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«No es pot ser modern i museu al mateix temps», manifestava Gertrud Stein al principi 
del segle xx. La invenció de la modernitat té orígens cronològicament llunyans, però la 
seva consciència estètica és recent. Així, ens podem plantejar si en la nostra cultura i en els 
valors que atribuïm a les pràctiques artístiques seguim sent moderns. Moltes coses ens fan 
pensar que sí. Sobretot si identifiquem una branca essencial de la modernitat amb l’impuls 
avantguardista de trencament amb les tradicions heretades. La vigència o la continuïtat 
de tradicions i els trencaments que han tingut lloc en relació amb aquestes ens permeten 
recórrer de manera crítica les genealogies del present. Ens permeten, així mateix, llegir la 
innovació de paradigmes de comportament de l’art i la seva influència en els canvis en el 
funcionament de les institucions, com ara el museu. Des de la segona meitat del segle xx 
fins avui, una gran part de l’art de les «segones» avantguardes –o avantguardes de la post-
guerra– ha qüestionat el model clàssic de museu per inventar-ne un altre, que no és enciclo-
pèdic ni funciona al servei del governant: un museu que inventa relacions entre individus, 
objectes i valors, i que canvia constantment les imatges del present, a fi de proporcionar 
altres imatges del futur.
 Avui, quan esgotem la primera dècada del segle xxi, ens podem demanar si és 
possible ser contemporanis i ser museu al mateix temps. Si hem d’elegir, el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (macba) d’avui vol ser contemporani abans que museu: vol estar 
dins del flux de les coses que ens afecten i que ens determinen. No sabem què serà el museu 
del segle xxi, com cristalitzarà, i és molt probable que aquesta institució no es digui així.  
Serà com la defineixin els comportaments dels artistes i dels públics.
 Els museus ja no tenen l’exclusivitat de la presentació de l’art, però sí que tenen 
una responsabilitat principal envers els seus receptors. Una responsabilitat que no es 
redueix a la conservació de les qualitats materials de les obres. Més enllà d’això, el museu 
és responsable de l’activació constant dels significats, de l’actualització de les intencions 
d’aquests artefactes creats amb una intenció particular que anomenem obres d’art. Després 
de manifestacions com ara l’exposició When Attitudes Become Form,1 sabem que l’art esdevé 
art en un procés d’institucionalització i recepció. I que la història de l’art contemporani 
s’ha d’escriure també a través de l’estudi de les seves exposicions. De la condició de les obres 

Rita McBride 
Arena, 1997 (detall) 
Col·lecció MACBA. 
Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona. 
Dipòsit de l’artista. 
Vista de la instal· lació a la 
Biennal de Taipei, 2002

Exhibition guide cat ef.indd   3 4/30/09   6:36:53 PM



2

com a objectes, artefactes o dispositius, en parlarem al llarg d’aquestes pàgines, que són una 
introducció als itineraris possibles que recorren les incorporacions recents de la Col·lecció 
macba. És probable que aquesta «introducció» arribi a les mans del lector abans que tingui 
l’experiència física de l’encontre amb les obres, i que el seu contingut, en canvi, sigui rebut 
després d’aquesta experiència. Aquesta n’és la intenció. Juntament amb l’esperit de contribuir 
a la comprensió d’allò que es troba exposat, ens ha semblat important, però, no donar totes les 
informacions prèviament ni farcir d’explicacions textuals els espais entre les diferents obres. 
Com si es tractés d’un relat d’intriga, les idees creades per aquesta experiència s’acabaran 
comportant com els personatges d’una novel·la: bellugant-se i interactuant les unes amb les 
altres. És, també, una situació propera a la mecànica dels arxius, que existeixen en ser activats 
per un usuari que en recomposa l’ordre en cada lectura, en cada acció d’ús. 
 Al segle xx, les ruptures amb les tradicions artístiques no suposen la substitució 
o destrucció dels models existents, sinó superposicions, recuperacions i transformacions que 
s’afegeixen a les nombroses capes que conformen històries paral·leles. La noció d’arxiu ens 
permet pensar les col·leccions des dels punts de vista dels usuaris, no dels creadors. Així, 
els diferents ordres que les col·leccions contenen s’actualitzen a través de presentacions com 
aquesta. No hi ha històries avalades per l’autoritat. L’art també és un instrument d’ús. 

 Representació – transformació
Una de les funcions d’una col·lecció d’art contemporani és la de «cosir» els fruits de les 
ruptures artístiques amb les tradicions amb les quals estan en relació genealògica. L’art no 
es crea a partir de la història de l’art, però els seus llenguatges no en són aliens, ni els seus 
significats en són independents. Les ruptures del passat són els inicis de les tradicions 
d’avui. Fonamentalment, aquestes ruptures han significat l’abandonament de l’estètica de la 
representació en favor de l’activitat transformadora com a motor de l’art; el centre de gravetat 
ha canviat de posició, de l’autor al receptor, i ha tingut lloc l’abandonament de la subjectivitat 
individual en benefici de la recerca d’una certa objectivitat comunicable. Aquesta recerca 
d’objectivitat s’identifica amb les voluntats transformadores i prové del desencís del món 
i dels fets a través dels quals es manifesta. Fugint de la natura com a origen, l’art del nostre 
temps s’inicia en la mateixa cultura on es vol inserir, en el mateix artifici que el produeix 
i el manté: la ciutat com a escenari i mostra de les tècniques de producció i consum.
 Llegim l’art en relació amb la seva història, però també en relació amb el nostre 
moment, amb l’estat de coses que ens pertoca viure, i amb aquells amb qui ens és donat 
compartir-lo. Així, la història ha de ser reescrita en tot moment, per bé que l’acumulació, 
la superposició de noves obres i el pas del temps facin canviar constantment el significat 
de totes les obres existents. T.S. Eliot va escriure:

El que passa quan es crea una nova obra d’art és quelcom que succeeix simultà-
niament a totes les obres d’art que l’han precedida. Els monuments existents 
formen un ordre ideal entre ells, ordre que és modificat per la introducció de la 
nova (la realment nova) obra d’art entre ells (…) el passat ha de ser alterat pel 
present de la mateixa manera que el present és guiat pel passat (…) (El poeta, 
l’artista) ha de ser ben conscient del fet obvi que l’art mai no millora, però que 
el material de l’art no roman mai el mateix.2 

