
 
 
 
 
   

 

 

 
 
 

 

Philippe Méaille diposita un fons extraordinari de 800 
obres d’Art & Language que fan del MACBA el museu 
internacional amb més obra d’aquest grup  
 
►El MACBA li dedicarà una gran exposició el 2014 comissariada per 
Carles Guerra, expert en el col·lectiu que va donar un gir lingüístic a l’art.  
 
►El dipòsit és clau per entendre el desenvolupament de l’art contemporani, 
ja que permet als investigadors trencar amb una visió canònica. 
    
 

Què és obra d’art i què és comentari? Què és per a llegir i què és per a mirar? Art & 
Languaje suposa tot un repte per a l’afany classificador de tot museu. El col·leccionista 
francès Philippe Méaille ha dipositat per cinc anys al Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA) un conjunt extraordinari de 800 peces (obres, manuscrits, revistes i 
llibres) atresorades al llarg de quinze anys al Château de la Bainerie (a la regió francesa 
del Loira) amb la complicitat de Michael Baldwin i Mel Ramsden, membres de la pràctica 
col·laborativa que es va iniciar el 1968 a Coventry (Anglaterra). Aquesta incorporació 
converteix el MACBA en el dipositari internacional més important de l’obra produïda per 
aquests artistes, que van tenir un paper clau en el desenvolupament de l’art conceptual 
en posar en qüestió la modernitat artística a través del llenguatge i les pràctiques 
conversacionals. Atesa la diversitat dels materials i la dimensió del fons, el Dipòsit 
Méaille no sols és clau per a entendre la gènesi de l’art conceptual a Europa i als Estats 
Units, sinó que el fons documental associat permet als investigadors trencar amb una 
visió canònica de l’art contemporani. Bona part d’aquestes peces es podran veure al 
MACBA el 2014, amb motiu d’una gran exposició comissariada per Carles Guerra 
(l’última que es va dedicar a  aquest grup a Espanya va ser el 1999, a la Fundació 
Tàpies). Així mateix, el Centre de Documentació i Estudis del MACBA posarà a 
disposició dels investigadors el fons documental un cop classificats els diferents ítems. 
És un procés ardu atesa la característica d’Art & Language de privilegiar com a obra, per 
sobre de l’objecte, els comentaris escrits que la fan possible, una constant al llarg dels 
seus quaranta anys de trajectòria. En conjunt tota la seva obra està vinculada a la 
reflexió sobre la responsabilitat de l’artista, el lloc del museu i la tradició de la pintura, la 
competència de l’espectador, les vicissituds dels significats, els cànons estètics, la 
lògica de la producció i la recepció de l’art, l’autenticitat i la dialèctica entre ocultació i 
visibilitat. 

El cas d’Art & Language potser és el més heterodox de la segona meitat del segle XX. La seva 
pràctica sempre ha fugit dels llocs comuns de la producció artística: s’inicia a l’entorn de la 
col·laboració, se sosté sobre la relació conversacional i es fa pública mitjançant una revista. Al 



 
 
 
 
   

 

 

principi dels anys seixanta, això va imprimir en l’art un gir lingüístic, en posar l’accent en el 
llenguatge, fins aleshores considerat com un simple apèndix. La col·laboració entre Méaille, 
d’una banda, i Baldwin i Ramsden, de l’altra, ha estat també crucial per a reunir durant quinze 
anys aquest extraordinari fons ara dipositat al MACBA.  

Fundat a Coventry (Anglaterra) el 1968 per Michael Baldwin, Terry Atkinson, David Bainbridge i 
Harold Hurell, Art & Language va recollir el treball conjunt que aquests artistes duien a terme 
des del 1965. Un any després, es va editar el primer número de la revista del mateix nom, Art-
Language, publicació que reflexionava sobre els problemes teòrics de l’art conceptual. Aquesta 
revista (i d’altres de successives) va esdevenir el veritable lloc on el grup desenvolupava les 
seves propostes. Entre 1969 i 1970, s’hi van incorporar Mel Ramsden, Ian Burn, Joseph Kosuth 
i Charles Harrison, i posteriorment, el grup va arribar a aglutinar més d’una trentena d’artistes. 
Des del 1977, Art & Language ha consistit en la col·laboració artística de Michael Baldwin i Mel 
Ramsden, juntament amb la intervenció teòrica de l’historiador i crític de l’art Charles Harrison, 
mort el 2009.  

