre 
món, a un altre context, a l’àmbit immediat de la Capella, però no a aquest lloc. 
La lentitud amb la qual s’arrossega la maleta resta dramatisme a l’escena, fins que 
ens adonem que això és a l’origen del so que s’escolta en tot l’espai. De fet, suspès a 
sobre de l’accident hi ha un micròfon que capta el cruiximent plàstic de l’ampolla, 
i un ordinador s’encarrega d’emetre-ho en directe per vuit canals d’àudio. Els 
altaveus estan distribuïts per les capelles laterals. No tots sonen alhora, de manera 
que es crea un efecte de resposta entre ells, un eco.
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Aquest objecte de plàstic, al qual hem vist incorporar diversos sistemes de 
tancament que condicionen l’acte mateix de beure en públic i que en més d’una 
ocasió fan trontollar les concepcions tradicionals del decor, apunta a més a un 
altre fet: la privatització de l’aigua. La industrialització i la comercialització de 
l’aigua passen per la compra dels brolladors tradicionals, que es converteixen 
en propietat dels grans grups del sector alimentari. El 1998 el nostre país con-
sumia uns 80 litres d’aigua envasada per persona i any; avui ens acostem al que 
s’anomena la «maduresa» del mercat, amb aproximadament 140 litres per cap.

Aquesta escena s’ha d’entendre com una proposta per reflexionar sobre  
la història de la producció i el consum dels objectes, sobre la importància d’aquesta 
història en la història de les idees, sobre la cultura i sobre la forma en què els 
objectes representen el que podríem anomenar petits inferns del món civilitzat. 
Des del principi mateix de la modernitat, de la gran relació –atès que n’hi ha 
hagut d’altres anteriors, però a una altra escala– entre l’home i la màquina i 
les coses que aquesta produïa de forma uniforme i incessant, se somnia amb la 
insurrecció del que és humà i amb la insurrecció de les coses.

Allò material

La primera aparició del terme «material» referit a la cultura data del segle xix. 
En els seus diaris de viatge, William H. Prescott esmenta constantment la civi-
lització material de Mèxic en l’antiguitat. L’estudi dels objectes, com també de 
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la distinció entre objecte, cosa, artefacte i obra, és una de les tasques dels antro-
pòlegs, que des de finals del segle xix i principis del xx s’esforcen a entendre 
la capacitat de l’home per convertir un material en utensili. Tanmateix, va ser 
l’historiador de l’art George Kubler, deixeble d’excepció d’Henri Focillon, qui en 
els seus estudis sobre art precolombí, i en concret en el seu llibre La configuració 
del temps (1962), va encunyar el terme «cultura material» per referir-se a aquesta 
condició comuna que comparteixen tots els objectes, artístics o no, produïts per 
la mà de l’home. Vet aquí l’origen d’una gran tensió ontològica i epistemològica 
entre tots els artefactes que ens envolten, uns marcats per l’ús, altres per la per-
cepció, per la condició d’excepció en el món de les coses.

Els objectes extraordinaris, i no el comú de les coses, comparteixen amb 
l’art un espai cultural. Les coses capaces de sorprendre l’espectador per la seva 
factura o per les seves qualitats són les encarregades d’anar engrandint l’horitzó 
del que es coneix i, per tant, d’introduir-hi un nou món. D’introduir el que no 
tenia nom, l’artefacte, «allò», en el món de la cultura. Aquest gir és el que avui 
denominem cultura dels objectes, cultura del que és material. 