Reprenent les primeres frases d’aquest text, quina seria la relació que l’avui manté amb la 
modernitat? Quin és el diàleg entre la contemporaneïtat i la modernitat? Giorgio Agamben 
manifestava recentment que per ser contemporani s’ha de saber estar igualment fora del 
propi temps. Tota consciència del present ens allunya d’aquest mateix present. «La contempo-
raneïtat s’inscriu, de fet, en el present, marcant-lo abans de res com a arcaic, i només qui 
percep en el més modern i recent els indicis i els senyals de l’arcaic pot ser-ne contemporani. 
Arcaic significa: proper a l’arkhé, és a dir, a l’origen. Però l’origen no se situa només en un 
passat cronològic: és contemporani a l’esdevenir històric i no deixa d’actuar-hi, com l’embrió 
que continua actuant en els teixits de l’organisme madur i l’infant en la vida psíquica de 
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l’adult.»3 Encara discutirem durant molt de temps sobre com el projecte modern trenca 
o endinsa les arrels en determinades tradicions. Pensem, per exemple, com el contemporani 
no fa sinó relligar, tornar a cosir determinats fils esparsos del modern en un moment tecno-
lògicament molt més avançat, econòmicament inestable, políticament orfe i socialment fràgil. 
Pensem, així mateix, que no hi ha una sola i única modernitat sinó diversos accessos i fugides 
a estats d’ànim, creences i valors exemplificats des de la diferència. 
 Temps com a matèria denota una invenció que suposa un canvi radical en la manera 
com les obres d’art es relacionen amb nosaltres, els seus receptors, i com nosaltres avui veiem 
que es relacionen entre elles. Ens referirem ara al canvi de perspectiva exemplificat en dues 
condicions de tota obra d’art: quant al seu estatut material, les obres d’art poden ser inertes 
i romandre inalterades en la seva materialitat al llarg del temps, o bé poden ordenar-nos el 
temps perquè estan fonamentades en una durada particular. El temps en forma part essencial, 
com qualsevol altra matèria de què estan compostes. L’any 1973 la crítica d’art nord-ameri-
cana Lucy R. Lippard va escriure un dels llibres que defineixen d’una manera excepcional 
l’art produït en l’últim mig segle: The Dematerialization of the Art Object4 recollia els treballs 
d’una generació d’artistes que es van proposar canviar l’estat de les coses que havien heretat. 
D’aquests experiments trencadors i relativament iconoclastes, en depenem encara per 
entendre la producció dels nostres contemporanis. Però el títol del llibre de Lucy R. Lippard 
no pot ser entès més que com una metàfora, ja que no hi ha art sense matèria. L’art és una 
certa disposició de la matèria en el món, no només la seva manipulació més o menys virtuosa, 
més o menys «encertada». El recorregut que farem a través de les obres d’aquesta col·lecció 
que estem reinventant ens oferirà nombrosos exemples de les tensions entre inèrcia i 
dinàmica, i de com les ruptures conformen tradicions noves. 
 Fins a un moment determinat, entorn dels anys seixanta, l’art s’expressava en forma 
d’objectes inerts. Objectes, productes, coses que no havien de canviar les seves qualitats 
físiques amb el temps i que demanaven, exigien, que la condició del temps fos gestionada  
pel receptor de l’obra, que en decidia el mode de percepció. Això és comú a les tècniques de  
la pintura, el dibuix, l’escultura, la fotografia, etc. El trencament d’aquest estat de coses és 
impulsat per quatre fonts generals d’intrusió en la quietud de l’art: la música, el teatre, la 
dansa i el cinema –tots ells arts efímers, arts de la durada, que ens imposen un inici i una fi  
de l’obra, determinats pels seus autors, però incontrolables per a nosaltres. Són dos paradig-
mes tan diferents com llegir el poema en la pàgina del llibre o escoltar el lector del poema: 
veiem el poema, en el segon cas, en els llavis de qui el llegeix. El fet que l’obra d’art contingui 
la decisió del seu començament i del seu acabament ens situa en la indefensió, però al mateix 
temps funciona com a guia, com si ens agafés per la mà per a recórrer plegats un tros de 
la vida. La tensió entre aquestes dues tipologies ens acompanyarà al llarg d’aquest passatge 
entre el passat i el futur. 
 «Tot art prové de la ira», com deia l’artista nord-americà Lawrence Weiner. Un enuig 
enfront de les coses que se’ns presenten. Tot art prové de l’anhel de l’artista de canviar el 
món, a través del canvi que opera en els receptors de les obres, en cadascun dels individus 
que s’enfronten amb elles. D’aquí la natura educativa del museu: facilitar que el món sigui 
canviat. L’experiència sensible produeix idees, produeix coneixement i plaer, i el coneixe-
ment canvia tant l’objecte conegut com el subjecte que coneix. El plaer i l’emoció distingeixen 
l’experiència i fan que sigui única i irrepetible per a cadascun de nosaltres. L’art uneix la 
cultura material i la de les idees com cap altra activitat humana. La Col·lecció de la qual ara 
presentem una nova selecció, és única i irrepetible en el seu contingut i en la seva disposició.
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 Història de la Col·lecció
A partir de les adquisicions realitzades per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya des de la seva restauració democràtica, el macba ha comptat des de la seva obertura 
l’any 1995 amb l’aportació valuosíssima de la Fundació macba (constituïda l’any 1987) per 
continuar l’ampliació d’aquest patrimoni públic. Els últims anys han estat decisius per dotar 
la Col·lecció de personalitat i per identificar propostes i hipòtesis de creixement que ara 
volem portar a terme. Aquestes hipòtesis han estat inspirades en els programes d’exposicions 
temporals que s’han anat trenant al llarg dels anys. Algunes d’aquestes exposicions han 
determinat el que ara és una autèntica cultura de l’art entre nosaltres. El que s’ha presentat 
com un model ha esdevingut, de fet, una tradició. Els models són entitats ideals que tenen una 
durada; les tradicions són orgàniques: creixen i es reprodueixen, s’empelten, es transformen,  
i és més difícil que desapareguin. 
 La tradició que la Col·lecció macba vol alimentar està fortament arrelada en uns 
paradigmes de representació i transformació del món que són fidelment propers a les inten-
cions que han animat els artistes. El macba és un museu d’artistes a través de les obres d’art; 
treballem amb artistes abans que amb obres. No transportem objectes d’un lloc a l’altre, sinó 
que ens interessa la incidència de l’art en la gent, més enllà de les qualitats materials dels 
objectes. L’art viu en la nostra consciència, no en els objectes que reunim a l’interior d’un 
edifici. És una creença: ens acompanya constantment.
 Al museu li ha correspost tradicionalment la tasca de conservar les propietats 
materials de les obres. Li pertoca sobretot proporcionar accés als codis d’interpretació i de 
recepció per als diversos públics, la societat que crea i manté un museu i tots aquells amb qui 
aquesta societat vol compartir un moment donat. Per això, diem també que el museu és una 
institució de traducció política, és a dir, un lloc on s’escenifiquen les tensions i els conflictes, 
les pors i els anhels dels diferents moments que ens toca viure. 
 L’antropòleg francès Marc Augé deia que la condició humana de l’individu comporta, 
en tot moment de l’existència, tres grans angoixes o interrogacions que tradueixen tensions 
universals, «la tensió entre la col·lectivitat i l’individu, la tensió entre l’interior i l’exterior i la 
tensió entre el passat i el present».5 Per imaginar el futur es va inventar l’art, que durant tots 
aquests segles ha estat sotmès a monopolis d’interpretació i gaudi. Posat al servei de la 
construcció d’una consciència d’allò públic, és a dir, del que és compartit per una comunitat 
i que, quan s’intercanvia, entra en contacte amb una altra cultura i demostra que una cultura 
està viva. I per això s’han arribat a separar els objectes creats amb intenció estètica d’aquells 
creats amb intenció artística: l’art del nostre temps no depèn dels problemes de l’estètica, sinó 
del comportament del receptor, que és qui li dóna especificitat.

 Modern – contemporani
Allò que anomenem art contemporani existeix des de fa poc més d’un segle. Els seus 
precedents se situen en l’eclosió de la modernitat estètica, durant el segle xix. Les diferents 
onades que destrueixen el concepte i els objectius de la tradició pictòrica naturalista, la 
invenció i el desenvolupament de la fotografia, la popularització del cinema i la ràdio, 
juntament amb el primer cataclisme de la consciència occidental que suposa la Primera 
Gran Guerra, posen les bases d’una concepció de l’art, de l’artista, dels seus productes i dels 
circuits pels quals circulen que, als nostres ulls, al començament del segle xxi, esdevenen 
fonamentals. No oblidem, però, que l’art contemporani s’ha institucionalitzat profunda-
ment i la seva naturalesa s’ha diversificat. Nascut com un conjunt de pràctiques perifèriques 
a la cultura dominant, l’art –les arts– ha passat a ocupar-ne un lloc primordial, fins a con-
vertir-se en determinats casos en un autèntic instrument de representació i justi-
ficació política, econòmica o social. 
 L’any 1955 es va presentar a Barcelona una exposició de la col·lecció del Museum 
of Modern Art de Nova York, a les sales del Palau de la Virreina i a les del Museu d’Art 
Modern, al Parc de la Ciutadella. Dins de la III Bienal de Arte Iberoamericano, l’exposició 
aplegava obres classificades per tècnica (pintura, escultura, gravat) i incloïa igualment una 
secció dedicada a l’arquitectura nord-americana d’aquell moment. La mostra formava part 
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dels intercanvis diplomàtico-culturals entre els Estats Units i l’Espanya franquista, que 
descobria l’art abstracte.6 En el moment d’inici de liberalització del règim franquista, el 
control social, la vigilància policial i la censura regulaven un país que lluitava per oblidar les 
misèries de la Guerra Civil. L’abandonament de l’autarquia de les dècades passades compta 
amb aliats poderosos i aquest canvi d’orientació ha de tenir correlats simbòlics. L’art jugarà 
un paper rellevant en aquesta escena, i artistes com ara Oteiza, Chillida o Tàpies veuran el seu 
treball reconegut a l’estranger i aviat seran acceptats per les autoritats del moment.

