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Acción Cultural Española (AC/E) participa en aquesta revisió crítica sobre la iniciativa 
que Antoni Abad va posar en marxa el 2004, megafone.net. Aquest projecte d’art 
i comunicació social fa un decenni que és a internet donant visibilitat i oferint una 
via d’expressió a col·lectius que transiten al marge de les xarxes de socialització 
actuals, i per fer-ho utilitza dinàmiques relacionals i dispositius mòbils intel·ligents.

megafone.net proposa a aquests col·lectius enregistrar en suport sonor i visual 
(vídeos i fotografies) les seves experiències i opinions, que expressen o en 
trobades presencials o a través de telèfons mòbils. Els enregistraments alimenten 
la web immediatament, de manera que queda convertida en un megàfon digital 
d’experiències, propostes i veus que altrament es perdrien.

Anys abans que la ciutadania recorregués massivament a les tecnologies de la 
informació i la comunicació per fer-se sentir i que les administracions públiques 
incorporessin polítiques actives per reduir l’escletxa tecnològica en la nostra 
societat, megafone.net va sorgir com un projecte pioner que ha sabut articular d’una 
manera racional i creativa un mètode per dotar de suport digital la veu i la imatge 
de persones en situacions d’aïllament social, ja sigui per la pertinença a grups 
marginals, per patir limitacions funcionals o sensitives o perquè senzillament no 
tenen oportunitats per accedir a la tecnologia.

AC/E felicita Antoni Abad per haver ideat un projecte tan necessari en una societat 
com la nostra, en què el pes de les majories socials i la capacitat que tenen 
d’exercir una pressió real sobre les decisions col·lectives deixa lliure el camí a 
iniciatives creatives com ara megafone.net i als poders públics perquè articulin 
propostes que dotin de presència mediàtica les minories.

Volem agrair als autors d’aquests assajos, així com als comissaris de la mostra  
–Cristina Bonet, Roc Parés i Soledad Gutiérrez–, la capacitat per dotar d’estructura 
narrativa els materials que el projecte ha anat recopilant, de manera que tant el 
lector com el visitant comprenguin la transcendència del projecte. Per acabar, la 
nostra gratitud es fa extensiva al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
per confiar en AC/E per difondre fora de les nostres fronteres una visió moderna, 
compromesa i real del nostre país.

Teresa Lizaranzu

Presidenta

Acción Cultural Española (AC/E)



El museu, la xarxa i el megàfon

Des de la seva fundació l’any 1995, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) ha estat atent a les relacions entre l’art i les xarxes. De bon començament, 
el paper de la xarxa en tant que espai públic digital i el paper del museu com 
a servei públic cultural van orientar un treball intens que buscava implicar tots 
els departaments en el desenvolupament de les funcions del museu. I va ser 
precisament Antoni Abad el primer artista que el MACBA va acollir en la seva 
pionera incursió a internet com a espai d’experimentació i creació, en col·laboració 
amb la Universitat Pompeu Fabra.

Més enllà de l’emblemàtic edifici blanc de Richard Meier, el MACBA ha trobat 
a internet un àmbit on desenvolupar formes de treball (complementàries a les 
presencials) entre artistes i nous públics: des d’aquell Sísif,1 amb el qual Abad va 
enllaçar Barcelona i Wellington, als nostres antípodes planetaris, l’any 1996, passant 
per l’exposició en línia Conexión remota (2001)2 o per la presentació de Z 
(2002),3 fins a arribar a Ràdio Web MACBA (2006).4 Només són alguns exemples 
destacables del que han donat de si, fins avui, aquestes beceroles de la dimensió 
museu-xarxa. I ara, quan gairebé han passat vint anys i internet ha adquirit uns 
trets generals marcadament comercials, el MACBA dedica una exposició i aquesta 
publicació a megafone.net, un projecte participatiu, sense afany de lucre 
i calculadament distanciat del món corporatiu.

megafone.net fa front a les complexitats de la producció cultural i la pràctica 
artística en el segle xxi; qüestions com ara la del regionalisme enfront de la 
internacionalització o la de la identitat cultural enfront de la indústria cultural estan 
presents en l’esperit crític d’aquests treballs. Però no ho estan com a formulacions 
discursives ni tampoc en forma de manifestos contestataris: megafone.net s’elabora 
des d’una performativitat col·lectiva, en què aquestes complexitats emergeixen de 
les associacions i del qüestionament dels límits entre l’artista, les institucions 
culturals, els dispositius, els col·lectius i els indrets.

En aquest llibre hi conflueixen una gran diversitat de punts de vista sobre el que han 
estat els primers deu anys de megafone.net, una diversitat que resumeix, a petita 
escala, les aportacions dels més de 260 participants que han col·laborat amb Abad en
la construcció d’aquesta experiència d’art i comunicació social amb la implicació 
de tretze col·lectius (també ben diversos), entre els anys 2004 i 2014. El paper del 
MACBA en aquesta publicació rau precisament a procurar un espai protegit on 
aquesta diversitat de veus no apareix només en tant que objecte d’estudi sinó com 
a veritable associació entre subjectes agents, dispositius i temporalitats dels quals 
ha emergit això que avui és megafone.net. I megafone.net és un projecte de creació 

1. <http://iua.upf.edu/?q=ca/node/157>. 
2. Una tria d’obres de net.art, comissariada per Roberta Bosco i Stefano Caldana, en el marc de 
l’exposició Antagonismes. <http://www.macba.cat/ca/expo-conexion-remota>.
3. La mosca d’internet, una veritable xarxa social avant la lettre amb la qual el mateix Abad va parasitar 
el MACBA, els anys 2002 i 2003. <http://www.macba.cat/ca/expo-zexe>.
4. Un projecte radiofònic pioner en el nostre panorama que explora les possibilitats d’internet i el mitjà 
de la ràdio com a possibles espais d’exposició i de síntesi. <http://rwm.macba.cat>.



col·lectiva constituït per vincles inestables que, com diria Latour,5 són incerts, fràgils 
i controvertits. I són aquests atributs, precisament, els que justifiquen que el MACBA 
continuï present, solidàriament implicat en el futur de megafone.net.

Aquesta revisió crítica no hauria estat possible sense el suport d’Acción Cultural 
Española (AC/E) ni sense la col·laboració del Mobile World Capital Barcelona. El 
Laboratorio Arte Alameda i el Centro Cultural de España en México, Matadero 
Madrid i la Pinacoteca do Estado de São Paulo faran viure de nou aquest treball 
en alguns dels contextos que el varen generar al llarg de la seva història amb el 
concurs de l’AC/E. Vull agrair molt particularment la generositat de l’artista, així com 
l’aportació de Roc Parés en l’edició científica d’aquest volum, i també la implicació 
de Cristina Bonet, que ha assegurat el treball de comissariat i coordinació des del 
MACBA, juntament amb Soledad Gutiérrez i els equips d’audiovisuals, fonamentals 
en aquest projecte.

Bartomeu Marí
Director

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

5. Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford, Oxford 
University Press, 2005. 
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megafone.net/2004-2014
Roc Parés

Introducció

Aquest llibre vol presentar megafone.net al públic en general així com als 
estudiosos de la cultura actual. Es tracta d’una sèrie de treballs de creació 
col·lectiva, territorialment dispersos, interdisciplinaris i innovadors que han estat 
reconeguts internacionalment1 com a pioners en l’art i la comunicació social del 
segle xxi.

Iniciats l’any 2004, aquests projectes d’art amb comunitats digitals, ideats 
i dirigits per l’artista català Antoni Abad,2 arriben ara als deu anys d’existència 
encara en constant evolució. És un bon moment per valorar aquesta etapa en 
conjunt. Amb aquest propòsit hem aplegat alguns dels textos més significatius 
dels molts que s’han publicat fins ara i n’hem encarregat de nous a estudiosos, 
participants i col·laboradors en els projectes. Els punts de vista i les metodologies 
van des de la història i la crítica d’art fins a l’etnografia, passant per la teoria de  
la comunicació i pel pensament social i polític. Confiem que aquest conjunt  
de textos permetrà assimilar la complexitat de megafone.net i ajudarà a valorar-ne 
la rellevància tecnocultural.

Aquests deu anys de treball de megafone.net tenen en comú el 
desenvolupament d’estratègies innovadores de comunicació fetes a mida per 
a diversos col·lectius amb risc d’exclusió social. Amb aquest llibre ens hem 
proposat destacar la singularitat d’aquests treballs que, tossudament, es 
resisteixen a promoure el consum. Aquest tret característic distancia megafone.net 
de la gran majoria de les plataformes genèriques de comunicació així com de  
les xarxes socials convencionals. Podem avançar que megafone.net es 
caracteritza per l’ús innovador del mitjà interactiu (mòbils intel·ligents, ordinadors, 
xarxes) des d’una concepció de l’art com a servei públic, gratuït i sense ànim 
de lucre que posa l’experiència de grups vulnerables al servei del conjunt de la 
societat.

Tot i la diversitat dels materials i punts de vista que formen aquest llibre, és 
ben probable que els lectors detectin una complicitat comuna en la reivindicació 
d’internet com a espai públic digital i una resistència a l’espectacularització de  
les identitats, que s’ha forjat sobretot amb els treballs de megafone.net.

Una nova generació d’artistes digitals, aliens al mercat de l’art, i que sovint 
treballen en equip, mostra la mateixa fúria utòpica i la innovació radical que va 
caracteritzar els col·lectius de les avantguardes modernes. No sabem encara si l’art 

1. L’any 2006 Antoni Abad rep el Golden Nica en la categoria Digital Communities pel projecte 
canal*ACCESSIBLE, dins megafone.net (llavors zexe.net). Es tracta, ni més ni menys, del primer 
premi del concurs més prestigiós d’art electrònic a escala internacional, el Prix Ars Electronica.  
El jurat estava format per Steven Clift (Estats Units), Andreas Hirsch (Àustria), Peter Kuthan (Àustria)  
i Lara Srivastava (Canadà). Arxiu del Prix Ars Electronica: <http://90.146.8.18/en/archives/prix_
archive/prixJuryStatement.asp?iProjectID=13731> [Consulta: agost de 2013].
2. Antoni Abad i Roses neix a Lleida l’any 1956 i viu a Barcelona, ciutat des d’on ha desenvolupat 
gran part de la seva carrera artística professional en àmbits ben diversos, entre els quals destaquen 
l’escultura, la fotografia, el vídeo i l’art específicament creat per a internet.
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innovador de l’actualitat l’anomenarem «d’avantguarda», però, sens dubte, l’abast 
crític i experimental del seu discurs dins i fora de la xarxa és innegable, encara que 
–o justament per això– no encaixin en cap dels «ismes» que hem après dels llibres 
d’història de l’art.

 —Eduardo Kac3

Podem témer que el món es torni, en lloc d’una democràcia generalitzada, una 
aristocràcia on hi hagi pols en què es concentrin el saber, els diners i el poder, i una 
massa de consumidors i una massa encara més gran de no-consumidors, els exclosos 
tant del consum com del saber.

En un món capitalista on la finalitat de tot és acumular capital, el paper de les 
imatges a través dels mitjans com la televisió o internet és fer consumir.

—Marc Augé 4

Quan unes persones es reuneixen per expressar la seva indignació i per reforçar 
la seva existència plural a l’espai públic, alhora estan fent una reivindicació més gran: 
volen ser reconegudes i valorades, exerceixen el seu dret a fer-se veure i a ser lliures, 
fan una crida a una vida digna. Aquests valors formen part de les reivindicacions 
particulars, però també exigeixen una reestructuració profunda del nostre sistema 
socioeconòmic i polític.

—Judith Butler 5

Antecedents de megafone.net

Primers passos a internet

megafone.net sorgeix arran d’una arriscada inversió d’Antoni Abad a partir del 
seu propi capital creatiu que, en forma de prestigi internacional, havia anat 
acumulant durant els primers 25 anys de carrera artística individual. Aquest 
reconeixement havia tingut el seu punt àlgid l’any 1999, en què Harald Szeemann 
el selecciona per a la Biennal de Venècia. El moment d’invertir aquest capital 
arriba quan l’any 2004 el Centro Cultural de España en México el convida a fer 
una exposició individual de la seva obra. En aquell moment, la producció d’Abad 
tenia la part més visible en el món de les galeries,6 en la seva experimentació 
amb el llenguatge audiovisual en forma de videoinstal·lacions. Abad, en comptes 
d’acceptar la invitació tal com li arriba, planteja una contraproposta audaç: 
convertir l’espai expositiu en un espai de recerca i experimentació social.  
La decisió d’invertir el seu prestigi com a artista visual en una dinàmica cultural 
encara sense uns referents reconeguts no és fruit de la improvisació. Abad ha 
estat treballant des del 2001 en un projecte que és clarament un exemple d’art 
i xarxes socials. Ens estem referint a Z,7 un autèntic experiment de web 2.0 

3. «Interactive Art on the Internet», a Karl Gerbel i Peter Weibel (eds.), Mythos Information. Welcome 
to the Wired World, Viena/Nova York, Springer-Verlag, 1995, p. 170-179.
4. Ignasi Aragay, «Entrevista amb Marc Augé», Barcelona Metròpolis, octubre-desembre 2009. 
<http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/arxiu/ca/page9763.html?id=21&ui=278> [Consulta: març de 2013].
5. Judith Butler, «For and Against Precarity», Tidal, núm. 1, desembre 2011. <http://www.e-flux.com/
wp-content/uploads/2013/05/7.-Butler_Precarity.pdf> [Consulta: març de 2013].
6. Especialment amb Antoni Estrany, a Barcelona, amb Oliva Arauna, a Madrid, i amb Brito Cimino, 
a São Paulo.
7. Originalment allotjada en el domini específic zexe.net, la mosca encara es pot trobar i descarregar 
(tot i que no és del tot compatible amb els sistemes operatius actuals) a http://megafone.net/Z.
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avant la lettre,8 antecessor directe dels projectes d’art i comunitats digitals de 
megafone.net.
Z va ser un projecte basat en la conceptualització, el disseny i el 
desenvolupament d’un programa informàtic anomenat z.exe que intervenia  
en els ordinadors personals de les persones que voluntàriament decidien 
instal·lar-se’l. Z és una peça de software art avui encara conceptualment vigent 
que funcionava amb un programa fet a mida (aquest, sí, ja obsolet) que es 
manifestava visualment i acústicament en una mosca. La mosca era un agent 
infiltrat en la interfície d’usuari de l’ordinador que apareixia només quan aquest 
es connectava a internet. I, com a tal, dificultava la funció de la informàtica i 
qüestionava la relació de les persones amb els ordinadors i les xarxes. Però 
la mosca d’Abad era més que un element audiovisual creat per subvertir la 
interactivitat informàtica; qui s’instal·lava la mosca disposava d’un canal de 
comunicació amb la resta d’usuaris de z.exe i passava a formar part d’una 
comunitat. Cada mosca que s’integrava en aquesta comunitat tenia un «codi 
genètic» que en determinava l’aspecte (fenotip) i el comportament (genotip). 
El codi genètic vinculava cada mosca amb la resta de la comunitat com si 
fos una mena d’arbre genealògic que tingués l’arrel en la mosca «mare», que 
s’havia llançat a internet el 13 de maig de 2001. L’activitat de totes les mosques 
(comptades exhaustivament en píxels recorreguts, noves instal·lacions o 
«naixements», desinstal·lacions o «defuncions», temps de connexió o «hores 
de vol») s’enviava constantment a un servidor central (http://zexe.net), en què 
qualsevol persona podia seguir, en temps real, l’evolució de l’eixam. En aquest 
servidor hi havia també uns gràfics que permetien conèixer la població total, el 
parentesc i la distribució geogràfica de les mosques digitals. Però, a diferència 
de la informació estadística que es concentrava en un servidor, les mosques 
permetien als seus usuaris enviar-se missatges de text amb un protocol P2P (peer 
to peer), evitant així que els missatges entre mosques passessin per un servidor 
central. Aquesta peculiaritat en l’arquitectura de la xarxa va ser una decisió presa 
amb tota la intenció per l’artista: a diferència de la majoria de serveis comercials 
de comunicació interpersonal de l’època, z.exe era un sistema de comunicació 
gratuït, sense publicitat i horitzontalment distribuït, és a dir, descentralitzat. Que 
l’artista triés aquest protocol P2P s’ha d’entendre com una decisió estètica: en 
aparença no hi ha diferència entre enviar i rebre missatges directament de mosca 
a mosca o bé indirectament, com es fa amb un sistema habitual de missatgeria 
instantània centralitzat. Però la tria d’aquest protocol permet crear un espai de 
comunicació horitzontal, no jeràrquic, que denota la voluntat expressa de no situar 
l’artista en un lloc central. És a dir, la tria del P2P no implica una diferència aparent 
en l’ús però sí una enorme diferència política. Com podrem comprovar, aquesta és 
una decisió estètica que marcarà la pauta dels futurs treballs d’Antoni Abad i molt 
especialment dels treballs amb col·lectius de megafone.net.
Amb la mosca d’internet, Abad va començar el seu exitós recorregut en 
la creació de comunitats digitals: més de quinze mil persones arreu del món van 
arribar a tenir la seva pròpia mosca i només un 10% es van instal·lar en 
ordinadors situats en la zona horària en què Abad tenia la seva base, a Barcelona, 
al GMT+1. El projecte Z va passar per diverses fases de desenvolupament amb la 
implicació d’institucions de gran prestigi com Le Fresnoy - Studio national  

8. Mentre que Z va començar l’any 2001, el concepte web 2.0 no es va començar a introduir fins a 
l’O’Reilly Web 2.0 Conference (San Francisco, Califòrnia, 5-7 d’octubre de 2004). <http://web2con.
com/pub/w/32/presentations.html> [Consulta: agost de 2013]. 
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des arts contemporains, de Tourcoing, a França, i el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona, i va rebre el suport del Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya. D’entre 
les múltiples presentacions públiques de Z en destacarem tres: primerament, 
l’exposició internacional Net_Condition,9 de 1999, possiblement l’exposició més 
important d’art en la xarxa del segle xx, organitzada pel ZKM de Karlsruhe, 
l’ICC de Tòquio, l’steirischer herbst 1999 de Graz i el MECAD de Sabadell. 
En segon lloc, la que es va preparar amb motiu del congrés internacional de 
cibercultura Ligações/Links/Liaisons, a cura de José Bragança de Miranda i Maria 
Teresa Cruz, al Museu de Arte Contemporânea de Serralves, de Porto (2001).10  
I, finalment, The Real Royal Trip / El real viaje real, una exposició comissariada 
per Harald Szeemann al MoMA PS1, de Queens, a Nova York (2003),11 on Abad 
va disseminar deu milions d’etiquetes adhesives amb la imatge i l’adreça web 
des de la qual es podia descarregar el fitxer executable de la mosca i seguir les 
estadístiques de la comunitat.
Com a conseqüència de l’excel·lent acollida del públic, Z va rebre destacats 
premis internacionals: l’any 2003 un jurat especialitzat li va concedir la menció 
d’honor en la categoria Net Vision / Net Excellence del prestigiós Prix Ars 
Electronica, a Linz, Àustria.12 Amb aquest mateix projecte –l’any anterior i com a 
conseqüència d’haver estat exposat al MACBA–, Abad ja havia estat distingit amb 
el Premi Ciutat de Barcelona en la categoria de multimèdia.13 
Un altre aspecte molt destacable del projecte Z és que ja hi trobem la 
col·laboració de Daniel Julià i Eugenio Tisselli en la programació i de Mery Cuesta 
en la difusió. Els tres col·laboradors han estat molt presents en la trajectòria 
d’Abad. Daniel Julià ha treballat amb Abad com a programador informàtic en 
diversos projectes. Alguns dels més destacables són la peça d’art en xarxa 
titulada 1.000.000 (de l’any 1999)14 i una deliciosa videoinstal·lació de petit  
format titulada Pluto (2002). Amb 1.000.000, Abad va guanyar el premi Arco 
Electrónico el 1999 i així va convertir-se en la primera peça de net.art adquirida 

9. D’entre l’equip de comissaris que va organitzar aquesta destacada exposició va ser Claudia 
Giannetti qui va convidar Abad a presentar Z. <http://on1.zkm.de/netcondition/navigation/barcelona> 
[Consulta: agost de 2013].
10. José A. Bragança de Miranda, Maria Teresa Cruz (eds.), Crítica das ligações na era da técnica: 
ligações, links, liaisons, Lisboa, Tropismos, 2002.
11. Kevin Power, Octavio Zaya (eds.), The Real Royal Trip / El real viaje real, Nova York, MoMA PS1, 2004. 
12. Ed Burton (Regne Unit), Joshua Davis (Estats Units), Casey Reas (Estats Units), Steve Rogers 
(Regne Unit), Yukiko Shikata (Japó), membres del jurat de la categoria Net Vision / Net Excellence 
del Prix Ars Electronica 2003 van argumentar: «Antoni Abad: Z. Antoni Abad crea una xarxa 
orgànica extremament insòlita a partir d’una mascota com a extensió de la naturalesa humana. La 
materialització de la xarxa en forma de mosca és fascinant. Estem davant d’una manera de pensar 
d’allò més original que es complementa amb una excel·lent posada en pràctica. Cal destacar 
el fet que es pot veure l’abast global de l’activitat de la xarxa, que segueix clarament (però no 
exclusivament) l’horari diürn al voltant de la Terra.» Arxiu del Prix Ars: <http://90.146.8.18/en/archives/
prix_archive/prixJuryStatement.asp?iProjectID=12341> [Consulta: agost de 2013].
13. El jurat de la categoria multimèdia d’aquell any estava format per Vicent Partal (president), Claudia 
Giannetti i Lluís Reales. En el text de justificació hi diu: «Per la creativitat i innovació del projecte que 
marca una evolució del net.art, creant una brillant metàfora de la xarxa a través de mosques virtuals. El 
jurat també ha valorat l’ús de tecnologies de codi lliure per a la seva realització.» <http://www.bcn.cat/
cultura/premisciutatbcn/2002/#multimedia> [Consulta: març de 2014].
14. 1.000.000 va ser creat originalment per al número 4 de la revista objectual La Ruta del Sentido, 
un exemplar monogràfic dedicat al sexe. Segons Abad, aquest projecte «ofereix estimació virtual 
il·limitada i gratuïta». Mostra d’Arts Electròniques 2000 = Artes electrónicas = Electronic arts. 
Barcelona. Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, 2000, p. 60 i 61. Aquest projecte encara està disponible a http://aleph-arts.org/1.000.000 
[Consulta: agost de 2013].
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per a una col·lecció (Fundación Sanitas) a l’Estat espanyol.15 Tant Eugenio Tisselli 
com Mery Cuesta han estat figures clau en el desenvolupament de megafone.net  
(ja en detallarem la participació).

Per concloure amb aquesta breu valoració de Z en tant que antecedent 
directe dels projectes de megafone.net, em remeto al paràgraf final del text 
que vaig escriure per a la seva presentació a Porto el 2001: «En definitiva, 
Abad ens convida a participar en una proposta d’art que podem assumir com a 
experiència en l’àmbit de la comunicació social. L’artista és qui propicia una forma 
determinada i singular de participació en la xarxa. Nosaltres podem entendre-ho 
com a extensió del seu pensament escultòric, com una expansió del seu treball 
audiovisual, o bé com una recerca entorn de l’estètica relacional i d’implicació 
amb les tecnologies de la informació i de la comunicació.»16

Ja hem vist que megafone.net (2004-en curs) no és el primer treball d’art 
a la xarxa d’Antoni Abad, com tampoc no ho és la seva mosca Z, del 2001, ni 
tan sols 1.000.000, del 1999. Per a Abad, internet comença a ser un espai de 
creació artística uns anys abans, en l’anomenat «període heroic»17 del net.art. 
Tal com ho explica ell mateix:18 «Arriba un altre moment crucial el 1996 [...]. És 
quan Roc Parés em convida a fer un projecte específic per a internet dins la 
desapareguda plataforma MACBA en línia, un projecte impulsat per la Universitat 
Pompeu Fabra i el MACBA. En resulta una renovada interpretació de Sísif, una 
videoprojecció del 1995. La nova versió s’adapta a la web i té lloc entre dos 
servidors d’internet: un a Barcelona i l’altre als antípodes, a Nova Zelanda. L’espai 
virtual s’apodera de Sísif i ja res no passa en l’espai físic. Per gaudir d’aquesta 
experiència, és imprescindible connectar-se a internet.» Com explica Abad, 
el seu primer treball d’art a la xarxa es va estrenar l’any 1996 simultàniament 
als servidors del Museu d’Art Contemporani de Barcelona i al Museum of New 
Zealand Te Papa Tongarewa, a Wellington (Nova Zelanda) i la seva correcta 
apreciació exigia que els internautes es connectessin simultàniament en aquests 
dos punts extremament distants del planeta.19 La desapareguda plataforma a la 
qual es refereix Abad era, efectivament, MACBA en línia, un projecte tecnocultural 
dut a terme durant el 1996, fruit de la col·laboració entre el MACBA (inaugurat 
l’any 1995) i l’Institut Universitari de l’Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra 
(inaugurat l’any 1994). Sobre aquest primer treball d’Abad a internet, l’artista 
i teòric Octavi Comeron va escriure: «En les diverses versions de Sísif (1995), 
l’artista Antoni Abad el proposa com a funambulista perpetu, o com una figura del 
ciberespai que estira amb tota la seva força una corda des de Barcelona, mentre 
als seus antípodes, a Wellington (Nova Zelanda), el seu doble idèntic està tibant 
l’altre extrem de la corda en direcció oposada. En qualsevol cas, es tracta sempre 

15. Roberta Bosco comenta sobre aquest treball: «Les seves obres per a la xarxa van rebre una 
gran acceptació, i 1.000.000, finestres amb uns llavis que envien petons, es va convertir en la 
primera obra de net.art venuda a Espanya.» Roberta Bosco: «La revolución digital. Artistas del 
ciberespacio y alrededores», El País, 21 d’octubre de 2006. <http://elpais.com/diario/2006/10/21/
babelia/1161387550_850215.html> [Consulta: agost de 2013].
16. José A. Bragança de Miranda, Maria Teresa Cruz (eds.), op. cit., 2002.
17. L’expressió «període heroic» del net.art és una expressió atribuïda a Olia Lialina (http://art.
teleportacia.org/exhibition/miniatures) que es refereix a la primera etapa d’experimentació artística a 
la xarxa i que abraça aproximadament el període comprès entre el 1994 i el 1999. 
18. Montse Badia, «Software social. Una entrevista amb Antoni Abad», A*DESK Magazine, núm. 104, 
octubre de 2012. <http://www.a-desk.org/spip/spip.php?article1590> [Consulta: agost de 2013].
19. Tal com es pot comprovar en les actes dels congressos següents: The Annual Conference of 
the Museum Computer Network (Ottawa, Canadà, 1996) i ISEA 96 Rotterdam. 7th International 
Symposium on Electronic Art (<http://www.isea webarchive.org/mmbase/attachments/18184/
book_of_abstracts_42.pdf>).
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d’una activitat “crònica” i permanentment incompleta, d’un moviment cíclic, d’una 
eternitat posada en joc. I, malgrat tot, Camus deia que havíem d’imaginar aquell 
heroi del treball sense sentit, aquella figura límit de l’absurd, “feliç” en aquest 
procés infinit.»20

Cal tenir ben present que l’any 1996 només estava connectada a la xarxa  
un 0,9% de la població mundial i que el nombre de servidors rondava els 
nou milions i mig.21 En aquell moment, s’iniciava l’allau imparable del comerç 
electrònic i encara faltaven dos anys per a la fundació de Google.22

El pas cap als treballs en xarxa amb dispositius mòbils intel·ligents

Ja hem vist que Abad havia anat construint una sòlida producció d’art en xarxa 
que li havia valgut el reconeixement internacional però que l’anava allunyant 
progressivament del circuit galerístic on havia iniciat la seva carrera artística 
professional i en què es basava la seva economia de subsistència. El pas del segle 
xx al xxi va suposar una reelaboració del seu context de treball caracteritzada 
pel seguiment atent al desenvolupament tecnològic i per un finançament que, de 
manera gradual, s’orientava cap als fons públics i els patrocinis privats.

