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ESTEU A PUNT PER A LA TELEVISIÓ?

Quan sembla que la televisió tal com l’hem coneguda s’acaba, 
ens pregunten si estem a punt per a més. Una televisió habitada 
per experiments realitzats per artistes, pensadors i professionals 
del mitjà sorgeix al si del Museu per tal de mostrar què passa 
quan llenguatges de naturalesa tan diversa es posen en relació.

Aquesta televisió és un lloc diferent: postula un nou espai per 
al debat, incita el mitjà a desaprendre allò que ha après, a replan-
tejar-se fórmules i gèneres, a enganyar els sentits per poder 
defugir la dualitat emissor-receptor.

Aquesta no és una exposició sobre la televisió, sinó des de la 
televisió. El seu objectiu: estudiar de quina manera formes molt 
diverses de comprendre la imatge i la vida dels conceptes contri-
bueixen a dibuixar l’horitzó del nostre present cultural.

L’exposició és un assaig sobre la intersecció de mons que 
viuen separats: s’endinsa en la coreografia, en l’estratègia de què 
se serveixen el mitjà i aquests inquilins d’excepció –ens referim  
a artistes i filòsofs– a l’hora de formalitzar les seves expectatives. 
Els artistes i el mitjà s’estudien mútuament per entendre què fa 
possible la televisió, quina rellevància social i quina dimensió 
estètica adquireix la producció artística en televisió i què implica 
posar cara a la filosofia. Aquest exercici contribueix amb elo-
qüència a la interpretació de les convencions dramàtiques i 
tècniques que defineixen la televisió. La invenció artística es pren 
totes les llibertats al seu abast per generar realitats mai vistes 
per televisió, la filosofia uneix la imatge a la veu i, en el seu desin-
terès pel que és fictici, crea una altra forma de ficció.

Els programes que integren les diverses seccions tenen un 
tret en comú: mostren la televisió i el seu doble. Habitar la televi-
sió implica acceptar-la i, alhora, obligar-la que parli una altra 
llengua, de manera que l’espectador és testimoni de com es fa i 
com es desfà la televisió. Els artistes i els filòsofs s’interessen per 
reescriure el mitjà, estableixen correspondències inesperades 
entre text i imatge, entre l’espai-convenció d’un plató i el cub 
blanc, entre la realitat que enregistra la càmera fora de l’estudi  
i la irrealitat que es deriva de la mediació pròpia de la televisió.

1948: Carta d’ajust B, utilitzada a la xarxa de la BBC però no retransmesa



Aquest cúmul de relacions no resoltes és una font d’irritació  
fèrtil. La incomoditat que aquí es mostra a través d’aquest  
exercici d’interlocució entre la televisió i altres mons pot extra-
polarse a la cultura en un sentit ampli: la fricció és l’únic motor  
del pensament.

Necessitem una plaga, i els programes que presentem ho 
són. Una plaga, en paraules d’Antonin Artaud, és allò capaç 
d’obrir-se camí i accedir a tots els estrats d’un organisme, desor-
ganitzant-lo completament però donant-li una oportunitat única 
d’alliberar-se de si mateix. El rebuig de la gran audiència envers 
aquest tipus de programes s’explica banalment apel·lant a 
l’«avorriment». Sembla més lògic pensar, però, que el fet de ser 
testimonis de processos de canvi sobre els quals no tenim cap 
mena de control provoca un malestar. Si la cultura no és entrete-
niment o la celebració de l’identitari, és un moviment asincrònic 
que es produeix en el cor d’allò social i que dóna lloc a fenòmens 
que no podem ni batejar ni consumir d’una manera immediata.

LA FORMA DEL PROJECTE

És impossible mostrar la totalitat dels materials que es podrien 
abordar en aquesta exposició. Concebre l’exposició com a inventari, 
com a arxiu enciclopèdic de les nombrosíssimes col·laboracions 
dels artistes per a la televisió, comportaria sotmetre l’espectador 
a infinites hores de visionat. Aquesta fórmula revelaria única-
ment l’existència d’aquest material inabastable. Necessitem 
altres mètodes fonamentalment explicatius, no demostratius, per 
interpretar la interrelació d’aquests llocs intermedis.

L’exposició proposa un guió que trasllada aquesta concepció 
a una sèrie de deu capítols, en els quals s’inclou un nombre limi-
tat d’exemples-situació. L’espai expositiu es converteix en un 
esdeveniment per explorar la relació entre imatge i acte crític: 
deu «escenes» que conceptualitzen les diverses estratègies i  
la seva funció. Cada capítol proposa, des d’un angle diferent, la 
història de la contestació d’un llenguatge a un altre: de l’art a la 
televisió, de la televisió al pensament, en totes dues direccions.

Per confegir aquest guió ha estat fonamental la contribució de 
l’artista Dora García, que, al llarg dels últims anys, ha realitzat 
una investigació exhaustiva sobre la televisió com a escenari i 
enciclopèdia de les formes d’actuació, de la performance. Una 
llarga conversa amb l’artista Isidoro Valcárcel Medina va ser clau 
per aprofundir en la naturalesa de les convencions que defineixen 
el mitjà televisiu i per visualitzar de quina manera la modificació 
d’alguna o diverses d’aquestes convencions n’altera radicalment 
el resultat. Johan Grimonprez ha col·laborat en la secció que ana-
litza la relació entre la televisió, la política i el debat públic i ha fet 
una molt subtil selecció de programes que posen de manifest els 
seus interessos, els seus temors i la seva manera d’entendre la 
influència que la televisió ha tingut i continua tenint en la nostra 
opinió del món.