Es tracta d’objectes i coses que són el producte d’un coneixement cientifi-
cotècnic i l’origen de canvis en el nostre comportament: asseure’s d’una forma 
diferent, beure d’una altra forma o modificar la mida d’una imatge en una pan-
talla movent només els dits. Tots aquests gestos habitaven en la possibilitat i 
ara, gràcies a les coses, a objectes tangibles, també són tangibles, reals. Apareix 
així una nova visió d’aquests objectes-productes de la indústria, la gran eina de 
l’home europeu, que permet mostrar aquestes coses en les exposicions universals 
de la mateixa manera que s’exposaven els vestigis arqueològics testimoni de les 
passes de l’home cap «endavant». I en aquest avanç incessant de l’home des de 
les coses s’inscriu una altra informació: la informació sobre aquells que com a 
grup fan possible determinats objectes. Els objectes de la burgesia, per exemple, 
són selectes, conformats per un gust molt determinat i una comprensió molt 
particular de la relació entre el cost de producció i el de consum. Els objectes 
produïts industrialment, en canvi, segueixen una lògica molt diferent que s’ha 
imposat a aquests altres objectes, més exclusius, més propis d’un grup i no d’una 
societat, per dir-ho d’alguna manera. Però la novetat no només emergeix en el 
terreny dels objectes, sinó que un ampli ventall de materials entra en escena. 
Són materials associats també al gust i, el que és més important, a l’experiència 
immediata del que és nou, del futur. Són materials que, com el plàstic, funcio-
nen com texts fundacionals d’una nació, els Estats Units, i una manera d’enten-
dre la indústria i la seva relació amb la societat civil, els consumidors.
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L’ampolla de plàstic és un dels objectes més destacats d’aquesta comunitat. 
La primera ampolla que podríem anomenar «de plàstic» es va fabricar el 1947. 
El desenvolupament de la indústria de les begudes gasoses als Estats Units va 
potenciar en gran mesura la investigació sobre aquest material i els seus usos 
per a la indústria alimentària, i el plàstic va començar la seva carrera ascendent 
en el sector des de la seva introducció gradual a partir de 1960. Fins a 1970 no 
va aparèixer al mercat la primera ampolla de tereftalat de polietilè, un polièster. 
La història del plàstic transparent està unida a la de la lluita entre dos grans de 
la indústria per aconseguir el material idoni i patentar el polièster ideal per a la 
industria alimentària: Imperial Chemical Industries (ICI) i DuPont. La carrera 
va començar a Europa. ICI era la principal companyia química de l’imperi bri-
tànic i DuPont, una empresa creada el 1802 per un químic francès, Eleuthère 
Irénée du Pont de Nemours, que va fugir de la revolució francesa i va fundar 
la societat amb seu a Delaware. Des de fa més d’una dècada, la reconvertida 
DuPont (DuPont Teijin Films) té la patent i és productora única de Mylar®, 
Melinex®, Teijin®, Tetoron®, les pel·lícules de polièster PET (el material de totes 
les ampolles), Teonex®, les pel·lícules de polièster PEN i Cronar®.

L’oblit 

L’expressió «medi ambient», que en l’idioma anglès només requereix d’un terme, 
environment, va començar a utilitzar-se de forma regular en anglès modern durant 
la segona meitat del segle xvii, però fins a mitjan segle xix no es va fer servir per 
referir-se al conjunt de circumstàncies que creen, que formen, un cercle al nostre 
voltant. En general, el medi ambient al·ludeix al conjunt de valors naturals, soci-
als i culturals existents en un lloc i en un moment determinats, que influeixen 
sobre la vida de l’home i les generacions futures. És a dir, el concepte de medi 
ambient engloba no només el mitjà físic (terra, aigua, atmosfera) i els éssers vius 
que hi habiten, sinó també les interrelacions entre ambdós que es produeixen a 
través de la cultura, la sociologia i l’economia.

Fins a la dècada dels seixanta el terme no es va utilitzar per descriure la 
nostra relació amb la Terra, concretament a Wilderness and the American Mind 
(1967), on l’historiador de la cultura Roderick Nash va anomenar la transfor-
mació produïda en el si de les relacions de l’home amb la naturalesa. El llibre de 
Nash va iniciar el pensament mediambiental i aquesta altra manera de descriure 
la relació entre home i entorn va coincidir en el temps amb l’afany de la indústria 
per esbrinar la combinació química perfecta per fabricar plàstic per a envasats. 
Un dels aspectes més interessants i menys estudiats de l’obra de Roderick Nash és 
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la seva font i inspiració per escriure un llibre que es considera clàssic en estudis 
mediambientals: Henry David Thoreau. Aquest filòsof americà va utilitzar el 
terme que es relaciona amb el caràcter del que és eminentment americà, wilder-
ness (el que és salvatge, el que té lloc sense l’home), per distingir-lo del que és 
salvatge, wild, com a atribut del caràcter o qualitat d’una cosa o un individu. 
Wilderness és un lloc i wild, un estat mental. Però a diferència del que es pugui 
creure, aquestes dues entitats no existeixen per separat, sinó que apareixen de 
forma simultània. Gràcies al fet que en la naturalesa hi ha paratges que semblen 
estar a l’empara de l’home, superfícies infinites que ens aboquen a una escala i 
a una naturalesa que sembla haver-se oblidat completament de l’existència dels 
individus, podem experimentar el que és salvatge en nosaltres mateixos. La con-
dició de rebel·lia que ens ajuda a entendre els límits de la condició social, com 
també les normes que la regulen, depenen al seu torn no del caràcter, sinó del fet 
natural que ens mostra aquest infinit. Som u amb la condició natural i aquesta 
comprensió és la que potencia una subjectivitat diferent, radical, capaç de deso-
beir, de no acceptar les normes: els envasos.