El 2000 Abad va començar a explorar les possibilitats d’internet en 
dispositius mòbils i ja havia encarregat a Daniel Julià una adaptació de la seva 
mosca Z que funcionés amb WAP.23 Abad i Julià experimentaven amb mòbils 
Nokia 7110, un innovador i avançat dispositiu del fabricant finès que s’havia 
llançat al mercat l’any 1999 i que s’havia promocionat amb l’aparició d’un 
dispositiu molt semblant a la pel·lícula Matrix. El protocol WAP permetia l’accés a 
les dades als mòbils, i això significava que els prop de 750 milions d’usuaris que 
disposaven de telefonia mòbil arreu del món podien anar-se incorporant a internet. 
La mosca WAP no va passar de ser una imatge animada a la pantalla monocroma 
i de poca resolució (96 x 65 píxels) d’aquells mòbils, però va obrir la via als 
treballs en xarxa amb dispositius mòbils intel·ligents amb què Abad ha continuat 
treballant fins ara. En els anys posteriors, i fins al 2004, Abad es va centrar en el 
desenvolupament de l’altra mosca, és a dir, la mosca Z que els usuaris veien i 
utilitzaven quan connectaven els seus ordinadors personals a la xarxa telefònica, 
a través d’un mòdem (normalment a 56.000 bits/segon). L’atenció constant que 
reclamava l’activitat de l’eixam de mosques va portar Abad (2002) a encarregar 
un sistema WAP per al seguiment de les estadístiques de la comunitat a través 
del seu telèfon mòbil. Tot plegat va anar posant les bases tècniques, ètiques i 
estètiques24 a partir de les quals van sorgir els treballs amb col·lectius que avui 

20. Octavi Comeron, «Arte y postfordismo: notas desde la Fábrica Transparente», Madrid, Trama, 2007.
21. Matthew Gray, Internet Growth Summary. <http://stuff.mit.edu/people/mkgray/net/internet-
growth-summary.html> [Consulta: agost de 2013].
22. <http://www.google.com/intl/en/about/company> [Consulta: agost de 2013].
23. Wireless Application Protocol o WAP (protocol d’aplicacions sense fil). El protocol WAP va ser el 
primer intent de fer arribar les funcionalitats bàsiques de la web als dispositius mòbils de l’època. 
Els protocols inicials del WAP es remunten a l’any 2000. <http://technical.openmobilealliance.org/
Technical/wapindex.aspx> [Consulta: agost de 2013].
24. «Antoni Abad és l’autor de Z, aquesta intervenció audiovisual que demostra que internet és un 
espai públic digital en què el determinisme tecnològic i la creixent penetració del comerç electrònic 
no impedeixen llançar una proposta estètica de caràcter experimental, no lucrativa i que promou 
la comunicació en l’àmbit interpersonal.» Roc Parés: «Un parásito digital llamado Z se propaga por 
la red e invade ordenadores en todo el mundo con el consentimiento de los usuarios», Suplement 
Cultura|s, La Vanguardia (19 de febrer de 2003).
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coneixem com a megafone.net i que (en els primers anys) encara rebien el nom 
de zexe.net pel fet que residien sota el domini creat originalment per a la mosca 
Z, des d’on el públic en descarregava el programari z.exe.

Els orígens de megafone.net

El juny del 2003 Abad posa en marxa una primera prova, programada per 
Eugenio Tisselli, de la seva plataforma definitiva. Aquesta plataforma havia 
de servir per assajar la que hauria d’haver estat la primera intervenció amb 
col·lectius, els missatgers motociclistes de São Paulo (compromesa per al 2004  
i posteriorment ajornada fins al 2007), i per aquest motiu la va batejar com a 
Ensayo general. Aquest primer taller del 2003 es va fer a La Casa Encendida de 
Madrid i hi van participar deu col·laboradors, dels quals van sortir canals com 
HORATIU, que seguia la quotidianitat d’un nen del barri de Lavapiés; YNTQ, 
dedicat a investigar el dret a apropiar-se de les imatges d’altres persones en els 
espais públics, i LABO, que es va fer ressò del desallotjament del Laboratorio 3  
i de l’ocupació del Laboratorio 4, també de Lavapiés, a Madrid.25

Correm el risc que la constant transformació tecnològica ens faci passar 
per alt els mèrits tècnics d’aquestes experiències pioneres. Recorro aquí a les 
paraules d’Eugenio Tisselli, programador i escriptor, que durant deu anys (del 
2000 al 2010) va contribuir al desenvolupament tècnic dels projectes d’Abad. 
Tisselli detalla els passos que se seguien el 2003 per aconseguir que des 
dels primers telèfons mòbils amb càmera (Nokia 7650) es pogués publicar 
directament a la web: «En primer lloc, examinarem detalladament com és que  
les fotos fetes pels participants de zexe.net poden ser enviades directament,  
és a dir, sense la necessitat de fer cap pas intermedi, des dels telèfons mòbils a 
una pàgina web. Actualment les xarxes de telefonia mòbil permeten transmetre 
no només veu, sinó també dades codificades com a senyals digitals. A més,  
les empreses proveïdores de serveis de telefonia ofereixen la possibilitat 
d’enviar missatges de text (SMS) o multimèdia (MMS) des d’un telèfon amb 
accés a la xarxa de dades a una adreça de correu electrònic. És precisament 
aquesta capacitat la que nosaltres aprofitem a zexe.net. Si examinem el format 
d’un correu electrònic, podrem veure que inclou diversos elements importants: 
adreces del remitent i del destinatari, data, text i, en alguns casos, arxius 
adjunts. Era clar que aquest format era ideal per als nostres propòsits, així que 
vam crear una aplicació en el servidor de zexe.net per rebre tots els correus 
electrònics enviats pels participants des dels seus telèfons, separar-ne 
tots els elements i, depenent del remitent i del destinatari, col·locar-los  
al lloc corresponent en una base de dades. D’aquesta manera, els participants 
només han de preocupar-se per enviar els seus textos, imatges, sons o 
vídeos a l’adreça adequada, fent ús de les eines que els proporcionen els 
mateixos telèfons. Vam fer les primeres proves d’enviament l’any 2003 per al 
primer projecte zexe.net a Madrid, el qual Abad va anomenar, de manera molt 
apropiada, Ensayo general.»26

25. Així ho recollia una ressenya signada per Europa Press i publicada a La Vanguardia (20 de juny 
de 2003), amb el títol «El arte según el móvil».
26. Eugenio Tisselli, zexe.net: une cartographie numérique du monde, Ginebra, Centre d’Art 
Contemporain de Genève i Seacex, 2008. 
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Tal com es pot apreciar en aquesta detallada descripció del funcionament, 
en aquest primer assaig ja trobem algunes de les característiques tècniques de 
megafone.net. Paral·lelament, si repassem el ressò que va tenir als mitjans, també 
trobem un discurs molt estructurat que anticipa els conceptes clau de la proposta. 
Prenem per exemple l’article que els periodistes Stefano Caldana i Roberta 
Bosco, especialitzats en art contemporani i nous mitjans, van publicar a El País 
(l’any 2003), sobre Ensayo general:27 «L’últim treball d’Abad en aquest camp es 
va presentar dies enrere al centre d’art La Casa Encendida de Madrid. Era l’acte 
final d’un taller impartit per l’artista i titulat Ensayo general. “La idea és alliberar 
socialment els telèfons mòbils amb la creació d’un dispositiu de comunicació 
audiovisual, senzill, eficient, econòmic, instantani i sense fils. Per fer-ho, fem servir 
els últims protocols de comunicació sense cable que permeten la publicació 
immediata a internet de missatgeria multimèdia a partir de mòbils amb càmera 
integrada”, diu Abad. Gràcies a aquests telèfons mòbils, els participants del taller 
madrileny es van convertir en cronistes de la seva pròpia realitat i van iniciar un 
fòrum comunitari i participatiu en transformació contínua. Els internautes estan 
convidats a participar-hi, tot i que, de moment, només amb textos. “L’objectiu és 
entregar el sistema desenvolupat a comunitats que no tenen espais en els mitjans 
de comunicació i que, a més, podran millorar les seves relacions internes”.»

Els col·lectius megafone.net (abans zexe.net)

Tornem a situar-nos a l’any 2004, quan el Centro Cultural de España en México 
convida Abad a fer una exposició individual de la seva obra. Abad havia capgirat 
el sentit de la invitació a exposar les seves videoinstal·lacions en decidir convocar 
taxistes de Ciutat de Mèxic per reunir-se al centre cultural (situat al bell mig del centre 
històric) i dur a terme el seu primer projecte d’art i comunicació mòbil (sitio*TAXI) 
amb col·lectius mediàticament estigmatitzats. Aquest canvi no només implicava 
convèncer la directora del centre, Ángeles Albert, d’utilitzar l’espai i el pressupost 
d’una exposició d’art contemporani per a una proposta experimental inèdita, sinó que 
implicava també el pas definitiu d’Abad cap a la dinàmica del taller com a forma d’art 
públic. Tal com subratlla el professor, comissari i crític d’art Martí Peran,28 referint-se 
a aquests primers treballs: «Abans que no pas un projecte artístic, són uns tallers. 
La idea és prou important, atès que ens condueix directament cap a una segona 
consideració de pes: la concepció del projecte com una producció de serveis. [...] 
El taller té així una primera dimensió purament tècnica que ja és molt eficaç per la 
novetat que representa canalitzar l’accés a aquests instruments per a uns usuaris que 
majoritàriament hi són del tot aliens. [...] És en aquest punt que proposàvem la idea 
d’un art esdevingut mecanisme per a la producció de serveis: construir dispositius, 
plataformes o instruments que permetin als seus usuaris desenvolupar un valor 
d’ús adequat i eficaç per a les seves necessitats, desitjos i imaginaris. En el marc 
d’aquestes observacions, fins i tot és factible interpretar aquests projectes com una 
mena d’art públic possible: aquell que no imposta res en el lloc de tothom, però que 
tampoc es limita a exercir una visió crítica des de la tribuna invulnerable de l’art, sinó 
que, al contrari, s’insereix en unes escletxes i unes demandes ja existents en el cos 
social, de manera que n’estimula l’acció i potencia les expectatives d’arribar a port.»

27. Stefano Caldana i Roberta Bosco, «Ensayo general une el móvil y la comunicación distribuida»,  
El País (3 de juliol de 2003).
28. Martí Peran, canal*GITANO, Lleida, Centre d’Art la Panera (maig de 2005).
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Tal com encertadament ens assenyala Peran en aquests fragments, el 
desplaçament estratègic de l’artista cap a aquesta «producció de serveis» es 
converteix en la característica principal d’una metodologia de treball que s’inicia 
amb 17 taxistes mexicans l’any 2004 i que ha continuat depurant-se i adaptant-
se a les necessitats dels diversos col·lectius amb els quals Abad i els seus 
col·laboradors han desenvolupat megafone.net fins als nostres dies. Fixem-nos 
ara en la valoració que feia d’aquest desplaçament estratègic el professor i crític 
Alberto López Cuenca en un primer text sobre la intervenció d’Abad a Mèxic: 
«Però aquestes estratègies, més que reproduir iniquitats en les sales d’una 
galeria, han d’interpel·lar els actors socials com a subjectes (no com a objectes 
de representació artística), activar en ells mecanismes de reflexió i representació 
que els permetin parlar en primera persona i posicionar-se conscientment en 
la xarxa de relacions socials. Les intervencions artístiques en aquest cas ja no 
cauen en l’estetització o la compassió, sinó que es donen com a activacions 
reals, concretes, que tracten directament els conflictes socials. En aquest sentit, 
un projecte com sitio*TAXI es presenta precisament com un reactiu de realitats 
distorsionades, quan no ocultades, pels mitjans de comunicació i els prejudicis. 
Més que la visibilitat institucional del projecte, el que compta és el que ha passat 
i passarà en la manera de veure i de veure’s dels taxistes que han participat 
en aquesta iniciativa i en el seu entorn.»29 En aquest paràgraf, López Cuenca 
ens desvela la clau de legitimació del modus operandi de megafone.net quan 
assenyala que els participants no són convocats com a objectes de representació 
artística sinó com a subjectes.

És evident que, més enllà de la recepció que la crítica de l’art i la cultura 
del nostre temps han fet de megafone.net, són els participants dels projectes 
els que donen sentit a la plataforma. Són ells els que, amb l’apropiació dels 
recursos facilitats per l’artista, es fan presents en una xarxa de la qual eren 
aliens i hi emprenen accions individuals que es van teixint conjuntament i 
accions col·lectives que han estat planificades a partir del debat entre individus 
a qui el projecte ha facilitat un estatus d’igualtat. Presència i agència que els 
havien estat barrades per diversos motius educatius, econòmics i polítics que 
comporten fractures de tota mena i, en especial, l’anomenada fractura digital. 
Tenim com a exemple el que expliquen, a partir de l’observació de les reunions del 
canal*GITANO de Lleida, Antoni Jové i Maria López Fontanals30 (coordinador del 
Centre d’Art la Panera i especialista en comunicació cultural de l’Ajuntament de 
Lleida, respectivament): «Certament, podríem dir que per a alguns participants, tal 
com ells mateixos van exposar, el projecte havia suposat poca cosa més que un 
divertiment –amb alguns perills implícits, com el fet de mostrar-se públicament a 
internet– que tenia com a compensació final un mòbil». Ara bé, una majoria, com 
ara el cas de l’Associació Trampolí, concloïa que l’experiència d’haver acceptat la 
proposta d’Antoni Abad havia estat un procés d’exploració i introspecció profitós. 
Així ho expressaven les noies del Trampolí: «El canal*GITANO ens ha ajudat a 
expressar coses que mai hauríem dit.»

canal*GITANO va ser el segon projecte, després de sitio*TAXI. Com ja s’ha 
pogut intuir, Abad se centra en la comunitat gitana de la seva ciutat natal31 per 
després continuar amb la comunitat gitana de Lleó al llarg del 2005. La mobilitat 
paradigmàtica de la comunitat gitana, així com la tendència d’Abad a considerar 

29. Alberto López Cuenca, «El taxista como etnógrafo», ABC Cultural, núm. 642, 15 de maig de 2004.
30. canal*GITANO, Lleida, Centre d’Art la Panera, 2005.
31. Vegeu nota 2. 
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la seva trajectòria artística com un procés de nomadisme32 i progressiva 
desmaterialització33 confereixen a aquests treballs una poètica del desplaçament 
de ressonàncies borgianes i situacionistes. El desplaçament comporta la 
immersió en altres mons i no està mai exempt de conflictes. Segons Abad, 
«en el món gitano, els que tenen dret a expressar-se en nom de la comunitat 
són els patriarques. Jo, en canvi, els vaig proposar donar veu als joves. En un 
primer moment, aquesta proposta no va ser gaire benvinguda, però finalment els 
patriarques van acceptar que fossin els joves els que representessin la comunitat 
en el projecte. En el cas de Lleida, era molt difícil trobar noies gitanes que hi 
volguessin participar. A alguna d’aquestes noies, la comunitat la va intentar 
censurar per algunes imatges que havia publicat. Però en tots els casos els 
conflictes es van superar.»34

En el mateix any 2005, Abad emprèn el treball amb un nou col·lectiu: 
treballadores sexuals a la ciutat de Madrid. El projecte es titula canal*INVISIBLE 
i aplega deu persones que exerceixen la prostitució als carrers de la capital de 
l’Estat espanyol. La fricció manifesta entre la visibilitat d’un projecte artístic i 
la invisibilitat del vessant humà d’un col·lectiu paradigmàticament vulnerable 
genera un interessantíssim mosaic d’imatges carregades d’una íntima intensitat 
emocional. Abad torna a aplicar la metodologia de taller i deixa que les qüestions 
de gènere s’expressin per si mateixes des del col·lectiu, evitant les interferències 
d’agents socials que enfoquen aquesta realitat des de perspectives ideològiques 
que parteixen de prejudicis i preteses superioritats morals. Com ja és habitual en 
els projectes megafone.net, la plataforma en línia disposa també d’un fòrum obert 
a la participació dels internautes. En relació amb altres col·lectius, la participació 
en aquest cas va ser de les més altes i hi podem apreciar un gran contrast entre 
la recerca de complicitat entre les prostitutes i la tendència a la transgressió 
que s’entreveu en els comentaris anònims d’alguns internautes. El treball de 
megafone.net amb aquest col·lectiu va trobar en l’associació Hetaira35 una aliada 
que li va permetre accedir a una comunitat marcada per la por i que està al marge 
de la llei.

Possiblement el col·lectiu més nombrós amb què ha treballat megafone.net 
ha estat el format per uns quaranta discapacitats físics, a la ciutat de Barcelona. 
Aquest projecte estava coordinat per Mery Cuesta i va aconseguir implicar 
els emissors i coordinar les accions col·lectives (comandos) d’exploració dels 
barris més perifèrics de la ciutat. És el 2006 i Abad suggereix aquest projecte 
al Centre d’Art Santa Mònica, en plena Rambla barcelonina. L’escrit del jurat 
del Prix Ars Electronica36 s’hi referia de la manera següent: «De forma elegant 
aquest projecte uneix uns quants dels factors clau que defineixen les comunitats 
digitals excepcionals. A Barcelona, un grup de persones en cadira de rodes 
documenta tant els entrebancs i obstacles que se’ls presenten com els (escassos) 
exemples de bona accessibilitat. Amb això estan fent el millor ús de la tecnologia i 

32. El 1990, per posar un exemple significatiu, Abad havia estat artista en residència en el programa 
The Nomad Residency del Banff Centre for the Arts, a les Muntanyes Rocalloses del Canadà.
33. Desmaterialització en el sentit que li va atorgar Lucy R. Lippard (1973), combinada amb el discurs 
hiperbòlic del pas dels àtoms als bits, d’autors com Nicolas Negroponte (fundador del MIT Media 
Lab el 1985), tant en voga quan Abad va cursar l’European Media Master en Creació Audiovisual 
i Tecnologia a l’Institut Universitari de l’Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona 
(1995-1997).
34. Vegeu nota 15.
35. Colectivo Hetaira: http://www.colectivohetaira.org [Consulta: agost de 2013].
36. Vegeu nota 1.
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treballen alhora pel canvi. Aquest projecte ens diu molt sobre l’accés en les seves 
formes més bàsiques i també en relació amb la tecnologia i les xarxes: dóna 
suport a la lluita per l’accés a edificis i infraestructures d’un grup de persones 
marginat i discapacitat, promou la consciència sobre els seus problemes i 
posa l’ús col·laboratiu de la tecnologia a les mans de les persones implicades. 
La tecnologia que utilitzen representa la forma més comuna de computació 
ubiqua: els telèfons mòbils amb càmeres digitals. La plataforma web del 
canal*ACCESSIBLE serveix com a element de vinculació per aquesta comunitat 
i situa les seves troballes i observacions de la geografia física de Barcelona en 
el mapa. Tot això es du a terme amb una interfície simple, que facilita l’accés a 
una base d’informació creixent i actualitzada. Els diners del premi Golden Nica es 
destinaran no només a millorar-ne la usabilitat, sinó també a implantar projectes 
semblants a països del “Sud global”, una inversió en replicabilitat i en superació 
de la fractura digital.»

També el 2006 Abad respon a la invitació de TEOR/éTica per participar 
en l’esdeveniment cultural Estrecho dudoso de Costa Rica amb el projecte 
canal*CENTRAL. En aquesta ocasió, el col·lectiu està format per 22 immigrants 
nicaragüencs que transmeten informació des de telèfons mòbils a San José de 
Costa Rica. La premsa costa-riquenya37 descriu així aquest projecte: «Els continguts 
a Canal Central són molt variats: es pot trobar des de la crònica d’un desallotjament 
de famílies nicaragüenques en un precari, passant per un poema sobre la 
dona migrant fins al detall de com fer un gustós vigorón. Entre els 22 migrants 
participants en el projecte hi ha mestresses de casa, un guarda, un boxejador, una 
secretària i una comptable. Cada un d’ells té la seva pròpia secció o canal amb el 
seu nom o un pseudònim. Per exemple, el canal d’Azucena s’anomena Mariposa, 
en el qual hi ha una entrevista a un guarda o dos nens: “Dos germanets, un tico 
i l’altre nica”. També s’hi poden trobar les seccions temàtiques amb títols com 
Bacanal, Vivienda o Papeles. Bacanal tracta de com es diverteixen els anomenats 
“pinoleros”, mentre que Papeles són consells, reflexions i ironies dels immigrants 
sobre com obtenir els seus documents a Costa Rica. Els telèfons dels participants 
de la iniciativa fan servir una xarxa GPRS experimental de l’Instituto Costarricense 
de Electricidad –patrocinador–, que possibilita l’enviament dels continguts 
multimèdia (gravacions de veu i vídeos), així com fotografies i textos.»

El maig del 2007 Abad aconsegueix posar en marxa el que hauria d’haver 
estat el primer projecte amb col·lectius: canal*MOTOBOY, a la ciutat de São 
Paulo. Aquest projecte inicia una variant en la metodologia: es passa de l’ús 
individual del dispositiu mòbil (cada emissor, un telèfon) a l’ús col·lectiu. La 
metàfora és la del megàfon que s’utilitza en protestes i manifestacions. El 
mòbil passa de mà en mà per torns en les reunions setmanals. Aquesta variant 
permetrà, en el futur, desenvolupar projectes amb molt pocs recursos, sense 
suports institucionals o patrocinis. Destacarem dos aspectes d’aquest projecte: 
en primer lloc, que el col·lectiu dels missatgers motociclistes brasilers és el 
que més ha aconseguit donar continuïtat a les emissions i que (en el moment 
d’escriure aquest text, a finals d’agost del 2013) encara està en procés.38 En el 
meu navegador, a Catalunya, acabo de veure (28-8-2013 a les 18:11:03 h) que 
Crispim, al Brasil, ha aturat la seva moto i ha publicat al canal*MOTOBOY, des 

37. Doriam Díaz, «Migrantes nicas muestran su realidad a través de internet», La Nación (22 de 
novembre de 2006). <http://wvw.nacion.com/ln_ee/2006/noviembre/22/aldea903683.html>  
[Consulta: agost de 2013].
38. http://www.megafone.net [Consulta: agost de 2013].
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del seu mòbil, un pal de llum arrencat de soca-rel per un SUV de color blanc que 
ha bolcat damunt l’asfalt de l’Avenida Sumaré. Crispim comenta que aquesta 
és la primera avinguda amb carril per a motos de São Paulo i ha etiquetat el seu 
concís però eloqüent reportatge amb el descriptor #accidentes. La sostenibilitat 
dels projectes megafone.net depèn de factors ben diversos, però en aquest cas 
queda clar que el compromís d’alguns dels emissors originals ha estat clau en 
el manteniment de la plataforma. El segon aspecte, de caràcter estructural, és la 
introducció de les etiquetes o tags.39 Gràcies a l’etiquetatge dels missatges amb 
descriptors proposats pels mateixos emissors, canal*MOTOBOY és el primer 
projecte megafone.net que utilitza metadades (informació sobre la informació). 
Aquesta incorporació permet un salt qualitatiu en l’organització dels continguts, 
atès que, gràcies a les metadades, el col·lectiu crea la seva pròpia taxonomia:  
una veritable folksonomia. Aquest pas d’una organització de la informació de dalt 
a baix (taxonomia) a una de baix a dalt (folksonomia) implica un gran avenç pel 
que fa a l’autonomia del col·lectiu més enllà de la creació de continguts.