Gran TV — L’Abécédaire de Gilles Deleuze, I (Idée), 1988–1989, vídeo, color, so, 00:15:51
 — Gaston Bachelard. Portrait d'un philosophe, 1961, vídeo, b/n, so, 00:10:30.
  Institut National de l’Audiovisuel (INA)
 — Michel Foucault. Lectures pour tous, 1966, vídeo, b/n, so, 00:14:34.
  Institut National de l’Audiovisuel (INA)
 — Martin Heidegger on future of philosophy, 1969, vídeo, b/n, so, 00:02:30. ZDF
 — Claude Lévi-Strauss. Un certain regard, 1972, vídeo, b/n, so, 00:54:24.
  Institut National de l’Audiovisuel (INA)
 — Hannah Arendt. Un certain regard, 1974, vídeo, b/n, so, 00:50:00.
  Institut National de l’Audiovisuel (INA)
 — Jacques Lacan. La psychanalyse (parts I-II), 1974, vídeo, b/n, so, 01:35:00.
  Institut National de l’Audiovisuel (INA)
 — Quel avenir pour l‘homme? Apostrophes nº 84, 1976, vídeo, b/n, so, 01:07:16.
  Institut National de l’Audiovisuel (INA)
 — Les Rendez-vous du dimanche (Simone de Beauvoir, Sartre...), 1979, vídeo, b/n, so, 01:20:00.
  Institut National de l’Audiovisuel (INA)
 — Jacques Derrida. Le Cercle de minuit, 1987, vídeo, b/n, so, 01:16:45.
  Institut National de l’Audiovisuel (INA)
 — Karl Popper. Contro la televisione, 2001, vídeo, b/n, so, 00:24:44. Radiotelevisione Italiana (RAI)
 — Pierre Bourdieu. Sur la television, 2001, vídeo, b/n, so, 00:49:35. Cortesia de Doriane Films
 — Albert Serra, Els noms de Crist, 2010, vídeo, color, so, 14 capítols

La difícil tasca de la mediació: l’hostilitat com a 
reacció òbvia quan l’espectador es troba davant 
d’una cosa que no comprèn immediatament. 
La qüestió de l’audiència està sempre present 
tant en l’art com en la televisió. I hi ha exemples 
radicals que aborden aquesta gran pregunta. En 
els programes sobre art en què allò que prima és 
el fet de donar a conèixer (evitant explicacions 
pedagògiques que pressuposen la ignorància o 
l’infantilisme de l’espectador), la televisió esdevé 
una obertura, una «finestra al món», per dir-ho 
amb una imatge comuna en el debat sobre la pin-
tura del Renaixement.

Aquest esperit de «mostrar» està impreg-
nat d’entusiasme, importa el carisma de Robert 
Hughes, de John Berger, de Paloma Chamorro o 
de Marta Traba a l’hora d’acompanyar-nos a un 
lloc on no hem estat. Els programes sobre art, 
majoritàriament, es conceben com un viatge,  

un programa-aventura. La funció del públic no 
està construïda com a receptor d’una obra, sinó 
com a membre d’una tripulació en una nau que 
es mou. Els programes que presentem aquí són 
d’una naturalesa totalment diferent i, encara que 
no es poden qualificar d’«art» pròpiament dit, 
resulten molt útils per entendre aquesta eterna 
tensió entre obra i espectador, entre el mitjà i 
l’audiència, així com l’agència que artistes i intel-
lectuals han tingut i potser podran continuar 
tenint en televisió.

A la fi de la Segona Guerra Mundial, s’inicia  
un fenomen a França que afectarà tots els països 
del seu entorn, molt en particular Itàlia i 
Alemanya, però també Espanya. Es tracta de l’apa-
rició de filòsofs i filosofia a la televisió. Malgrat que 
el caràcter d’ens públic que té la televisió hi afavo-
reix la presència de la cultura, aquest fet no 
explica per si sol un fenomen que anirà en augment 

fins i tot després de la privatització de la televisió 
francesa. L’abundància de programes d’aquesta 
mena (més de 3.500 entre el començament dels 
seixanta i mitjan dècada dels vuitanta) cal relacio-
nar-la amb la reconstrucció intel·lectual del país 
després de la guerra. Resulta gairebé impensable 
un programa de dues hores en què Deleuze exposa 
els pressupòsits del seu pensament (RAI) o les 
primeres aparicions de Gaston Bachelard parlant 
de filosofia de la ciència i sentiment poètic... Hi ha 
una llista llarguíssima i fascinant d’exemples que 
ens mostren una televisió sense mediació, directa-
ment al cor del discurs, polèmica, aliena a la 

dificultat que suposa per a l’espectador i conscient 
de ser vista per ell. Filosofia i visió: és una para-
doxa que inventa un espai híbrid dins de la 
televisió. No es necessita res per començar a parlar, 
només l’orador; ni plató ni attrezzo, només la veu i 
la garantia que aquesta veu es correspon amb un 
subjecte. Tampoc no és la ràdio amb imatges. Més 
aviat es tracta d’una protorepresentació mediàtica 
del parlamentarisme modern. En aquest capítol es 
pot veure una selecció de treballs realitzats sota 
aquestes premisses.