Escoltar, beure, obeir 

Les expectatives de veure un espai conegut, o bé per anteriors visites o bé per 
la seva tipologia, que coneixem encara sense conèixer-la, queden en suspens en 
entrar en l’espai. La Capella MACBA és nua, no sembla alterada per cap inter-
venció tret del so, que copa la totalitat del lloc, no és un fet puntual. Que és una 
presència totalitzadora queda clar només entrar; mirem els altaveus perquè són 
la font del so, però no el so mateix. Triguem uns instants a saber què fer amb la 
mirada, potser res, potser abstreure’ns uns instants i escoltar. El so és un marc 
primari. A diferència d’un objecte, sigui artístic o no, no té una forma precisa i 
per tant es resisteix a la descripció, a la concreció, a la representació. Aquesta és 
la causa del so que se sent amplificat en directe en l’espai.

Tot material és eloqüent. El material de plàstic semirígid modelat d’una 
ampolla produeix un so molt característic. Quan es pressiona una ampolla buida 
de plàstic el so que resulta és desagradable, agut, crispat. Quan la pressió remet i 
l’objecte torna a la seva forma original és com si quedés alleujat. Fa la impressió 
d’oferir resistència a voler canviar de forma, d’insistir a tornar sempre a la forma 
industrial original. Sembla voler ser sempre ampolla i no un residu de plàstic. Per 
això es produeix aquest so peculiar irritat i irritant. 

En canvi, els sons naturals gairebé mai resulten incòmodes i l’única raó 
que explica aquest fet és la seva font, el seu origen. Un so natural té una càrrega 
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d’informació necessària per llegir els esdeveniments de la naturalesa: la presència 
d’aigua, el lliscament de terra, la proximitat de l’oceà, d’una tempesta, etcètera. 
Un so artificial explica una altra història. El so d’una màquina, d’un objecte, és 
un soroll, el soroll. No parla de la naturalesa, sinó de la seva transformació, de 
cultura, de producció, de consum. Són sorolls que ens eixorden, que ens alteren.

Una ampolla de plàstic no és una màquina eixordadora i tampoc l’especta-
dor es deixa sorprendre fàcilment per l’estrèpit d’un objecte quotidià amplificat 
en diversos canals. Hi ha quelcom salvatge, tanmateix, per utilitzar l’expressió de 
Thoreau, en el caràcter d’aquesta ampolla i quelcom violent en la insistència 
d’aquest altre objecte, la maleta de cabina, l’objecte singular que passa per sobre 
d’aquesta altra cosa. L’equipatge de cabina és un fet recent. La primera maleta 
individual amb rodes es va presentar al mercat el 1989 i va ser l’ocurrència d’un 
pilot de la companyia aèria nord-americana Northwest Airlines. Robert Plath 
tenia un problema similar al de Queequeg, l’arponer del Pequod a la novel·la 
de Herman Melville Moby Dick, qui reclamava insistentment unes rodes per 
les caixes i els barrils que permetessin desplaçar-los fàcilment per la coberta del 
balener. L’equipatge de cabina mereixeria un text en ell mateix. És una adaptació 
a la modalitat descrita pel biòleg Jean-Baptiste Lamarck sobre el canvi biològic 
que s’opera no en els òrgans dels humans i els éssers vius en general quan es veuen 
alterades les circumstàncies, sinó en els objectes i els artefactes que modifiquen 
la seva mida, la seva forma i les seves qualitats físiques i alteren al seu torn el 
comportament humà. L’objecte que «atropella» mecànicament l’ampolla d’aigua 
transparent és un exemplar recent de maleta individual, una maleta concebuda 
per a la cabina però que s’ha convertit, amb la introducció dels vols de baix cost, 
en el símbol del viatge llampec, de cap de setmana. Una maleta arrossegada per 
un individu i que conté els estris necessaris perquè aquest mateix ésser passi uns 
pocs dies agradables en el destí escollit. Les maletes de cabina tenen rodes, la 
qual cosa permet que desembarquin més ràpidament no només els pilots, sinó 
la totalitat del passatge, de manera que el temps entre l’aterratge i l’enlairament 
d’un avió es redueixi al mínim. Els objectes individuals proporcionen una mobi-
litat diferent a la dels objectes que pertanyen a més d’un individu. Cada un 
s’apressa a agafar el que és seu i sortir. Aquest nou sentit de la individualització 
dels objectes el comparteixen amb les ampolles d’aigua. Tampoc elles pertanyen 
a la parella o al grup. També les ampolles són, cada cop, envasos individuals.