L’any 2008 l’Ajuntament de Ginebra convida Antoni Abad a treballar en 
un nou projecte de cartografia col·lectiva, és a dir, en un mapa col·lectiu de la 
Ginebra accessible amb un grup de persones amb diversitat funcional. L’èxit del 
canal*ACCESSIBLE de Barcelona (2006) permet replicar l’experiència amb un nodrit 
suport institucional i associatiu entre el qual destaca el Centre d’Art Contemporain 
Genève. En aquest treball hi notem d’entrada una certa maduresa organitzativa del 
projecte, la metodologia i la coordinació dels tallers. També es detecten millores en 
els telèfons intel·ligents, amb càmeres més versàtils i sistema de posicionament 
global (GPS). GENÈVE*accessible mostra també uns matisos diferents dels 
projectes anteriors i és, en bona mesura, per la relació amb els poders públics  
que evidencia, per exemple, el fet que l’alcalde de Ginebra, Patrice Mugny,  
fes un parlament en l’acte de presentació del projecte.40

canal*TEMPORAL: l’any 2009 Abad viatja a Colòmbia, responent a la 
invitació de Felipe Londoño, responsable del Festival Internacional de la Imagen  
a Manizales. L’objectiu del viatge és molt ambiciós. El repte és reunir dos 
col·lectius històricament enfrontats com són els desplaçats i els desvinculats.  
Ells mateixos es defineixen de la manera següent:

Desplaçats: homes, dones, nens, nenes, joves, adults i vells, la majoria 
camperols que, a causa del conflicte armat a Colòmbia i de manera forçada, han 
hagut de deixar les seves terres, comunitats i llocs d’origen per protegir les seves 
vides. 

Desvinculats: homes, dones, nens, nenes, joves, adults i vells, la majoria 
d’origen camperol, que anteriorment van pertànyer als diferents grups armats 
il·legals a Colòmbia i que han decidit abandonar la via armada per incorporar-se  
a l’activitat civil a través de processos d’integració social i laboral.

A Abad el van advertir que reunir aquests dos col·lectius podria tenir 
conseqüències nefastes i que fins i tot en podia perillar la integritat física dels 
participants. Per aquest motiu, inicialment, es van fer les reunions dels dos grups 
en dies separats, tot i que compartissin megafone.net. Al cap d’unes quantes 
reunions, Abad va mostrar als participants les coincidències en les etiquetes 

39. Mery Cuesta i Eugenio Tisselli, zexe.net: 44 tags per a descriure el món, Sala d’Exposicions de  
la Rambla de Girona, 2007.
40. Programa del Cycle de conférences, projections et performances autour du projet et de 
l’exposition «GENÈVE*accessible - Antoni Abad», que inclou el parlament de l’alcalde de Ginebra, 
Patrice Mugny, <http://www.centre.ch/images/images_cac/content/expositions/2010/createurs_
singuliers.pdf> [Consulta: març de 2014].
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descriptores (tags) que estaven generant els dos grups i els va proposar de fer 
les reunions conjuntes. Un dels emissors va confirmar que era el moment propici, 
encara que, només un any abans, aquelles reunions haurien estat impossibles. 
Malgrat tot, per protegir la llibertat de moviment i d’expressió dels participants, 
es va desactivar la geolocalització. Més tard, la Universidad de Caldas 
(col·laboradora en el projecte) va mantenir el treball amb aquests col·lectius, tot  
i que ja fora del context de megafone.net.

canal*SAHARAUI (2009): un grup de joves saharauis dels campaments 
de refugiats de Tindouf, a Algèria, transmeten les seves experiències a internet 
per mitjà de telèfons mòbils. Ateses les dificultats logístiques del seu context 
geopolític, en ple desert del Sàhara –amb racionament d’aigua, subministrament 
elèctric discontinu i sense cobertura de telefonia mòbil–, aquest projecte va 
utilitzar la variant del megàfon, és a dir, l’ús col·lectiu dels telèfons mòbils de què 
es disposava. També es va haver d’optar per la publicació en diferit, aprofitant la 
cobertura wifi que els oferia una ONG italiana. canal*SAHARAUI s’insereix en les 
Trobades Internacionals d’Art i Drets Humans ARTifariti, organitzades pel Ministeri 
de Cultura de la República Àrab Saharaui Democràtica (RASD) i l’Asociación de  
Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Aquesta experiència ha donat a 
megafone.net algunes de les imatges més extraordinàries: m’estic referint al que 
passa quan adrecem el nostre navegador a http://www.megafone.net/SAHARA, 
fem zoom dins d’un territori que imaginem despoblat i acabem descobrint-hi les 
fotografies, els textos i els enregistraments audiovisuals de persones que habiten 
els camps de refugiats del desert. 

I de les imatges impactants de canal*SAHARAUI passem a l’absència 
d’imatge de la interfície d’accés de Punt de vista cec. Internet és un mitjà 
audiovisual interactiu que progressivament ha anat donant preponderància a les 
imatges per sobre del text. Amb aquesta evolució, internet s’ha convertit en un 
espai cada cop menys accessible per a les persones amb problemes de visió.  
Tal com s’explica a http://www.megafone.net/BLINDVIEW, «Punt de vista cec és 
un projecte de xarxa social a internet concebut per a persones cegues o amb visió 
reduïda. Mitjançant l’ús d’un programari específicament elaborat per a telèfons 
mòbils amb GPS integrat, els participants poden enregistrar i publicar en una 
pàgina web especialment adaptada imatges i sons geolocalitzats dels obstacles  
i barreres arquitectòniques amb què es troben pel carrer, així com els exemples de 
bona adaptació.»

El projecte es va portar a terme a la ciutat de Barcelona i va comptar, encara 
una vegada més, amb la programació web d’Eugenio Tisselli, així com amb la 
programació de Lluís Gómez (enginyer en informàtica, especialista en programari 
lliure i de codi obert) de l’aplicació mòbil. Juntament amb Tisselli i Gómez, Abad 
va desenvolupar aquest projecte amb un col·lectiu que reivindica una presència 
activa (urbanística i digital) en els espais públics. En el mateix moment històric 
(2010) en què la Primavera Àrab es dóna a conèixer al món a través de les 
imatges enregistrades i publicades des de telèfons mòbils intel·ligents, el col·lectiu 
participant en el projecte Punt de vista cec ens recorda que molts dels obstacles  
i conflictes van més enllà de les aparences.

El 2011 Abad torna a Nova York, on, amb el suport del Queens Museum 
of Art, organitza canal*PLURAL. En aquest cas, un grup d’immigrants utilitza 
telèfons mòbils per donar a conèixer, mitjançant cròniques audiovisuals, les seves 
experiències, opinions i expectatives. Amb el suport de l’Immigrant Movement 
International i la Fundación Botín, es posa en marxa aquest nou projecte 
caracteritzat per la diversitat d’orígens i d’idiomes. Entre les publicacions de 
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canal*PLURAL, hi trobem curiositats com ara fotos de gent pescant al riu Hudson, 
magnòlies rosades florint a la confluència de l’avinguda 45 amb el carrer 70, 
queixes pel preu del carburant que s’indica en el rètol d’una benzinera de Long 
Island i protestes pels desnonaments al carrer Livingston. Tot plegat configura un 
mosaic babèlic en què la ciutadania s’expressa amb gran espontaneïtat però fent 
un toc d’atenció sobre la recessió econòmica o les desigualtats socials en el que 
abans es coneixia com a Primer Món.

En el moment d’acabar d’escriure aquest text (agost del 2013), encara 
està actiu el projecte MONTRÉAL*in/accessible. Aquest nou treball, en què s’ha 
implicat l’enginyer en telecomunicacions Matteo Sisti Sette com a programador 
de megafone.net, va començar el 2011 i manté la dinàmica que es va iniciar amb 
Barcelona (canal*ACCESSIBLE, 2006) i Ginebra (GENÈVE*accessible, 2008). No 
sorprèn veure que, en un moment d’eclosió de xarxes socials comercials com 
ara Facebook, Instagram o Twitter, encara avui els projectes de megafone.net 
siguin reclamats i reconeguts arreu del món. La dinàmica imparable de les xarxes 
socials corporatives continua i seguirà deixant espai a les comunitats digitals de 
col·lectius units per interessos similars. 

Conclusions

La mobilitat, que és la característica principal de megafone.net, es manifesta per 
mitjà dels nous i paradoxalment primitius dispositius de computació ubiqua, a 
través dels diversos participants, amb una gran varietat de matisos: de la mobilitat 
que travessa fronteres entre barris dels taxistes i els missatgers a la mobilitat 
sota sospita del comerç ambulant dels gitanos; de la mobilitat obligada dels 
desplaçats, desmobilitzats i emigrants a la mobilitat promíscua de les prostitutes  
i els transsexuals; de la mobilitat limitada de les persones amb diversitat funcional 
a la mobilitat lliurepensadora del mateix Antoni Abad en constant moviment, dins 
la intersecció de l’art, la tecnologia i la societat.

La segona característica general de megafone.net és la de donar veu i 
escoltar, és a dir, practicar una forma humana d’interactivitat: el que caracteritza la 
interactivitat d’aquests projectes va més enllà de la interacció entre la persona  
i l’ordinador, i més enllà també de la interacció interpersonal a través d’ordinadors, 
telèfons mòbils i xarxes. megafone.net promou la comunicació col·lectiva i 
intenta, a més, que sigui sostenible. Els seus tallers no alfabetitzen digitalment 
els individus com ho faria un programa de capacitació laboral. Els tallers són 
trobades presencials en què els col·lectius defineixen una problemàtica i unes 
necessitats que reconeixen com a pròpies i, a partir d’aquí, es fan seus uns 
dispositius mòbils i una plataforma web que se’ls ofereix com a marc d’actuació 
adaptable.

I la tercera i possiblement més destacable característica és la resistència: 
resistència a la discriminació de tot tipus. Amb el desplegament d’una 
processualitat proactiva però resistent, megafone.net renova, amb cada nou 
col·lectiu, la voluntat i el desig d’intervenir en la societat. I d’aquesta manera prova 
d’incidir en la forma i l’estructura amb què els carrers i les places, els ordinadors 
i les xarxes, els llenguatges i els protocols, els partits i les fronteres polítiques, les 
ordenances i el plans urbanístics determinen, configuren i delimiten les vides de 
les persones. Cada col·lectiu practica resistències pròpies, però possiblement es 
poden resumir en dues grans línies: resistència als usos corporatius dels canals 
de comunicació –que converteixen les persones en consumidors i en productes–  
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i resistència als usos burocràtics de les xarxes, que converteixen la ciutadania en 
una massa homogènia d’usuaris i de simples recursos humans.

La bellesa de megafone.net no es troba només en alguns dels molts  
instants capturats en imatges, en textos o en vídeos. L’interès de megafone.net  
tampoc rau només en les interfícies ben adaptades i lliures de publicitat, ni 
en els protocols de comunicació no jeràrquics, ni en el prodigi tecnològic que 
s’amaga sota les carcasses lluents dels dispositius mòbils. La bellesa i l’interès 
de megafone.net es troben, al capdavall, en la rebel·lia solidària del seus intents, 
uns intents col·lectius d’expressió i de diàleg obert que, com a exercici màxim 
de llibertat, tenen un potencial transformador que va més enllà de la intenció de 
l’autor.41

Fins ara, en aquests primers deu anys d’existència, 254 persones han 
participat a megafone.net i hi han generat 61.072 posts o emissions.42 Per sobre 
de les xifres, l’accessibilitat i la capacitat d’integració en el pensament crític, els 
projectes megafone.net són una realitat col·lectiva, diversa i viva, i un referent de 
primer ordre per a l’art que es preocupa per les comunitats digitals.

41. Em refereixo a Antoni Abad com a autor en tant que responsable últim del projecte megafone.net.
42. http://www.megafone.net [Consulta: agost de 2013].



23

Participants i col·laboradors megafone.net/2004-2014

261 participants 54.254 publicacions d’àudio, foto, vídeo i text projecte Antoni Abad 
programació megafone.net Matteo Sisti Sette programació informàtica 2003-2010 
Eugenio Tisselli programació smartphones 2008-2010 Lluís Gómez documentals 
Glòria Martí

2004-2005/2014 México DF: sitio*TAXI

taxistas participantes Alejandro García Pineda, Alejandro Fabila Sagaseta,  
Antonio Sabbagh Macedo, Arturo Olguín Luna, José David Morín Luna, Miguel Ángel 
Ortiz López, Eugenio Alderete Boy, Juan Gerardo Herrera Zamora, Javier Vargas 
González, Jorge Alberto Barrera Urrutia, José Guel Serrano, Juan Montzi Hernández, 
Marcos Arturo González Espinosa, Miguel Ángel Perea Alarcó, Pedro González 
Mercado, Pedro González Mariscal, Rosa María López Sánchez talleristas Andrea 
Martínez, Morelos León, Mariel Quevedo, Quetzal Castillo, Aldo Francisco Córdoba, 
Lucía Italia Rodríguez, José Vladimir Cortés agradecimientos Ángeles Albert,  
César Martínez, Germán Rostan, Saúl Ruiz, Josefo, Humberto Jardón, Fabián Garré, 
Juan Antonio Montiel, Miriam Quintanilla, Roc Parés coordinación Jorge Morales 
patrocinio Fundación Telefónica organización Centro Cultural de España en México, 
Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, Conaculta México

2005 Lleida: canal*GITANO

joves gitanos participants Antonio de la Rosa Jiménez, Adán Giménez Giménez, 
Jesús Giménez Cortés, Juan Antonio Giménez Castro, Efraín Salazar Cortés,  
Samuel López Jiménez, Ángel Giménez Castro, Miguel, Jere, Moises, Richard, Jimmy, 
Jonathan Reyes, Rubén, Lorena, Naima, Francisco, Paio, Paco Salazar, Pepote, 
Richard, Jesús Pubill, Soraya, Sulamita, Toño Salazar Ardura, Trampolí sociologia 
Jordi Garreta, Alba Cazorla, Glòria Noe, Mireia Garra comunicació María López 
agraïments Associació Futur, Associació Trampolí, Associació Prosec, Universitat de 
Lleida, Marta Rincón, Hermes Carretero, Alex Pilis, Helena Ayuso, Anna Roigé,  
Roser Sanjuán coordinació Antoni Jové patrocini Nokia España organització  
Centre d’Art la Panera

2005 León: canal*GITANO

jóvenes gitanos participantes Diana García Borja, Elena, Toño y Carmela, 
Guadalupe, Isaac, Isabel Jiménez Hernández, Jonatan Jiménez Pérez, José Jiménez 
Jiménez, Alfredo Jiménez García, Enrique Díez Barrul, Teresa García León, Tamara 
Coray Romero, Juan Roque Jiménez Vargas, Rosario, Susi geografía humana José 
Somoza, Jessica de la Fuente, Alejandro Santos, Victoria Labarga, Susana Abad, 
Ignacio Arias, Jaime Iglesias agradecimientos Fundación Secretariado General 
Gitano, Hogar de la Esperanza, Universidad de León coordinación Raúl Ordás 
organización Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León
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2005 Madrid: canal*INVISIBLE

trabajadoras sexuales participantes Sirena, Margarita, Caminante, Gata, Libertina, 
Brandy, Camelia, Traviesa, Dátil, Orquídea, Chiquitina, Salomé agradecimientos 
Blanca Rosillo, Amaya de Miguel, Elvira Villa, Juan López-Aranguren, Rubén Lorenzo, 
Colectivo Hetaira coordinación Herminia Gonzálvez, Rocío Gracia, María Nieto, 
Vanesa Casas organización La Casa Encendida

2006-2013 Barcelona: BARCELONA*accessible

participants amb diversitat funcional Antonio Ortega Caraballo, Carlos Vidal 
Wagner, Antonio Centeno, José Conrado, Craig Grimes, David Rodríguez Vilalta, 
Íñigo Álvarez, Eugeni Boix Prats, Francisco Nieto, Josep Gallart, Javier Touzon, Jesús 
González, Joan Prat Julián, Joaquín Esteban, Jordi Pie Bolívar, Josep Xarau, Maria 
Rosa Pane, Juan Cantón, Khalid Zerguini Jassid, Lucía Tevar Jiménez, Marga Alonso,  
Marta Boltó Grau, Martín Leates, Mercè Campeny, Miguel Ángel Sánchez, Nicolás 
Basadonna, Oriol Bono i Costa, Óscar Rodríguez, Pilar Cruz, Holger Strauss,  
Rosa Bonastre, Salvador Pi Puig, Sonia Guerrero, To Monreal, Mireia García Godia, 
Antonio Vargas Punti, Joan Basums col·laboren Servei de Cartografia de l’Ajuntament 
de Barcelona, Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya espai 
Gnopolis Disseny fotomaton Pere Pratdesaba curador Miguel von Hafe Pérez 
agraïments Gema Hasen-Bey, Javi Creus, Ángel Aguilar, Jono Bennett,  
Leticia Pérez, Albert Cano, Michel Tofahrn assistents de coordinació Iban Calzada, 
Mar González, Pilar Cruz coordinació Mery Cuesta patrocini Nokia España, Amena 
organització Centre d’Art Santa Mònica

2006-2007 San José de Costa Rica: canal*CENTRAL

inmigrantes nicaragüenses participantes Alejandra Selva Bolaños, Azucena 
Mercedes Blessing Fuentes, Carlos Ernesto Cálix Calderón, Esmeralda Jaime Peralta, 
Milena Lazo Coronado, Hazel Sáenz Arriaza, Ramón Bravo Gil, Eugenio Jarquín 
Salazar, Alonso Mejía Sánchez, Eva Martha Gozález Carvajar, Lester Ramírez Martínez, 
Yesenia Rodríguez, Daniela López Membreño, Miriam Morales García, Lesbia Sánchez 
Bolaños, Guadalupe Álvarez Molina, Luis Enrique Balladares Orozco, Olinda Bravo 
Ramírez, Claudia colabora Municipalidad de San José equipo Pedro Leiva, Fiorella 
Resenterra, Zulay Orozco, Cayetana Cores, Ruth Sibaja, Jaime Alvarado,  
Jafhis Quintero, Jean Pierre Ratton, Federico Herrero, Alexis Seas, Geiner Núñez, 
Guillermo Acuña curadoras Virginia Pérez-Ratton, Tamara Díaz Bringas coordinador 
Elvis Martínez patrocinio Sociedad Estatal Acción Cultural Exterior de España, 
Instituto Costarricense de Electricidad organización Fundación TEOR/éTica
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2007-2014 São Paulo, Brasil: canal*MOTOBOY

motoboys participantes Adriana Maria de Oliveira, Alexandro de Moraes Lima, 
Andrea Sadocco Giannini, Fernando, Tadeu Luiz dos Santos Scabio, Cleyton 
Pedro Perroni, Bruno Crispim, Anderson do Prado Gil, Franscisco Djalma Souza, 
Edison Cordeiro da Silva, Luiz Fernando Bicchioni, Mirtão, Neka, Renato Roque de 
Loreto Junior, Ronaldo Simão da Costa, Tadeu Ferreira dos Anjos, Viralata equipe 
CCSP Henrique Siqueira, Mónica Calderón, Douglas Freitas, João Mussolin sem a 
participação de Regina Silveira, Augusto Stiel Neto, Inês Raphaelian, Ana Tomé, 
Marta Rincón, Alex Pilis, Lucas Bambozzi, Karla Brunet, Glòria Martí, Gerald Kogler, 
Philippe Bertrand e Teresa Lenzi o canal*MOTOBOY não teria o gás merecido / 
curador adjunto Eliezer Muniz dos Santos coordenação Ronaldo Simão da Costa 
patrocínio Sociedad Estatal Acción Cultural Exterior de España organisação Centro 
Cultural de Espanha em São Paulo, Centro Cultural São Paulo

2008 Genève, Suisse: GENÈVE*accessible

personnes à mobilité réduite Alireza Kabirlaleh, Alexandre Baumgartner, Franco 
Gamba, Corinne Billaud-Antoniadès, Daniel Rabina, Nadia Habibi, Florence Odier, 
Numa Poujouly, Hermane Ntsoli, Laurent Kneubühl, Christian Gobe, Christian 
Mordasini, Calogero Curreri, Paul Pham, Paolo Daga, Ursula Farah-Muller, Jean-
Vincent Tache, Tao Pham, Zigzag équipe CAC Katya García-Antón, Marie-Avril 
Berthet, Maxime Lassagne forum Créateurs Singuliers Laura Györik Costas 
coordination projet Joëlle Oudard coordination émetteurs Numa Poujouly, 
Laurent Kneubühl sponsorisation Pro Infirmis, Association Handicap Architecture 
Urbanisme, Swisscom, Fondation Hans Wilsdorf, BFEH, Seacex, Migros, Prohelvetia, 
Fondation Transport Handicap GENÈVE*accessible a été soutenu par Centre d’Art 
Contemporain, Ville de Genève

2009-2010 Manizales, Colombia: canal*TEMPORAL

participantes desplazados y desmovilizados Ángel, Dana, Deambulante, Gujago, 
Jack, Juantiburón, Lagordis, Llanerita, Malkamikuna, Minutos, Poli, Xixgu, Yanacona 
logo Ravi Poovaiah adaptado por Sergi Botella agradecimientos Asociación 
Abriendo Horizontes, Felipe Londoño, Ricardo Andrés Delgado, Juliana Morales, 
Consuelo Rozo coordinación David Zapata colaboración Centro de Estudios y 
Desarrollo Alternativo en Territorios, Conflicto y Violencia Social apoyo Institut Ramón 
Llull organización Universidad de Caldas, Vicerrectoría de Proyección Universitaria, 
Facultad de Artes y Humanidades, Departamento de diseño Visual
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2009-2011 Tinduf, Argelia: canal*SAHARAUI

refugiados saharauis participantes                                     Ahyeb, Ahziba, Anhabuha, 
Brahimsalem, Chbla, Fatimetu, Fatma, Fatu, Galia, Glana, Hamada, Jaddu, Jatuha, 
Kabara, Kabara S, Koria, Lamira, Magla, Mamia, Mula, Salca, Tekbr, Zagma, Zeina 
agradecimientos                   Ahmed Fadel, Saleh Brahim, Salka Ala-ti, Azman 
Mohamed, familia Krikiba, Chaska Mori, Eugenio Tisselli, Glòria Martí, Jorge 
Fernández, Edi Escobar, Roc Parés, Afapredesa, Pililli Narbona coordinación
Kabara Abderraman, Fatma Kori apoyo       Aso-ciación de Amistad con el Pueblo 
Saharaui de Sevilla, Hangar Barcelona, Ministerio de Cultura de la República Árabe 
Saharaui Democrática, Unión Nacional de Mujeres Saharauis organización
Artifariti

2010-2011 Barcelona: Punt de vista cec

participants amb diversitat visual Boualem Hamamda, Elisa Botet, Felipe Yagüe, 
Iván Molinos, Joan Miquel Roig, Jordi Noguera, José Ángel Carrey, Meritxell Aymerich, 
Neus Salvat, Paquita García, Pepa Casas, Xavier Blanch agraïments Johana Vásquez, 
Lorea Iglesias col∙laboren Associació Discapacitat Visual Catalunya, l’Associació 
Catalana per a la Integració del Cec, Centre Cívic Golferichs suport Ajuda Activitats 
Culturals d’Impacte Social, Obra Social de la Fundació "la Caixa"

2011-2013 New York: canal*PLURAL

participant migrant workers 参加民工 Anna Lu, Manuel Martagón, María Canela, 
Francis Low, Jun Ying Zhai, Eva Liu, Plinio Garrido, Fiona Yuen, Irene Liu, Vicencio 
Márquez, Shurong Qian, Louise Lear, Chuankui Jiang, Tony Talachas, Yitao Yang, Gary 
Yuen thanks to 感谢 Fiona Yuen, José E. Rodríguez, Nung-Hsin Hu, Tania Bruguera, 
Jing Sun coordination 协调 Manuel Molina canal*PLURAL has been supported by 
由 Immigrant Movement International, Queens, New York; Fundación Botín, Spain; 
New New Yorkers Program of the Queens Museum of Art, New York 支持

2012-2013 Montréal, Canada: MONTRÉAL*in/accessible

personnes à mobilité réduite Ali Akbor Chowdhury, Anna Tkaczewska, Arseli 
Dokumaci, Henry Desbiolles, Joeroul, Laurence Parent, Linda Gauthier, Marie-Eve 
Veilleux, Mélanie Benard, Julien Gascon-Samson collaboration Joëlle Rouleau, 
Antonia Hérnandez, Ben Spencer remerciements RAPLIQ coordination projet 
Kimberly Sawchuk, Laurence Parent MONTRÉAL*in/accessible a été soutenu par 
Office of the Vice-President of Research and Graduate Studies, Concordia University, 
Montréal; Concordia University Chair, Tier One, in Mobile Media Studies; Mobile Media 
Lab, Concordia University, Montréal; FQRSC, Mediatopias Research Group, Montréal; 
GRAND-National Centres of Excellence, Canada
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sitio*TAXI
Jorge Morales Moreno

[Publicat originalment a sitio*TAXI, Centro Cultural de España en México, 

abril 2004]

Per explicar sitio*TAXI cal que t’imaginis a tu mateix barrejant mitjans de 
comunicació d’alta tecnologia, quantitats gens menyspreables d’art i dosis 
industrials de sociologia. Imagina’t, també, immers en una gegantina jungla d’asfalt, 
sense principi ni final, completament saturada d’edificacions de tota mena i partida 
per milers i milers de carrers i avingudes que duen a tot arreu o a enlloc. Afegeix a 
aquesta jungla interminable milions d’urbanautes de totes les edats, estressats per 
uns horaris i uns ritmes infernals, deambulant pertot com exèrcits de formigues. 
Finalment, imagina’t al volant d’un taxi, fent rutines diàries de 10 o 12 hores de 
recorreguts immensos.