UNA TRIBUNA PER OCUPAR

Lectures pour tous. Pierre Dumayet conversa amb Michel Foucault, 1966

Un certain regard. La logique du vivant. François Jacob 
conversa amb Claude Lévi-Strauss, 1972



El terme dead air designa la situació que es produ-
eix quan una fallada tècnica interromp l’emissió. 
Sovint, aquesta incidència revela a l’espectador 
aspectes dels quals no era conscient: les con-
vencions, situació de les càmeres, construcció 
d’escenari –ja sigui dins o fora del plató–, el guió, 
la distància entre el paper que els personatges 
representen davant les càmeres i la seva identi-
tat i opinions fora del rol. Això ha donat lloc a 
múltiples treballs realitzats segons el principi de 
mostrar allò que no es veu. Al centre d’aquesta 
secció hi ha Soft and Hard (A Soft Conversation on 
Hard Subjects), de Jean-Luc Godard i Anne-Marie 
Miéville, realitzada el 1985. Conegut per la seva 
investigació en tots els terrenys de l’audiovisual, 
Godard centra aquest treball amb Miéville en 
una anàlisi de les diferències entre cinema i 
televisió i s’atura –precisament– en les con-
vencions de l’«emissió», de la producció d’una 
imatge contínua que s’esforça per fer cas omís 
de la possibilitat que els seus modes de produc-
ció quedin en evidència. Però la manera en què 
està rodada l’obra –una aparent conversa entre 
Godard i Miéville com si la càmera no hi fos pre-
sent– al·ludeix ja a la capacitat de situar-se «fora» 
d’emissió, d’obviar el fet que tot s’està produint 
per a l’espectador.

En aquesta línia es troben també Born to be 
Sold: Martha Rosler Reads the Strange Case of Baby 

S.M. (1988), de l’artista nord-americana Martha 
Rosler, o el treball del col·lectiu també nord-ame-
ricà TVTV titulat TVTV Looks at the Oscars (1976).

Una altra producció seleccionada per a 
aquesta secció és De langste dag, una obra de 
Jef Cornelis realitzada per a la televisió el 1986, 
durant l’obertura de l’exposició Chambres d’amis, 
comissariada per Jan Hoet per al Museu d’Art 
Contemporani de Gant. La proposta de l’exposi-
ció era situar obres d’art contemporani en espais 
privats, cases, pisos, etc. Cornelis no sols docu-
menta una exposició que marca un abans i un 
després en la manera d’interpretar l’espai públic 
de la institució i el privat de l’habitatge, sinó que 
la forma en què ho filma tot plegat, utilitzant 
els recursos d’una retransmissió esportiva com 
si el tour urbà fos un Tour de França, esdevé un 
tractat sobre la relació entre les convencions del 
món de l’art, el que es mostra i el que no s’ensenya 
mai, i la televisió mateixa. Mentre que un extracte 
d’aquest programa s’exhibirà a la pantalla central 
d’aquesta secció, se’n podrà veure la versió ínte-
gra –una mica més de sis hores–dins el menú a  
la carta.

DEAD AIR: AQUELL INDESITJABLE SILENCI

Gran TV — Martha Rosler, Born to be Sold: Martha Rosler Reads the Strange Case of Baby S.M., 1988, 
 vídeo monocanal, color, so, 00:35:20. Col·lecció MACBA. Consorci Museu d’Art Contemporani  
 de Barcelona

 — Jef Cornelis, De langste dag (fragment), 1986, vídeo monocanal, color, so, 00:20:25.
  Col·lecció MACBA. Fons de l’Ajuntament de Barcelona
 — Jean-Luc Godard / Anne-Marie Miéville, Soft and Hard (A Soft Conversation on Hard Subjects), 

 1985, vídeo, color, so, 00:48:11. Cortesia de Gaumont i Intermedio
Menú — The Dean Martin Variety Show: Orson Welles, 1967-1968, vídeo, color, so
 — Samuel Beckett, ...but the clouds, 1977, vídeo, b/n, so, 00:50:00. Südwestrundfunk (SWR)
 — Jef Cornelis, De langste dag, 1986, vídeo monocanal, color, so, 06:25:48. Col·lecció MACBA. 

 Fons de l’Ajuntament de Barcelona
 — Raindance Corporation, The Rays, 1970, vídeo, b/n, so, 00:23:00. Electronic Arts 

 Intermix (EAI), Nova York
 — TVTV, TVTV Looks at the Oscars, 1976, vídeo, color, so, 00:59:00. Electronic Arts 

 Intermix (EAI), Nova York

TVTV, TVTV Looks at the Oscars, 1976



De la mateixa manera que, a partir de mitjan 
setanta, es comença a parlar d’obres d’art creades 
específicament en un lloc i des de les condicions 
que aquest lloc imposa a l’obra, també es pot 
parlar d’obres creades per a la televisió. Jean 
Dibbets concep TV as a Fireplace (1969), Valie 
Export Facing a Family (1971), David Hall la sèrie 
TV Interruptions (1971), en la qual simula, per 
exemple, omplir un monitor d’aigua des de dins. 
També Quad I+II (1980) de Samuel Beckett forma 
part d’aquesta secció. Consisteix en una sèrie 
d’accions mínimes realitzades per personatges 
enfundats en uns hàbits de diversos colors que 
dibuixen amb el seu moviment el límit de l’espai, 
un rectangle situat sobre un gran buit negre, allò 
altre, el que no es veu, el que s’amaga darrere de  
la imatge.