És aquí quan la relació a la qual es referia Thoreau entre el paratge (obert, 
inexplorat, sense límits, salvatge) i l’individu (condicionat, ancorat, limitat cada 
cop més) torna a tenir interès per pensar la nostra relació entre l’aigua, un bé 
comú primordial per a la vida, i el recipient. En la capella lateral –coneguda com a 
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Capella Renaixentista– l’artista ha inclòs una imatge d’una font molt particular 
de la història de la ciutat i amb això ha fet referència a un important esdeveni-
ment històric: l’«alliberament» de l’aigua durant la Guerra Civil.

En concret, es tracta de la col·lectivització de la Societat General d’Aigües 
de Barcelona, que es va produir de 1936 a 1938 i que va facilitar l’extensió de la 
canalització d’aigua potable als barris més pobres, com també la gratuïtat del 
subministrament. La imatge mostra un ciutadà barceloní abastint-se d’aigua, 
lliurement. Va acompanyada d’un fragment del llibre ja clàssic de George Orwell 
Homenatge a Catalunya en el qual l’autor descriu una escena semblant. És un 
gest simple relacionat amb un esforç, el de la lluita per la supervivència a meitat 
d’una contesa, en un moment en què la ciutat estava sota el foc de les bombes de 
l’exèrcit nacional. No massa lluny d’aquesta imatge tenim un objecte, una font 
feta amb un material fora del normal: una pila de catàlegs d’IKEA. Semblen tots 
iguals i ho són tret pel fet que pertanyen a països diferents: Alemanya, Espanya 
–amb les seves versions en català i castellà–, França i Anglaterra. Idèntics, com els 
envasos d’aigua, però diferents, adaptats lleugerament al consum de cada Estat, de 
cada nació. IKEA, una multinacional sueca creada el 1937 per Ingvar Kamprad 
i batejada amb unes sigles que responen al nom del seu fundador seguit del de 
la granja on va créixer, Elmtaryd, i la població on estava ubicada, Agunnaryd: 
I-ngvar, K-amprad, E-lmtaryd, A-gunnaryd. El lema històric de la companyia, 
Tot bell per al dia a dia –avui reconvertit en Un dia a dia millor–, explicava la 
intenció no només de produir utensilis bàsics, estris de cuina, vaixelles i mobles 
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per al major nombre de persones, sinó de fer que aquests objectes fossin bonics, 
que responguessin a criteris estètics alhora que funcionals. Com l’aigua, el dis-
seny havia de fluir en una societat democràtica en la qual la diferència entre clas-
ses fos cada cop menor, on els codis de representació que signifiquen els objectes 
fossin els mateixos per a tots. IKEA flueix, com l’aigua envasada, i representa 
no només una marca, sinó un ideal que ha transformat els interiors de Suècia i 
també de molts altres llocs, creant una norma, un panòptic en el qual no reco-
neixem un ideal sinó un imperatiu econòmic. Un model de racionalització dels 
objectes de primera necessitat, de la mateixa manera que l’envasat de l’aigua fa 
innecessària l’existència de les fonts públiques. Podrien dir-se moltes coses dels 
models democràtics que de forma gairebé ingènua proclamen les grans empreses 
supranacionals. Si un dels trets de la democràcia és l’acceptació de codis norma-
tius i la validació de les decisions seguint processos ben definits i transparents 
per al conjunt d’una comunitat, caldria preguntar-se per les diferències amb les 
grans empreses que proclamen seguir un programari social molt similar. Es posa 
ara en relleu l’accés a l’aigua o als bens que abans només estaven a l’abast d’altres, 
se subratlla la normativització de tots els béns de consum, es mostra cada cop més 
interès per la mediació, per no deixar res fora de l’abast del sistema, per fomentar, 
al cap i a la fi, els envasos.

Chus Martínez
Directora de l’oficina curatorial de documenta 13
Comissària associada del MACBA
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