Un cop situat en aquesta trama, l’acció que se’t demana que facis és 
enregistrar tot el que consideris rellevant mitjançant un sofisticat telèfon mòbil, 
gravar veus o sons, captar escenes fixes o en moviment, transmetre-ho per 
internet i publicar-ho en una pàgina web: www.zexe.net/TAXI… sense intermediaris! 
D’aquesta manera, tens els ingredients bàsics d’aquest experiment social i artístic 
que l’artista català Antoni Abad (1956) està desenvolupant a la nostra ciutat des  
del 13 de març passat.

Ara bé, tornem al còctel que has barrejat en el primer paràgraf i obtinguem-ne 
tres maneres possibles d’entendre aquest esdeveniment: una que ho faci des d’una 
perspectiva tecnològica, una altra des de l’art i una més des del vessant social, els 
tres ingredients bàsics que el componen.

I.

Des de la perspectiva tecnològica, sitio*TAXI és un esdeveniment summament 
innovador i llibertari (per no fer servir la paraula democràtic, tan desprestigiada avui 
dia al nostre país). És innovador no tant per les eines tecnològiques que fa servir 
com per l’ús que els assigna. Mirem-ho així: la combinació de telèfons mòbils 
capaços d’enviar missatges multimèdia directes a internet i la mateixa xarxa com 
a fòrum mundial de publicacions i informació que és, fa que els participants del 
projecte, taxistes reals de carn i ossos (alguns amb més de 20 anys en l’ofici), 
esdevinguin els protagonistes centrals i, alhora, els interlocutors entre la jungla 
sense fi (ciutat) i el seu món de la vida (vida quotidiana). No és el mitjà (telèfon mòbil, 
internet, pàgina web) el missatge, sinó que és el mateix usuari qui es comporta  
i esdevé missatge, el que veu, el que considera pertinent, rellevant, significatiu en 
una jornada de treball.

sitio*TAXI fa possible, llavors, que el públic del carrer, diguem-ne la mirada 
sense autor i anònima, publiqui sense condicions ni censors a la Gran Xarxa Mundial 
(www). Es tracta d’accedir a les xarxes de comunicació mundial d’una manera del 
tot lliure i directa, de manera que el caràcter innovador d’aquest projecte rau en la 
reassignació de l’ús de la tecnologia capdavantera, encara elitista o d’ús restringit  
al nostre país, a fi de potenciar les altres perspectives, les altres veus i mirades,  
i deixar que s’expressin i s’exposin a l’àgora pública d’internet.
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I és llibertari en la mesura que fa vàlida la profecia del guru McLuhan: a Mèxic 
l’ús d’una tecnologia de comunicació mai abans no havia «eixamplat», «expandit» 
o «allargat» les potencialitats naturals de la comunicació humana. sitio*TAXI ha fet 
possible que, del no-res, la veu dels treballadors del volant, la mirada, l’oïda, el 
sentir en la seva totalitat, depassi i transcendeixi els limitadors del cos humà i quedi 
fixat a les pantalles de qualsevol terminal, de qualsevol ordinador encès arreu del 
món. La tecnologia opera llavors com un dispositiu humanitzador.

II.

Des de la perspectiva de l’art, sitio*TAXI es comporta com un objecte i una acció, 
tots dos emmarcats en les esferes de la metàfora.

És un objecte en tant que tota la informació transmesa pels que hi participen 
acaba en una pàgina web que pot ser vista per qualsevol que ho vulgui. És, per 
tant, un objecte visual públic i col·lectiu sense autor. Una obra postmoderna d’art 
electrònic, de multimèdia, que pot resistir qualsevol mena de lectura sempre que no 
s’intenti fer lineal o textual, i el centre de la qual no està ocupat per l’artista creador, 
ni pel mitjà, com ja hem vist. I menys per les institucions que l’han fet possible. 
En tot cas, el centre d’aquesta obra d’art es troba a la perifèria, als transmissors 
aleatoris que es van incorporar al projecte per estrictes raons del destí.

Qui hi tregui el nas veurà alguna cosa més que un catàleg d’imatges referides 
a l’inesgotable món del taxi. També veurà una obra en moviment, sempre diferent 
cada cop que s’hi publica un missatge (gràfic, de text o d’àudio). És, per tant, una 
obra que per completar-se necessita l’espectador, que, com acostuma a passar 
en les obres d’art contemporani, farà la lectura que li convingui, a la seva manera. 
Agafarà el que li interessi i s’endurà el que l’impressioni.

En tant que acció, sitio*TAXI extreu del reduït cercle d’usuaris d’alta tecnologia 
els mitjans indispensables per accedir a les grans lligues de la comunicació de masses 
i ofereix aquests mitjans a un grup d’actors socials estratègics –per cert, bastant 
estigmatitzats pels mitjans de comunicació– sense fer-los passar per filtres escabrosos 
de selecció, ni exigir-los formació tècnica o especialitzada, tal com el Prometeu aquell 
que va robar el foc dels déus per oferir-lo als homes plans i senzills del seu temps.

Veiem un canvi d’ús en una eina tecnològica, a parer meu quelcom molt comú 
en la història de l’art que incideix directament en l’experiència de l’usuari: lliure 
dels lligams propis de les funcions originals de l’eina, la fa servir com un mitjà per 
a l’experiment, per a l’exploració, per a l’experiència lúdica i creativa, tot deixant 
en evidència l’estreta relació entre l’art i la tecnologia, i posant de manifest el paper 
contestatari i visionari que en aquesta relació hi juga l’artista. Lluny d’assumir les 
regles o instruccions que regulen les tecnologies del moment, l’artista les assumeix 
com a instruments per a l’acció creativa.

Antoni Abad confirma tot això amb aquesta acció artística en directe. És a 
dir, extreu mitjans de comunicació (mòbil i internet) de l’Olimp tecnològic i els 
reparteix entre xofers de taxi de la Ciutat de Mèxic, potser la més poblada del món. 
I aleshores, un cop més, l’instrument esdevé l’argument de l’exploració, la interfície 
i el pretext per experimentar i crear. En aquest experiment, la mirada artística (via 
mitjà) ha contagiat els xofers: dia rere dia van creant mosaics d’imatges de la ciutat, 
molt diversos i rics en colors, en temes i escenes, acompanyades d’àudio, vídeo i 
text. Les seves mirades convergeixen en un lloc electrònic on es generen quadres 
arbitraris i complexos que parlen d’una ciutat tal qual: arbitrària, immensa, diversa, 
plena de contrastos, escenes o temes.
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Constatem així la invasió de la mirada artística en el món de la mirada laboral 
(aquest que s’alimenta de la rutina, la monotonia, la predictibilitat) i aleshores 
cada moment, cada escena, cada dia, cada nit, cada instant es fa únic i diferent, 
memorable i irrepetible, digne de ser publicat a internet. La vida adquireix aleshores 
un significat més. O un de nou, segons el cas, i això és una de les propostes més 
interessants i agudes de sitio*TAXI: l’impacte que tindrà en el món de les qüestions 
socials, l’empremta que deixarà entre els que hi van participar, les possibilitats 
que obre per a la comunicació social sense intermediaris, l’ús que es pot donar als 
mitjans per potenciar i facilitar la creació col·lectiva, per ampliar l’expressió lliure 
i directa de la gent. Com en el món de l’art: sense control, sense lligams, sense 
instruccions ni regles.

III.

Finalment, des d’una perspectiva social, diguem-ne d’orientació sociològica, 
sitio*TAXI es pot veure com una finestra de doble vista, de dos canals, interactiva, 
més o menys com el mirall d’Alícia.

D’una banda, és una finestra que, oberta per l’art, serveix també d’aparador 
i projecció d’històries de vida que reten compte de l’anar i venir, del ser i l’estar 
d’autors socials concrets, que viuen la ciutat com qualsevol de nosaltres, llevat del 
fet que la recorren cada dia en trajectòries quilomètriques. Aquestes històries de 
vida no només són l’expressió dels taxistes, sinó també fragments d’una manera 
(social) de ser, d’una manera gremial de mirar, d’un estil de vida, una forma 
d’estructurar, representar, escenificar i viure la ciutat. Hi percebem un imaginari 
social, potser local, que ens parla d’una identitat, d’una comunitat amb trets afins. 
Veiem aleshores representacions d’aquesta manera de ser: símbols, paraules, 
expressions, subjectes, objectes, icones, manifestacions. Qualsevol lector pot 
corroborar les evidències i revisar les pàgines del projecte a sitio*CHAMBA, 
sitio*AMPARO, sitio*TALACHAS, sitio*TARJETÓN, sitio*RETROVISOR (per exemple). 
Hi trobarà imatges in fraganti de la mordida, d’accidents viaris, de parelles que es 
besen durant el trajecte, de taxis que són reparats al carrer, vídeos de cotxes que se 
salten el semàfor, d’assemblees multitudinàries de taxistes sense plaques oficials, 
d’avingudes congestionades a qualsevol hora del dia, entre d’altres.

L’aposta de l’Antoni va ser que aquesta finestra servís al gremi com a 
contraimatge. És a dir, que l’assumissin com a seva i des d’allà contrarestessin 
la informació adversa que sovint reben de l’aparell mediàtic oficial. El que veiem, 
aleshores, no és necessàriament polític, sinó fragments d’una personalitat social de 
la qual es deriven molts elements que ens parlen, per la seva banda, del context en 
què aquesta personalitat social es desenvolupa.

I aquesta és, precisament, l’altra cara de la finestra: en aquestes escenes 
arbitràries del món de la vida observem reflexos insolents –incongruències, 
inconsistències– de l’estructura social, del sistema operatiu, de la societat sencera. 
L’espectador que en faci una revisió acurada podrà veure el que hi ha “a l’altra banda 
de la finestra”: el que explica que en aquest món de la vida hi hagi una empara, una 
mordida, una llicència, una organització oficial, una altra de perifèrica, un control, un 
número, una placa, una sigla, una quota, un poder. Notarà que el món del taxi està 
sotmès a un ordre social que li imposa trets, conductes, patrons, seqüències. Moltes 
d’aquestes característiques ens parlen irremeiablement d’un sistema social arbitrari, 
barroc, complex, burocràtic, ardu, car, ineficient, lent i injust, al qual no només tots 
hem contribuït sinó del qual també ens hem fet immunes, indiferents, permissius.
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sitio*TAXI obre així una finestra d’exploració sociològica interactiva: una mirada 
de dos canals que, des del que és particular, del telèfon mòbil d’un taxista un 
dia qualsevol a ciutat de Mèxic, ens du al que és més general, a la forma en què 
els mexicans hem organitzat la nostra ciutat, en què l’hem construït, passant per 
totes les contradiccions i anomalies que han estat necessàries per fer-ho. Obre la 
possibilitat de tornar-nos a sensibilitzar davant d’elles, de despertar-nos del costum 
i la indiferència, de recuperar un altre cop la capacitat d’estupefacció i de sorpresa.

Jorge Morales Moreno, sociòleg (UAM-Azc), mestre en Arquitectura (FA-UNAM) i amb estudis de doctorat 
en Historiografia (UAM-Azc), és professor de postgrau i de grau en les llicenciatures de disseny impartides 
per la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco (Ciutat de Mèxic). També és professor d’Història 
de l’Art a l’Escola Nacional de Pintura, Escultura i Gravat «La Esmeralda».

El 2001 va ser professor visitant a la Facultat d’Estudis Ambientals de la Universitat de York (Ontario, 
Canadà) i el 2011 al Departament d’Història de l’Art i Arquitectura de la Universitat de Pittsburgh 
(Pennsilvània, Estats Units).
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Orquestrar la remor col·lectiva: crònica d’una fita en les entranyes 
de megafone.net
Mery Cuesta

La meva primera feineta dins del món de l’art tot just arribada a Barcelona 
va ser d’assistent d’Antoni Abad. Vaig passar un munt d’hores al seu estudi 
exercint la pintoresca ocupació de «disseminadora digital», o el que és el 
mateix, difonent i dinamitzant un dels seus projectes pioners en l’entorn 
digital, la mosca virtual Z, mereixedora el 2003 del Premi Ciutat de Barcelona. 
Seguiríem units per una assolellada amistat fins que el 2006 l’Antoni em va 
proposar coordinar canal*ACCESSIBLE, un dels projectes col·laboratius 
característics de megafone.net, centrat aquesta vegada en el col·lectiu de 
persones amb discapacitat física de Barcelona.

Un cop d’ull a megafone.net ens deixa entreveure l’Antoni com una 
barreja entre un director d’orquestra i un alquimista de la tecnologia. La 
trajectòria de megafone.net, encadenant canal rere canal des del 2004, és 
la història d’un perfeccionament tecnològic continu que en la seva tenacitat 
s’assembla al procés de treball d’un cor, que assaig rere assaig es va afinant 
amb la finalitat d’emetre una veu nítida i unànime, cada cop més plena de 
musicalitat. 

Doncs bé, cap al 2007, a cavall de canal*ACCESSIBLE i 
canal*MOTOBOY, l’Antoni va introduir una novetat que contribuiria a 
potenciar la musicalitat de la remor col·lectiva que emeten les veus que 
configuren megafone.net. Em refereixo al pas de la descripció sistemàtica 
amb tags dels arxius enviats als canals pels emissors a l’autodescripció lliure 
que començarien a implantar individualment cadascun d’ells. Vegem com es 
va produir aquesta fita.

Tot just acabada la coordinació de canal*ACCESSIBLE (per a la qual 
vaig haver d’abordar gent desconeguda en cadira de rodes per la Rambla, 
ensenyar a fer servir telèfons mòbils a persones amb discapacitats motrius, 
convocar reunions i infondre-hi bon rotllo dins i fora, escriure cròniques 
de tot el que passava amb el pseudònim de Leoparda i un munt de coses 
més), l’Antoni em va encarregar una tasca titànica: descriure amb tags un a 
un els més de 27.000 enviaments que sis col·lectius de diferents parts del 
món havien anat publicant a megafone.net des del 2004. O sigui: no només 
els arxius d’àudio, text i vídeo de canal*ACCESSIBLE, sinó també els dels 
taxistes de Mèxic, els gitanos de Lleida i Lleó, els nicaragüencs emigrats a 
Costa Rica i les prostitutes de Madrid. 

megafone.net contenia un enorme banc d’enviaments i per això 
s’havia de desenvolupar una interfície de consulta per a l’usuari, perquè 
una foto nedant entre 27.000, sense una corda a la qual agafar-se  
per ser rescatada, és com si no existís. Amb aquesta finalitat, l’Antoni  
–en connivència amb un sociòleg i dos geògrafs– em va proveir d’una 
llista de 44 paraules que es dividien en quatre àrees: activitats, espais, 
éssers i objectes. Amb aquests 44 tags havia de categoritzar tots els 
enviaments. A aquesta tasca d’associar manualment un o diversos tags a 
cada arxiu enviat pels emissors dels canals la vam anomenar «descripció». 
Al principi semblava que la descripció encaixaria aviat en una metodologia 
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mecànica. Però no: exigia un exercici important de criteri i determinació, 
com de seguida ens vam adonar Pilar Cruz (la meva companya en aquesta 
àrdua tasca) i jo. Dels dubtes que van sorgir i les interessants reflexions 
que van suscitar al voltant de la semiòtica de la imatge i la naturalesa 
de la representació fotogràfica, en vaig deixar constància en la novel·la 
gràfica zexe.net. 44 tags para describir el mundo, publicada el 2008 per 
l’Ajuntament de Girona a propòsit de l’exposició retrospectiva de l’Antoni 
en aquella ciutat.

Els canals de megafone.net configuren al capdavall una narrativa coral 
que es construeix i es desenvolupa de manera fragmentària. L’apassionant 
experiència de la descripció va aclarir algunes conductes de caràcter 
col·lectiu que els mateixos individus no eren conscients d’estar reflectint. 
Va confirmar, per exemple, que quan a un col·lectiu se li ofereix l’oportunitat 
d’expressar-se públicament, al principi no sap què dir, però progressivament 
va trobant una narrativa unànime. Des dels taxistes mexicans fins als nicas 
de San José de Costa Rica, tots van coincidir en el fet d’abordar en un 
primer moment el seu entorn humà i els seus moments familiars d’esbarjo 
i diversió per començar, més endavant, a pronunciar-se sobre les seves 
problemàtiques, especialment en tot allò que fa referència a l’exercici de la 
seva professió. 

La remor col·lectiva va designar el tag OCI com el número 1 del 
rànquing de tot megafone.net: va ser el que vam implantar més vegades. 
MÚSICA i CARRER (al voltant del 30% dels arxius s’havien enregistrat al 
carrer) també apareixien en el podi dels més utilitzats. OCI era el número 
1 del rànquing probablement perquè vam categoritzar com a OCI tot el 
conjunt d’activitats dutes a terme durant el temps lliure: tant jugar a futbol 
com veure’l a casa. La qüestió va ser que a partir de canal*MOTOBOY, 
l’Antoni va implantar en els mòbils de manera pionera –recordem que 
som a l’any 2007– una funció que permetia que cada emissor pogués 
descriure les seves pròpies imatges amb tags i palavras chave (com les vam 
anomenar per a l’ocasió) escollides per cada individu amb total llibertat. Des 
d’aquell moment, la descripció es va convertir en un acte individual. Com a 
prodigiosa contrapartida, megafone.net va guanyar en nitidesa en el retrat 
col·lectiu. Així, els motoboys1, capacitats per autodescriure els seus propis 
enviaments, evocaven les seves activitats d’OCI sota diversos termes com 
FESTA, AMIGOS, CULINÁRIA, LAZER, FINAL DE SEMANA o SAMBA. El seu 
sistema de descripció tenia el gran avantatge que era més eloqüent respecte 
a l’entorn del col·lectiu i la seva idiosincràsia.

Va ser fascinant observar la transformació del llenguatge, de sistemàtic 
a orgànic, amb el canvi introduït amb els motoboys. Un altre exemple: els 
motoboys van trobar una curiosa correspondència lèxica per al·ludir als 
nens: MINHA VIDA. Un d'ells va començar a descriure les fotos de la seva 
filleta com a MINHA VIDA i els altres se’n van contagiar i van adoptar aquest 
mateix tag per a les fotos dels seus petits. Aquest és un cas bonic que 
ens permet observar els encreuaments que es produeixen en el lèxic entre 
dues descripcions de la realitat: l’antropològica que va dictar la llista dels 
44 descriptors i l’íntima que van implantar els motoboys. On no arribava 
l’antropologia, va sorgir MINHA VIDA.

1. Motoboy és la denominació popular que es dóna al Brasil als missatgers en motocicleta.
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Mery Cuesta és crítica d’art, comissària d’exposicions i dibuixant de còmics. Llicenciada en Belles Arts 
i Màster en Comunicació i Crítica d’Art a la Universitat de Girona. Crítica d’art habitual del suplement 
Cultura/s de La Vanguardia, escriu i dibuixa tires còmiques sobre art contemporani i cultura popular. El 
2002 obté el Premi Espais de la Crítica d’Art, gràcies al qual publica el seu primer llibre, una anàlisi de la 
producció cinematogràfica experimental en l’Espanya dels setanta. Com a comissària, els seus projectes 
aborden qüestions relatives a l’anàlisi de la imatge audiovisual i la cultura popular. Entre aquests, destaquen 
Quinquis dels vuitanta: cinema, premsa i carrer (CCCB, La Casa Encendida i AlhóndigaBilbao), La mano 
izquierda de Cervantes (Instituto Cervantes Istanbul) i Humor absurdo: una actitud ante la vida en situaciones 
críticas (Artium, Vitòria). A més de les seves aparicions a la ràdio i la televisió, té dos còmics al mercat: Caída 
y auge de Antxon Amorrortu i Istanbul Zombi 2066. I en prepara el tercer, un assaig-còmic sobre els efectes 
de la cultura digital. També és bateria del grup de punk-rock Crapulesque.

Aquí deixo constància d’un d’aquests passos que va orquestrar l’Antoni 
per assolir l’afinació i la musicalitat de la massa coral. A partir d’aquesta 
fita, s’han esdevingut diverses variacions i transformacions tecnològiques a 
fi que l’expressió dels col·lectius sense veu predominant en els mitjans de 
comunicació sigui tan honesta i eficaç com sigui possible. 

Formar part de les entranyes de megafone.net m’ha influït en la meva 
trajectòria vital. Amb l’Antoni vaig aprendre a lubrificar els processos creatius 
en grup amb bon humor, comprensió i generositat, perquè per a ell sempre hi 
ha hagut persones abans que emissors. Treballar al seu costat m’ha mostrat 
com la humanitat, a l’hora de tractar amb les persones involucrades en un 
projecte que un mateix lidera, és un pilar fonamental perquè aquest projecte 
tingui èxit.
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Cultura motoboy i polítiques públiques: connexions de la ciutat  
de São Paulo
Eliezer Muniz dos Santos

[Publicat originalment a canal*MOTOBOY, Centro Cultural de Espanha  

em São Paulo, 2007]

Deu ser que existeix una cultura motoboy? Quina és la raó per la qual hem vist, en 
els últims anys, diverses produccions culturals sobre aquest tema? És que som 
davant d’un fenomen social que no ha estat encara ben interpretat? Pel·lícules, 
obres de teatre, cançons, llibres, personatges de telenovel·les, documentals... i ara 
una exposició d’art? Què té de tan específic aquesta nova classe de treballadors 
urbans que els fa subjectes i principals protagonistes de la vida quotidiana a les 
nostres ciutats? Avui dia no podem negar que els missatgers en motocicleta o 
motoboys representen aspectes importants de la convivència social. Des de la seva 
posició privilegiada en el trànsit poden comprendre molts dels nostres problemes 
i treballar per implantar polítiques públiques que millorin la qualitat de vida als 
principals centres urbans del nostre país. Això significa que som davant d’un nou 
poder. El creuament entre cultura i política es va veure de manera més clara quan, 
entre el maig i el juny del 2007, vam fer un cicle de debats i pel·lícules com a part 
de l’exposició Motoboys Transmitem de Celulares (Motoboys retransmeten des de 
mòbils), d’Antoni Abad, en el 25è aniversari del Centro Cultural de São Paulo.

Com es pot comprendre la posició d’aquests personatges i l’ambient en què 
es mouen per poder considerar-los protagonistes d’unes mesures complexes en les 
quals tota la societat s’hauria de posar a pensar? A partir de la lògica de la mobilitat 
dels motoristes, no n’hi ha prou amb el fet de considerar un nou tractament 
geomètric dels carrers i les avingudes per definir el conflicte als espais urbans.  
En primer lloc, hem de comprendre quin tipus d’informació ofereixen els missatgers 
i de quina manera exerceixen les seves funcions a fi que la mateixa ciutat pugui 
evolucionar. L’aparició en si d’aquests professionals està lligada intrínsecament a les 
nombroses transformacions que va patir la ciutat en el procés d’urbanització i als 
embussos de trànsit en un context de ràpid creixement global. Aquest creixement 
exigeix al conjunt de la societat que prengui mesures concretes de millora. Quan 
s’apliquen aquestes mesures en el camp social, es tracta sempre de comprendre de 
quina manera es veu afectada la vida d’aquestes persones (treballadors, pares 
de família, joves i ben sovint habitants de les grans perifèries) que fan servir la 
motocicleta com a mitjà de subsistència, de quina manera s’organitzen, com 
elaboren estratègies per dur a terme les tasques i com creen la seva pròpia identitat. 
D’aquesta manera, quan tenim en compte la seva manera de viure, som davant del 
que anomenem «la seva cultura».

És imprescindible, també per a nosaltres quan vam començar el procés de 
comissariat per al projecte canal*MOTOBOY, que se senti la veu del motorista 
professional. Que la seva vida s’expliqui sense mediacions i que fins i tot el mateix 
sobrenom motoboy sigui discutit entre ells amb l’objectiu de crear la seva pròpia 
representació. Ells es veuen i són vistos per la societat de diverses maneres: com a 
«missatgers», «motoboys», «motoristes», «deliverys», «couriers», fins i tot com a 
«mototaxis» perquè fan aquesta funció en altres regions del Brasil. També van 
aparèixer noms pejoratius, com ara «cachorro louco» (bèstia boja), el més estès de 
tots. En molts d’aquests casos, els substituts d’aquests noms amaguen una forma 
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de menyspreu del professional, que el desqualifiquen en el seu propi ambient de 
treball a partir d’algun estereotip, si no és que neguen el mateix estereotip, com 
ho va fer la iniciativa de l’organisme de trànsit de la ciutat en anomenar-los, a 
través d’una tipologia que reunís les característiques principals dels seus serveis, 
«motocargo», apel·latiu que no els donava un caràcter de subjecte sinó de cosa.

Com recorden els sociòlegs, aquestes «reduccions» troben la seva explicació 
en la manera en què es determina l’Altre, de manera que no aconsegueixi el seu 
propi dret a la participació igualitària en la política i en altres aspectes com ara la 
feina o altres àmbits de la vida social. D’aquesta manera, es crea un tipus d’identitat 
artificial en la societat. Els mateixos participants d’aquesta comunitat no s’adonen 
dels riscos que corren per reconèixer-se i ser reconeguts. Per pertànyer a un grup 
social (motoboys, «bèsties boges», etc.) descarten la seva pròpia autoestima. 
Aquesta és una característica dels processos d’estereotipació social, cosa que 
comporta una imatge negativa i un estigma amb relació a si mateix i al conjunt de la 
societat. Aquest problema no es combat sense informació ni consciència de classe. 
De fet, és només a través del xoc cultural que aquesta comunitat serà capaç de 
construir una identitat positiva en relació amb la seva representació social i potser, 
com a resposta, aconseguirà trobar el significat de l’expressió, un fet que, sens 
dubte, es reflectirà en tots els àmbits de la vida quotidiana, ja sigui en la política, en 
l’economia, en la feina, en l’oci o en la família. 