Però hi ha altres maneres de concebre la 
televisió com un «lloc», tenint en compte no sols 
l’objecte, l’aparell, sinó també el plató mateix, 
l’especificitat del lloc des del qual es constitueix 
l’emissió. En tenim un gran exemple en el pro-
grama Abertura, pensat i realitzat per l’artista 
i cineasta brasiler Glauber Rocha. Abertura es 
va emetre setmanalment des del febrer de 1979 
fins al juny del mateix any. La primera imatge 
d’aquest programa és el mateix Glauber Rocha, 
amb el micròfon a la mà, en un espai privat: la 
casa d’uns amics, potser, un estudi... No queda 
clar. A les parets pengen obres d’art produïdes 
per joves artistes brasilers. Un home està còmoda-
ment estirat en una hamaca, al costat d’una dona 
molt bonica i una nena mulata asseguda, amb el 
xumet a la boca. Rocha retransmet des de la sala: 

acaba d’entrar a la sala d’una casa i, per extensió, 
a totes les sales. És l’estil del reporter que apa-
reix per casualitat, ningú no sap com, enmig de 
la vida dels altres. I la televisió és allà. Excitat, 
pregunta gairebé a crits: «Per què tothom té por 
de la psicoanàlisi?» L’home de l’hamaca respon 
mentre sembla que els seus exemples cobrin vida 
en el somriure de la seva dona, en la foto eròtica 
de la paret, en la nena mulata. Les personalitats 
més importants d’una nova avantguarda –artistes, 
antropòlegs, músics– passen cada setmana pel 
programa.

Abertura s’ha inclòs en aquesta secció no sols 
perquè és una peça clau de la relació entre art, 
cultura i televisió al Brasil i en gran part del con-
tinent Llatinoamericà, sinó també pels recursos 
fílmics que utilitza per construir un «lloc-plató» i 
projectar des d’allà una energia mai vista per tele-
visió. Si abans al·ludíem a Godard com la forma 
sàvia, a la manera de Chardin, d’evitar la qüestió 
de l’audiència ignorant la càmera, Rocha es menja 
la càmera. El micròfon de reporter sembla una 
arma a les seves mans i el fet que s’acosti tant a la 
càmera fa la impressió que els espectadors ja no 
calen; el que cal és participació, ara mateix, aquí, 
amb ell. Tot és nerviós, empàtic, tot està en movi-
ment des de la televisió. Rocha sembla capaç de 
fer caure el monitor del seu pedestal des de dins 
mateix de la tele.

LA TELEVISIÓ COM UN LLOC ESPECÍFIC

Gran TV — Valie Export, Facing a Family, 1971, vídeo, b/n, so, 00:04:44. Col·lecció MACBA. 
 Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona

 — Glauber Rocha, Abertura, 1979, vídeo, color, so, 00:49:00. Cortesia de Tempo Glauber
 — David Hall, TV Interruptions (7 TV Pieces), 1971, vídeo, b/n, so, 00:22:06. Cortesia de l’artista
Monitor 1 — Jan Dibbets, TV as a Fireplace, 1969, vídeo, color, so, 00:23:00. Cortesia de Netherlands Media 

 Art Institute, Amsterdam
Monitor 2 — David Hall, This is a Television Receiver, 1976, vídeo, color, so, 00:07:40. Cortesia de l’artista
 — David Hall, Stooky Bill TV, 1990, vídeo, color, so, 00:04:00. Cortesia de l’artista
 — David Hall, TV Interruptions (7 TV Pieces), 1971, vídeo, b/n, so, 00:22:06. Cortesia de l’artista
Menú — Samuel Beckett, What Where, 1980, vídeo, color, so, 00:12:00. Südwestrundfunk (SWR)
 — Samuel Beckett, Quad I+II, 1980, vídeo, color, so, 00:15:00. Südwestrundfunk (SWR)
 — Joan Jonas, Double Lunar Dogs, 1984, vídeo, color, so, 00:24:04. 

 Electronic Arts Intermix (EAI), Nova York
 — Peter Weibel, TV Aquarium (TV Tod I), 1970-1972, vídeo, b/n, so, 00:01:27. ZKM | Center for Art 

 and Media Karlsruhe, Videocollection / Laboratory for Antique Video Systems
 — Peter Weibel, TV News (TV Tod II), 1970-1972, vídeo, b/n, so, 00:05:47. ZKM | Center for Art 

 and Media Karlsruhe, Videocollection / Laboratory for Antique Video Systems

David Hall, TV Interruptions (7 TV Pieces): Tap piece, 1971



En aquest capítol s’hi han incorporat els progra-
mes que interpreten la televisió com una forma 
moderna de sobirania, un concepte que sorgeix 
de la confiança del mitjà en la seva capacitat de 
generar un poder absolut i perpetu, autoatorgat, 
inherent a la lògica del propi mitjà. No és el que 
explica la televisió el que cal contestar sinó la seva 
existència, de la mateixa manera que, durant l’Edat 
Mitjana, es batallava per l’abolició de la música 
instrumental perquè es considerava que tenia un  
so pagà, sense entrar en consideracions estètiques.

En aquesta secció no podia faltar Guy 
Debord, pensador i cineasta francès, amb un 
treball titulat Réfutation de tous les jugements, tant 
élogieux qu’hostiles, qui ont été jusqu’ici portés sur 
le film «La société du spectacle», realitzat el 1975. 
També s’hi ha inclòs la reconstrucció d’un pro-
grama de Pier Paolo Pasolini realitzada el 2006 
per Mario Sesti i Matteo Cerami: «A parer meu, 
no hi ha res de més ferotge que la televisió», 
afirma Pasolini. Aquest programa, Niente di più 
feroce della banalissima Televisione, és un manifest 
en imatges que s’ha de posar en relació amb un 
article incendiari que Pasolini va publicar el 1973 
al Corriere della Sera, «Desafiament als directius 
de la televisió». Hi afirma: «La televisió només 
provoca l’homologació destructora de l’auten-
ticitat i de la concreció.» En les afirmacions de 

Debord i Pasolini no hi ha espai per a una contra-
televisió: no es pot fer «bona política» des d’un 
regne il·legítim. Només queda la seva abolició.

Un altre dels programes que es poden veure 
és el manifest signat per Richard Serra en col-
laboració amb Carlota Fay Schoolman, Television 
Delivers People (1973). El programa de Serra/
Schoolman nega la imatge. A la pantalla només  
hi apareix text: una denúncia dels efectes nocius 
de la televisió.