 Rebuig del realisme
Els artistes i els crítics surten dividits de l’experiència d’aquesta exposició: per als públics 
locals es tracta d’una de les primeres ocasions per enfrontar-se a les innovacions estètiques 
del moment, passades, evidentment, pel filtre del MoMA i sancionades per la seva autoritat. 
La presència de les pintures de Kline, Rothko, Pollock, Morris Louis, etc., ajuda a consolidar 
l’informalisme pictòric que a Catalunya enllaça amb els corrents abstractes que dominaran 
el panorama artístic de la propera dècada i el mercat de l’art, aleshores incipient, fins avui. 
La rellevància de l’exposició és múltiple i ressuscita una batalla antiga i recurrent fins a 
les últimes dècades del segle xx: la de l’art figuratiu contra l’art abstracte. La invenció de 
l’abstracció conscientment entesa com a rebuig de la realitat i la pretensió de constituir un 
llenguatge universal i atemporal és una de les equacions més complexes de la cultura occi-
dental. A casa nostra, l’expressionisme abstracte americà fa viure l’informalisme, també en 
aquells moments identificat amb les senyes d’identitat locals, s’entén, espanyoles. 
 «Luis González Robles, el veritable executor de la política artística mitjançant el 
seu càrrec de comissari oficial d’exposicions, identificava en l’obra de Tàpies les característi-
ques essencials de l’espanyolitat: “una actitud ètica davant la vida i una visió mística del 
món, l’aridesa i l’austeritat de les terres d’Espanya i el realisme (sic), les textures de la terra, 
els colors foscos i les tonalitats esmorteïdes de la tradició artística espanyola.” 7 I dirà el 
mateix, més o menys, de Feito, Guinovart, Canogar o Amadeo Gabino: “a pesar de la seva 
bigarrada modernitat estan vinculats a la tradició artística de sempre.” 8 Aguilera Cerni 
s’expressarà així sobre la participació espanyola a la Biennal de Venècia de 1958, en la qual 

Vista de l’exposició 
El arte moderno en los 
Estados Unidos, Palau de la 
Virreina, 24 de setembre – 
24 d’octubre de 1955 
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Tàpies i Chillida guanyen els premis de pintura i escultura, respectivament: “Espanya ha 
intervingut en la polèmica de la Biennal de la millor manera possible: obligant a reconèixer 
(tal com ja ha fet la crítica de tot el món) la potència i la tremenda espanyolitat de les seves 
veus joves i inconformistes.”»9 
 És en aquests moments, entorn de 1955, quan s’inicia la presentació actual de la 
Col·lecció, tot rememorant discretament allò que hauria pogut ser un xoc estètic en els 
esperits artístics d’aleshores.10 L’art abstracte no estava ben vist per les autoritats polítiques 
del moment, que de tota manera no van poder deixar de reconèixer-ne la rellevància, així 
com la «utilitat» en política exterior d’autors com ara Tàpies, Cuixart, Millares, Saura, Chillida, 
Oteiza, etc. celebrats aleshores per molts crítics internacionals. El que va semblar en 
un primer moment una «anomalia» s’aniria convertint poc a poc en un art oficial, o almenys 
oficialment rebut i promogut. Durant un parell ample de dècades la pintura informalista 
acabaria esdevenint sinònim de modernitat, i el seu univers contindria l’art contemporani 
en la seva totalitat. L’informalisme pictòric configura el nostre classicisme contemporani. 

 Altres contemporaneïtats 
Pensem, tanmateix, que, des de 1956, un jove pintor holandès, afiliat fins aleshores al grup 
CoBrA, deixa sobtadament els principis de l’abstracció lliure i bruta del grup per començar 
a treballar en un gran projecte que l’ocuparà gairebé vint anys. Constant Nieuwenhuys 
inicia New Babylon, en el que serà l’última expressió global d’un pensament utòpic. Si el 
Pla Marshall ha aportat ajuda a la reconstrucció d’una Europa devastada per la Segona 
Gran Guerra, Constant, així com els membres de la Internacional Lletrista i, seguidament, 
la Internacional Situacionista capitanejada per Guy Debord, proposen una altra revolució, 
aquest cop contra la banalitat, el consumisme, l’urbanisme modern i l’absència de passió que 
l’abundància d’objectes i d’informació instaura a la societat europea. El terme «art pop» serà 
encunyat pocs anys després,11 i compartirà amb l’esperit de revolta situacionista el rebuig a 
l’anestèsia que l’excés provoca en l’individu, els convencionalismes i la reducció de les idees 
al mínim comú denominador, tot exagerant-ne l’humor àcid. 

Constant 
New Babylon, 1963 (detall)
Col·lecció MACBA. 
Fundació Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona.
Col·lecció Fundación Repsol
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 Mentre Oteiza i Chillida s’enfronten físicament als problemes de la forma en relació 
amb el comportament dels metalls, Constant recupera el vincle amb les estratègies constructi-
vistes de les primeres dècades del segle passat i investiga nous materials, com ara els plàstics. 
El seu, però, és un projecte ideològic abans que formal: New Babylon no és un projecte de 
ciutat nova a la manera com Le Corbusier feia tabula rasa dels urbanismes tradicionals. 
Constant no dissenya una nova ciutat, sinó que construeix maquetes i dibuixa escenaris que 
han d’ajudar a imaginar com podria ser una vida en comú diferent. Perquè New Babylon 
l’havien de construir els habitants d’aquesta ciutat sobre la base del joc i l’obtenció desinte-
ressada del plaer. Joc i plaer substitueixen les estratègies de planificació funcionals: són els 
antídots a la linearitat social que imposa el modernisme, els riscs del qual ja són percebuts. 
 New Babylon i l’art pop demostren un desig de retorn a la realitat que l’expressionis-
me i l’informalisme havien allunyat de la cultura de la representació. Uns anys més tard,  
Hans Haacke constataria, en una obra essencial en la seva producció com és Shapolsky et al. 
Manhattan Real Estate Holdings, A Real-Time Social System, as of May 1, 1971 (1971), que la ciutat 
s’ha convertit en l’escenari del benefici especulatiu i que l’abundància és per a una minoria. 
L’esperit d’alliberament propi dels anys seixanta, com han constatat nombrosos autors, es 
difumina en la dècada dels setanta fins a transformar-se en un malson. Gordon Matta-Clark 
proporciona un exemple extraordinàriament lúcid i amarg de l’esdevenir de la ciutat en 
aquesta dècada en què la modernitat és més màquina que mai. El treball de Matta-Clark, 
encara que depèn de la màquina, és en ell mateix una gran performance, una gran actuació 
teatral situada en el cor de l’escenari urbà. El cos de l’artista entra en escena contra els fets de 
l’arquitectura i les convencions que hi són associades. Matta-Clark «desmaquilla» la ciutat i 
n’exposa els budells, amb violència i alhora amb precisió quirúrgica.
 A l’escenari local, els anys setanta acullen també la versió continguda d’un cert tipus 
de racionalisme que s’havia instal·lat en la superfície de la pintura, amb el recurs a les 
matemàtiques i el càlcul. Artistes com ara Pablo Palazuelo i, més endavant, Soledad Sevilla 
o Joaquim Chancho, rebutjaven els principis de l’expressivitat per retornar a la línia i als 
elements fonamentals de la geometria. Una geometria que Gego, a l’altra banda de l’Atlàntic, 
tornaria a fer orgànica a través de l’ús de la línia i la creu com a protagonistes d’una escultura 
descorporeïtzada. 