En aquest sentit, proporcionar la trobada entre política i cultura ja formava part 
del procés quan l’artista Antoni Abad va crear per primera vegada en la història 
d’aquesta categoria professional l’oportunitat de reunir un grup de 12 motoboys per 
organitzar, a través d’un projecte cultural, una forma de sociabilitat abans impossible 
per a aquest grup. Els reunia setmanalment, durant mesos, per discutir els principals 
problemes que tenien i els dotava d’una tecnologia mòbil amb connexió a internet, la 
qual permetia que la seva veu se sentís de manera instantània en tota la comunitat. 
Vam veure com es manifestava un expressiu conjunt de codis i senyals que poden 
significar un canvi substancial no només en la identitat d’aquests professionals 
que pertanyen a una col·lectivitat, sinó també en relació amb la visió del món 
(Weltanschauung) que construeixen a partir d’aquesta experiència. Més que crear un 
conjunt d’intervencions i d’imatges digitals en el món virtual d’internet, va sorgir la 
possibilitat d’un canvi estructural a mesura que s’anava ampliant visiblement el diàleg 
entre aquesta categoria professional i la societat. Entre investigadors universitaris i 
les seves institucions es va despertar un interès envers els problemes dels motoristes 
i la seva lluita per organitzar-se. Aquest grup els va ajudar en el desenvolupament de 
les qüestions esmentades en el canal*MOTOBOY. També va constatar que, gràcies 
a l’experiència d’autorepresentació d’aquests professionals, va sorgir un dinamisme 
propi a partir d’una forma de sociabilitat que emergeix de les xarxes socials, ja sigui 
per la possibilitat d’aquestes trobades i debats realitzats pel projecte o sobretot pels 
enviaments a la pàgina www.zexe.net/SAOPAULO.

En comprovar que aquest dispositiu era capaç de generar opinió pública, 
els motoristes professionals van fer, en tan sols quatre mesos, prop de 2.800 
enviaments entre fotos, vídeos i gravacions sonores. Entre aquests enviaments, vam 
podem comptar més de 240 entrevistes amb altres professionals i persones que 
formaven part de la seva quotidianitat utilitzant la paraula clau FALA (parla). També 
motivats per temes que va introduir el mateix grup amb expressions i paraules 
clau com DIA A DIA, TRÂNSITO, ACIDENTE, TRABALHO, FAMÍLIA i REUNIÃO, 
entre d’altres, van indicar clarament que, en participar en aquest projecte publicat 
a internet en temps real, es convertien no només en emissors del canal, sinó 
també en usuaris actius d’un dispositiu de comunicació autònom i independent, 



38

i es transformaven, com ells volien, en cronistes de la seva realitat. Van fugir així 
de la lògica dels estereotips projectats per la premsa i els mitjans de comunicació 
imperants, a banda de crear una esplèndida eina de lluita per reinventar la seva 
pròpia quotidianitat.

Entre altres factors, podem veure com van oferir un espai legítim de formació 
per a la vida cultural de la ciutat. N’hi ha prou de fixar-se en les imatges en què 
comencen a discutir entre ells els continguts de la pàgina web, o fins i tot la 
destinació del canal*MOTOBOY. Veiem sorgir una ciutat que se’ns mostra des de 
la perspectiva dels motoristes. Des d’una dimensió més estètica, percebem que les 
càmeres fotogràfiques comencen a revelar la seva mirada i d’aquesta manera es 
converteixen en instruments simbòlics per investigar aquesta experiència: la mirada 
del motoboy evidencia la mirada cap a aquest motoboy.

Per tant, quan creen les seves demandes tenint en compte el nivell de 
complexitat amb què han de lluitar per resoldre els seus problemes –avui existeix 
el consens que les solucions també són complexes, n’hi ha prou de recordar les 
dades oficials sobre l’elevat índex d’accidents amb víctimes mortals en els últims 
anys–, arribem a la conclusió que no hi ha, fins ara, cap garantia que les iniciatives 
de l’administració aconsegueixin tenir èxit, ja que perquè això passés caldria una 
veritable representació de classe acompanyant aquestes polítiques.

És evident que, si aquests professionals es queixen de la falta d’un programa 
eficient de prevenció d’accidents, amb un curs de conducció preventiva i formació 
professional –encara que no hi ha estudis que associïn un accident de motocicleta a 
un accident de treball–, també és veritat que falten accions per part del govern per 
actuar d’acord amb els interessos dels ciutadans i el respecte envers la vida humana. 
Aquí cal fer una observació sobre la manera gairebé tribal en què es defensen amb 
el trànsit, fins i tot ajudant-se en els moments tràgics dels accidents. La seva veu 
no es pot silenciar, ja que només ells saben el desemparament que se sent quan, 
sobre l’asfalt calent, esperen que arribi el cotxe de bombers. I que tothom escolti 
aquestes veus. 

Per la urgència d’obrir un diàleg entre el govern i la societat civil protagonitzat 
pel col·lectiu motoboy, l’objectiu clau del nostre projecte curatorial és omplir un 
buit –gràcies a l’execució del projecte www.zexe.net/SAOPAULO– i fer que les 
reivindicacions d’aquesta categoria de motoristes entrin en l’agenda política de la 
ciutat de São Paulo amb vista a les pròximes eleccions municipals.

Sentim que hi ha una gran voluntat de suport i de comprensió de tots els 
implicats en aquest projecte i de tots els col·laboradors que s’han anat sumant a 
aquests debats. Quan veiem una causa en la necessitat de fer justícia a aquests 
motoristes que posen en risc les seves vides, donem finalment un sentit a l’art 
que eleva el discurs sobre la qualitat de vida a la ciutat i que a través de la cultura 
col·loca els ciutadans en primer lloc.

Eliezer Muniz dos Santos és professor, escriptor i conservador, llicenciat en Filosofia per la Universitat de 
São Paulo. Eliezer Muniz dos Santos, o Neka, com l’anomenen els motoboys, és un representant singular 
del gremi de motociclistes professionals de la ciutat de São Paulo. Ha treballat de missatger durant catorze 
anys (1988-2002). El 2000 va organitzar el primer Fòrum Nacional de Motociclistes Professionals i ha donat el 
seu suport i ha col·laborat en la fundació de diverses associacions i sindicats de missatgers al Brasil. El 2007 
Antoni Abad el va convidar perquè fos comissari adjunt del projecte col·lectiu canal*MOTOBOY al Centro 
Cultural São Paulo. Des de llavors participa i col·labora en aquest projecte. Actualment ensenya filosofia en 
una escola pública als afores de São Paulo.
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Tornant a calcular la ruta. El motoboy i l’economia política de l’afecte
Alberto López Cuenca

[Publicat originalment a canal*MOTOBOY, Centro Cultural de Espanha  

em São Paulo, 2007]

En l’ara ja clàssica recopilació de textos Art after Modernism: Rethinking 
Representation (Wallis 1984), es manifestava ja de manera contundent la suspicàcia 
postmoderna respecte al lloc que la representació havia d’ocupar en la pràctica 
artística contemporània. No semblava que l’art hagués d’implicar necessàriament 
elaborar representacions (cosa que el cinetisme, la performance, la instal·lació, 
l’escultura minimalista i el land art havien posat de manifest), sinó que més aviat 
ara es proposava generar situacions, espais i experiències. En aquest sentit, 
no era casual l’alarma que causava «Art and Objecthood», el bel·ligerant text 
en què Michael Fried (1967) desqualificava l’escultura minimalista pel fet de ser 
teatral, és a dir, pel fet de perdre autonomia en dependre d’un espai circumdant 
que activés l’experiència artística. Semblava que l’art no només no havia de ser 
ja representació d’alguna cosa, sinó que deixava, fins i tot, d’estar contingut en 
els límits formals de l’objecte artístic (de la pintura, de l’escultura o del vídeo). 
En canvi, aquest entreteixit contextual de l’art, l’heteronomia que n’anul·lava la 
pretesa autosuficiència, no era gens excepcional, perquè ja havia estat desplegat 
per les anomenades avantguardes històriques de principis del segle xx. Els artistes 
dadaistes i surrealistes, passant pels constructivistes i els membres de la Bauhaus, 
van emprendre una tasca (artística?) de fer efectives noves maneres de viure o, 
almenys, de reconfigurar les ja existents. Per fer-ho, l’art no es podia concebre 
ni es podia practicar com un exercici simplement representacional, de captació 
d’essències o d’evocació de la realitat (si és que realment algun cop havia pogut ser 
això només). Transformar la vida no podia ser imitar-la mitjançant criteris estètics, 
sinó que comportava introduir-se en els intersticis de la quotidianitat i modificar-la: a 
les portades dels llibres i l’attrezzo teatral, en la publicitat i en els cartells de cinema, 
en el disseny de jocs de te i de ciutats senceres.

La qualitat de l’art com a acció transformadora que podem explicar en termes 
de la seva capacitat «preformativa» es recolzava en múltiples pressupòsits, entre 
els quals destaca l’emplaçament privilegiat de l’artista modern per comprendre el 
món i incidir-hi de manera simbòlica i concreta. Es tracta, justament, d’un imperatiu 
avantguardista d’actuar sobre la realitat que s’ha llegat a l’art contemporani, 
però en unes condicions molt diferents d’aquelles en què es va plantejar 
originalment, sobretot en la mesura en què l’horitzó d’acció de la producció artística 
contemporània posa en qüestió el pressupòsit esmentat. La posició pràcticament 
omniscient de l’artista per comprendre el món i incidir-hi avui està qüestionada 
perquè en bona mesura s’ha convertit en un especialista de la indústria simbòlica, 
com a productor de béns sumptuaris o bé d’experiències per a l’oci i l’entreteniment 
en biennals, museus i centres d’art. Acotat d’aquesta manera, el treball artístic no 
hi veu més enllà del seu camp de competència, així que no en podem esperar que 
articuli grans projectes de transformació social.

Ara bé, la incredulitat respecte al lloc privilegiat de l’artista, sumat a la convicció 
que l’art encara pot generar sociabilitat, fa possible encara el desplegament 
d’estratègies per a l’acció de l’art en el terreny de la vida social, menys ambicioses 
que les modernes, però més diverses. Aquest és el rerefons sobre el qual es 
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desenvolupen alguns dels projectes amb col·lectius i tecnologia mòbil coordinats 
per Antoni Abad: projectes en què se supera la condició omniscient de l’artista i que 
subscriuen el caràcter performatiu i no-representacional de l’art.

Xarxes de sociabilitat

Durant els últims quatre anys, Antoni Abad ha desenvolupat, juntament amb el 
programador Eugenio Tisselli, una sèrie de treballs que recorren a la telefonia mòbil 
i a la possibilitat de transmetre directament des d’aquest mitjà informació per 
internet, cosa que ha portat a l’articulació de comunitats singulars de col·laboració. 
Vaig tenir l’oportunitat d’escriure sobre el primer d’aquests projectes, sitio*TAXI, 
desenvolupat a Ciutat de Mèxic durant dos mesos del 2004 i en què un grup  
de 17 taxistes enviava imatges, vídeos, documents d’àudio i de text a una pàgina 
web d’accés lliure. La pàgina reunia i actualitzava sense edició ni selecció prèvia 
els documents enviats en temps real pels membres d’aquest col·lectiu urbà. 
Aleshores vaig redactar una breu ressenya sobre sitio*TAXI que es titulava  
«El taxista como etnógrafo». Pensant un altre cop en aquell títol, en part encara 
el subscriuria i en part ja no hi estic d’acord. D’una banda, «El taxista como 
etnógrafo» ironitzava sobre el conegut assaig de Hal Foster, «El artista  
como etnógrafo» (2001) –en què l’autor sostenia que alguns artistes contemporanis 
s’havien convertit en investigadors crítics de la seva pròpia societat–, i crec 
que l’encertava quan ressaltava que no és l’artista qui parla a sitio*TAXI sinó els 
mateixos taxistes. No presentava l’artista com una veu privilegiada, sinó que 
posava èmfasi en els taxistes en tant que narradors de la seva experiència  
i enunciadors de la seva pròpia història. En canvi, m'equivocava en considerar  
el taxista com a etnògraf, com a simple notari de la seva realitat, quan insinuava 
que l’efecte fonamental d’aquest projecte era modificar representacions, 
transformar la imatge que tenim del taxista. És evident que sitio*TAXI opera a través 
de mecanismes de representació, imatges, textos, gravacions d’àudio i vídeo.  
Ara bé, el resultat no és només «fer visible la realitat del taxista» o «propiciar unes 
representacions que no tenen lloc en els mitjans de comunicació tradicionals» 
(certament, el taxista només hi apareix puntualment com a accidentat o delinqüent 
o heroi efímer d’algun rescat). En el fons, més que altres representacions de la 
realitat, el que sitio*TAXI posava en marxa eren mecanisme de sociabilitat, és a 
dir, creava relacions socials i estratègies de subjectivitat. Dit d’una altra manera, 
sitio*TAXI obria espai per a l’enunciació i l’agència dels seus participants, més enllà 
de constituir una contraesfera per a la representació.

Això ha estat un aspecte constant dels treballs que van seguir sitio*TAXI. 
Per exemple, la planificació i activació de canal*GITANO, desenvolupat a Lleida 
durant el 2005, va comportar un seguit de negociacions i conflictes que no són 
visibles en el material audiovisual accessible a través d’internet però que són la 
part crucial del projecte. Per començar, la manera en què operava canal*GITANO 
implicava qüestionar la separació tradicional que a la comunitat gitana es fa 
entre homes i dones, els llocs i les condicions en què poden trobar-se i el tipus 
d’interacció que poden mantenir. D’altra banda, canal*GITANO generaria un 
enfrontament inusual contra el poder fàctic de la comunitat, els patriarques. 
Aquests van vetar una de les participants perquè no continués col·laborant en el 
projecte, però ella i la seva mare els van plantar cara fins al punt que va tornar 
a ser acceptada. És més, la mateixa institució del poder es va veure subjecta a 
escrutini quan es va crear el canal*PATRIARCA, en què es reunien entrevistes 
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incòmodes als patriarques en les quals s’havien d’explicar i de pensar com 
a gitanos quan se’ls feien preguntes com ara «què és ser gitano?» o «què 
és ser patriarca?», unes qüestions que es pressuposaven però que rarament 
eren considerades de manera explícita.

Durant el 2006, a San José, Costa Rica, Antoni Abad va posar en 
funcionament canal*CENTRAL. Allà es van distribuir entre la nodrida comunitat 
d’immigrants nicaragüencs telèfons mòbils i se’ls va explicar com mantenir en 
funcionament la pàgina web del projecte. Una altra vegada, no és la visibilitat de 
les imatges a la xarxa sinó el seguit de negociacions amb l’entorn institucional i 
administratiu el que va manifestar l’abast de canal*CENTRAL. D’una banda, les 
traves legals amb els tràmits per als mòbils: com que es tractava de terminals 
importats il·legalment des de Miami, el seu software no estava homologat per 
operar a Costa Rica, motiu pel qual s’havia de negociar l’espai tecnològic i legal 
per fer-los operatius. També va ser molt complicat donar d’alta telèfons per a 
22 immigrants il·legals quan demostrar la residència formalitzada al país és un 
requisit indispensable per accedir al servei de telefonia mòbil. canal*CENTRAL 
no només va fer possible el control de la comunicació i les friccions tècniques 
i legals en el monopoli estatal de les comunicacions, sinó que va forçar a 
modificar-ne o esquivar-ne transitòriament l’abast. Consegüentment, es van 
obrir espais d’acció transitòriament desregularitzats per a l’exercici i l’enunciació 
comunitària d’un sector de la població nicaragüenca. 

D’altra banda, el 2006 es va posar en marxa a Barcelona canal*ACCESSIBLE, 
en què els participants van elaborar una cartografia amb les traves 
arquitectòniques per al desplaçament de discapacitats per la ciutat (una 
contracartografia enfront de les múltiples cartografies triomfants de l’urbs:  
dels seus museus i parcs i bars i monuments i estacions de metro). Malgrat que 
la tasca de canal*ACCESSIBLE semblava que desemboqués en el traçat d’un 
mapa, en realitat va desencadenar respostes tant col·lectives –es van formar, 
entre els discapacitats, comandos extraordinaris que recorrien zones de la 
ciutat en principi no planejades per ser batudes–, com institucionals –el mapa 
va sortir reproduït en mitjans de comunicació locals i l’Ajuntament va replicar 
distribuint un mapa de la «Barcelona accessible». Les accions de documentació 
van fer que el mateix Ajuntament es veiés forçat a arranjar molts dels obstacles 
arquitectònics sobre els quals els membres de canal*ACCESSIBLE havien 
cridat l’atenció. canal*ACCESSIBLE, que sorgeix amb una data de caducitat, va 
provocar que després del final del projecte es formés un grup de col·laboradors 
que va constituir l’Associació Accessible i que continua reunint-se i treballant.

Queda palès que fer fotos i penjar-les a la xarxa no esgota l’abast d’aquests 
projectes, perquè no apunten només a fer possible altres representacions de 
la vida (dels gitanos, els immigrants o els discapacitats) sinó a generar la vida 
mateixa en la interacció amb l’entorn. En el funcionament posen de manifest 
tota mena de restriccions, ja siguin les imposades pels costums i l’administració 
patriarcal del poder o per les legislacions de les telecomunicacions i la immigració 
o per l’arquitectura urbana. Però no es tracta només de revelar, de fer visible 
la translúcida xarxa que ordena la vida social (des de les relacions entre 
adolescents a l’ús d’un mòbil o al desplaçament per la ciutat), sinó que en la 
seva pràctica obren espai per a relacions socials inesperades i reconfigurades. 
Aquesta és una qüestió central en la mesura en què «el tema» d’aquests 
projectes no és l’elaboració de la representació de grup sinó l’activació de 
l’agència i la producció de les relacions socials. És a dir, el teixit mateix de 
l’existència col·lectiva i individual.
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Economia política de l’afecte

El filòsof polític Michael Hardt i després ell mateix i Toni Negri en el seu debatut 
llibre Imperio han descrit quines són les esferes característiques i dominants de la 
producció de la societat contemporània. L’afecte és, per a aquests autors, un dels 
béns fonamentals de l’economia actual. L’afecte seria part del que ells anomenen 
«treball immaterial», aquell que produeix béns intangibles, com ara el coneixement, 
els serveis i la comunicació. 

En resum, podem distingir tres tipus de treball immaterial que han col·locat 
el sector serveis al capdamunt de l’economia informàtica. El primer participa 
d’una producció industrial que es va informatitzar i va incorporar les tecnologies 
de la comunicació d’una manera que transforma el procés de producció mateix. 
La fabricació es considera com un servei, i el treball material de la producció 
de béns durables es barreja amb el treball immaterial, que esdevé cada vegada 
més predominant. El segon és el treball immaterial de les tasques analítiques i 
simbòliques, que es divideix en tasques de manipulació creativa i intel·ligent, per 
una banda, i en tasques simbòliques de retina, per l’altra. Finalment, el tercer tipus 
de treball immaterial és el que implica la producció i manipulació d’afectes i el que 
necessita el contacte humà (virtual o real); és el treball en el mode corporal. Aquests 
són els tres tipus de tasca que lideren la postmodernització de l’economia global a 
parer de Hardt i Negri (Hardt i Negri 2005, p. 316-317).

El treball immaterial de l’afecte es caracteritza, segons Hardt, per la seva 
tasca «vinculant» («binding element») i implica àrees productives com ara la salut, 
l’entreteniment i les indústries culturals que es concentren «en la creació i manipulació 
d’afectes» (p. 95). En diferents nivells, aquest treball afectiu fa un paper en tot el sector 
serveis en la mesura que s’integra en els processos de comunicació i interacció sota el 
concepte de «tracte personalitzat», ja sigui a la banca o en el menjar ràpid. Per Hardt, 
«aquest treball és immaterial, fins i tot quan sigui corporal i afectiu, en tant que els seus 
productes són intangibles: el sentiment de comoditat, de sentir-se bé, satisfet, excitat, 
apassionat, fins i tot sentir-se part d’alguna cosa o d’una comunitat» (p. 96).

Des d’aquesta perspectiva, es pot retre compte no només de la producció 
material de la vida social, és a dir, de com el sistema de relacions dels objectes 
articula l’experiència dels individus, sinó també dels aspectes més íntims  
i emocionals del subjecte. L’economia desmaterialitzada produeix i anomena 
sensacions, estats afectius, desitjos, és a dir, modes de subjectivitat i subjecció. 
Controlar les maneres de produir i administrar vida emocional és, en darrera 
instància, elaborar vincles de submissió. Si es processen afectes estandarditzats a 
la manera de la producció de mercaderies, aleshores s’homogeneïtza l’experiència 
i alhora es descarten actituds i postures econòmiques no productives. Hi ha, 
doncs, una indústria de l’afecte totalment incorporada als modes de producció 
contemporanis, una indústria que prioritza un conjunt d’estats emocionals 
i actituds (benestar, possessió, control, satisfacció) i en desestima d’altres (actituds 
d’altruisme, sensacions de fracàs o estats de misèria o desarrelament). Ara bé, 
aquesta indústria de l’afecte, tot i que està totalment integrada en els modes de 
producció, pot ser contestada des de pràctiques «anticapitalistes», apunta Hardt.

Dir que el capital ha incorporat i exaltat el treball afectiu i que el treball afectiu 
és una de les formes més altes de produir valor des del punt de vista del capital no 
significa que, contaminat d’aquesta manera, l’afecte no tingui cap utilitat per als 
projectes anticapitalistes (p. 90).

L’afecte, de fet, és cabdal per activar esferes de sociabilitat que no tenen 
com a finalitat necessàriament la producció de capital. D’aquí la importància que 
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prenen avui dia les estratègies que eludeixen la creació estandarditzada d’afecte: 
produeixen vida afectiva i vida social no programades pels modes dominants  
de producció.

canal*MOTOBOY: mitjans digitals i crítica de l’afecte

Des del maig de 2007, 12 motoboys que recorren els carrers de São Paulo durant 
la seva jornada laboral han estat proveïts de telèfons mòbils que els permeten fer 
fotografies i vídeos per enviar-los directament a una pàgina d’internet. En enviar 
els arxius, els poden agrupar sota termes clau que ells mateixos han decidit, 
com ara ACIDENTE, PROIBIDO, TRABALHO (accident, prohibit, feina), cosa que 
ofereix la possibilitat de configurar una taxonomia flexible, oberta i negociable de 
la informació elaborada per ells i disponible per als visitants de la pàgina web. Si 
l’esfera pública, el lloc de trobada social, ha transitat des de la seva concepció al 
segle xviii dels cafès, clubs de discussions i pàgines dels diaris a les pantalles de 
televisió i dels ordinadors, aquest espai públic redefinit avui està marcadament 
mediat per allò simbòlic: imatges, sons, textos, multimèdia. Ara bé, encara que 
l’esfera pública actual es constitueixi fonamentalment com a espai simbòlic o, 
més precisament, mediàtic, no per això es converteix en un simple joc de signes 
inerts i determinants, aliens a aquells que es veuen interpel·lats per ells. Els signes 
s’inscriuen, en el seu ús, dins de mecanismes d’enunciació, són activats per 
parlants, televidents, usuaris concrets. Aquí, evidentment, entra en joc el grau 
d’implicació en el procés de producció de significat: un procés en què es donen 
nivells en els quals ens veiem subjectats (significats) pels signes o nivells en els 
qual signifiquem (subjectem) els signes. En aquesta negociació amb les xarxes de 
significació s’activa el procés de constitució afectiva i dialògica de l’esfera pública. 
L’esfera pública s’aprecia així construint-se al mateix temps que els subjectes que el 
signifiquen: subjecció i subjectivitat van plegats.

canal*MOTOBOY posa en marxa un mecanisme de producció simbòlica que ho 
és crucialment de consciència subjectiva en la mesura en què desferma un procés 
d’agència i enunciació. canal*MOTOBOY inaugura moments efímers de contestació 
i acció que no pressuposen un subjecte lliure ideal, sinó que subratllen la condició 
conflictiva i agnòstica de l’existència quotidiana dels seus participants, la condició 
sempre inacabada, sempre en negociació, del subjecte. Des d’aquest acostament, 
la comunitat és un àmbit de producció de vincles simbòlics però també afectius 
en un procés paral·lel als modes de producció immaterials del capitalisme. Quan 
seleccionen i envien material visual o sonor, quan es reuneixen i discuteixen sobre 
les estratègies del grup per continuar endavant amb la seva feina, desarticulen i 
desvien la finalitat econòmica dels signes i els afectes en l’entramat productiu del 
capitalisme avançat. D’aquí que s’hagi d’entendre com un exercici crític a la manera 
de Michel Foucault: «I per tant proposaria, com a primera definició de la crítica, 
aquesta caracterització general: l’art de no ser governat així» (Foucault 2006, p. 8). 
És a dir, la crítica, l’acció de dissentir, és la posada en funcionament de mecanismes 
que eludeixen «la manera de ser representats», és a dir, governats, dits, suplantats 
per altres. La crítica, en aquest cas, és una crítica de la institució de la representació 
i no només de l’objecte de la representació. És una crítica en la pràctica d’una 
pràctica i no una simple crítica de la representació. canal*MOTOBOY, com els 
projectes anteriors que ha posat en marxa Antoni Abad, no només activa una xarxa 
de resistència a les representacions mediàtiques del motoboy, és a dir, no és una 
simple suplantació d’unes representacions per altres (una tasca, a més, sísifica 
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davant de la magnitud i l’abast de les representacions hegemòniques del motoboy 
en els mitjans de comunicació). canal*MOTOBOY s’activa crucialment com un art 
de ser governat d’una altra manera, és a dir, inaugurant una dinàmica d’elaboració 
col·lectiva de la representació de grup que incideix directament sobre la matriu de 
producció de la imatge i la consciència: la pràctica social i col·lectiva.