No podem deixar d’esmentar la inclusió, en 
l’espai a la carta, de Container 3: De puntzak van 
Heine (1989), creat pel productor i artista belga 
Jef Cornelis. Es tracta d’un dels nou capítols de 
la sèrie, que analitza d’una manera molt parti-
cular la possibilitat de l’intel·lectual en el mitjà 
televisiu. Un contenidor, construït com a plató 
mòbil, és l’escenari d’aquesta polèmica produc-
ció, que es va deixar d’emetre després del segon 
capítol i que encara avui és una referència per 
comprendre els límits del mitjà. El contenidor de 
Cornelis té, a més, la peculiaritat d’equiparar-se 
amb d’altres espais d’art, com el mític Portikus,  
un contenidor de transport marítim a manera  
de galeria.

LA TELEVISIÓ COM A REGNE  
O EL REGNE DE LA TELEVISIÓ

Gran TV — Richard Serra / Carlota Fay Schoolman, Television Delivers People, 1973, vídeo, color, sense so, 
 00:05:55. Museum of Modern Art Circulating Film & Video Library, Nova York

 — Guy Debord, Réfutation de tous les jugements, tant élogieux qu’hostiles, qui ont été jusqu’ici portés 
 sur le film «La société du spectacle», 1975, vídeo, b/n, so, 00:34:59. Love Streams / Alice Debord

 — Matteo Cerami / Mario Sesti, Niente di più feroce della banalissima Televisione (film La voce di 
 Pasolini), 2006, vídeo, color, so, 00:03:56. Cortesia dels artistes

Menú — Mark Achbar / Peter Wintonick, Manufacturing Consent - Noam Chomsky and the Media 
 (fragment), 1993, vídeo, color, so, 00:35:32. Necessary Illusions 

 — Jef Cornelis, Container 3: De puntzak  van Heine, 1989, vídeo, color, so, 00:59:00. 
 Cortesia de VRT

 — Guillermo Gómez-Peña / Adrienne Jenik, El Naftazteca: Cyber-Aztec TV for 2000 AD, 1995, vídeo, 
 color, so, 00:58:00. Col·lecció MACBA. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona

 — Brian Springer, Spin, 1995, vídeo, color, so, 00:57:00. Video Data Bank
 — Bill Viola, Reverse Television - Portraits of Viewers, 1984, vídeo, color, so, 00:15:00.
  Electronic Arts Intermix (EAI), Nova York

Jef Cornelis, Container 3: De puntzak van Heine, 1989



El títol d’aquesta secció està pres d’un programa 
nord-americà que va començar a emetre’s el 2 de 
febrer de 1950 a la CBS, i la primera versió del 
qual es va emetre setmanalment fins al 1967. En 
el programa, un jurat de personalitats del món de 
la moda i del periodisme amb els ulls embenats 
havia d’endevinar la professió del personatge 
convidat. Un dels més cèlebres va ser sens dubte 
Salvador Dalí. El 1974 va ser l’artista austríac 
Richard Kriesche –Blackout– qui va aparèixer en 
una taula rodona a la televisió com un gest de 
no-visió, de la ceguesa crítica que genera el mitjà 
i de l’anonimat en què ofega tots els qui no hi 
apareixen. 

La televisió genera identitat, identitat medi-
àtica, i l’obra de molts artistes repara en aquest 
aspecte: des dels anuncis creats gairebé anòni-
mament per als primers programes de la MTV, 
on es veu un jove Richard Prince menjant-se un 
gelat davant del Guggenheim Museum de Nova 
York mentre ens anuncia que ell és, efectivament, 
Richard Prince, el secret més ben guardat del 

món de l’art novaiorquès, o algunes de les obres 
d’Andy Warhol realitzades per a televisió, com 
l’Andy Warhol’s Fifteen Minutes (1986-1987), una 
sèrie creada per ell mateix també per al canal de 
música MTV i per la qual van passar tot tipus de 
personalitats ja famoses o amb grans aspiracions 
a ser-ho: Jerry Hall, William Burroughs, Marc 
Jacobs o Grace Jones, per citar-ne només algu-
nes. O més recentment Gimines (1995), en la qual 
l’artista holandesa Barbara Visser s’introdueix 
en una sèrie de televisió molt popular a Lituània, 
Gimines, interpretant-se a si mateixa; o Ximena 
Cuevas, una artista mexicana que es cola en un 
programa de màxima audiència, La Tómbola, el 
2001. Una acció realitzada a partir d’una acció 
espontània: l’obra trenca amb les convencions de 
la televisió i desestabilitza els rols dels presenta-
dors del programa i la realització, l’audiència i el 
personatge que de sobte apareix en pantalla, a qui 
automàticament identifiquem com «algú» ja que 
altrament no seria allà.

WHAT’S MY LINE? (QUI SÓC?)

Gran TV — Whats My Line?, temporada 8, episodi 22, 1957, vídeo, b/n, so, 00:09:22
 — Judith Barry, Ten Second Films: Floating Red Lips, 1982, vídeo, color, so, 00:00:14.
  Exposat per primera vegada a 80, Langton Street. Cortesia de l’artista
 — Andy Warhol, Andy Warhol’s Fifteen Minutes (episodi pilot i episodis 1 i 2), 1987, cinta 1" 
  transferida a DVD, color, so, 01:30:00. Collection of the Andy Warhol Museum, Pittsburgh
 — Judith Barry, Ten Second Films: Blissfully Unaware, 1982, vídeo, color, so, 00:00:14.
  Exposat per primera vegada a 80, Langton Street. Cortesia de l’artista
 — Ximena Cuevas, La Tómbola, 2001, vídeo, color, so, 00:07:00. Video Data Bank
 — Judith Barry, Ten Second Films: Blew, 1982, vídeo, color, so, 00:00:14.
  Exposat per primera vegada a 80, Langton Street. Cortesia de l’artista
 — Chip Lord, Celebrity Author, 1977, vídeo, color, so, 00:01:52. Col·lecció MACBA. 

 Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
 — VVAA, MTV Art Breaks, 1982-1987, vídeo, color, so, 00:01:58. Col·lecció privada
Menú 1 — Barbara Visser, Gimines, 1995, vídeo, color, so, 00:59:57. Cortesia de l’artista
Menú 2 — Richard Kriesche, Blackout, 1974, vídeo, b/n, so, 00:04:42. Cortesia d’ORF (Austrian 

 Broadcasting Television)
 — Ira Schneider, TV as a Creative Medium, 1969-1984, vídeo, b/n, so, 00:12:08.
  Electronic Arts Intermix (EAI), Nova York

Barbara Visser, Gimines, 1995



O «de les estupendes possibilitats i les 
generalment mediocres realitats de la crítica» 1

Ja des dels inicis, la televisió acull la cultura com 
un curiós inquilí. Art, teatre, literatura i música 
formaran part de la seva programació. En aquesta 
secció hem reunit aquells programes que, pensats 
des de la lògica televisiva, s’enfronten no sols amb 
l’art clàssic (n’hi ha una pila d’exemples, alguns 
d’increïbles, sobre els grans mestres del passat), 
sinó també amb allò que és coetani, que és tan 
nou com el mitjà mateix.

A Europa el pioner és Civilisation (1969), una 
visió personal a càrrec de Kenneth Clark, crític 
d’art i catedràtic d’Oxford que havia estat director 
de la London National Gallery. Es tracta d’una 
sèrie produïda per la BBC2 que té la peculiaritat 
afegida de ser una de les primeres sèries en color. 
Al principi no es va concebre com un programa 
sobre art, sinó bàsicament sobre els pilars de la 
modernitat a Occident: art, arquitectura, música, 
literatura... Durant tretze capítols, Clark fa un 
repàs del «nostre» passat per retornar després al 
present. Els títols amb què la sèrie anuncia els 
continguts són molt eloqüents: «El somriure de la 
raó», per parlar de la Il·lustració; «Les fal·làcies 
de l’esperança», per abordar el Romanticisme, 
o «El materialisme heroic», per explicar el gran 
pas del segle dinou al vint. Un dels episodis de la 

sèrie compartirà l’espai central d’aquesta secció 
amb una mostra de La historia del arte moderno 
contada desde Bogotá (1962-1983) i The Shock of the 
New (1982).

La primera és una sèrie molt poc difosa,  
de la qual presentem la més àmplia selecció que 
s’hagi vist mai, dirigida per la historiadora de 
l’art i militant feminista argentina Marta Traba. 
El 1954 Traba es va instal·lar a Bogotà, on va 
causar una revolució amb un programa televisiu 
que va transformar de soca-rel el debat cultural a 
Colòmbia i va tenir una àmplia repercussió en tots 
els cercles intel·lectuals d’Amèrica Llatina. Traba 
va fundar la revista Prisma (1957) i més endavant 
el Museu d’Art Modern de Bogotà, del qual va ser 
directora de 1957 a 1963. La televisió va ser la seva 
aula. Malauradament s’ha perdut la primera sèrie 
que va realitzar des de mitjan cinquanta. Aquí  
en presentem la segona sèrie, realitzada entre  
el final dels setanta i 1983, any de la seva mort en 
un accident aeri a Madrid. Prolífica escriptora, la 
seva visió es comprèn en pantalla. Cada programa 
és una lliçó. S’adreça al públic com si ens estigués 
dictant una classe i al mateix temps ens passeja 
pels estudis dels artistes, ens mostra amb exemples 
que realitza ella mateixa les diferències entre 
cubisme i puntillisme, inventa termes eloqüents  
per descriure processos que s’estan produint  
en el seu context més immediat i ens remet  
a l’arquitectura moderna de Rogelio Salmona  
per fer-nos entendre que sí, que efectivament  
el continent estudia el que passa a fora, ho rep  
i hi pensa en els seus propis termes. 

Una cosa semblant s’esdevé amb Robert Hughes 
i The Schock of the New, un repàs en vuit capítols de 
«l’art d’ara», el seu «ara». Les dues sèries tenen una 
cosa en comú: deslligar-se d’anàlisis cronològiques  
i relacionar la producció artística amb la producció 
d’espai públic, de vida política en el sentit més 
extens del terme. La diferència –i per això les 
presentem aquí– és que mentre que Marta Traba 
està al cas del que passa fora de l’art llatinoamericà, 
Hughes només fa referència a Europa i els Estats 
Units com a centres de producció.

En el nostre context destaca A fondo, un programa 
amb un format totalment diferent –l’entrevista– 
presentat pel periodista Joaquín Soler Serrano. 
Entre 1976 i 1981, hi van passar al voltant  
de setanta personatges de tots els àmbits de la 
cultura internacional. Aquí en mostrem dues 
entrevistes: la realitzada a Salvador Dalí i la  
de Joan Brossa.

No pot faltar tampoc una selecció del mític 
programa La edad de oro, dirigit i presentat per 
Paloma Chamorro, que tot i emetre’s només 
durant dos anys (1983-1985) ha deixat empremta. 
El programa, molt lligat al que es coneix com 
Movida madrilenya, estava dedicat a la música, 
però el talent de la seva presentadora per parlar i 
fer parlar i el format el van convertir en la tribuna 
cultural més influent d’aleshores. L’habilitat  
de Chamorro per passar del camp musical al de  
les idees, als contextos que les fan possibles i per 
transformar el plató en un laboratori, li va costar 
fins i tot una querella per profanació el 1984.

