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FONS ÀUDIO #26 
Francesc Abad 
 
L’obra de Francesc Abad (Terrassa, 1944) sempre ha mantingut un prolífic 
equilibri entre la recerca formal i la social, entre el cos i la memòria, entre la 
paraula i l’acció. Les seves instal·lacions, vídeos, diaris, fotografies i documents 
són l’empremta d’una pràctica artística combativa i incombustible. 
A FONS ÀUDIO #26 Abad ens planteja un recorregut per la història de l’art 
espanyol i català de les últimes quatre dècades, a través de l’anàlisi de les seves 
obres presents en la Col·lecció MACBA i de les motivacions i inquietuds que han 
anat marcant la seva trajectòria. 
 
 

01. Sumari 
 
La recuperació de la memòria i dels llocs de la nostra biografia afectiva i política, 
les potencialitats crítiques i utòpiques de l’art, o la fragilitat de l’ésser humà, de 
les imatges i les paraules, són alguns dels conceptes que articulen l’obra de 
Francesc Abad. 
 
Abad es considera un artista autodidacte. El 1972 va deixar la fàbrica de 
Terrassa on treballava i va marxar, en un viatge gairebé iniciàtic, a la ciutat de 
Nova York. Fins aleshores, l’artista havia compaginat la seva jornada laboral amb 
l’exercici d’una pintura abstracta de caire minimalista, en l’òrbita de Barnett 
Newman. Però la seva estada als Estats Units el va posar en contacte amb les 
noves pràctiques conceptuals. Va canviar els pinzells per les càmeres 
fotogràfiques i les Portapacks, i es va comprometre amb un art que valorava el 
procés creatiu per damunt de l’objecte. 
 
Quan va tornar a Catalunya, Abad va entrar a formar part del Grup de Treball, un 
dels col·lectius més rellevants de l’art conceptual català i espanyol. Hi 
participaven artistes com Jordi Benito, Antoni Mercader, Muntadas, Pere 
Portabella, Àngels Ribé, Carles Santos, Dorothée Selz o Francesc Torres. Va ser 
un grup heterogeni i polèmic, que va mantenir una actitud crítica davant els 
convencionalismes de l’art i combativa enfront de la realitat política del 
franquisme. 
 
En aquest context, Abad va produir peces com la intervenció a Documents 
(1972), un treball col·lectiu sobre els elements; o, ja en solitari, Comptar i 
numerar les pigues d’una part del braç per part dels assistents (1973) i 
Recorregut diari (1974), obres en què experimentava amb les possibilitats del 
body art, el land art i les pràctiques performatives en general. 
 
A Recorregut diari, a més, hi va introduir un aspecte que ha estat constant en la 
seva obra: la plasmació de la seva condició de «subaltern». Abad ha hagut de 
dependre sempre d’una feina extrartística per mantenir-se. Durant quaranta anys 
va impartir classes a l’Escola Aula de Barcelona. Aquest «exili permanent, lúcid i 
encantador», tal com ell mateix el defineix, l’ha mantingut al marge de les 
voluntats del mercat, amb tota la llibertat i, alhora, precarietat que comporta 
aquest fet. 
 
Els vuitanta van ser, per a Abad, anys d’estudi i de recerca. Es va dedicar a 
aprofundir en aquells referents filosòfics, literaris i artístics que sempre l’havien 
interessat: Benjamin, Adorno, Horkheimer, Arendt, Bloch, Levi-Strauss, Godard, 
Erri de Luca, Joan Vinyoli, Brodsky o Warburg són alguns dels seus companys de 
viatge. Fruit d’aquest procés de documentació, sorgeixen peces com L’esperit de 
la utopia (1988), en la qual Abad torna al món de la fàbrica per exercir d’artesà 
del llenguatge i la utopia. 
 
Homenatge a l’home del carrer (1976-1977) i El Camp de la Bota (2004) són 
dos projectes concebuts amb gairebé trenta anys diferència, però que 
comparteixen una voluntat política comuna. En tots dos casos, Abad ens proposa  
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[Francesc Abad durant l’enregistrament de l’entrevista. Foto: Gemma  
Planell/MACBA, 2014]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
un exercici d’arqueologia crítica entorn de la nostra memòria individual i 
col·lectiva, i recupera identitats i llocs que la dictadura franquista va intentar 
aniquilar. 
 