Foucault escriu: «Jo diria que la crítica és el moviment pel qual el subjecte 
s’atribueix el dret d’interrogar la veritat sobre els seus efectes de poder i al poder 
sobre els seus discursos de veritat; la crítica serà l’art de la inservitud voluntària, de la 
indocilitat reflexiva. La crítica tindria essencialment com a funció la dessubjecció en el 
joc del que es podria denominar, amb una paraula, la política de la veritat» (p. 9-10).

Antoni Abad narrava en una ocasió un fet summament significatiu: «Internet 
és el diable», li deia un dels patriarques de la comunitat gitana de Lleida. Internet, 
com tota novetat, com tot el que és estrany, apareix com una amenaça de 
desestabilització perquè fa possible accions que no entren, que no poden ser 
administrades des de les regles de govern ja sancionades. Com dèiem abans, 
als joves participants a canal*GITANO se’ls va acudir entrevistar els patriarques, 
acostar-s’hi i demanar-los que expliquessin què és ser gitano, ser un patriarca 
i què entenen per «paios». canal*GITANO es converteix així en una eina que, en 
evidenciar els mecanismes de poder i veritat, permet posicionar-s’hi i fer-los patents 
i vulnerables. L’ús imprevist dels mitjans electrònics, dels mòbils i d’internet, critica, 
en el sentit de Foucault, les relacions socials instaurades. En una altra ocasió, 
Antoni Abad fa referència al seu treball passat d’escultor i com la seva actitud 
d’escultor caracteritza la manera en què actualment treballa amb els mitjans digitals. 
Sobre això deia que busca «modelar el mitjà perquè el facin servir altres» i concloïa 
amb una pregunta: «Per què els artistes haurien de tenir una visió privilegiada?»
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Cultura smartphone i polítiques mòbils avant la lettre 
Gerard Goggin

Introducció: la invenció de la cultura de l’smartphone per Antoni Abad… 
per promoure un món millor

El desè aniversari de megafone.net d’Antoni Abad ens dóna peu a reflexionar sobre 
aquest artista i la seva obra i comprendre així un escenari fonamental en què es 
manifesten la societat i la cultura contemporànies arreu del món: la tecnologia i la 
cultura digitals. En aquest article argumento que la potent aportació d’Antoni Abad  
a aquest escenari consta de dos elements principals.

En primer lloc, en tant que pioner en l’ús experimental dels telèfons mòbils en 
l’art, Abad també va ser precursor de la comprensió i difusió de les possibilitats 
socials i tècniques dels mòbils. El 2004, quan les companyies tecnològiques, els 
desenvolupadors de programari i els mateixos usuaris s’esforçaven de manera 
conjunta per treure els telèfons mòbils de l’àmbit restringit de les comunicacions 
per veu (Goggin 2006), Abad va idear maneres de convertir-los en eines multimèdia. 
Amb això es va avançar a la configuració, i hi va influir, de l’anomenada «cultura 
smartphone», és a dir, el conjunt de significats, rituals, pràctiques i affordances 
(o competències) dels telèfons mòbils que es van consolidar d’ençà de 2007 
amb l’arribada de l’iPhone d’Apple, el sistema operatiu Android de Google i la 
galàxia (per manllevar la frase publicitària de Samsung) de telèfons mòbils rics en 
prestacions i que combinaven aplicacions, sensors, tecnologies de posicionament 
global per satèl·lit o GPS, fotografies i vídeos amb mitjans de comunicació socials, 
internet i moltes coses més (Aguada, Feijóo i Martínez 2013).

En segon lloc, la introducció per part d’Abad d’una espècie de cultura 
smartphone avant la lettre –en la seva condició de creador d’avantguarda i de 
bricoleur– s’avançava al més tard anomenat phoneur (Luke 2005) i el definia. L’usuari 
de telèfon intel·ligent com a phoneur, que és el protagonista de la cultura smartphone, 
es veu alegrement envoltat d’aquest nou món que comporten els cada cop més ubics, 
quotidians i amb aplicacions d’ús intensiu de dades, telèfons intel·ligents, mitjans 
de comunicació mòbils i també de les noves maneres en què aquests incorporen, 
documenten, apleguen i fan servir els llocs i les persones, els entorns, les coses i els 
objectes que els habiten (Wilken i Goggin 2014). Durant la seva primera dècada de 
vida, megafone.net d’Abad ha demostrat clarividència i resolució a l’hora d’utilitzar 
el telèfon mòbil com a plataforma per donar veu als marginats. Com a conseqüència 
d’això, la seva obra constitueix un compromís insòlit, a llarg termini i en constant 
evolució, per suggerir i posar en pràctica les maneres en què la tecnologia, les xarxes 
i el programari digitals poden ser una plataforma cultural poderosa i transcendent, que 
amplifica digitalment recursos, idees i col·lectius a l’encalç de la transformació social. 
Especialment notable en aquest sentit ha estat l’atenció que ha posat Abad en la 
discapacitat i en les comunitats discapacitades en relació amb la tecnologia mòbil.

Platafor(més) intel·ligents per a una transformació social cosmopolita

En els primers projectes de megafone.net d’Abad, l’obra artística abordava 
desafiaments tècnics, però també estètics i socials. Dit d’una manera més senzilla, 
cap a l’any 2004 el telèfon mòbil encara era força rudimentari pel que fa a la 



46

capacitat de gravar, emmagatzemar i distribuir dades, textos, imatges i sons. 
En un moment determinat d’aquell any, abans que la cultura smartphone no 
es consolidés com a sistema sociotècnic en les societats contemporànies, 
megafone.net ja demostrava que era possible reconfigurar-la amb propòsits 
alternatius, artístics i populars, i no només com la plataforma de consum, 
bàsicament massificada i mercantilitzada que esdevindria pocs anys més tard.

A banda del seu interès constant per la tecnologia, el que defineix 
megafone.net és la seva preocupació per la desigualtat, l’exclusió i la 
marginalització en la nostra vida social i la nostra cultura. Abad treballa de forma 
acurada, metòdica i, sobretot, respectuosa amb diverses comunitats d’arreu 
del món en la comprensió, incorporació i, en darrer terme, configuració de les 
plataformes de tecnologia mòbil amb què avui conviuen aquestes comunitats.

En lloc de limitar-se a celebrar la gran salvació que suposa, o els beneficis 
que pot produir, la tecnologia digital, Abad és molt conscient de la terrible 
paradoxa que acompanya l’anomenada mobilitat en la societat i dels significats 
ambigus i variats que aquesta tecnologia pot adquirir o no (Ilcan 2013). Totes les 
comunitats geogràficament distants, ben diverses i marginals que participen a 
megafone.net tenen alguna cosa en comú: una intensa relació amb la mobilitat. 
S’han vist desplaçades o, el que és el mateix, obligades a buscar refugi: han 
emigrat; o la seva feina comporta viatjar entre ciutats (lliuraments, trasllat de 
passatgers, recollida de clients); o bé són poblacions històricament migratòries, 
fugitives, desheretades i disperses per molts estats i societats (com passa amb 
els gitanos).

En el cas de les persones amb alguna discapacitat, la qüestió de la 
mobilitat també és d’una importància primordial i intrínseca a l’hora 
d’estructurar maneres d’estar-se al món, oportunitats vitals i modalitats 
d’existència quotidiana. Quatre dels projectes megafone.net d’Abad s’han 
centrat en comunitats de persones amb discapacitat per als qui el moviment,  
la mobilitat, constitueix un problema profundament existencial, polític  
i bàsic: individus de «mobilitat limitada» a Barcelona (2006-2013), Ginebra 
(2008) i Montreal (2012-2013), i persones cegues o amb discapacitat visual  
a Catalunya, amb el projecte Punt de vista cec (2010). De fet, jo vaig conèixer 
l’obra d’Abad gràcies al projecte GENÈVE*accessible (2008), en què usuaris 
de cadires de rodes fotografiaven obstacles a la metròpoli suïssa amb telèfons 
mòbils equipats amb GPS i tot seguit penjaven les imatges i la informació a 
internet, de manera que generaven un mapa de l’accessibilitat de la ciutat 
(«une cartographie de l’accessibilité de la ville», http://www.megafone.net/
geneve/about).

Aleshores, el 2008, la cultura smartphone començava a consolidar-se, 
i alhora creixia l’interès per les tecnologies de localització i cartografia. En 
termes de perspicàcia tècnica, conceptualització i eficàcia política, el projecte 
realment s’avançava al seu temps i establia les bases per a moltes altres 
iniciatives activistes del tipus fes-ho-tu-mateix i amb continguts generats per 
l’usuari sorgides de llavors ençà. En l’àmbit de la discapacitat, la tecnologia 
i l’accessibilitat va ser una veritable revelació. Generalment, el treball que es 
fa en aquest camp no s’atura a posar en qüestió els valors subjacents de la 
tecnologia o a valorar si aquesta dóna suport, o obstaculitza, la consecució 
de la justícia social i dels drets humans per a tothom, incloses les persones 
amb discapacitat (Ellis i Kent 2011). En aquest sentit, megafone.net va posar 
en circulació la política de la mobilitat, i per extensió de les tecnologies mòbils, 
molts abans que la gent comencés a parlar ni tan sols de «ciutats intel·ligents».
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Transformacions socials en mons mòbils, digitals

Barcelona és coneguda i admirada per moltes raons. En el sector tecnològic, 
per acollir el gran esdeveniment anual de la indústria de la tecnologia mòbil, el 
Mobile World Congress (que abans era conegut com a GSM World). En aquest 
esdeveniment la indústria tecnològica celebra l’expansió del seu mercat, que el 
2014 superava els set mil milions d’usuaris de smartphones. Barcelona també 
és la llar d’Antoni Abad, que es mereix un reconeixement immens per les seves 
contribucions sagaces, èticament fèrtils i culturalment innovadores a la tecnologia 
mòbil. No només per la manera en què ens ensenya com fer coses intel·ligents amb 
aquesta modalitat de tecnologia digital revolucionària i omnipresent. Per damunt de 
tot, Abad ens ensenya com fer servir els dispositius mòbils per «desenvolupar-nos» 
en la vida en societat. Ens ensenya com podem improvisar amb les tecnologies 
mòbils, com podem impulsar un moviment envers mons millors. I també com 
podem assimilar i treure partit dels significats culturals i les implicacions polítiques 
més profundes d’aquesta tecnologia extraordinària, una tecnologia que hauria 
d’augmentar, en lloc de limitar o restringir, les nostres opcions vitals al lloc del món 
on vivim.
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L’artista com a mestre ignorant: la col·lectivització de la veu artística 
Pablo La Parra Pérez 

Per als dominats, la qüestió no ha estat mai prendre consciència dels mecanisme 
de la dominació, sinó crear-se un cos consagrat a una altra cosa que no sigui la 
dominació.

 —Jacques Rancière 1  

Miri, em passo dotze hores al dia en aquest taxi, enmig d’aquest trànsit infernal, 
però aquest projecte m’ha recordat que la imaginació encara existeix.

 —Don Facundo, emissor de megafone.net 2  

 

La meva intenció en aquest text breu és qualificar el projecte megafone.net 
d’Antoni Abad com una forma d’art polític. La meva referència principal són algunes 
idees tretes del treball de Jacques Rancière. Un treball que té un punt de partida 
fonamental: la crítica, formulada per Rancière a principis dels setanta, de la idea 
segons la qual la responsabilitat política de l’intel·lectual consistiria a revelar les lleis 
de la dominació i instruir els dominats en el camí cap a la seva alliberació. Rancière 
va remenar els arxius del moviment obrer a la recerca d’exemples que discutissin 
aquest «heroisme teòric» basat en la distinció entre pensants i executants. 3  

 D’aquí la seva trobada amb el pedagog revolucionari Joseph Jacotot (1770-1840), 
en qui va descobrir un model alternatiu a l’esquema que pressuposa una desigualtat 
fonamental entre la lucidesa de l’intel·lectual i la ignorància del dominat. Rancière 
el va qualificar de «mestre ignorant»: abans que alliçonar els seus alumnes, Jacotot 
va centrar els seus esforços a proporcionar-los els mitjans perquè generessin les 
seves pròpies formes de coneixement. La lògica de l’emancipació: «Que cada home 
del poble pugui concebre la seva dignitat humana, prendre consciència de la seva 
capacitat intel·lectual i decidir-ne l’ús. [...] Qui emancipa no s’ha de preocupar del 
que l’emancipat ha d’aprendre.»4  

L’interès recent de Rancière per la relació entre art i política no és sinó un 
desenvolupament d’aquest problema. Al capdavall, la imatge de l’intel·lectual 
com a avantguarda de l’acció política es reflecteix en les incomptables pràctiques 
estètiques que pressuposen que el compromís d’un artista consisteix en la 
producció de missatges políticament reveladors capaços de redimir un espectador 
presumiblement alienat. No és casual que el punt de partida de megafone.net 
sigui, justament, una revisió auto(crítica) d’aquesta lògica. D’acord amb Abad, el 
seu projecte està motivat per la seva desil·lusió creixent davant de la consideració 
de l’artista com a intèrpret privilegiat de la societat.5  megafone.net és, en primer 
lloc, una renúncia de la seva condició de portaveu que de manera convencional es 

1. Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, París, La Fabrique, 2008. La referència de l’autor és la 
versió en castellà: El espectador emancipado, Castelló, Ellago, 2010, p. 65.
2. Cit. a Eugenio Tisselli, «Digital Networks and Social Innovation: Strategies of the Imagination», a 
Helmut Anheier i Yudhishthir Raj Isar (eds.), The cultures and Globalization Series, vol. iii, Londres, SAGE, 
2010. 
3. Jacques Rancière, La leçon d’Althusser, París, La Fabrique, 2011 [1974], p. 73.
4. Jacques Rancière, Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, París, Fayard, 
1987, p. 33. 
5. Antoni Abad entrevistat per Romina Oliverio: «Megafone–Amplifying Voices via a Communal Mobile 
Phone», Rising Voices, 2011. <http://rising.globalvoicesonline.org/blog/2011/02/16/case-study-megafone-
net-%E2%80%93-amplifying-voices-via-a-communal-mobile-phone/> [Consulta: 6 de maig de 2014].  
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concedeix a l’«artista compromès». És un gir imprevist, literalment una desviació de 
fons: en lloc de valer-se del capital simbòlic acumulat per la seva trajectòria d’artista 
individual, Abad el fa servir com a catalitzador d’un procés de producció col·lectiva 
de significat.6 L’artista com a mestre ignorant: Abad no s’atribueix la potestat de 
parlar pels dominats, ni el dret hipotètic –sovint evocat per determinades pràctiques 
d’art públic– de capacitar-los o dignificar-los. Com Jacotot, aquests no serien 
sinó els seus punts de partida: un cop assumides la capacitat i la dignitat de les 
comunitats, l’artista es limita a facilitar un mitjà descentralitzat perquè expressin de 
forma autònoma. De fet, l’exigència que els emissors poguessin publicar els seus 
continguts sense possibilitat d’edició o ingerència externa va ser l’objectiu entorn al 
qual Abad i el programador Eugenio Tisselli van concebre i modelar el dispositiu de 
megafone.net des dels seus primers assaigs el 2003. 

Els grups d’emissors participants a megafone.net provenen, per diverses raons, 
de l’enfora de la comunitat consensuada, són col·lectius que rarament han trobat 
espais d’expressió autònoma més enllà de la seva subexposició o sobreexposició 
mediàtica.7 Cal tenir cura de les paraules a l’hora de descriure la trobada d’Abad 
amb aquests col·lectius. Seria equivocat, per exemple, afirmar que l’artista els ha 
«donat veu». Tret que se subscrigui el tòpic de l’artista messiànic que baixa del 
seu pedestal per ajudar els desposseïts, això no passa. Ara bé, existeixen veus 
inintel·ligibles, (des)apercebudes com un soroll de fons. Aristòtil distingia entre «veu» 
(foné: el soroll animalesc que només pot transmetre un sentiment bàsic de plaer o 
sofriment) i «paraula» (logos: el judici ponderat sobre allò comú, virtut del ciutadà 
de ple dret).8 Al llarg de la història, l’exclusió política de determinats col·lectius s’ha 
basat en la privació dels seus signes de politicitat, és a dir, en la seva imaginació 
més enllà de la comunitat posseïdora del logos.9 El fet que megafone.net es 
construeixi a través de la trobada assembleària i l’elaboració col·lectiva d’un discurs 
d’aquests col·lectius suposa la irrupció d’un logos (discerniment, subjectivitat, 
consciència) en què no s’esperava sinó foné (incapacitat, passivitat, desarticulació). 
Com afirmaria Rancière a l’hora de descriure les condicions de possibilitat d’un art 
crític alternatiu, megafone.net intervé políticament en la realitat «manifestant les 
capacitats de parlar i de jutjar que pertanyen a aquells i aquelles que una societat 
expulsa cap als seus marges passius».10

No es tracta de «conscienciar» un espectador ideal: el receptor primer 
d’aquesta manifestació són els mateixos emissors, que han esdevingut comunitats 
de narradors en interacció amb el seu entorn. «Crear-se un cos dedicat a una altra 
cosa que no sigui la dominació»; cadascun dels projectes de megafone.net és 
una col·lecció d’escenes de divergència. Uns taxistes de Mèxic DF interrompen la 
seva jornada laboral per preguntar a la gent del seu voltant per la seva professió 
somniada. Unes joves gitanes de Lleida qüestionen les jerarquies socials i de gènere 
imperants en el seu entorn. Unes treballadores sexuals de Madrid es representen a 
si mateixes més enllà de la seva percepció com a objecte de consum sexual. Grups 
de persones amb diversitat funcional a Barcelona, Ginebra i Montreal elaboren 
cartografies crítiques de les seves ciutats en temps real. Exguerrillers desvinculats 
de la lluita armada i camperols desplaçats pel conflicte colombià s’asseuen al 

6. Antoni Abad entrevistat por Vinicius Spricigo a DD. AA., canal*MOTOBOY, São Paulo, Centro Cultural de 
Espanha em Sao Paulo-AECI, 2007, p. 46-47.
7. Georges Didi-Huberman, «Exponer a los sin nombre», a Juan Barja i César Rendueles (eds.), Mundo 
escrito. 13 derivas desde Walter Benjamin, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2013, p. 17-31.
8. Aristòtil, Política: I, 1523a11 i s.
9. Jacques Rancière, Aux bords du politique, París, Gallimard, 1998, p. 243.
10. Jacques Rancière, El espectador emancipado, op. cit., p. 79.
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voltant de la mateixa taula i comencen a treballar junts a Manizales. Uns motoboys 
de São Paulo es desempalleguen de la seva criminalització mediàtica per reivindicar 
els seus drets laborals i les seves formes d’expressió cultural. Uns joves saharauis 
emeten paraules i imatges des d’un camp de refugiats en la Hamada algeriana. El 
que totes aquestes escenes tenen en comú és que ningú hi està fent el que ha de 
fer. Cada paraula, cada imatge publicada a megafone.net és una contestació del 
sentit comú que dicta que hi ha d’haver una adequació de les funcions, els espais 
i els comportaments. Un desbordament d’allò que Plató anomenava sophrosyne: 
l’harmonia social basada en la lògica segons la qual cada ciutadà s’ha de dedicar 
a l’ofici corresponent a la seva naturalesa, romandre fixat en el lloc on aquesta 
ocupació es dugui a terme i immiscir-se només en les responsabilitats d’acord amb 
la seva condició.11

Aquests petits contrapunts al que ja existeix que aporten les publicacions de 
megafone.net contenen una promesa política fonamental: la capacitat, pertanyent 
a qualsevol, d’impugnar els límits del que ja existeix. De participar, de manera 
col·lectiva, en la reconfiguració de l’espai comú. La prova, en definitiva, que la 
línia que separa els incapaços dels capaços, l’impossible del possible, no és més 
inexpugnable del que ho són les paraules i les imatges que la sustenten. 

11. Cfr. Jacques Rancière, La Mésentente. Politique et Philosophie, París, Galilée, 1995, p. 147.
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Una cartografia de la discriminació arquitectònica dels discapacitats
Kimberly Sawchuk

Imagini’s a vostè mateix en una cadira de rodes, si és que no s’hi troba ja.  
On viuria? Treballaria? Aniria a classe? Quedaria amb els amics per fer un cafè,  
una cervesa o per menjar? Com afrontaria els carrers glaçats de Montreal a 
l’hivern? Com es desplaçaria per la seva ciutat? Podria anar al cinema amb els 
seus amics?

L’entorn urbà no facilita l’accés a la vida pública a aquelles persones que van amb 
cadira de rodes, fan servir crosses o necessiten un caminador. Els obstacles que 
presenta l’arquitectura dels espais urbans, que nega als discapacitats l’accés al 
transport públic, reflecteix la discriminació sistemàtica i l’hegemonia de la «mida 
estàndard» que imperen a la majoria dels espais compartits. Les diferències de 
mobilitat fan paleses les injustícies polítiques i socials inherents als entorns urbans. 
El nostre entorn està bastit sobre el que podríem anomenar discriminació dels 
capacitats o «capacitisme».

Tal com escriuen Liz Ferrier i Vivienne Muller, «La perspectiva “capacitista” 
defineix la discapacitat en termes de deficiència i desviació de la norma humana. 
[…] Aquesta definició de la discapacitat –amb la seva percepció deficient i la 
seva repulsió envers el cos o la ment aberrants– és un rerefons poderós que 
influeix en la nostra percepció de la naturalesa humana» (2002, p. 2). Per bé que 
en els estudis crítics sobre discapacitat hi ha actituds diverses sobre la relació 
entre discapacitat i deficiència, el que és innegable és que, en tant que societats, 
necessitem comprendre com una deficiència pot dur a la discapacitat en contextos 
socials específics i trobar la manera de des-discapacitar les ciutats mitjançant 
la identificació d’aquestes «forces socioespacials» que produeixen «diferències 
materials tant viscudes com imaginades» entre capacitats i discapacitats (Crooks 
i Chouinard 2006, p. 246). Aquesta és precisament la contribució del projecte 
d’Antoni Abad MONTRÉAL*in/accessible. En posar telèfons mòbils en mans 
d’aquells que experimenten, cada dia de la seva vida, la multitud d’obstacles que 
els impedeixen tant el desplaçament com l’accés als espais públics, sorgeix un 
retrat col·lectiu, un mapa de grup dinàmic dels efectes devastadors de la naturalesa 
discriminatòria de l’arquitectura urbana envers els discapacitats.

El capacitisme en arquitectura és una de les maneres en què un entorn es 
crea i recrea atenent convencions físiques que generen jerarquies de diferències 
corporals, de manera que a aquells que tenen alguna discapacitat se’ls atribueix 
automàticament una «forma de ser disminuïda» (Campbell 2001, p. 44). Això és  
la discriminació dels discapacitats o capacitisme, una actitud que dóna per fet 
que la discapacitat és una afecció inherent i indesitjable que s’ha de superar, en 
la majoria dels casos mitjançant un tractament mèdic correctiu. El capacitisme, 
tal com suggereix Fiona Kumori Campbell, suposa que tenir una discapacitat és 
un fracàs més que no pas una conseqüència de la diversitat humana, com ho 
serien la raça, l’etnicitat, el gènere o l’orientació sexual. Des d’aquesta perspectiva 
discriminatòria, aquells que tenen una «discapacitat» no aconseguiran mai 
estar completament «a l’altura» del mite –normatiu, si bé fictici– del cos lliure 
de discapacitats. Tal com argumenten Crooks i Chouinard, si la «capacitat» és 
la norma, aleshores els qui tenen alguna discapacitat acaben sent marginats i 
etiquetats inevitablement com «els altres» (2006, p. 20).
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La discriminació arquitectònica dels discapacitats, present als nostres entorns 
urbans, influeix en la nostra vida diària i crea diferències d’accés a espais i llocs 
per a determinades persones. Així, per exemple, si bé es calcula que hi ha més 
de 200.000 persones amb alguna discapacitat física que resideixen a Montreal, la 
relativa inaccessibilitat dels centres culturals, cinemes, galeries, biblioteques, bars, 
cafès, terrasses i restaurants d’aquesta ciutat converteix aquestes persones amb 
problemes de mobilitat en absents i invisibles. Així com els carrers de les ciutats 
de l’Amèrica del Nord han estat fets per afavorir la circulació fluïda del trànsit rodat, 
els nostres carrers i edificis estan concebuts per afavorir els qui es desplacen a peu 
abans que no pas els qui ho fan amb cadira de rodes. 

El que resulta crític és comprendre com es poden emprar els mitjans 
per cartografiar la magnitud i l’abast de l’arquitectura discriminatòria amb els 
discapacitats. Aquest és precisament el tema de MONTRÉAL*in/accessible i també 
de GENÈVE*accessible i canal*ACCESSIBLE, tres projectes d’Antoni Abad en el 
marc de megafone.net. En tots tres, els participants que van amb cadira de rodes 
o amb crosses fan servir telèfons mòbils per fotografiar les innombrables maneres 
en què l’entorn afavoreix la seva marginalització i exclusió dels espais públics. El 
projecte megafone.net els proporciona una manera de veure i una eina per contribuir 
al desmantellament de les ciutats incapacitants.