D’entre els nombrosos programes que 
es podrien incloure en aquesta secció, hem 
seleccionat Io e... (1972), realitzat per Luciano 
Emmer per a la RAI, que convidava personalitats 
de la cultura italiana a triar una obra d’art i 
iniciar un relat en imatges per a la televisió 
a través d’aquesta. Destaca el cas de Federico 

Fellini parlant de l’arquitectura feixista a 
Roma, del districte concebut per l’arquitecte 
Marcello Piacentini el 1938 per a l’Exposició 
Universal de 1942 i conegut com EUR. Altres 
obres seleccionades són el programa xilè En torno 
al vídeo (1984-1988) del cineasta Carlos Flores; 
algun dels programes de Santiago Amón, com 
el realitzat sobre la Documenta de Kassel de 
1977, o el programa dedicat a la crítica d’art a 
Encuentros con las artes y las letras (1976), presentat 
per Paloma Chamorro i en el qual intervenen 
Santiago Amón, Simón Marchán Fiz, Andrés 
Trapiello i Dámaso Santos Amestoy.

L’IMPACTE DE LA NOVETAT 

Gran TV 1 — Carlos Vélez, Encuentros con las artes y las letras. Debat: La crítica del arte contra la pared, 1976, 
 vídeo, b/n, so, 00:28:28. Televisión Española (TVE)

 — Joaquín Soler Serrano, A fondo: entrevista a Joan Brossa 25/9/1977, 1976-1981, vídeo, b/n, so, 
 00:14:52. Televisión Española (TVE)

 — Joaquín Soler Serrano, A fondo: entrevista a Salvador Dalí 27/11/1977, 1976-1981, vídeo, b/n, so, 
 55:48:00. Televisión Española (TVE)

 — Santiago Amón, Trazos. Revista de Arte 28/7/1977. Santiago Amón parla de la Documenta 6 
 de Kassel, 1977, vídeo, b/n, so, 00:20:56. Televisión Española (TVE)

 — Alfredo Castellón, Mirar un cuadro con Santiago Amón, 1978, vídeo, b/n, so, 00:13:45. 
 Televisión Española (TVE)

 — Paloma Chamorro, La edad de oro 6/9/1983, 1983-1985, vídeo, b/n, so, 00:17:45. 
 Televisión Española (TVE)

Gran TV 2 — Carlos Flores, En torno al vídeo, 1984 - 1988, vídeo, color, so, 00:17:44. Cortesia de l'artista 
 — Luciano Emmer, Io e... Federico Fellini e l'EUR, 1972, vídeo, color, so, 00:08:57. 

 Radiotelevisione Italiana (RAI)
 — Marta Traba, La historia del arte moderno contada desde Bogotá, 1962-1983, vídeo, b/n, so, 

 00:50:00. Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano
 — Enrico Ghezzi, EXtra - Ghezzi commenta Grizzly Man, 2007, vídeo, color, so, 00:29:36.
  Fandango Distribuzione
Menú — Kenneth Clark, Civilisation (cap. 13: Heroic Materialism), 1969, vídeo, color, so, 00:50:00.

 BBC Active
 — Robert Hughes, The Shock of the New (cap. 5: The Threshold of Liberty), 1982, vídeo, color, 

 so, 01:00:00. BBC Active

Marta Traba, La historia del arte moderno contada desde 
Bogotá, 1962-1983

1. Pres d’una frase de Paloma Chamorro en el seu programa Encuentros con las artes y las letras. En concret, 
 del capítol dedicat a la crítica d’art.



mateix principi de buscar un màxim de connecti-
vitat a través del mitjà, com Seven Thoughts (1976) 
i Ménage à trois (1986).

Algunes obres testimonien un interès crei-
xent per esdeveniments artístics que tenen lloc 
fora dels grans centres i que dibuixen noves 
tendències, com és el cas de Documenta. Les fil-
macions que realitza Jef Cornelis de Documenta 
5 i Documenta 7 en són un bon exemple, però 
també el treball realitzat pel col·lectiu d’artistes 
Telewissen sobre el públic de la Documenta 6 el 
1977. Es tracta d’un mosaic d’imatges i so, l’ori-
ginal del qual dura gairebé sis hores, que recull 
la visita a una exposició amb l’ànim d’activar la 
participació pública en aquests esdeveniments.

A l’altre extrem es troba Ian Breakwell’s 
Continuous Diary (1984), de l’artista britànic Ian 
Breakwell, una sèrie realitzada per a Channel 
4 i emesa entre abril i maig de 1984. Breakwell, 
ajudat per la productora Anna Ridley, utilitza el 
llenguatge de la retransmissió d’un esdeveniment 
important per aturar-se en les minúcies de la 
quotidianitat. De tan a prop, la quotidianitat no 
és televisable, llevat que pensem que Big Brother 
o els reality shows són una rara variació d’aquest 
treball realitzat amb un gran sentit de l’humor. 

Precursors d’aquest llenguatge són el col·lectiu 
Media Bus, que el 1975 realitzen Probably the 
World’s Smallest TV Station, un projecte en el qual 
desenvolupen una unitat mòbil per cobrir la reali-
tat d’una població, Lanesville, a l’estat d’Indiana, 
on suposadament s’ha vist un OVNI. L’excusa és 
suficient perquè el col·lectiu d’artistes desembar-
quin al poble i convencin tothom de participar  
en un programa de televisió coral.