 

Peces representatives de totes les èpoques 

El Dipòsit Philippe Méaille consta d’obres pictòriques i escultòriques, com també d’obra en 
paper i documents, representatius de totes les èpoques. A més de totes les revistes editades 
per Art & Language (crucials per a entendre’n la trajectòria), la col·lecció de llibres i manuscrits 
abraça absolutament tots els anys de producció del grup. Respecte de les obres, el fons 
reuneix una mostra representativa de totes les èpoques i disposa de cartells, textos, fotografies 
intervingudes, objectes, esbossos i pintures.  

Conté obres destacades dels inicis del grup, com ara 38 Paintings (1966), Frameworks (1966-
67), Study for the Air-Conditioning Show (1967), Guaranteed Paintings (1967), Secret Paintings 
(1967-68) i 100% Abstract (1968). Amb relació a la producció dels anys setanta, reuneix 
diferents peces de la sèrie Indexes (1972-76) i altres obres importants d’aquests anys, com ara 
Flags for an Organisation (1978). De la dècada dels anys vuitanta, quan Art & Language va fer 
una reflexió a l’entorn de la pintura a través de la mateixa pintura, el MACBA ha incorporat a la 
seva col·lecció peces de les sèries Study for Picasso’s Gernica in the Style of Jackson Pollock 
(1980-81), Hostages (1989-91) i Now They Are (1991-92). Destaquen també peces més 
recents, com Tell me Have You Ever Seen Me? (2003).  

Amb 21 anys (ara en té 36) Philippe Méaille, aleshores estudiant de farmàcia, va descobrir les 
Mirror Pieces a casa d’un col·leccionista, i a partir de llavors va abandonar els estudis i va 
consagrar la seva vida a l’adquisició sistemàtica d’obres i de documentació d’Art & Language, 
fins a l’extrem de reunir una de les col·leccions més cèlebres del món. Al llarg d’aquest quinze 
anys, les peces s’han pogut admirar a les diferents estances del Château de la Bainerie, 
propietat del segle XVIII que és també la casa particular de Méaille. Dipositades ara al MACBA, 
seran objecte el 2014 d’una àmplia exposició que el Museu dedicarà a Art & Language, i els 
seus fons documentals es podran consultar al Centre d’Estudis i Documentació.  

Art & Language ha tingut un paper central en el sorgiment de l’art conceptual. A través de la 
revista Art-Language (tots els números de la qual estan reunits al Dipòsit Méaille) i 
d’exposicions, ha dut a terme una reflexió extremament crítica sobre la modernitat artística. Tot 



 
 
 
 
   

 

 

desmarcant-se de l’estètica i de la història de l’art, el seu ús de disciplines teòriques pròpies de 
la filosofia del llenguatge, la lingüística i la lògica ha posat en qüestió el lloc de l’art en la 
modernitat. A través d’una sèrie de propostes visuals i discursives, qüestiona a fons la 
necessitat de l’objecte físic en el procés de creació d’una obra d’art, i planteja d’aquesta 
manera una anàlisi crítica de les condicions que s’han de donar perquè l’obra d’art existeixi. 

L’estructura col·laborativa d’Art & Language s’ha fet sovint present amb la incorporació de 
materials filosòfics en la pràctica de l’art, com també la inclusió de la crítica d’art en la mateixa 
producció de l’art. La participació de Harrison com a editor de la revista Art-Language implicava 
l’assimilació del crític a l’estudi de l’artista, situació que subvertiria les distàncies habituals i els 
rols professionals propis de l’art. Aquesta actitud era fruit d’un desig d’interpretar les condicions 
de treball que oferia la modernitat, tant o més que d’una mera actitud de crítica o oposició a les 
idees rebudes. Tot això es reflecteix en una col·lecció d’assaigs signats col·lectivament per Art 
& Language, i que permet reconstruir una topografia inèdita que cobreix els anys de l’art 
conceptual i les dècades posteriors.   

Art & Language ha participat en nombroses exposicions internacionals, com les Documenta de 
Kassel (Alemanya) del 1972, 1982 i 1997. Ha estat objecte també de retrospectives, com la que 
es va veure al Jeu de Paume de París (1993), al PS1 de Nova York (1999) i al Musée d’Art 
Moderne de Lille (2002). A Barcelona, la Fundació Antoni Tàpies va dedicar el 1999 una àmplia 
exposició al grup, que va anar acompanyada de dos volums editats pel mateix Charles 
Harrison. 
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