Fent servir el programari de megafone.net, els participants del projecte 
produeixen de forma col·lectiva un mapa dinàmic de les maquinacions 
discriminatòries que assetgen els discapacitats: els esglaons, les escales, les 
voreres… les desconsideracions, en suma, que els impedeixen l’accés a la vida 
ciutadana. El resultat és una taxonomia basada en la localització d’obstacles, 
barreres i «desconsideracions», així com dels punts crítics d’accessibilitat: escales 
per accedir al metro, cotxes aparcats a les voreres, porxos sense rampa, caixers 
automàtics situats a una altura excessiva. El resultat no és un mapa únic, ja que 
el que es cartografia precisament és la ubiqüitat i la recurrència del problema. La 
conclusió evident és que a moltes parts del món, inclosa l’Amèrica del Nord, hi ha 
ciutats i pobles molt mal preparats per acomodar-hi els qui pateixen una deficiència.

El mapa de megafone.net documenta l’abast d’aquesta discriminació 
arquitectònica, atès que recull les trajectòries dels participants i les seves 
experiències als seus veïnats, un «intricat teixit de connexions» que constitueix les 
característiques morfològiques a partir de les quals es construeix l’entorn urbà, que 
alguns viuen de manera distinta (Bisell 2009).

En aquest sentit, comprendre la discapacitat en tant que procés social i 
material implica cultivar, en paraules de Fiona Kumori Campbell, «imaginaris 
discapacitats» que «pensin/parlin/gesticulin i sentin paisatges diferents no només 
pel simple fet de ser al món, sinó atenent a qüestions de percepció, mobilitat i 
temporalitat» (2000, p. 9). megafone.net és una eina que permet que, de l’esforç 
col·lectiu dels seus participants, en sorgeixi un imaginari de la discapacitat 
diferent. Es genera de manera col·lectiva una imatge dels llocs, els espais i les 
rutes accessibles i inaccessibles. El fet d’utilitzar els mitjans d’aquesta manera 
fa possible una nova percepció i una consciència de canvi respecte a com les 
ciutats estructuren l’accés (o l’absència d’accés) als seus espais públics. Per això 
megafone.net és més que un projecte artístic, és una crida al canvi.
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sitio*TAXI
Taxistes
Mèxic DF, Mèxic
2004-2005/2014

canal*GITANO
Joves gitanos
Lleó, Espanya
2005

BARCELONA*accessible
Persones amb diversitat 
funcional
Barcelona, Espanya
2006/2013

canal*MOTOBOY
Missatgers en motocicleta
São Paulo, Brasil
2007-2014

canal*INVISIBLE
Treballadores sexuals
Madrid, Espanya
2005

canal*CENTRAL
Immigrants nicaragüencs
San José, Costa Rica
2006-2007

GENÈVE*accessible
Persones amb diversitat 
funcional
Ginebra, Suïssa
2008 

canal*GITANO
Joves gitanos
Lleida, Espanya
2005

Cronologia

2

0

0

4

2

0

0

5

2

0

0

6

2

0

0

7

2

0

0

8
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canal*TEMPORAL 
Comunitats desplaçades i 
persones desmobilitzades a 
causa del conflicte armat
Manizales, Colòmbia
2009-2010

Punt de vista cec
Persones amb diversitat 
visual
Barcelona, Espanya
2010-2011

MONTRÉAL*in/accessible 
Persones amb diversitat 
funcional
Montreal, Canadà
2012-2013 

canal*SAHARAUI
Refugiats saharauis
Tindouf, Algèria
2009-2011

canal*PLURAL
Immigrants llatins i asiàtics
Nova York, Estats Units
2011-2013

2

0

0

9

2

0

1

0

2

0

1

1

2

0

1

2

2

0

1

3

2

0

1

4
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sitio*TAXI
Taxistes 
Mèxic DF, Mèxic 
2004-2005/2014

accidente adulto amigos AMPARO anciano animales aniversario de 

independencia Aparadores Arbol artes Artesania Artesanias asociación atardecer Atrio Avión bar Basura 

boda burocracia calle casa Centro comercial CHAMBA chicharrón circo 

colectivo comer comercio comida compañeros 

comprar conferencia corrupción De donde sacaron escolares? deporte descansar descanso 

desplazarse discriminacion doméstico Domingo edificio el tiempo 

Entre amigos entrevista escuela estar solo ESTRELLA estudiar Exposición familia 

femenino fotos fraude Genero gestiones granja grito hogar 

Hospedaje hospital imprudente Irresponsabilidad Josefa Ortiz joven Lectura maiz mascota Mascotas 

masculino mercado MISCELANEA mobiliario 

movilidad MUJERESenRUTA museo música Nacimiento niños ocio 

ofrenda paisaje PANORAMA Papel picado parque Piñata Piñatasa policía 

prensa PRIEBA Promesa de campaña Pruebas publicando Puentes radio Renacimiento restaurante 

RETROVISOR reunión SABADO salud
se complica todo Seguridad SENADO servicio sin censura SITIOS sonora Sr.Miguel Angel Mancera 

TALACHAS TARJETON taxi* COCODRILO 

taxi* DON FACUNDO taxi*GERARDO taxi*JOSE taxi*MARCOS taxi*MIGUEL taxi*PEDRO taxi*ROSAMARIA 

tecnología TECOLOTE Tendido telefonico Terapias trabajar trabajo costumbres 

tradicion tradiciones transportes UAM UAM Lerma ULISES vehículo venta viajar
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 Talachas México DF 2004-03-10 22:49:16 #tecnología #asociación #sábado 
 Configuración de los celulares 

 Cocodrilo México DF 2004-03-22 14:32:32 #anuncio 
 El inicio. Todo empezó con un anuncio publicado en "El Universal", el 22-23 de febrero 2004... 
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 Gerardo *México DF 2004-04-23 11:41:38  #comida #comercio #animales 
 SI LE CONTESTAN OINC, OINC, OINC. NO ABORDE UN TAXI. 

 Don Facundo *México DF 2004-04-23 17:30:59 #calle #masculino #trabajar #adulto 
 NO QUISO FUERA GRAVADA LA ENTREVISTA PERO: SE LLAMA JUAN Y HUBIERA QUERIDO  
 SER MEDICO 
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 Cocodrilo *México DF 2004-04-02 14:48:50 #calle #reunión #vehículo #PANORAMA 
 Los Panteras realizaron una manifestación como demostración del poder de su organización, 
 que se concentro en el corazón del D.F, en el Zocalo Capitalino 

 Pedro *México DF 2004-04-08 09:46:38 #paisaje  Afortunadamente no hubo victimas péro 
 lastima por la contaminacion. El incendio fué en una fábrica de llantas ubicada en Chauento, 
 Estado de México, población entre Tultepec y Tultitlán 
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Taxistes participants en el projecte sitio*TAXI 
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Publicació en format diari per a sitio*TAXI 
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Dinar de recapte a la casa de don Facundo el diumenge 18 d’abril de 2004
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canal*GITANO
Joves gitanos 
Lleida, Espanya
2005

adult animals asociació bar boda 

burocracia carrer comerçcompanys comprar 

CULTO CURRO descansar

desplaçar-se domèstic edifici esport estar
sol estudiar  familia feina femenino fotos
gestions infantil jove llar MARIOLA

masculí menjar MERCAU mobiliari movilidad

música obj.casa oci paisatge PÁJARO

parc PATRIARCA PLA RASPALL restaurant
reunió ROMA salut servei SÍMBOL tecnologia
transports treballar vehicle vell viatjar
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 Trampoder 2005-02-24 18:08:38 #comerç #obj.casa #femenino #jove #treballar 
 Hoy vamos a aprender a poner rulos y luego a maquillarnos 

 Azul *Lleida 2005-01-04 15:53:47 #carrer #masculí #jove #companys 
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 Ramonet *Lleida 2005-01-23 20:49:54 #carrer #CULTO 
 Iglesia Evangelica Filadelfia en el barrio de la Mariola 

 Azul *Lleida 2005-01-03 22:00:08 #femenino #hogar #anciano #CURRO 
 Amelia. Mercadiyo. Astronauta 
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Rètol lluminós del canal*GITANO
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Taula de reunions del canal*GITANO en Centre d'Art la Panera
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canal*GITANO
Joves gitanos 
Lleó, Espanya 
2005

adulto anciano animales asociación 

bar BARRIO boda burocracia calle
casa comer comercio comida

compañeros comprar COSTUMBRE
deporte descansar desplazarse
DISTINTO doméstico edificio
entrevista estar solo estudiar familia
femenino formación fotos
gestiones hogar IGUAL joven
masculino mobiliario movilidad música
niños ocio paisaje parque restaurante

reunión salud servicio tecnología trabajar 

trabajo transportes vehículo viajar
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 Joni 2005-03-23 20:15:12 #calle #descansar #reunión #masculino #joven #compañeros #IGUAL 
 Los gitanos lo tenemos mal para encontrar trabajo.Aki nos vemos realizando un cursillo 
 por medio  de la fundacion secretariado gitano 

 Susi 2005-03-19 14:59:52 #trabajo #casa #descansar #femenino #hogar #anciano 
 A sido muy trabajadora y es muy buena es mi bisabuela se llama angelita le = hubiera 
 gustao ser actriz 
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 Escudero 2005-03-31 18:56:34 #calle #IGUAL  Cuando qeremos reunirnos los jovenes 
 tenemos que hacerlo aqui porque si no los vecinos llaman a la policia 

 Susi 2005-03-27 21:27:09 #música #calle #ocio #masculino #joven #COSTUMBRE 
 Es el grupo los bonboncitos de leon (pinilla) 



Rètol lluminós del canal*GITANO



75

Participants del canal*GITANO
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canal*INVISIBLE
Treballadores sexuals 
Madrid, Espanya 
2005

adulto anciano animales asociación
bar burocracia calle casa comer
comercio comida compañeros
comprar deporte descansar desplazarse
edificio estar solo ESTILO familia

femenino fotos gestiones hogar
joven masculino MENÚ
MISCELANEA mobiliario movilidad música
niños ocio ORGULLO paisaje PAPELES

parque PROFESIONAL
restaurante reunión salud servicio
tecnología trabajar trabajo
transportes vehículo viajar
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Convocatòria de participació del projecte canal*INVISIBLE inserida en un dels kits que el col·lectiu Hetaira reparteix entre les 

treballadores sexuals 
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 Salomé 2005-07-02 15:35:35 #ESTILO 
 Una reina y sus accesorios 

 Sirena 2005-05-15 15:42:24 #calle #trabajo #femenino #joven #trabajar 
 Belleza fragil trato especial, mejor se veria en una vitrina 
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 Zapata 2005-07-07 19:48:00 
 #calle #tecnología #ocio #masculino #femenino #trabajar #adulto #PROFESIONAL 

 Brandy 2005-02-18 11:26:20 
 #casa #hogar #ESTILO 
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Adhesius per a la difusió del projecte canal*INVISIBLE 
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Selecció d'imatges publicades pels participants del projecte canal*INVISIBLE 
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BARCELONA*accessible
Persones amb diversitat funcional 
Barcelona, Espanya 
2006/2013

aberracions adult animals asociació bar bravo!
burocracia carrer comerç
companys comprar cronica descansar

desplaçar-se desviaments dia a dia

DOCUMENTAL domèstic edifici
escales esport estar sol familia feina

femenino fotos gairebé... gestions graons
IDEAL incívics infantil inviables jove
lavabos llar masculí menjar menjar

mobiliari mobiliari urbà MÓN motos movilidad
obj.casa oci parc paviments perill

restaurant reunió salut servei tecnologia temporals 

transports treballar vehicle vell viatjar zoo
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 Salvador *Barcelona 2005-12-17 18:17:04 #masculí #domèstic #estar sol #llar #adult #movilidad 
 #mobiliari  Aquesta no es la millor part del meu cos 

Xapa per a la difusió del projecte canal*ACCESSIBLE
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Vista general de la cartografia col·lectiva de Barcelona

84
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Vista general de la cartografia col·lectiva de Barcelona

● 26 WC

● 106 Transports

● 227 Incívics

● 336 Voreres

● 345 Escales

● 473 No funciona

● 2293 Graons
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Selecció d’imatges d’escales publicades pels participants del projecte BARCELONA*accessible
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Detalls d’una cartografia col·lectiva de Barcelona

Sonia 2006-03-29 15:32:00
#escalones
Diagonal 478. Farmacia

Zapata 2013-06-04 18:50:57
#mobiliari urbà
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Detalls d’una cartografia col·lectiva de Barcelona

Jordi 2006-02-15 18:02:45 
#escales #edifici #femenino
Gran via 796

Juan 2006-02-18 09:17:36 
#bravo! #comerç #graons
Roger de Flor 83
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canal*CENTRAL
Immigrants nicaragüencs 
San José, Costa Rica 
2006-2007

adulto anciano animales asociación
BACANAL bar burocracia calle casa 
comer comercio comida
compañeros comprar COMUNAL deporte

descansar desplazarse doméstico
edificio estar solo estudiar familia
femenino fotos gestiones hogar
joven MARIMBA masculino
mobiliario movilidad música niños ocio
paisaje PAPELES parque PEGUE 
restaurante reunión salud servicio
tecnología TICONICA trabajar
trabajo transportes vehículo viajar

VIVIENDA
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Funcionament de la rotació periòdica dels telèfons comunitaris entre els participants del projecte canal*CENTRAL 

Xapa realitzada per a la difusió del projecte canal*CENTRAL

LA SEMANA PASADA 
HE PUBLICITADO 47 

FOTOS Y HOY LE PASO  
EL MEGAFONE A AZUZENA

SOLO ME QUEDA UNA 
SEMANA DE ESPERA 

PARA QUE AZUZENA ME 
PASE EL MEGAFONE

YA TENGO EL MEGAFONE Y VOY 
A PUBLICITAR TODA LA SEMANA 
HASTA LA SIGUIENTE REUNIÓN

canal*CENTRAL

www.zexe.net
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 Simbad *San José de Costa Rica 2006-11-03 07:48:08 
 #edificio #tecnología #masculino #joven #trabajar #gestiones #PEGUE 

 Luigi *San José de Costa Rica 2006-11-17 11:01:06 #calle #reunión #femenino #trabajar #adulto 
 #servicio #PEGUE  Nicaragüense arrestada por vender en la calle 
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 Luigi *San José de Costa Rica 2006-11-18 10:31:36 #calle #reunión #masculino #adulto #servicio 
 #PEGUE  Policías custodian las calles de Alajuela para evitar ventas callejeras 

 Calderón *San José de Costa Rica 2006-11-11 11:29:12 
 #TICONICA 
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 Mariposa San José de Costa Rica 2006-12-11 17:58:06 
 #calle #fotos #reunión #masculino #joven #COMUNAL 

 Güegüense *San José de Costa Rica 2006-12-30 07:52:34 #trabajo #femenino #trabajar #adulto 
 #PEGUE  En el vivero también trabajan muchas mujeres migrantes. Aquí en la pela de braquea... 
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canal*MOTOBOY
Missatgers en motocicleta
São Paulo, Brasil 
2007-2014

acidentes adesivo ae aero porto agua ajuda alimentaçao almoço 

alvará amigas amigos amor animais aniversario antiguidade arte na rua artes 

associação atenção aviao aviso bairros bancos bar baú beleza bh bicicleta bingos blitz bombeiros 

buracos cadeirantes camara campus canal*motoboy capacete 

carnaval carros cartaz casas catalogo ccsp celulares centro cutural chuvas 

cidade cidade limpa cinema comando comunidade conflito confraternização 

corredores cracolandia crianças cruzamento culinaria cultura custos 

debate descanso desperdicio desrespeito dia a dia dia a dia discriminação 

diversão duas rodas educação elevadores empresas entrevista escola esportes 

estacionamentos estradas eu eventos exposição faixa 

faixa preferencial fala familha familia favela fé feira feriado férias ferramentas festas 

festival fim de tarde floress fotos galera gasolina greve igrejas imprudência incendio injustiça 

inprudencia irmaos isa jornal lazer leis liberdade livro lixo lojas luta luxo machucado madalena 

manifestação manutenção maquinas marginal minha vida mobilifest monumento moradia 

moradores da rua motoboys motofaixa motogirl motoqueiros motos motovia music 

natal natureza noite noite sp noticia oficinas óleo onibus paisagem 

paixao panoramica papa paris passeio pedestres periferia perigo pixaçâo placas pneu polícia 

poluiçäo prejuizo prêmio proibido prova radares raridade refeição religião reportagem resgate 

reunião reunião rio de janeiro rio tiete ronaldo rotina samba são paulo saude seguranças 

seminário serviços sinalização sindicato sindimoto sonhos sujeira teatro tendal teste 

torcida trabalho trampo transito transporte tv usp vagas vergonha viagens vida
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Participants del canal*MOTOBOY



Presentació del canal*MOTOBOY al Centre Cultural de São Paulo en 2007
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Logotip del canal*MOTOBOY 
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 Ronaldo *São Paulo 2007-11-19 22:14:04 #chuvas 
 Hoje de manhã quem éé quem não é fica em casa 

 Luiz Sao Paulo 2007-05-04 14:48:20 #polícia #conflito 



101

 Viralata *São Paulo 2007-05-01 16:00:55 #polícia #manifestação 

 Neka *São Paulo 2008-01-18 12:35:16 #motoboys #camara #manifestação  Apoio dos 
 motociclistas está sendo fundamental para barrar o Projeto de Lei que proibe os garupas nas 
 motos. Pena que estes caras não tem representantes, ou, melhor, ainda bem que existem os 
 PROFISSIONAIS MOTOCICLISTAS e suas representações. Vlew 
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 Ronaldo *São Paulo 2012-10-08 21:38:09 #accidentes 

 Ronaldo *Sao Paulo 2006-11-21 16:04:57 #oficinas 



103

 Neka São Paulo 2013-06-20 23:01:02 #dia a dia #manifestação  Estamos na luta 

 Ronaldo *São Paulo 2009-04-01 19:23:57 #corredores 
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GENÈVE*accessible
Persones amb diversitat funcional 
Ginebra, Suïssa 
2008 

acces administrations anti-vélos appartements arts ascenseurs 

banques bar barrières bibliothèques blanchisseries boulangeries bravo! 

cabines téléphonique cafés chien cinemas cirques coiffeurs college coordinateur corinne cuisine 

dangers déviations ecran églises émetteurs entrées entreprises 

escaliers eugenio fermée gravier graviers handicap 

hôtels immeubles impossibilités incivilités interdit isa

jean-bernard jeux joëlle katya laboratoires logements magasins 

maisons marches médecins nicola numa offices orthopedie paolo parcs pharmacies 

portable radio radio lac rampes régies
immobilières rencontre restaurants sncf supermarché table terrasses tetraplégique

toilettes tourniquets transports trottoirs
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Construcció de la taula de reunions adaptada i logotip del projecte GENÈVE*accessible
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Vista general de la cartografia col·lectiva de Ginebra
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Vista general de la cartografia col·lectiva de Ginebra

● Bravo! 

● Desviacions 

● Escales 

● Impossibilitats 

● Incivismes 

● Graons 

● Lavabos 

● Transports 

● Voreres 
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Reda 2008-04-28 10:49:30
#entrées #impossibilités
Dommage, encore une église qui n'est 
pas accessible.

Detalls d’una cartografia col·lectiva de Ginebra
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Belier 2008-04-24 14:16:42 
#bravo!

Renard 2008-04-17 09:23:36 
#impossibilités 
il faut faire un zig zag entre les barrières 
trop proches l'une de l'autre

Detalls d’una cartografia col·lectiva de Ginebra
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Dibuix de la taula de reunions per Alex Baumgartner, participant del projecte GENÈVE*accessible 
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canal*TEMPORAL
Comunitats desplaçades  
i persones desmobilitzades 
a causa del conflicte armat 
Manizales, Colòmbia 
2009-2010

20 años a abandono actual alcanzar alianzas amor anafabetismo años armado aseo asociación 

atras autoridad bacano bacano tolerancia batuta benefactor camello camino 

canaltemporal Capacitación casas chiva ciudad de las mujeres clausuras teatrales 

coca coflicto colombia tambien comida comienzo y final concepto confianza conflicto 

conflicto armado congreso consejo convivencia cosás cumplidos 

debate derecho desarrollo deseos despilfarro desplazado dia dialogo diaria diversion ediccion 

educación el amor elecciones embajador emergencia social? emprendimiento 

encuentrofamiliar enlaespera entrevista espacio público esperanza estado estar estatuismo exprecion 

expresión exquisito familia fotografia fugitivo hacinamiento hambre historia 

inclusión incoder caldas incumple horario infancia inicio instituciones jungla junta 

ley lanzamiento libertad lista magdalena metas miedos  minutos mototáxi mujeres neblinas pasajeras negligencia negócio 

nevado niños conflicto no vemos nos abandonaron ocio opinión oportunidad orígenes 

pailas pare pasado paseo paz pedimos peligro persianaamericana pobreza policía política 

prensa prensa progreso proyecto prueva publicidad reconpensa trabajo recreacion relato religión 

remando respeto rueda salud saludo servicio sobrevivir sociedad solución sombra 

sueños teatro temor temores testimonio trabajo transportes trovas 

vivencias VIVIENDA vuelo
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 Poli *Manizales 2009-04-29 14:11:19 #pobreza #sombra 

 Xixgu *Manizales 2009-04-29 09:51:06 #bacano  La psiscologia es parte fundamental en el 
 proceso de desvinculacion 
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 Xixgu *Manizales 2009-07-20 18:33:28 #conflicto #expresión 
 No mas guerra dicen los jóvenes Manizaleños en el dia de la 'independencia' 

 Xixgu *Manizales 2009-05-18 15:27:15 #expresión  Nuestra riqueza terrenal empodera a los 
 capitales y nos empobrece a nosotros, condenándonos a la pobreza. Ellos nos miran con hambre 
 de café y con sed de petróleo. Ellos si saben para que sirven nuestras tierras... 
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 Xixgu *Manizales 2009-08-07 08:31:05 #conflicto #armado 
 ¿Va a comprar? 

 Xixgu *Manizales 2009-07-23 08:24:27 #conflicto armado 
 Ministro siga con sus avioncitos gringos... 
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 Jack *Manizales 2009-09-21 10:35:33 #conflicto armado 
 - ¿Cómo fue su paso por las FARC? Me llené de la ideología revolucionaria de izquierda y me 
 cegué. Ya no me importaba si me mataban, tener que separarme de mi familia por mucho tiempo 
 y tampoco hacer lo que me tocara. Tenía bajonazos por no estar con los míos y por no estar 
 estudiando, porque siempre me ha gustado. Soñaba con formar una familia, tener hijos, verlos 
 crecer. Siempre pensaba que me iba a morir y no alcanzaría a conocer a mi futura familia, era 
 una contradicción difícil. En algunos momentos decía me voy, pero definitivamente borraba la 
 idea de la mente 

 Xixgu *Manizales 2009-08-14 15:19:51 
 #conflicto #expresión 
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Logotip de Ravi Poovaiah (Indian Institute of Technology Bombai) adaptat per al projecte canal*TEMPORAL
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canal*SAHARAUI
Refugiats saharauis 
Tindouf, Algèria 
2009-2011

;ninos actividad cultural activistas activitas afapradesca afrapradesa animales arte-

sania saharaui cabras carreteras casa de la mujer casas coferencia competencia conferencia construccion control 

COSTUMBRE saharaui cuidado el tabaco es malo cultura saharaui

discapacitados encuentro familair escuela fapradesca festival de 

cultura y arte populares saharauis auserd fotos fotos de memoria gas gracias a megafone y a la ayuda espaÑola!!! guarderia 

hombres hosbital hosbital nacional saharaui huerto jaima joven juegos tradicionales saharauis mañana manifestacion

manifestacion en la escuela 27 febrero maratón memoria mensaje mujer trabajo

mujeres museo música natural naturaleza 

niño niños político reunión reuniones rezo ruta sombra talleres teatro nacional tierra trabaja 

trabajo trbajo viajes víctimas vida  visita visita al museo visitas
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Interpretació pictòrica de Saleh Brahim sobre les transmissions en el projecte canal*SAHARAUI 
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Instal·lació d’una antena Wi-Fi al campament de refugiats saharauis «27 de febrer» 
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Mula 2009-10-10 18:18:41

Detalls d’una cartografia col·lectiva dels campaments de refugiats de Tindouf
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Kabara 2009-11-30 00:00:00
#memoria

Fatimetu 2011-03-01 09:50:42 
#afrapradesa

Detalls d’una cartografia col·lectiva dels campaments de refugiats de Tindouf
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Participants i equip de megafone.net a la seu de la Unió Nacional de Dones Saharauis de Tindouf
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Punt de vista cec 
Persones amb diversitat visual 
Barcelona, Espanya 
2010-2011

accessibelitat obres accessibilitat obres alumne per recordar amic andamio apaños aprenentatge artes Autobus

b b1b2b3 Braille bravo! cafeteria campus carrer collblanc cuato de piso 

cultura accessible cupones emisor entrevista espacio abierto

espacio público fatal golferichs grupo illes per vianants incívics indefinit 

informació informàtica maceta maquinas mobiliari privat
mobiliari públic no serveix obra social obres

pal electric papelera paquita parc parkimetro pintada plaça cataluña plaza cívica preuva1 preuva2 primer día 

prueva sonido quotidià reunió risc rojo senyalització
temporal trafico trafico coches transports vista

voto accesible
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Participants del projecte Punt de vista cec
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Tonet 2010-05-10 19:12:32
#obres #temporal #senyalització

Detalls d’una cartografia col·lectiva de Barcelona
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Bulbul 2010-06-17 18:42:15
#obres #risc #mobiliari privat
Agui a de mas las obras, se ve tambien 
la bisicleta en el medio de la sera lo que 
se nota mucho en la barcelonesa...

Detalls d’una cartografia col·lectiva de Barcelona
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Xavi 2010-11-29 18:07:58
#bravo! #Braille
Les persones cegues podem votar de 
forma secreta i accessible gràcies a un 
kit que conté documentació en Braille. 
Tot i així, la legislació vigent no preveu 
aquest sistema per a les municipals, que 
es celebraran el maig de 2011.