Hans Haacke
Shapolsky et al. 
Manhattan Real Estate 
Holdings, a Real-Time 
Social System, as of May 1,  
1971, 1971 (detall)
Col·lecció MACBA. 
Adquirida conjuntament per 
la Fundació Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona i el 
Whitney Museum of American 
Art, Nova York, amb fons 
procedents del Director’s 
Discretionary Fund i del Painting 
and Sculpture Committee
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	 De	l’esperit	de	New Babylon	emanen	dues	grans	línies	el	desenvolupament	de	
les	quals	emmarca,	en	gran	part,	la	producció	posterior	que	es	recull	en	la	Col·lecció	avui.
D’una	banda,	a	partir	de	la	ideologia	del	joc	i	l’obtenció	desinteressada	de	plaer	que	animen
l’esperit	de	New Babylon,	hi	trobem	els	treballs	d’artistes	que	han	investigat	la	territorialitat
del	joc	i	els	seus	aspectes	subversius	en	relació	amb	les	nocions	tradicionals	i	autoritàries
de	l’educació.	Un	dels	problemes	que	reflecteix	l’activitat	del	museu	avui	és	el	de	la	transmis
sió	del	coneixement,	l’essència	de	l’escola,	lligada	a	la	recerca,	al	laboratori,	a	la	creació	de
més	coneixement.	L’artista	noruec	Palle	Nielsen	va	realitzar	l’any	1968	una	obra	participativa
en	forma	d’un	gran	prototip	d’espai	de	joc,	Modellen: En modell för ett kvalitativt samhälle	
(El	model:	un	model	per	a	una	societat	qualitativa),	que	es	va	instal·lar	primer	al	Moderna	
Museet	d’Estocolm,	aleshores	dirigit	per	Pontus	Hultén,	i	es	va	reinstal·lar	en	diverses	oca
sions	al	llarg	de	la	dècada	posterior.	Modellen	–del	qual	hem	incorporat	a	la	Col·lecció	tot	el	
material	documental	provinent	dels	arxius	del	mateix	Nielsen–	és	el	producte	d’un	nou	tipus	
d’artista:	el	que	ofereix	estructures	d’acció	social	més	que	objectes	estètics.	Modellen	tenia	
dos	vessants	radicals	en	aquell	moment:	la	crítica	al	sistema	educatiu	i	la	recerca	de	models	
alternatius	a	la	banalitat	de	l’urbanisme	modern.	De	forta	inspiració	psicodèlica,	l’obra	és	un	
microcosmos	d’activitats	adreçades	als	nens,	habitualment	exclosos	de	la	consideració	social.
	 Més	recentment,	Peter	Friedl	ha	recollit	en	la	instal·lació	Playgrounds	(1995–2004)	un	
inventari	fotogràfic	de	les	àrees	de	joc	que	ha	trobat	a	totes	les	ciutats	on	viatja.	Les	imatges	
estan	preses	a	l’alçada	de	la	vista	d’un	nen,	com	si	busqués	reflectir	una	objectivitat	d’infant.	
Però	no	hi	veiem	cap	usuari:	les	àrees	de	joc	són	desertes!	Aquest	treball	es	refereix,	de	fet,	a	
la	tradició	de	la	fotografia	documental	pròpia	de	l’art	conceptual,	que	neix	d’un	ús	no	expres
siu	de	l’objectivitat	de	la	càmera.	És	així	mateix	una	crítica	a	una	tipologia	urbana	molt	
concreta,	pròpia	de	la	utopia	moderna,	que	avui	no	és	més	que	les	deixalles	del	territori	de	les	
nostres	ciutats,	ofegades	per	les	regulacions	de	la	seguretat	i	la	minva	progressiva	de	l’espai	
públic.	En	fi,	és	una	hipòtesi	d’organització	d’arxiu,	des	del	moment	que	incorpora	un	ordre	
establert	de	presentació,	en	aquest	cas	tan	despersonalitzat	com	abstracte:	l’ordre	alfabètic	de	
les	ciutats	on	l’artista	ha	pres	les	imatges.	La	lògica	de	l’arxiu	anima	també	la	recerca	empre
sa	per	l’arquitecte	i	urbanista	Nils	Norman	quan	reuneix	i	classifica	les	restes	dels	parcs	

Palle Nielsen	
Modellen: En modell för ett 
kvalitativt samhälle, 1968  
(documentació dels  
arxius de l’artista)
Col·lecció MACBA. 
Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona. 
Donació de l’artista
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infantils que van desapareixent arreu del món. El seu és un treball d’arqueologia que repre-
senta l’objecte d’estudi en el moment en què es converteix en runa i deixa d’exercir la seva 
funció. Si Constant instaura el joc com a model de convivència, Nielsen el proposa com 
a model educatiu que escapa al control de l’autoritat, mentre que Friedl n’anuncia la seva 
desertització i Norman la seva defunció. 
 La definició d’un espai de joc genera l’estructura del M.I.T. Project (1990–2009) 
de Matt Mullican. Després d’assajar els primers experiments sobre la realitat virtual amb els 
primers macro-ordinadors de mitjan anys vuitanta, a fi de donar imatge a una cosmologia 
personal, Mullican uneix en aquesta obra dues preocupacions que l’apropen –encara que a 
través de materials i decisions estètiques molt llunyanes– al treball de Palle Nielsen. Així, 
Mullican reconstrueix a l’interior d’un camp de joc una sèrie d’estructures de representació 
del coneixement sobre els diferents mons que componen la seva cosmologia, i les combina 
amb elements propis de les ciències naturals, la biologia, etc. Classificar, ordenar i presentar 
són tasques comunes de l’artista i el científic. Mullican, però, posa una cosmogonia personal 
i la seva subjectivitat per davant de l’objectivitat de la ciència. Les performances on l’artista es 
troba sota hipnosi contribueixen a explicar precisament el paper del món personal i inacces-
sible contrastat amb l’exposició d’un mapa del món en tres dimensions.

 Pop europeu
Encara que provinguin d’arrels diferents, l’art pop que es produeix a Europa i New Babylon 
coincideixen en la denúncia de la societat de consum i de la importància d’altres plaers 
radicals en la vida quotidiana. Richard Hamilton és un dels artistes amb més vinculació 
–encara que força discreta– amb el nostre país. Des de 1963 fa llargues estades de vacances 
a Cadaqués, atret per la figura de Marcel Duchamp que també va estiuejar al poble gironí. 
Hamilton és essencial per entendre el desenvolupament de la Galeria Cadaqués, reducte 
microscòpic de l’avantguarda de l’art dels anys setanta, a Cadaqués, on es connecten l’art 
català dels setanta i les avantguardes del principi de segle, a través de la presència de Marcel 
Duchamp (i Dalí) o John Cage. Lanfranco Bombelli, tristament desaparegut l’any 2008, ens 
ha deixat un generós dipòsit d’obres, entre les quals destaquen les realitzades per Hamilton  

Matt Mullican
M.I.T. Project, 1990–2009 
Col·lecció MACBA. 
Fundació Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona. 
Vista de la instal· lació al 
MIT List Visual Arts Center, 
Boston, 1990
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i Dieter Roth l’any 1976, amb motiu de l’exposició Collaborations of Ch Rotham. Per iniciativa 
d’aquesta galeria es porten a terme projectes i intervencions emblemàtiques del moment,  
com ara Cadaqués Canal Local (1974) de Muntadas o Flauta i trampolí (1981) de Miralda, a més 
de nombroses exposicions i esdeveniments.12

