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La línia de programes Especials acull propostes d’artistes i 
comissaris relacionats d’una manera o altra amb la 
programació del Museu i la Col·lecció MACBA. Dissenyat 
com un projecte audiovisual, FONS és una sèrie documental 
des de la qual artistes de la Col·lecció MACBA parlen de la 
seva obra. Així mateix, aquesta sèrie disposa d'un muntatge 
sonor específic dissenyat per a la ràdio, FONS AUDIO, 
realitzat a partir de converses amb els artistes. 
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FONS AUDIO #6 
Pere Portabella 
 
En la seva doble faceta de director i productor, Pere Portabella (1929) ha 
desenvolupat des dels anys seixanta un treball profund de renovació dels codis 
del llenguatge cinematogràfic. A FONS AUDIO #6, Portabella parla d'algunes de 
les seves pel·lícules a la Col·lecció MACBA i ens remet al context en què es van 
crear. 
 
 

01. Sumari 
 
L’obra de Pere Portabella se situa en un terreny fronterer entre la creació 
cinematogràfica, la pràctica artística i el compromís polític. Ha fet un cinema 
subversiu perquè explora les possibilitats poètiques i polítiques d’un llenguatge, 
el del cinema, habitualment sotmès a les lleis d’una narrativitat psicologista 
d’herència aristotèlica. Tal com el mateix cineasta ha declarat: “El cinema és 
l’art jove que ha envellit més ràpidament”.  
 
Portabella va iniciar la carrera com a productor a la fi de la dècada del 1950. 
Amb la seva productora, Films 59, va tirar endavant pel·lícules com Los golfos 
(1959), de Carlos Saura, El cochecito (1960), de Marco Ferreri o Viridiana 
(1961), de Luis Buñuel. En aquella mateixa època també va començar el seu 
compromís ferm amb els moviments d’oposició a la dictadura franquista. El 1967 
va fer la primera pel·lícula, No compteu amb els dits, en col·laboració estreta 
amb Joan Brossa, Josep Maria Mestres Quadreny i Carles Santos. La relació 
creativa amb Brossa es va mantenir al llarg de tres pel·lícules més: Nocturn 29 
(1968), Vampir-Cuadecuc (1970) i Umbracle (1972). Carles Santos es va 
convertir, a partir d’aleshores, en el compositor habitual de les seves bandes 
sonores. Aquests tipus de col·laboracions són molt il·lustratives del clima de 
permeabilitat artística en què es va gestar l’obra de Portabella. El cineasta 
actuava aleshores com a pont entre diversos corrents: l’avantguarda que 
representaven Joan Miró o Dau al Set; l’informalisme d’Antoni Tàpies, Modest 
Cuixart o el grup El Paso; el conceptualisme polític de Grup de Treball, i la 
intel·lectualitat festiva de la gauche divine.  
 
Portabella sempre ha fet un cinema independent i incorruptible, aliè a les 
imposicions de la censura i de la taquilla. Aquesta coherència estètica i moral es 
va mantenir tant en projectes realitzats per encàrrec (les dues sèries de Joan 
Miró), com en la producció pròpia. Després d’Informe general (1976), i durant 
els anys de la transició democràtica, va obrir un parèntesi a la seva carrera 
cinematogràfica per dedicar-se de ple a l’activitat política. No va tornar a dirigir 
pel·lícules fins al 1989, quan es va estrenar Pont de Varsòvia (1989). Des 
d’aleshores, ha realitzat un llargmetratge, Die Stille vor Bach (2007), diversos 
curtmetratges –el darrer dels quals Mudanza (2008)–, i ha continuat treballant 
com a productor.  
 
 

02. Obres de Pere Portabella a la Col·lecció MACBA 
 
No compteu amb els dits, 1967 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19130 
 
Nocturn 29, 1968 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona.Donació 
Pere Portabella  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19132 
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[Pere Portabella Vampir-Cuadecuc, 1970] 

 
 

 
[Pere Portabella Miró la forja, 1974] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Premios Nacionales, 1969 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19131 
 
Aidez l'Espagne, 1969 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19129 
 
Miró l'altre, 1969 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19128 
 
Vampir-Cuadecuc, 1970 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19122 
 
Play Back, 1970 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19123 
 
Poetes Catalans - (Festival de Poesía), 1972 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19125 
    
El sopar, 1973 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19121 
 
Acció Santos, 1973 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19124 
 
Miró la forja, 1974 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19127 
 
Umbracle, 1974 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19094 
 
Miró tapís, 1974 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19126 
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[Pere Portabella Umbracle, 1974] 
 
 

 
[Pere Portabella Informe general, 1976] 

 
Informe general, 1976 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19091 
    
Pont de Varsòvia, 1990 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19092 
 
Eduard Carbonell, Octavi Pallissa y Pere Portabella, Art a Catalunya, 1992  
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Pere Portabella 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19321 
 
 

04. Enllaços relacionats 
 
Pàgina oficial de Pere Portabella 
http://www.pereportabella.com 
 
Pere Portabella al MOMA 
http://www.moma.org/visit/calendar/films/556 
 
Entrevista a Pere Portabella a contrapicado.net 
http://www.contrapicado.net/actualidad.php?id=39 
 
Entrevista a Pere Portabella a Metrópolis (RTVE) 
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101111/pere-portabella-
entrevista/928289.shtml 
 
Entrevista a Pere Portabella a la web del MNCARS 
http://www.museoreinasofia.es/archivo/videos/entrevista-pere-portabella.html 
 
 

05. Crèdits 
 
Produït per Ricardo Duque i Lucrecia Dalt. Veus: Lucrecia Dalt i Roc Jiménez de 
Cisneros. Documentació: Dolores Acebal. 
 
 

06. Llicència 
 

2011. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes. S’han fet totes les 
gestions per identificar els propietaris dels drets d’autor. Qualsevol error o 
omissió accidental, que haurà de ser notificat per escrit a RWM, serà corregit en 
la mesura possible. 
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