Tonet 2010-09-23 10:00:15 
#incívics

Detalls d’una cartografia col·lectiva de Barcelona
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Meritxell 2010-11-24 17:26:18
#bravo! #senyalització #Braille
#cultura accessible
la Pedrera de Barcelona es accesible 
para personas ciegas. contiene 
maquetas táctiles, una audioguía 
descriptiva y planos en relieve. Las 
exposiciones temporales siempre tienen 
recursos de accesibilidad sensorial.

Detalls d’una cartografia col·lectiva de Barcelona
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canal*PLURAL
Immigrants llatins i asiàtics
Nova York, Estats Units
2011-2013

accident across borderl activity all about new york alterations architecture arts authentic food car celebration

chinese new year parade class cleanup commerce communication community confetti

consumerism education faith  family fatigue feeling friends fruit fun!society future garbage gary hi gary sound 

gas geography go to hell! goals goodby Petronio green grille harlem harmony heartwarming! hiking housing 

ideas immigration kids landscape love magazines market morning music nature new occupy! opinion people 

queens religion remittances roads shop skeleton upcycle plants 书籍 事故 交流 人们 人物和事件 休闲 传统 信仰 

充满爱 的家庭 光 光明 公园 关于皇后区 再见Petronio 出租 创意 勤奋 医疗 午餐 占领！ 危险 参加者 参观访问

喜庆的 图书馆 圣诞节 坚持 墙 夜晚 天堂 奉献 姿态 婚纱照 媒体 孩子 宗教 尊严 少儿卡拉ok比赛 工作 平和 庭院拍卖 引导 感恩节 

感觉 手机 摔跤 改变 文化 文学讲座 无标题的 日出 早上 朋友 未来 梦想 汇款 活动 活动，旅游

活动，游行 活动，环保 活动，艺术 活动，野餐 活动，钓鱼 活动，钓鱼乐 活动，钓鱼乐，活动 派对 消费 消费者保护主义 游行 激情 

火车 灵魂 照顾残障 爱 猪皮 玩偶 环保 环境 现象 甜美的 电视节目 电话 画展 疲劳 皇后区的艺术 

目标 礼物 社会 社区 禁止的 秋天 移民 等待 紧张 职员 聚会 自由 舞蹈 艺术 绘画 花 落差 蒸发 街道 

见鬼！ 警察 访谈 购物 足球 边界 运动 运动 足球小子续篇 运输 铁栅栏 长眠的 雀斑 集市 雨 音乐 

风景 食物 饮食 骷髅 黄昏
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Participants i taula de reunions del projecte canal*PLURAL 
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Selecció d’imatges d’anuncis del carrer publicades pels participants del projecte canal*PLURAL
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 AquilesDigo *New York 2012-01-25 16:18:44  Frio! 

 Garridito *New York 2011-12-10 13:37:19 #liberación 
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 Taoye *New York 2012-04-07 20:37:59 #朋友 #访谈 
 琴声响起来 这一双手在琴键上飞舞，它的主人多想有架钢琴。结果她梦想成真。你看，这架钢琴就 
 出 现在她的房间里，她弹着优美的弦律，心儿是多么的欢畅！ 她，就是沈女士。 蒋女士说：我本 
 来是要处理的东西，想不到能给大家带来这么多的快乐。至于感谢之类的话，就不必说，我也不敢 
 当。只要爱物惜物、物尽其用，就达到了我将钢琴送人的目的。再说，因为钢琴让我结识了一位新 
 朋友。她这么爱琴，真是难得。 从此，蒋女士与沈女士也成了朋友。

 Heartbeat *New York 2012-08-01 14:47:16 
 #关于皇后区 #人物和事件 #皇后区的艺术 #environmental #社区活动 #社会 
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Selecció d’imatges preses pels participants del projecte canal*PLURAL
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MONTRÉAL*in/accessible
Persones amb diversitat funcional
Montreal, Canadà
2012-2013

à louer aberrations ascenseurs aucune porte automatique barré! bars

bravo! cellulaires concordia constructions cossins sur le chemin

cul-de-sac danger dépanneurs détour forcé discrimination drôle 

Échec! education élections QC 2012 entrées equipement adapte

escaliers félicitations fermé à tous flamblants neufs habitation hiver

incivilités interviews jazz festival L'ecole du barreau! Maison du barreau du quebec! 

marches metrô mobilier urbain
neige neuf No push door Nuitblanche 2013 obstacle

passage piétons portes presque... regard des gens

rencontre restaurants rue Seuil sous-terrain surprise temporaires
terrasses toilettes transports tres haut

trottoirs Vente trottoir
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Telèfons i participants del projecte MONTRÉAL*in/accessible



141

Vista general de la cartografia col·lectiva de Montreal
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Vista general de la cartografia col·lectiva de Montreal

● Aberracions 

● Bravo! 

 Discriminació

● Escales

● Incivismes

● Graons 

● Mobiliari urbà

● Quasi… 

● Temporal 

● Lavabos

● Transports

● Voreres
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Detalls d’una cartografia col·lectiva de Montreal

Annatkacz 2012-07-26 17:45:51 
#trottoirs #aberrations

Marie Eve 2013-07-14 13:14:34 
#marches

Zmaster 2013-04-06 20:24:08 
#marches
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Antoni Abad
Lleida, 1956. Resideix a Barcelona 

FORMACIÓ

1996-1997  European Media Master en Creació Audiovisual i 
Tecnología, Institut Universitari de l’Audiovisual,  
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya

 1974-1979 Llicenciatura en Història de l’Art, Facultat de   
Geografia i Història, Universitat de Barcelona,   
Barcelona, Espanya 

ARTISTA EN RESIDÈNCIA

 1994-1995 The Nomad Residency, The Banff Centre  
for the Arts, Banff, Alberta, Canadà 

 
PROFESSOR CONVIDAT

 2011 Mobile Art Lab, director i tutor de taller, Hangar,  
Barcelona, Espanya

 2010-2014 Màster Universitari en Arts Digitals, professor 
convidat IDEC, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 
Espanya

 2009 ¿Interactivos? El proceso como paradigma, 
tutor, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, 
Gijón, Espanya

 2008 Almost Perfect Residency, coassessor, The Banff  
Centre for the Arts, Banff, Alberta, Canadà

 2007 canal*BAIRES, taller al Centro Cultural de España 
en Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

 2003 ensayo*GENERAL, taller a La Casa Encendida,  
Madrid, Espanya

 2000-2001 Artista-professor convidat a Le Fresnoy - Studio  
national des arts contemporains, Tourcoing, França 

CONFERÈNCIES

 2013 Differential Mobilities, Concordia University, 
Montreal/Quebec, Canadà

  Catch Forum 2013, Praga, República Txeca
 2012 The 9th Republic: Dignity of the People 

(ponent principal), Art Center Nabi, Seül, Corea 
  Seminário estéticas das periferias, Centro 

Cultural São Paulo, São Paulo, Brasil
 2010 Imagen, cultura y tecnología: medios, 
  Universidad Carlos III, Madrid, Espanya 
  Mobilefest 2010, Museum da Imagem e do Som, 

São Paulo, Brasil
 2009 Arte contemporáneo y público. ¿Una relación  

imposible?, Valencia, Espanya
 2008 Créateurs singuliers, Centre d’Art Contemporain,  

Ginebra, Suïssa
 2007 Vivo Arte.mov Festival, Belo Horizonte, Brasil   

canal*MOTOBOY, Centro Cultural São Paulo,  
São Paulo, Brasil

 2006 Ars Electronica Festival, Linz, Àustria
 2005 Padrões aos pedaços, Fórum Permanente, Paço  

das Artes, São Paulo, Brasil 

  Banquete 05, Centro Cultural Conde Duque, 
Madrid, Espanya 

PREMIS

 2009 Innovae, Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología, Madrid, Espanya

 2008 Orilaxé/Unesco, Rio de Janeiro, Brasil
 2006 Golden Nica Digital Communities, Prix Ars 

Electronica, Linz, Àustria 
  Premi Nacional d’arts visuals, concedit per 

la Generalitat de Catalunya, Espanya
 2003 Premi Ciutat de Barcelona, categoria multimèdia,  

Barcelona, Espanya 
  Menció honorífica Net Vision, Prix Ars Electronica,  

Linz, Àustria
 1998 Premi Ciutat de Barcelona, categoria d’arts   

plàstiques, Barcelona, Espanya 

MEGAFONE.NET:  
PROJECTES COL·LABORATIUS AMB  
TELÈFONS MÒBILS

 2012-2013  MONTRÉAL*in/accessible: participants de 
  mobilitat limitada. Concordia University i RAPLIQ 
  Association, Montreal/Quebec, Canadà
 2011-2013 canal*PLURAL: immigrants asiàtics i llatins. 

Projecte patrocinat per la Fundación Botín,  
el programa New New Yorkers i la iniciativa 
Immigrant Movement International al Queens 
Museum of Art, Nova York, EUA

 2010-2011 Punt de vista cec: participants cecs i amb   
discapacitat visual. Fundació ”la Caixa”, Barcelona,  
Espanya

 2009-2011 canal*SAHARAUI: refugiats sahrauís. ARTifariti,  
camps de refugiats prop de Tindouf, Argèlia

 2009-2010 canal*TEMPORAL: participants desplaçats i   
desmobilitzats. Universidad de Caldas, Manizales,  
Colòmbia

 2008 GENÈVE*accessible: participants de mobilitat  
limitada. Centre d’Art Contemporain i Ajuntament  
de Ginebra, Ginebra, Suïssa

 2007-2014 canal*MOTOBOY: missatgers en motocicleta. 
  Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural de 

España en São Paulo i Seacex, São Paulo, Brasil
 2006-2007 canal*CENTRAL: treballadors immigrants   

nicaragüencs. Fundación TEOR/éTica i Seacex,  
San José, Costa Rica

 2006/2013 BARCELONA*accessible: participants de mobilitat 
  limitada. Centre d’Art Santa Mònica, Nokia Espanya 

i Amena, Barcelona, Espanya
 2005 canal*INVISIBLE: treballadores sexuals.  

La Casa Encendida, Madrid, Espanya
  canal*GITANO: joves gitanos. MUSAC, Lleó, 

Espanya
  canal*GITANO: joves gitanos. Centre d’Art  

la Panera i Nokia Espanya, Lleida, Espanya
 2004-2005 sitio*TAXI: taxistes. Centro Cultural de España
  /2014 en México, Centro Multimedia i Fundación 

Telefónica, Ciutat de Mèxic, Mèxic
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PROJECTES DE NET.ART (ART EN XARXA)

 2003 Z, El real viaje real / The Real Royal Trip, MoMA PS1,  
Nova York, EUA

 2002 Z, Le Fresnoy, Tourcoing, França 
  Z, MACBA, Barcelona, Espanya
 2001 Z, www.zexe.net/Z
 1999 Z, beta: www.mecad.org/net_condition/z, ZKM,  

Karlsruhe, Alemanya 
  1.000.000: http://aleph-arts.org/1.000.000
 1996 Sísif: Macba en línia, Universitat Pompeu Fabra i  

MACBA, Barcelona, Espanya 

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

 2015 megafone.net/2004-2014, Pinacoteca do Estado  
de São Paulo, Brasil 

 2014 megafone.net/2004-2014, Matadero, Madrid,  
Espanya

  megafone.net/2004-2014, MACBA, Barcelona,  
Espanya 

  megafone.net/2004-2014, Laboratorio Arte  
Alameda y Centro Cultural de España en México,  
Ciutat de Mèxic, Mèxic

 2010 Mesures d’emergència, instal·lació específica en  
tres estacions de metro, Carmel, Barcelona, Espanya

 2008 GENÈVE*accessible, Centre d’Art Contemporain,  
Ginebra, Suïssa

 2006 Taxistas, gitanos y prostitutas, Galleria Giorgio  
Persano, Torí, Itàlia 

  BARCELONA*accessible, Centre d’Art Santa 
Mònica, Barcelona, Espanya

 2005 canal*GITANO, Centre d’Art la Panera, Lleida, Espanya
 2004 Ciencias naturales, Centro Cultural de España en  

México, Ciutat de Mèxic, Mèxic
 2002 La última cena, Galería Oliva Arauna, Madrid,   

Espanya
 2001 Ego, Media Z Lounge, New Museum of   

Contemporary Art, Nova York, EUA 
  Ego, Brito Cimino Arte Contemporánea, São Paulo,  

Brasil 
  Poslednje zelje, Umetnostna Galerija Maribor,  

Maribor, Eslovènia
 1999 Sísifo, Museo de Arte Moderno, Buenos Aires,   

Argentina 
  Vocabulario, Galería Oliva Arauna, Madrid,  

Espanya
 1998 Últimos deseos, Sala de Verónicas, Múrcia,   

Espanya
 1997 Errata, Metrònom, Barcelona, Espanya 
  Medidas de emergencia, Espacio Uno, MNCARS, 

Madrid, Espanya
 1996 Últimos deseos, Museo de San Telmo, Sant   

Sebastià, Espanya 
  Sísifo, Galería Oliva Arauna, Madrid, Espanya 
  Últimos deseos, Círculo de Bellas Artes, Madrid,  

Espanya
 1995 Últimes coincidències, El Roser, Lleida, Espanya  

De fuerza mayor, Museo de Teruel, Terol, Espanya
 1994 En la mesura del possible, Galeria Antoni Estrany,  

Barcelona, Espanya 

  Mesures menors, Galeria Antoni Estrany, 
Barcelona, Espanya

 1991 Museu Morera, Lleida, Espanya 
  Galeria Benet Costa, Barcelona, Espanya 
  Galería Oliva Arauna, Madrid, Espanya
 1989 Galeria Benet Costa, Barcelona, Espanya 
  Escultures 1985-1987, Universitat de València,  

València, Espanya
 1987 Chisenhale Gallery, Londres, Regne Unit Galeria   

Thomas Carstens, Barcelona, Espanya
 1986 Espai 10, Fundació Joan Miró, Barcelona,  

Espanya 

BIENNALS

 2013 Web Arte, Biennal de Curitiba, Curitiba, Brasil   
FotobienalMASP, Museo de Arte de São Paulo, Brasil

 2009 Projetavéis, Biennal Mercosul, Porto Alegre,  
Brasil

 2008 Youniverse, III Biennal Internacional d’Art   
Contemporani de Sevilla, Espanya

 2004 I Biennal Internacional d’Art Contemporani de Sevilla,  
Espanya

 1999 dAPERTutto, Biennal de Venècia, Venècia, Itàlia  
II Biennal Iberoamericana, Palacio de Osambela, 
Lima, Perú 

EXPOSICIONS COL·LECTIVES

 2014 Haver fet un lloc, Fundació Miró, Barcelona,   
Espanya  

  Sobre (el) paper, Fundació Suñol, Barcelona,   
Espanya  

  Double Sense, FRAC Corse, França
 2013 Web Arte, Biennal de Curitiba, Curitiba, Brasil   

FotobienalMASP, Museu de Arte de São Paulo,  
Brasil  

  Continuum, Fundació Suñol, Barcelona, 
  Espanya   
  Itinerarios, Fundación Botín, Santander, Espanya
 2012 299 artistes, 24 comissaris, 23 agents…, Galeria  

Estrany - De la Mota, Barcelona, Espanya
 2011 Barcelona col·lecciona, Fundació Francisco 
  Godia, Barcelona, Espanya 
  10to10, European Culture Congress, Centennial Hall,  

Breslau, Polònia   
  Mobile Art. Experiències mòbils, Fundació   

Francisco Godia, Barcelona 
  Relats encadenats, Centre d’Art la Panera, Lleida,  

Espanya
 2010 Biennal Internacional d’Art Contemporani Ula   

2010, Mérida, Veneçuela 
  Marhaba!, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,  

Sevilla, Espanya 
  Pixelache Festival, Hèlsinki, Finlàndia 

III Biennal d’Art Contemporani Fundación Once,
  Complejo El Águila, Madrid 
  Libertad, igualdad, fraternidad, Centro Atlántico  

de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria,   
Espanya 
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  La fuerza de la palabra, Instituto Cultural   
Cabañas, Guadalajara, Mèxic

 2009 Projetavéis, Bienal Mercosul, Porto Alegre, Brasil  
banquet_nodes and networks. Netzkultur in 

  Spanien, ZKM, Karlsruhe, Alemanya 
  Libertad, igualdad, fraternidad, La Lonja, 
  Saragossa; Sala de Exposiciones Alcalá 31,
  Comunidad de Madrid, i Centro de Arte Huarte,   

Pamplona, Espanya 
  Cartografías disidentes, Centro Cultural de España 

en México, Ciutat de Mèxic; Centro de Formación  
para la Cooperación, Cartagena de Indias, Colòmbia; 
Centro de Artes Provinciales, Holguín, Cuba; Centro 
Cultural San Martín, Buenos Aires, Argentina, i 
Biblioteca Nacional José Martí, l’Havana, Cuba

 2008 Youniverse, III Biennal Internacional d’Art
  Contemporani de Sevilla, Espanya 
  Cartografías disidentes, Museo de Arte  

Contemporáneo de Santiago de Chile, Centro Cultural 
São Paulo i Oi Futuro de Rio de Janeiro, Brasil; Museo 
de Art Contemporáneo de Caracas, Veneçuela 

  Máquinas & almas, Museo Nacional Centro de Arte  
Reina Sofía, Madrid, Espanya 

  Consulta, Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona,  
Espanya 

  banquete_nodos y redes, LABoral Centro de Arte,  
Gijón, Espanya 

  1970-2001, Fundació Suñol, Barcelona, Espanya 
  Der diskrete Charme der Technologie, ZKM,  

Karlsruhe, Alemanya 
  El discreto encanto de la tecnología, MEIAC,  

Badajoz, Espanya
 2007 1915-1995, Fundació Suñol, Barcelona, Espanya  

Anamnesis, IV Biennal de València, Espanya;  
Col·lecció d’Art Contemporani de l’Ajuntament de  
Lleida, Centre d’Art la Panera, Lleida, Espanya

 2006 Contos dixitais, Centro Galego de Arte  
Contemporánea, Santiago de Compostel·la, Espanya  
Estrecho dudoso: tráficos, Fundación TEOR/  
éTica, San José de Costa Rica

  SonarMàtica, CCCB, Barcelona, Espanya
 2005 Síntesis: 15 años de becas Endesa, Edificio 
  Endesa, Madrid, Espanya 
  Itinerarios y souvenirs, Centro Cultural de España  

en Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 
  Seducidos polo accidente, Fundación Luis   

Seoane, La Corunya, Espanya 
  Banquete 05, Centro Cultural Conde-Duque,   

Madrid, Espanya
 2004 I Biennal Internacional d’Art Contemporani de 
  Sevilla, Espanya 
  Versâo brasileira, Galeria Brito Cimino, 
  São Paulo, Brasil 
  Depicting Love, MNCARS, Madrid, Espanya; 

Centro Párraga, Múrcia, Espanya; 
  Künstlerhaus Bethanien, Berlín, Alemanya 
  A Arañeira. A Colección, Centro Galego de Arte  

Contemporánea, Santiago de Compostel·la, Espanya
 2003 El real viaje real / The Real Royal Trip, MoMA  

PS1, Nova York, EUA 
  Prix Ars Electronica 2003, Linz, Àustria 

  La conquista de la ubicuidad, CAAM,  
Las Palmas de Gran Canaria, i Centro Párraga, 
Múrcia, Espanya 

  25 hrs, Mostra Internacional de Videoart, Barcelona,  
Espanya 

  C2, Centre d’Art la Panera, Lleida, Espanya 
  Himmel Schwer: Transformationen der  

Schwerkraft, Kunsthalle Brandts Odense, 
  Dinamarca, i Landesmuseum, Graz, Àustria 
  25 anys d’art a Espanya, Drassanes, València,  

Espanya 
  Pintar palabras, Instituto Cervantes, Berlín,   

Alemanya, i Nova York, EUA
 2002 Big Sur, Hamburger Banhof, Berlín, Alemanya 
  //Paralela, São Paulo, Brasil 
  Necessità di relazione, Galleria Civica di Arte   

Contemporanea, Trento, Itàlia 
  Gótico..., pero exótico, Artium, Vitòria, Espanya 
  brg 2000, Braga, Portugal
 2001 Revolving Doors, Apexart, Nova York, EUA
  It Doesn’t Work, Künstlerhaus Palais Thurn und Taxis, 
  Bregenz, Àustria 
  Sem Fronteiras, Santander Cultural, Porto Alegre,  

Brasil 
  Vostestaquí, Palau de la Virreina, Barcelona Art  

Report 2001, Barcelona, Espanya    
A Kiss is Just a Kiss, Galeria Estrany - De la Mota,  
Barcelona, Espanya 

  Escenarios domésticos, Koldo Mitxelena,  
Sant Sebastià, Espanya 

  Panorama 2, Le Fresnoy, Tourcoing, Francia 
  El segle de Cristòfol, Centre Cultural de la 

Fundació “la Caixa”, Lleida, Espanya
 2000 Art Forum, Berlín, Alemanya 
  Mostra d’Arts Electròniques, Centre d’Art Santa  

Mònica, Barcelona, Espanya 
  Dos milenios en la historia de España: año  

1000 - año 2000, Centro Cultural de la Villa, Madrid, 
  Espanya 
  Indoméstico, Imatra, Bilbao, Espanya 
  Festival Penedès, Capella de l’Antic Hospital,  

Sant Sadurní, Espanya
 1999 dAPERTutto, Arsenale, Bienal de Venècia, Itàlia  

II Biennal Iberoamericana, Palacio de Osambela,  
Lima, Perú 

  net_condition, ZKM, Karlsruhe, Alemanya 
  Ragtime, Galeria Estrany - De la Mota,   

Barcelona, Espanya 
  Tuscia Electa, Greve in Chianti, Itàlia 
  Cuerpos contaminados, Museo Alejandro 
  Otero, Caracas, Veneçuela 
  II Biennal Leandre Cristòfol, Lleida, Espanya   

Dobles vides, Museu de Zoologia, Barcelona,   
Espanya 

  SonarMàtica, CCCB, Barcelona, Espanya 
  Cuerpo y hábitat, Centro Cultural Montehermoso,  

Vitòria, Espanya 
  PHE99, Galería Oliva Arauna, Madrid, Espanya   

Fardel de dissidências I, Fundación Luis Seoane,  
La Corunya, Espanya 

  Existencias agotadas, Mercado de Fuencarral,  
Madrid, Espanya
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 1998 Het subjective daarzijn, Museum van   
Hedendaagse Kunst Antwerpen, Anvers, Bèlgica  
Novas incorporacións, Centro Galego de Arte 

  Contemporánea, Santiago de Compostel·la, Espanya 
  Fisuras na percepción, XXV Biennal de 

Pontevedra, Pontevedra, Espanya 
  Mostra d’Arts Electròniques, Centre d’Art  

Santa Mònica, Barcelona, Espanya 
  Coincidències, Museum Dhondt-Dhaenens,  

Deurle, Bèlgica 
  Iluminar y oscurecer, St. Michael’s Church,   

Honiton, Regne Unit
 1997 Processos, Casa Grace, Lima, Perú 
  Projected Sites, Cummings Art Center,  

New London (Connecticut), EUA 
  Of Mudlarkers and Measurers, Agnes Etherington  

Art Centre, Kingston, i Otawa Art Gallery, Canadà 
  Transformación, Fundación Marcelino Botín,   
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 ociação               bairros bar 公园 bombeiros       braille 关于皇后  bravo! cadeirantes 

 carnaval casa chuvas 危险 comando comida community compañeros   conflicto armado confraternização 

corredores cracolandia cultura danger   desplaçar-se día a día  discriminação   dreams 

duty educação entrées 孩子 entrevista  宗教 escaliers espacio público 工作 eventos expresión 平和 fala 开始 

family favela 引导  festival 手机 flowers food friends  gasolina 文化 go to hell! graons health 早上 house 朋友 

impossibilités 梦想 incendio incívicos inclusión inconsideration interviews inviables irmãos 活动 

landscape lazer liberdade 派对 loisir love manifestação marches marginal meeting memoria 爱 minha vida 环境 moradores  

    da rua motoboys naturaleza 电视节目 no sirve  noite 皇后区的艺术 old      opinión 

       paisaje  社区 peace peligro periferia policía 等待 política
 

 poluiçäo   prejuizo 聚会 

 relato   胜利 reunió 舞蹈 riesgo rue 花 samba são paulo  见鬼 警察 训练 society sombra sonhos 访谈 

                                                                                                                                                                traffic transporte trip 
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Des del 2004, l’artista Antoni Abad ha desenvolupat un seguit de projectes 
geogràficament diversos, multidisciplinaris, innovadors i compromesos 
socialment, adaptats a la mida de les necessitats de diferents grups humans 
en perill d’exclusió. megafone.net convida aquests grups a explicar les seves 
experiències i expressar les seves opinions mitjançant l’ús de telèfons mòbils, 
publicant, de manera instantània en la web, missatges d’àudio, vídeo, text i foto. 
Els participants transformen aquests dispositius en megàfons digitals que poden 
amplificar les seves veus individuals i col·lectives.

Aquest llibre, sota la direcció científica de Roc Parés, examina megafone.net 
des d’una diversitat de perspectives que van des de la dels participants i 
coordinadors del projecte Eliezer Muniz dos Santos, Jorge Morales i Mery 
Cuesta, fins als enfocaments acadèmics multidisciplinaris de Gerard Goggin, 
Pablo La Parra, Alberto López Cuenca i Kimberly Sawchuk. 

megafone.net ha obtingut el màxim reconeixement internacional en l’àmbit de 
l’art electrònic pels seus resultats pioners en les arts i la comunicació social. 