 Richard Hamilton és un dels artistes més fascinants de la segona meitat del segle xx. 
Hamilton i els artistes pop britànics juguen un paper important en el desenvolupament de 
l’obra d’alguns artistes catalans. És el cas de Joan Rabascall o de Miralda, que viatgen a 
Londres al principi dels anys seixanta, coneixen Hamilton i Alloway i entren en contacte amb 
l’art que es fa en aquells moments a Europa. Rabascall és un dels grans desconeguts de 
l’escena artística catalana, malgrat el seu origen barceloní. Amb Rabascall i Miralda coincidei-
xen a París altres artistes, com ara Jaume Xifra, Benet Rossell o Dorothée Selz, el treball dels 
quals, individualment o en grup, ja al principi dels anys setanta mereix l’atenció d’Alexandre 
Cirici, autèntic pare intel·lectual de les avantguardes de la segona meitat del segle xx a casa 
nostra. L’art pop realitzat a Europa es diferencia fonamentalment de l’americà en l’actitud 
dels artistes en relació amb la societat de consum. Europa es recupera de l’escassetat de la 
postguerra i una nova generació es fa adulta en condicions molt diferents dels seus pares: 
cotxes, electrodomèstics, arquitectura, moda i mobiliaris constitueixen un entorn quotidià 
estèticament diferenciat. Els mitjans de comunicació de massa tradicionals –el paper imprès, 
el cinema, la ràdio, etc.– deixen pas a la televisió com a mitjà dominant. Els artistes europeus 
ofereixen una visió entre humorística i amarga dels fets que encisen els americans. No 
celebren la industrialització de la producció de béns i objectes, sinó que denuncien l’empobri-
ment de l’entorn urbà que acaba suposant l’eclosió de la modernitat de postguerra. Dins d’un 
context comercial dominat per l’expressionisme abstracte americà i els diversos informalis-
mes, la recuperació de tècniques, estratègies de representació i actituds ètiques provinents de 
les avantguardes de començament de segle, sobretot del dadaisme berlinès de Heartfield, 
Schwitters o Hausmann, és evident. El principi del collage –que el crític Brian O’Doherty veia 
com a origen del paradigma de percepció antiexpressionista– retorna a l’escena. L’abundància 
d’informació es transforma en una «set d’imatges». Pere Noguera experimenta l’any 1975 
amb les tècniques de fotocopiat per mostrar com el producte pot esdevenir simulacre i ombra 
de si mateix. 

Dieter Roth 
i Richard Hamilton
Three Sausage Bearing 
Busts, 1976 
Col·lecció MACBA. 
Fundació Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona. 
Dipòsit Família Bombell i
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 Excés de(ls) mitjans
De les envestides dels artistes dins de l’òrbita del pop contra les manipulacions que els (nous) 
mitjans de comunicació imposen sobre la constitució de les consciències públiques, en surt 
una nova línia temàtica que aprofita aquests mateixos mitjans. Les obres de l’argentí David 
Lamelas així com els collages de Joan Rabascall, ens situen davant d’un antiespectacle de la 
comunicació, que posa de manifest les indigestions provocades en els aparells sensitius i 
cognitius. Situación de tiempo (1967) de David Lamelas ha inspirat, en efecte, el títol d’aquesta 
mostra: l’obra ens situa davant d’una bateria de televisors engegats, que no reben senyal i 
«ens miren» tot oferint la clàssica «neu», el soroll insuportable de la màquina que no té res a 
dir. Lamelas, que havia experimentat amb un dels primers sistemes de recepció d’informació 
sense filtre a Office of Information about the Vietnam War on Three Levels: the Visual Image, Text 
and Audio, presentada a la Biennal de Venècia de 1968, participa en la trajectòria que utilitza 
la informació i els mitjans de difusió com a material de l’obra. La situació de repressió 
política a l’Argentina dels anys setanta empeny León Ferrari a exiliar-se al Brasil, des d’on 
realitzarà la sèrie d’heliografies Nosotros no sabíamos (1976 [2008]), que posa de manifest 
el sentiment d’anestèsia que s’apodera d’una societat que conviu amb el terror. A partir de 
les notícies aparegudes als diaris, Ferrari denuncia tant la barbaritat de la repressió com 
la connivència de les classes socials benpensants i còmplices. Ferrari exposa així mateix el 
seu anticlericalisme –les actituds hipòcrites del govern de l’església catòlica– en un seguit 
de collages, d’imatges manipulades de la premsa oficial en la sèrie L’Osservatore Romano  
(2001 [2008]).
 La repressió, la censura i la manipulació de les opinions són formes de violència 
associades a la guerra: són les formes d’una guerra en situació d’excepció que ha estat la 
normalitat de moltes societats no tan llunyanes. Francesc Abad va emprendre l’any 2004 el 
projecte de restitució de la memòria dels afusellats al Camp de la Bota –escenari de la repres-
sió que a Barcelona va seguir la fi de la Guerra Civil. Es tracta d’un treball col·lectiu que 
retorna la presència dels desapareguts a un present on la memòria pública s’ha hagut de 
legislar. 

David Lamelas
Situación de tiempo, 1967 
Col·lecció MACBA. 
Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona. 
Vista de la instal· lació al 
Witte de With, center for 
contemporary art, Rotterdam, 
1997

Exhibition guide cat ef.indd   13 4/30/09   6:37:09 PM



12

	 Les	ideologies	–polítiques,	religioses,	ètniques,	etc.	–	han	tingut	a	través	de	la	història	
traduccions	violentes	i	sagnants.	L’any	1976,	Francesc	Torres	va	realitzar	Construction of the 
Matrix	en	el	context	de	la	37a	edició	de	la	Biennal	de	Venècia.	L’obra	ens	fa	veure	la	confluèn
cia	de	les	ideologies	oposades	(marxisme,	cristianisme)	en	les	seves	accions	i	conseqüències,	
que	semblen	haverse	consumit	en	l’element	bàsic	del	planeta:	la	terra.	I	incideix	en	l’evolu
ció	de	l’espècie	humana	a	través	de	la	ideologia	i	la	religió	cap	a	la	violència:	de	la	matriu	pot	
néixer	el	miratge	d’una	nova	societat,	com	es	podia	deduir	del	moment	polític	d’incertesa	
respecte	a	l’Espanya	d’aquell	moment.
	 Despullar	els	condicionaments	dels	mitjans	és	l’objectiu	de	Sanja	Ivekovíc.	La	
con	figuració	d’estereotips	de	la	imatge	de	la	dona	per	part	dels	mitjans	de	comunicació	és		
així	mateix	una	preocupació	de	la	qual	es	va	fer	ressò	Eugènia	Balcells	i	Eulàlia	Grau,	i	que	
Martha	Rosler	ha	abordat	en	els	seus	vídeos.	Muntadas,	al	seu	torn,	investiga	les	estructures	
d’intercanvi	que	ofereix	el	mitjà	televisiu	que	es	popularitza	en	aquests	anys	a	l’Estat	espa
nyol.	Col·lectius	com	ara	el	Grup	de	Treball,	o	posteriorment	Video	Nou,	assagen	maneres		
de	producció	i	difusió	d’informació	–maneres	que,	en	el	primer	cas,	es	desenvolupen	sota	
condicions	de	censura;	i	que,	en	el	segon,	poden	interpretarse	com	l’embrió	de	les	tele
visions	locals	dels	anys	vuitanta.	

	 De	la	natura	i	l’acció	al	llenguatge
Al	principi	dels	anys	seixanta,	la	recuperació	d’actituds	i	sistemes	de	presentació	propis	de	
les	avantguardes	de	començament	del	segle	xx	conviu	amb	l’expressionisme	abstracte,	
contradient	la	vigència	dels	valors	associats	a	la	pràctica	artística.	Inspirada	principalment	en	
John	Cage	i	en	els	happenings,	una	nova	generació	d’artistes	busca	fer	art	d’una	altra	manera.	
Artistes	com	ara	Robert	Smithson	defugen	l’entorn	urbà	per	utilitzar	el	paisatge	com	a	tela,	
com	a	suport	del	seu	treball.	El	happening	i	la	dansa	havien	posat	de	manifest	que	l’espai	
–arquitectònic–	podia	fer	les	funcions	de	suport	de	presentació	i	matèria	primera	de	l’art,	i	
que	l’espectador	de	l’acció	era	necessari	per	a	l’existència	de	l’obra.	Smithson	teoritza	la	
distància	entre	lloc	(site)	i	nolloc	(non-site),	en	referència	precisament	a	la	concreció	de	la	
natura	i	a	l’abstracció	de	l’espai	d’exposició	–la	galeria,	el	cub	blanc.	Però	també	és	Smithson	

Francesc Torres
Construction of the Matrix, 
1976 
Col·lecció MACBA. 
Fons de l’Ajuntament 
de Barcelona. 
Vista de la instal· lació al 
Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona, 2008
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qui defineix la nova natura del temps per a aquesta generació d’artistes. En el seu assaig 
seminal «Entropy and the New Monuments» (1966) Smithson escriu:

 En lloc de fer-nos recordar el passat com els monuments antics, els nous monuments 
sembla que ens facin oblidar el futur: en lloc d’estar fets amb materials naturals com 
el marbre, el granit o altres tipus de pedra, els nous monuments estan fets de materi-
als artificials, de plàstic, de crom i de llum elèctrica. No estan construïts per als segles, 
sinó més aviat contra els segles. Tenen a veure amb una reducció sistemàtica del 
temps en fraccions de segons, més que no pas amb la representació del pas dels 
segles. El passat i el futur se situen en un present objectiu.13 

Els nous monuments als quals es refereix Smithson són les obres d’art minimal d’artistes com 
ara Donald Judd, Robert Morris, Sol LeWitt o Dan Flavin, amb els quals el mateix Smithson 
trenca radicalment quan rebutja l’espai arquitectònic i el model de percepció del qual 
depenen aquestes obres. Smithson parla d’un altre temps que l’obra construeix, d’una altra 
relació amb la linearitat de la història i de la transformació constant de l’energia que l’univers 
necessita per mantenir-se com a tal. 
 La intervenció en la natura permetia, d’una banda, escapar a les convencions de 
l’espai d’exposició i de l’entorn determinant de la ciutat. De l’altra, oferia la possibilitat 
d’experimentar amb materials i dimensions fora del comú. I també permetia integrar la degra-
dació i la possible desaparició per erosió (entropia) d’aquestes intervencions. Els artistes 
van posar a punt sistemes de reintegració d’aquestes intervencions en el circuit artístic, però 
el retorn va fer que l’estatut i la natura de l’obra d’art ja no fossin mai més els mateixos. 
Una d’aquestes transformacions es deu a l’aportació de Lawrence Weiner, que l’any 1968 va 
fer la declaració d’intencions que marcaria des d’aleshores la seva pràctica:

 1. L’artista pot construir l’obra
 2. L’obra pot ser inventada
 3. L’obra no té per què ser construïda

Robert Smithson
Spiral Jetty, 1970 (fotograma) 
Col·lecció MACBA. 
Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona
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Tenint cada una el mateix valor i essent coherents amb la intenció de l’artista,  
recau en el receptor de l’obra decidir-ne la condició en el moment de rebre-la.14 

Tot buscant altres materials i estructures de presentació, l’any 1960 Weiner havia fet explotar 
càrregues de tnt en un parc de Califòrnia, construint escultures per sostracció. La sostracció 
de parts d’un objecte donat és el negatiu de l’addició de característiques materials que con-  
stituïa el paradigma de la intervenció artística. Aviat l’artista es va adonar que la formulació 
lingüística de l’acció podia substituir el fet mateix de l’acció. Però en aquest cas és el receptor 
qui la pot executar: l’autor ja no és el centre de gravetat de l’obra, sinó que aquest centre 
recau en qui decideix l’execució de l’acció. 
 La natura –la col·lisió entre natura cultura– ha estat igualment el destí dels interessos 
de Lothar Baumgarten des del final dels anys seixanta. Fill d’antropòleg, Baumgarten va viure 
a les selves amazòniques de Veneçuela després d’haver-les imaginat a partir de la literatura 
científica. La seva obra és un intent de transmissió de cultura i història. A les fotografies de  
la sèrie Montaigne [La Gran Sabana], Venezuela (1977–1985), Baumgarten ofereix una crítica a 
la pretensió de realisme del medi per mitjà d’insercions de colors i paraules als paspartús de 
les fotografies, com a indici de tot allò (sabors, olors, temperatures) que la fotografia no arriba 
mai a transmetre. Imago Mundi, la instal·lació realitzada a la façana del macba l’any 2008,  
és així mateix un contrapunt a la pretesa universalitat de la fotografia des de la seva invenció. 
L’obra Salto (Pipa Cornuta) (1977) ens dóna la imatge d’una cascada composta pels noms dels 
rius de la regió en la seva llengua original: els topònims són el reducte on perduren les 
llengües que ja ningú no parla o que estan en procés d’extinció. 
 L’ús del llenguatge que fa Weiner en el seu treball no té a veure amb la poesia. Com 
diu l’artista, el seu treball es pot traduir; l’experiència poètica, no. Tanmateix, al llarg dels 
anys setanta l’experiència poètica s’erigeix en element central de l’obra d’artistes de diferents 
contexts culturals. Marcel Broodthaers és qui de manera més explícita reconeix la influència 
de Stéphane Mallarmé –l’inventor d’un espai específic de la modernitat en el qual el 
Broodthaers poeta pot inscriure’s com a artista. A partir d’un nou tipus d’experiència poètica, 
l’artista belga inaugurarà el que avui anomenem pràctiques artístiques de crítica institucional, 

Lawrence Weiner
Some Objects of Desire, 2004 
Col·lecció MACBA. 
Fundació Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona. 
Vista de la instal· lació 
a la galeria Cristina Guerra 
Contemporary Art,  
Lisboa, 2004 
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tot adonant-se al començament dels anys setanta de la transformació de la noció clàssica, 
educativa, del museu. També Nancy Spero utilitza la paraula escrita –en aquest cas, d’Antonin 
Artaud– en l’espai pictòric del dibuix, on l’escriptura i la dansa es mesclen en un projecte 
obertament feminista. Als collages de Katalin Ladik reapareixen igualment la paraula i l’ano - 
tació musical, fet que situa l’artista en la tradició dadaista del poema sonor o de la poesia 
visual, que es desenvolupa com a subcultura de les arts visuals al llarg del segle passat. 

 Teatre i cinema
Dues de les categories artístiques que serveixen de referència a les arts de la durada –a les 
quals ens hem referit anteriorment– semblen oposades entre si. El teatre –acció comunicativa 
artesanal i arcaica que alguns veuen morir avui– i el cinema –art del segle passat per a molts, 
indústria poderosíssima que ha confeccionat els nous tipus dominants de narració–, van 
conviure breument al principi del segle xx. Hi va haver un cinema, de curta vida, que era 
teatre filmat. Si la televisió es va inspirar en el model narratiu i de distribució de la ràdio,  
el cinema va néixer de la mà del teatre per, molt ràpidament, engolir-ne la vitalitat com a eina 
de comprensió del present. El filòsof francès Alain Badiou ho explica de la següent manera: 

El teatre disposa una maquinació experimental, precària i pública que:
– presenta l’etern en l’instant
– singularitza la relació amb aquesta presentació (ja que l’espectacle és sempre 
 únic, precari, abolit)
– amplifica el seu propi esdeveniment en una direcció col·lectiva universal 
 per dret (ja que el límit empíric del públic és indiferent, el públic representa 
 la humanitat com a tal).15 

La televisió és mediació contra la immediatesa del teatre. És repetició contra la irrepetibilitat 
de l’acció en directe. La televisió inventarà un altre tipus de temps que configura, des de 
l’espectacle i l’abundància, la minva i la progressiva desaparició de l’escenari públic. Teatre 
i cinema –televisió– es donen la mà al principi del anys seixanta per canviar radicalment la 

Katalin Ladik 
The Queen of Sheba, 1973 
Col·lecció MACBA. 
Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona
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fesomia	de	l’art	contemporani.	El	naixement	de	la	performance	no	s’entén	sense	les	pràcti
ques	de	teatre	i	dansa	d’avantguarda,	com	tampoc	no	s’entén	el	desenvolupament	de	la	noció	
d’instal·lació	sense	l’influx	del	cinema	i,	més	endavant,	del	vídeo.	Teatre	i	performance	
es	diferencien	en	el	sentit	que	el	performer	no	és	un	actor	que	interpreta	un	paper	establert.	
L’artista	s’interpreta	a	si	mateix.	
	 Dan	Graham	és	un	dels	artistes	que,	fascinat	per	la	serialitat	de	l’art	minimalista	que	
domina	l’escena	americana	dels	anys	seixanta,	proposa	amb	les	seves	accions	una	crítica	als	
models	d’espai	de	recepció	artística	del	moment.	Influït	per	la	dansa	i	el	rock,	Graham	realitza	
performances	que	analitzen	com	l’acció	esdevé	un	laboratori	per	a	les	formes	de	percepció.	
Recordem	que	el	model	perceptiu	proposat	pels	crítics	que	van	teoritzar	l’expressionisme		
abstracte	concedia	la	primacia	de	la	percepció	únicament	a	l’ull:	la	visió	era	un	acte	pur,		
de	trobada	incontaminada	amb	les	característiques	de	la	pintura,	un	espai	que	l’ull	podia	
recórrer	sense	entrebancs	ni	sotracs.	El	model	de	percepció	que	ens	presenta	Graham	
contradiu	aquell	model	i	ens	recorda	–com	va	observar	Brian	O’Doherty–	el	paper	del	cos		
i	la	corporalitat	en	tot	acte	de	percepció:

	Es	van	inculcar	algunes	de	les	discriminacions	precises	de	l’ull	als	altres	sentits	
verges	de	l’espectador.	L’ull	insta	el	cos	a	fornirli	informació:	el	cos	es	converteix		
en	un	recol·lector	de	dades.	El	trànsit	d’aquesta	carretera	sensorial	és	intens	en	tots	
dos	sentits,	entre	les	sensacions	conceptualitzades	i	els	conceptes	actualitzats.	En	
aquest	acostament	inestable	es	troben	els	orígens	dels	escenaris	perceptius,	de	la	
perfor	mance	i	del	body art.16		

Des	del	treball	de	Graham,	per	entendre	la	formulació	d’una	nova	categoria	d’art	resulta	
decisiu	no	només	el	temps,	sinó	les	maneres	com	es	connecta	l’artista	amb	una	audiència	
determinada.	El	manteniment	de	la	unitat	de	temps	i	espai	és	crucial.	En	canvi,	la	unitat	
d’acció,	com	exemplifica	l’obra	de	Joan	Jonas,	experimentarà	alteracions	constants,	tot	
inspirantse	en	modes	de	narració	que	ara	ens	semblen	arcaics,	o	si	més	no,	exòtics.	Per		
a	Jonas,	la	influència	dels	teatres	Kabuki	o	Nō	japonesos	s’empelta	en	la	figura	del	narra	dor	
vocal,	present	a	les	tradicions	del	sud	de	la	Mediterrània.	La	màgia	i	l’encantament,	la	
fantasmagoria,	ja	siguin	d’origen	antic	o	de	referència	ultramoderna	–els	serials	televisius–		
es	posen	al	servei	de	lectures	de	la	història	que	lliguen	la	subjectivitat	de	l’autor	amb	la	
pretesa	objectivitat	de	la	narració	oficial.	
	 El	treball	de	l’artista	nordamericana	Rita	McBride	es	refereix	a	la	possibilitat		
de	refer	objectes	i	imatges,	després	que	la	generació	d’artistes	com	Michael	Asher	o	John	
Baldessari	–amb	qui	McBride	va	estudiar	durant	els	anys	vuitanta–	refusés	el	paper	d’aquests	
objectes	en	la	producció	artística	que	dominà	els	anys	setanta.	McBride	es	comporta,	d’alguna	
manera,	com	una	inventora	a	través	de	les	situacions	que	els	objectes	aporten.	Arena	(1997)		
és	una	estructura	tècnicament	alternativa	a	la	despersonalització	de	l’enginyeria	modular,		
on	la	repetició	acaba	creant	un	paisatge	unificat	pels	objectes	i	les	formes.	La	natura	utilitària	
de	l’obra	transforma	així	mateix	la	natura	de	l’espai	expositiu	amb	la	introducció	de	rituals	
habitualment	exclosos	de	la	lògica	del	museu.	
	 El	teatre	i	el	cinema,	com	vèiem	abans,	han	anat	de	la	mà	en	un	període	molt	curt	de	
les	històries	d’ambdues	tècniques	de	comunicació.	Si	el	cinema	s’ha	convertit	en	el	paradigma	
d’una	gran	part	de	l’art	produït	des	dels	anys	noranta,	avui	podem	rastrejarne	la	influència	
en	el	treball	d’alguns	artistes	ja	des	del	principi	dels	anys	setanta.	David	Lamelas	va	realitzar	
l’any	1972	Film Script (Manipulation of Meaning),	una	instal·lació	que	combina	la	projecció	
cinematogràfica	i	la	projecció	de	diapositives.	La	pel·lícula	ens	mostra	un	seguit	d’escenes,	
plausibles	i	aparentment	banals,	que	es	presenten	sota	diferents	punts	de	vista	a	través	de	
diapositives.	L’autor	escriu:	«Es	tracta	de	mostrar	com	qualsevol	fet	pot	ser	manipulat	amb	
una	pel·lícula,	fruit	de	la	censura,	de	finalitats	comercials	o	de	manipulacions	polítiques,		
per	exemple.»17	
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Joan Jonas
Lines in the Sand, 2002
Col·lecció MACBA. 
Fons de l’Ajuntament 
de Barcelona. Imatge 
de la performance, 
documenta 11, Kassel, 2002

Judith Barry 
In the Shadow of the City… 
Vamp r y, 1985 (detall) 
Col·lecció MACBA. 
Consorci Museu d’Art  
Contemporani de Barcelona
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 El cinema així tractat es converteix en dispositiu de presentació, i la mateixa maqui-
nària del dispositiu supera la noció d’escultura. La disposició del drama cinematogràfic en les 
tres dimensions de l’espai, l’ús del so i les condicions lumíniques de cada obra ens allunyen 
per sempre de la primacia i el domini de l’ull. Som als antípodes de la «platitud» del quadre 
i de la inèrcia tridimensional de l’escultura tradicional. Judith Barry ofereix un exemple nítid 
d’aquesta preocupació en la instal·lació In the Shadow of the City… Vamp r y (1985), representa-
tiva de les substitucions arquitectòniques que s’oposen al retorn del model pictòric en aquesta 
dècada. Barry respon en aquest treball a la noció de simulació i «set d’imatges» que el filòsof 
francès Jean Baudrillard caracteritza com l’esperit del moment. Proposa, per contra, la idea 
del vampirisme d’imatges i el seu consum compulsiu. La ciutat segueix constituint el rerefons 
de l’experiència tòpica del moment, i el cinema –desproveït de la seva tasca documental, 
com havíem vist en el treball de Dan Graham– recupera la ficció com a fonament des d’on 
construir una visió del món que més endavant alimentarà la tecnologia digital. 
 Mites i ficcions del cinema animen també l’obra d’Ignasi Aballí, com ara la seva 
rememoració dels projectes de pel·lícules mai realitzades per l’escriptor francès Georges 
Perec. Aballí ha realitzat els pòsters que anuncien les pel·lícules i que els donen estatut públic, 
malgrat que no hagin existit mai. Aquesta obra representa precisament el temps de la possibi-
litat, i projecta sobre la història les ombres dels desigs que no han arribat a tenir cos: són 
un ressò del que hagués hagut d’existir. L’artista holandesa Manon de Boer utilitza la figura 
del ressò per respondre a un esdeveniment històric. Attica (2008) rememora i erigeix un 
antimonument a la conclusió del motí que va tenir lloc a la presó d’Attica, als afores de Nova 
York, l’any 1971, i que es considera un dels episodis més sagnants de la història dels Estats 
Units, després de les massacres dels indis i de la Guerra de Secessió. Així, Attica és un reflex 
de la consideració de la noció de temps en tant que circularitat: el passat no el tenim darrere 
nostre, sinó just al davant, i potser és l’únic que sabem veure. 
 Al llarg del segle passat el cinema va ser dipositari d’esperances d’educació i llibertat 
que es van anar dissolent a mesura que va progressar la industrialització del mitjà. El cinema 
no només va ser vist com una font d’experiència poètica, sinó com un instrument de canvi 
social i d’alliberament. Aquests eren alguns dels objectius del Grup Medvedkin, reunit a 