Francesc Abad ha participat, des de finals dels setanta, en nombroses 
exposicions individuals i col·lectives. D’entre les més recents, en podem destacar 
les múltiples mostres d’El Camp de la Bota arreu de Catalunya (2004-2007); 
Block W.B. La idea d’un pensament que crea imatges al Museu de Granollers 
(2005-2006), o l’actual Estratègia de la precarietat a l’ACVIC de Vic (2014-
2015). 
 
 

02. Escaleta del programa 
 
00:30 De Terrassa a Nova York. De la fàbrica al conceptual   
04:26 1972, Grup de Treball: investigació formal, procés i ideologia 
09:08 El silenci dels anys 80 
10:30 Comptar i numerar les pigues d'una part del braç per part dels assistents, 
1973. L’esperit del body art 
11:59 Recorregut diari, 1974. El flâneur subaltern 
12:34 Homenatge a l’home del carrer, 1976-1977. Testimonis de la repressió 
14:45 Homenatge a l’home del carrer i El Camp de la Bota 
16:00 Francesc Abad i Ramon Santos, Eleccions i crisis, 1978 
17:08 Els anys 80: bombolla pictòrica i desert conceptual 
18:40 Anys de lectura i documentació 
19:50 L’esperit de l’utopia, 1988 
20:30 Espais sense ànim de lucre. No ens retallin la democràcia 
23:35 El Camp de la Bota, 2004. Art i memòria històrica 
 
 
 

03. Obres de Francesc Abad a la Col·lecció MACBA 
 
Comptar i numerar les pigues d’una part del braç per part dels assistents, 1973  
Col·lecció MACBA.  
www.macba.cat/ca/comptar-i-numerar-les-pigues-duna-part-del-brac-per-part-
dels-assistents-0475 
 

Recorregut diari, 1974  
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA 
www.macba.cat/ca/recorregut-diari-1822  
 

Homenatge a l’home del carrer. Sèrie: Proyecto Documentos, 1976-1977  
Col·lecció MACBA. Fundació MACBA 
www.macba.cat/ca/homenatge-a-lhome-del-carrer-serie-proyecto-documentos-
1823  
 

Eleccions – crisi, 1978  
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/eleccions-crisi-3571 
 

Sèrie: L’esperit de la utopia, 1988  
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/serie-lesperit-de-la-utopia-2577  
 

5è Centenari de Tirant lo Blanc, 1990  
Col·lecció MACBA 
www.macba.cat/ca/5e-centenari-de-tirant-lo-blanc-2052  
 

El camp de la Bota, 2004  
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/el-camp-de-la-bota-2974  
 
 

04. Enllaços relacionats 
 
Pàgina web de Francesc Abad 
www.francescabad.com  
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El Camp de la Bota (2004) a la web de Francesc Abad  
www.francescabad.com/campdelabota/INICI/ 
 
Arxiu Francesc Abad a la Biblioteca i Centre de documentació del MNCARS  
www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/archivo-de-
archivos/archivo-francesc-abad 
 
Obres de Francesc Abad a la Col·lecció del MNCARS 
www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/abad-francesc 
 

Conversa entre Francesc Abad i Josep Maria Lluró sobre l’obra Nòmines (1973-
2004) a l’Arts Santa Mònica (Barcelona) amb motiu de l’exposició Un dilema: art 
contemporani i la inversió en la incertesa (2013-2014): 
www.youtube.com/watch?v=oa9ru8u4dCo  
 
 

05. Crèdits 
 
Produït per Lucrecia Dalt. Veus: Lucrecia Dalt i Roc Jiménez de Cisneros. 
Entrevista i documentació: Dolores Acebal. Enregistrat amb un micro 
Beyerdynamic MC 930, una gravadora Tascam DR-100 i editat amb Ableton Live. 
 
 
 

06. Llicència 
 
2014. Aquest podcast està llicenciat sota Creative Commons Reconeixement-
NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya (CC BY-NC-ND 3.0).  
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