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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 ÀUDIO #11 
Muntadas 
 
L'obra de Muntadas és un estudi exhaustiu del procés comunicatiu i de les seves 
múltiples implicacions en la societat. A FONS ÀUDIO # 11, l'artista català 
repassa algunes de les obres que formen part de la Col·lecció MACBA, i les situa 
en un marc general de producció i evolució conceptual des dels anys setanta fins 
a l'actualitat. 
 
 

01. Sumari 
 
L'obra de Muntadas (Barcelona, 1942) existeix i es desenvolupa en una àrea 
grisa de l'inconscient col·lectiu. Aquesta en la qual es produeixen actes 
comunicatius, que, no obstant això, queden inevitablement enterrats sota capes 
de codis, signes i simbolismes.  
 
Charles Babbage, un dels precursors de l'era de la informació, especulava al seu 
tractat de teologia natural The Ninth Bridgewater Treatise (1838) amb la idea 
que totes les paraules pronunciades al llarg de la història queden registrades a 
l'aire, surant, esperant a ser recuperades, però invisibles. D'una manera 
semblant, els vídeos, instal·lacions, fotografies i publicacions de Muntadas miren 
de descompondre i deixar al descobert un o diversos dels estrats simbòlics que 
conformen els nostres canals informatius. La minuciosa observació dels fenòmens 
perceptius, de la semiòtica, de les pràctiques de la censura, de la contraposició 
entre objectivitat i subjectivitat (entre molts altres binomis), dels mitjans de 
masses o de les jerarquies polítiques, permeten reduir aquest gegantesc exercici 
epistemològic a un únic terme: el “de societat”. La trajectòria de Muntadas 
constitueix al cap i a la fi una anàlisi exhaustiva de la societat com a fenomen 
emergent; una lectura compromesa que requereix de l'espectador una 
interpretació activa per a veure i comprendre més enllà de les estructures socio-
polítiques erigides al voltant de l'acte comunicatiu.  
 
A partir de les experiències sub-sensorials de principis dels setanta, en les quals 
Muntadas veu el començament real de la seva obra, –entesa com un continu 
conceptual en permanent evolució–, l'artista repassa en aquesta entrevista 
diverses peces a través de les quals es posen de manifest inquietuds i idees 
articulades per a cridar l'atenció del públic sobre detalls del procés comunicatiu: 
el discurs, el mitjà, el missatge i la seva comprensió.  
 
 

02. Obres de Muntadas a la Col·lecció MACBA 
 
Objeto-poema táctil, 1972 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació 
Margrit i Antoni Mercader 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18654 
 
Proyecto documentos. Tierra, Aire, Agua, Fuego, 1973 
Col·lecció MACBA. Fons de l'Ajuntament de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=29829 
 

Punt d'informació. Cadaqués Canal Local, 1974 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=22209 
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[Muntadas i Enric Franch durant el muntatge de Col·lecció MACBA. Muntadas. 
Between the Frames: The Forum (Barcelona), 1983-1993 (2011)  al MACBA, 
2011] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cartell de l'exposició a la Galeria Cadaqués: Cadaqués Canal Local, 1974 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit 
Família Bombelli 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=27598 
 
Projecte Cadaqués Canal Local, 1974 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit 
Família Bombelli 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=27600 
 

Emissió / Recepció, 1974 (2002) 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donació de 
l'artista 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19352 
 

Punto de información. Barcelona Distrito Uno, 1976 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=22211 
 

On Subjectivity, 1978 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18820 
 

Between the Frames: The Forum, 1983 - 1993, 1983 - 1993 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Col·lecció 
Fundación Repsol 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=31171 
 

Especific: Peluqueria. Sèrie: "STANDARD/Especific, Espécifique, Specific, 1989 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=17316 
 

Standard. Sèrie: "STANDARD/Especific, Espécifique, Specific", 1989 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=17317 
 

TVE: primer intento, 1989 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=21145 
 

Video is television?, 1989 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=31173 
 

CEE, 1991 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=17318 
 

Portrait, 1994 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18642 
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[Muntadas On Subjectivity, 1978] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Portraits, 1995 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18655 
 
On Translation: The Audience (Barcelona), 1998 (2002) 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit de 
l'artista 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19353 
 

Meeting MACBA, 2002 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Edició 
Fundació MACBA, 2002 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=28746 
 

Media Sites / Media Monuments, 2007 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26939 
 

Political Advertisement VII: 1952-2008, 2008 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=31174 
 

Videotape Cadaqués, s.d. 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipòsit 
Família Bombelli 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=27599 
 
 

03. Enllaços relacionats 
 

Pàgina del MIT Visual Arts Program, a on Muntadas fa de professor convidat 
http://visualarts.mit.edu/people/faculty/faculty_muntadas.html  
 
"The File Room" és una base de dades oberta sobre casos de censura. Un dels 
primers projectes d'art online, iniciat el 1994 
http://www.thefileroom.org  
 
"On Translation", una obra que tracta sobre les ideas de traducció, transcripció i 
interpretació del llenguatge, s'ha presentat en diversos formats, inclosa aquesta 
mostra digital a la galeria online äda' web 
http://www.adaweb.com/influx/muntadas  
 
Entrevista amb Michèle C. Cone el 2005 
http://www.artnet.com/Magazine/features/cone/cone6-9-05.asp  

 

 

04. Crèdits 
 
Produït per Roc Jiménez de Cisneros. Veus: Lucrecia Dalt i Roc Jiménez de 
Cisneros. Documentació i entrevista: Roc Jiménez de Cisneros. 
 
 

05. 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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