Manon de Boer 
Attica, 2008 (fotogrames)
Col·lecció MACBA. 
Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona
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l’entorn de figures com Jean-Luc Godard, al final dels anys seixanta. Asier Mendizabal 
recupera una frase d’un manifest del grup i la converteix en el logotip d’una situació gairebé 
teatral. «El cinema no és una màgia, sinó una tècnica i una ciència, una tècnica nascuda d’una 
ciència posada al servei d’una voluntat: la voluntat que tenen els treballadors…», el text es 
pot llegir en una pancarta que descansa sobre una taula amb cavallets i que no deixa veure  
la conclusió de la frase: « … d’alliberar-se». Indústria contra idees i contra acció, l’obra recrea 
l’ambient d’una manifestació, l’esperit d’una necessitat i el contingut d’un anhel, que són,  
en el fons, els objectius finals d’un treball de materials pobres però eloqüents. 
 Peter Watkins, cineasta britànic nascut l’any 1935, guanyà un Oscar al millor docu-
mental l’any 1967. El seu treball constitueix una fita en l’evolució política del cinema  
documental com a llenguatge capaç de representar idees sobre la realitat. Watkins és conegut 
per la utilització de la ficció dins del llenguatge del cinema documental, que va revolucionar, 
des del final dels anys cinquanta, el llenguatge del mitjà. L’artista lituà Deimantas Narkevicius 
recorre, en forma de falsa entrevista, a la figura del documentalista per abordar la noció 
d’autoria i d’objecte de representació en la descripció de la història. Què dóna forma al relat, 
els fets o el narrador? The Role of a Lifetime (2003) proposa la ficció, com era el tret distintiu 
del treball de Watkins, com a poderós instrument de representació de la història. 

 Més modern
La referència a la modernitat, als seus orígens i les seves manifestacions ha estat present en 
aquest relat des del principi. Una de les raons del retorn de l’interès per allò que ha estat i 
continua sent la modernitat és precisament la seva presència en treballs d’artistes de genera-
cions més joves que aborden la vigència del modern després i més enllà del discurs postmo-
dern que ha dominat el debat a Occident durant les tres últimes dècades. El peruà Armando 
Tudela Andrade ofereix una revisió de les formes com la informació es materialitza i col-
lisiona a través de la història: «En el meu treball, m’he centrat en les varies maneres en què 
els aspectes de la modernitat i la cultura contemporània han estat assimilats i entesos al 
Perú. Ambdós processos han estat eclipsats per una necessitat creixent de transformar la 
informació de l’exterior en accions concretes i corrents i, al mateix temps, de reconsiderar  

Asier Mendizabal
Cinema, 1999 
Col·lecció MACBA. 
Fons de l’Ajuntament de 
Barcelona. Vista de la 
instal· lació al Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, 
2008
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el	nostre	bagatge	històric	enmig	d’una	crida	constant	a	l’adaptació.»18	L’herència	de	la	
modernitat	no	pesa	en	la	nostra	història	de	la	mateixa	manera,	com	un	conglomerat	d’idees,	
creences	o	fets	identificable	com	a	tal.	La	pel·lícula	La Ricarda,19	realitzada	per	un	col·lectiu	
d’artistes	reunits	pels	també	artistes	Michel	François	i	JeanPaul	Jacquet	l’any	2006,	ens	
ofereix	un	retrat	subjectiu	d’un	dels	monuments	domèstics	de	la	modernitat	a	casa	nostra.		
La	residència	anomenada	La	Ricarda,	construïda	a	final	dels	anys	cinquanta	per	l’arquitecte	
Antoni	Bonet,	és	un	dels	pocs	exemples	del	nostre	patrimoni	arquitectònic	modern.	Els	
artistes	han	realitzat	una	pel·lícula	col·lectiva	construïda	sobre	la	tècnica	del	cadàver	exquisit	
on	s’ajunten	les	lectures	d’aquests	espais	tan	emblemàtics	com,	fins	ara,	llunyans	en	la	nostra	
consciència.	Les	descripcions	subjectives	són	aquí	paral·leles	a	l’objectivitat	i	la	transparència	
del	moviment	modern;	l’experiència	del	viscut	avui	intenta	trepitjar	el	racionalisme	que	
impulsava	les	formes	i	els	materials	d’un	moment	precís	i	efímer	en	què	es	feien	espais	per		
a	la	vida.	
	 Un	dels	motius	determinants	de	la	modernitat	arquitectònica,	el	principi	d’existenz-
minimum,	formulat	l’any	1929	pel	Congrés	internacional	d’arquitectura	moderna,	buscava	
definir	quines	havien	de	ser	les	característiques	de	l’habitage	sa	i	confortable	que	la	societat	
podia	posar	a	disposició	dels	seus	membres	més	desafavorits,	fos	quina	fos	la	composició	de	
la	família.	Els	reformadors	de	l’habitatge	social,	com	ara	Ernst	May,	Hans	Schmidt	o	Bruno	
Taut,	entre	d’altres,	desenvolupen	aquestes	condicions	abans	de	la	Segona	Gran	Guerra.		
Al	principi	del	segle	xxi,	Santiago	Cirugeda	ha	reinventat	les	condicions	d’habitatge	mínim	
en	el	context	d’una	fira	de	la	construcció	on	l’accés	a	l’habitatge	explica	el	xoc	entre	els	nous	
«desafavorits»	de	la	nostra	societat,	crisi	que	preludia	l’esfondrament	del	mercat,	del	sector	
de	la	construcció	i	de	l’economia	especulativa	lligada	a	l’ús	del	sòl.	
	 Excessos	i	mancances	de	la	modernitat,	apropaments	i	llunyanies	respecte	al	present,	
entrades	i	sortides	del	real,	les	diferents	fesomies	que	ara	ofereix	la	Col·lecció	macba	són	un	
paisatge	sembrat	des	de	fa	temps.	Hi	apareixen	discursos	i	obres	des	dels	nous	classicismes	
fins	a	incorporacions	aparentment	xocants.	S’hi	aniran	acumulant	relats	i	matèries	que,	
disposats	en	forma	de	sediments,	deixaran	veure	el	passat	recent	de	la	mateixa	manera	que	
continuaran	inventant	futurs.

Armando Andrade Tudela 
Sense títol (1), 2008 
Col·lecció MACBA. 
Fons de l’Ajuntament 
de Barcelona
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Michel François  
i Jean-Paul Jacquet
La Ricarda, 2006 (fotogrames)
Col·lecció MACBA. 
Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona
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Aquesta guia es publica amb motiu de la presentació de la 

Col·lecció Temps com a matèria. Col·lecció MACBA. 

Noves incorporacions, organitzada pel 
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del 15 de maig al 31 d’agost de 2009.
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 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona – Hemeroteca

 Arxiu Històric de la Ciutat – Arxiu Fotogràfic de Barcelona

 Museu Nacional d’Art de Catalunya. Departament de fotografia
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 I tots els artistes, galeristes, donants i dipositants que han 

 contribuït generosament al creixement de la Col·lecció MACBA.
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Horaris

Dilluns i dimecres, d’11 a 19.30 h

A partir del 24 de juny, d’11 a 20 h

Dijous i divendres d’11 a 24 h

Dissabtes, de 10 a 20 h

Diumenges i festius, de 10 a 15 h

Dimarts no festius, tancat

Visites guiades diàries

(incloses en el preu de l’entrada)

Activitats

el principi d’incertesa

Del 15 de maig al 12 de juny

Capella MACBA, Carrer dels Àngels, 7

És un programa de cicles de projeccions i d’activitats relacionat amb 

la Col·lecció MACBA en què s’analitzaran diverses maneres de generar  

hipòtesis des de la producció artística contemporània.

Als marges de l’art

A partir del 9 de juliol

Centre d’Estudis i Documentació MACBA

Panoràmica de les diverses formes en què els artistes de la segona meitat 

del segle xx han posat la seva capacitat creativa al servei de la reivindicació 

política, incloent-hi revistes, llibres, cartells, fulls de mà, postals i altres 

formats impresos.

Nits de MACBA

Del 15 de maig al 18 de setembre,

cada dijous i divendres, de 20 a 24 h

Plaça dels Àngels, 1

08001 Barcelona

www.macba.cat

Exposició

del 15 de maig al 31 d’agost de 2009
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