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FONS ÀUDIO #15 
Ignasi Aballí 
 
De les classificacions obsessives a les antipintures, de la reflexió constant sobre 
el paper de l’espectador a les modificacions imperceptibles, l’obra d'Ignasi Aballí 
és alhora hermètica i propera. Un equilibri delicat entre concepte i forma que beu 
de la quotidianitat, de la literatura i del cinema per parlar d’absències, filtres, 
ficcions i límits. FONS ÀUDIO #15 traça un recorregut per les idees centrals de 
la trajectòria de l’artista barceloní a partir de quatre obres que formen part de la 
Col·lecció MACBA: Pols (1991), Pell I (1995), Gran error (1998) i Desaparicions 
II (2005).  
 
 

01. Sumari 
 
L’obra d'Ignasi Aballí (Barcelona, 1958) explora la relació de l’artista i de 
l’espectador amb el seu entorn immediat. El dia a dia en el seu estudi de 
Barcelona, i també tot allò que envolta l’artista en altres àmbits de la vida, 
esdevenen una permanent font d’idees per posar a prova els límits de la seva 
activitat com a creador. Així, tot i la seva formació clàssica en Belles Arts, el 
treball d’Aballí evoluciona ràpidament cap a una prevalença gairebé total del 
concepte. Amb el temps, Aballí idea estratègies per distanciar-se del procés i de 
la pròpia obra a mesura que l’acte de pintar es torna problemàtic. Aballí també 
du la seva anàlisi dels límits a la formalització de les mateixes obres, que sovint 
desafien la percepció de l’espectador, i el força a completar la peça mitjançant la 
seva observació, a partir de la màxima que “com menys coses hi hagi per veure 
en una obra, més gran és el desig de veure”. 
 
La voluntat de “contemplar la realitat des d’una altra òptica, canviar-la” s’articula 
a través d'objectes, materials i rituals quotidians, matisos estructurals i detalls 
que Aballí destaca en un discurs al voltant de les nocions de ficció i hiperrealitat, 
tant dins com fora de l’art. Retrat d’un comportament obsessiu, l’obra d’Aballí 
parteix d’una aproximació al fet artístic que combina tècniques i procediments 
additius (les capes de pols convertides en obra, l’acumulació d'informació dels 
mitjans de comunicació) i subtractius (reflexos, guions de pel·lícules mai 
realitzades, imatges que s'esborren amb típex, boles de fils recollits al filtre de 
l’assecadora, superfícies de pintura transparent arrencades del llenç). Aballí se 
centra en aquest binomi additiu/subtractiu per dur a terme peces en què la idea 
és sempre més important que el fet pictòric, i en què l’entropia pesa més que el 
gest de l’artista, que s’esvaeix subtilment en paral·lel a materials efímers i 
construccions que incorporen el pas del temps com a part essencial del procés 
creatiu.  

 
 

02. Obres d’Ignasi Aballí a la Col·lecció MACBA 
  
Sense límit, 1989 
Col·lecció MACBA. Procedent del Fons d’Art de la Generalitat de Catalunya 
www.macba.cat/ca/ignasi-aballi-sense-limit 
  
Tres bolígrafs, 1990 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Dipòsit particular, Barcelona 
www.macba.cat/ca/1666- 
  
Pols, 1991 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Dipòsit particular, Barcelona 
www.macba.cat/ca/ignasi-aballi-pols 
 
Sense títol, 1994 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Dipòsit particular, Barcelona 
www.macba.cat/ca/1668- 
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Enciclopèdia, 1994 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Donació Jordi Soley 
www.macba.cat/ca/1669-  
 
Pell 1, 1995 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Donació Jordi Soley 
www.macba.cat/ca/ignasi-aballi-pell-1 
 
Gran error, 1998 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Donació Jordi Soley 
www.macba.cat/ca/1671- 
 
Desaparicions II, 2005 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Col·lecció Fundación Repsol 
www.macba.cat/ca/desaparicions-ii-1 
 
Rètol (Museum), 2006 
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Edició Fundació MACBA, 2006 
www.macba.cat/ca/3827- 
 
 

03. Enllaços relacionats 
 
Pàgina web de l’artista 
www.ignasiaballi.net  
 
Crítica de Max Andrews de l’exposició d’Ignasi Aballí 0 - 24 H (MACBA, 2005-
2006) publicada a Frieze 
www.frieze.com/issue/review/ignasi_aballi http://www.macba.cat/es/expo-ignasi-
aballi 
 
Text sobre l’exposició 0 - 24 H  
www.macba.cat/es/expo-ignasi-aballi  
 
Assaigs del catàleg 0 - 24 H en format PDF 
www.macba.cat/es/ignasi-aballi--0-24-h 
 
Pàgina sobre Aballí a la Viquipèdia 
ca.wikipedia.org/wiki/Ignasi_Aball%C3%AD_Sanmart%C3%AD  
 
 

04. Crèdits 
 
Produït per Roc Jiménez de Cisneros. Veus: Lucrecia Dalt i Roc Jiménez de 
Cisneros. Entrevista i documentació: Roc Jiménez de Cisneros. Enregistrat amb 
un micro Beyerdynamic MC 930 i editat amb Sound Studio de Felt Tip Inc. 
 
 

05. Llicència 
 
2012. Aquest podcast està llicenciat sota Creative Commons Reconeixement-
NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya (CC BY-NC-ND 3.0).  
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