El nom, barreja del prefix grec tele (lluny) i el 
substantiu llatí visio (visió, acció de veure), sin-
tetitza perfectament la clau del seu èxit: veure 
allà on els nostres ulls no arriben. Tot i que la 
televisió arrenca amb retransmissions en estudi i 
existeix comercialment des de mitjan anys trenta, 
la introducció de la primera càmera de televisió 
portàtil el 1962 canviarà el curs de la seva histò-
ria. La possibilitat de captar imatge, gravar-la en 
una cinta i reproduir-la per a la seva emissió en 
un lapse de temps molt inferior al de qualsevol 
altre mitjà, alimenta la sensació d’immediatesa. 
L’espectador veu i alhora sent que es troba allà 
on passa la notícia. La televisió és, sens dubte, el 
mitjà que més ha contribuït si no a la construcció 
del món, sí a la visualització del procés de mundi-
alització. Un fet que no és nou i que arrenca amb 
sentències com la que descrivia l’Imperi de Felip 
II com «l’únic en què no es pon mai el sol». La 
capacitat infinita que té la televisió d’emetre imat-
ges des de qualsevol racó del planeta indica que 
pot potenciar la imatge mental d’expansió geogrà-
fica i geopolítica davant els ulls d’un subjecte  
enfront d’una pantalla. Però a tot món li cor-
respon un contramón, el seu contrari, el dubte 
davant de tot allò que la imatge no mostra.

Al centre d’aquesta secció hi trobem una peça 
de l’artista argentina Marta Minujín. L’octubre 
de 1966, a l’Instituto Torcuato Di Tella (Buenos 
Aires), l’artista va concebre un esdeveniment en 
dues jornades, Simultaneidad en simultaneidad. 
A la primera jornada, seixanta personalitats dels 
mitjans són convidats a l’auditori de la institució, 
on els fotografien, els filmen i els entrevisten a 
mesura que entren a la sala. Onze dies més tard, 
les mateixes persones tornen a l’auditori per veure 
el resultat de la primera sessió. Al mateix temps, 
es fan cinc-centes trucades telefòniques i s’envien 
cent telegrames a espectadors que observen la 
retransmissió de l’esdeveniment per televisió, 
amb el missatge «vostè és un creador». Aquesta 
acció es pensa conjuntament amb Allan Kaprow 
(des de Nova York) i Wolf Vostell (des d’Alema-
nya). Cada un dels tres artistes participants crea 
un happening que els altres dos han de repetir 
el mateix dia i en el mateix horari en els seus 

països respectius. El resultat de les accions simul-
tànies es comunica via satèl·lit als tres països. 
Marta Minujín és pionera a l’hora d’entendre la 
possibilitat d’unir performance i retransmissió, 
la presència del cos, d’una acció en un lloc i la 
possibilitat d’expandir infinitament l’audiència 
d’aquest esdeveniment o happening per mitjà  
de mètodes audiovisuals.

Un altre maridatge similar entre acció, 
televisió i telèfon el tenim a The World Question 
Center, realitzat per l’artista nord-americà James 
Lee Byars i gravat per a la televisió belga per Jef 
Cornelis el 1969 al Hudson Institute, a l’estat 
de Nova York. James Lee Byars, enfundat en un 
vestit blanc i amb el seu característic barret, està 
situat amb un petit grup al bell mig d’un cercle 
format per membres d’aquest institut acabat de 
crear per al qüestionament mundial. L’espectador 
presencia com Byars intenta posar-se en contacte, 
mitjançant comunicació telefònica, amb alguns 
artistes, científics, metges, músics i intel·lectuals 
d’arreu del món per fer-los formular la pregunta 
que dóna sentit a la seva obra, la clau que uneix 
art o recerca i vida. La retransmissió diu molt 
sobre el problema de retransmetre. La majoria 
de les persones contactades estan informades 
que es farà aquesta trucada, però tot i així molts 
no acaben d’entendre què està passant, en part 
perquè no veuen Byars a través del telèfon i no 
poden comprendre la dimensió pseudoreligiosa 
d’aquesta nova gesta en pro de les preguntes que 
mouen el món. Alguna trucada es talla; d’altres, 
com és el cas de Beuys, no entenen que el que se’ls 
demana és una pregunta i ens obsequien amb una 
resposta, en alemany, sobre el futur del capitalisme 
i l’autogestió. El que sí que queda clar és la voluntat 
de Byars d’utilitzar el mitjà per connectar-se amb 
qualsevol lloc del món i així fer partícips de la seva 
acció moltes altres persones.

Douglas Davis, també americà, és un altre 
dels pioners en l’ús dels mitjans. El 1977 va parti-
cipar, al costat de Nam June Paik i Joseph Beuys, 
en la primera retransmissió per satèl·lit durant la 
inauguració de la Documenta 6 a Kassel, The Last 
Nine Minutes. La peça es mostra aquí juntament 
amb una selecció d’obres que segueixen aquest 

EL MATRIMONI GRECOLLATÍ:  
VISIÓ DE LLARG ABAST 

Paret  — Marta Minujín, Cabalgata, 1964. Cortesia de l’artista
 — Marta Minujín, Simultaneidad en simultaneidad, 1966. Cortesia de l’artista 
Gran TV — Media Bus, Probably the World’s Smallest TV Station, 1975, vídeo, b/n i color, so, 01:00:00.
  Electronic Arts Intermix (EAI), Nova York
 — Douglas Davis, Seven Thoughts, 1976, vídeo, b/n i color, so, 00:02:05.
  Electronic Arts Intermix (EAI), Nova York
 — Douglas Davis, Ménage à trois, 1986, vídeo, color, so, 00:59:45.
  Electronic Arts Intermix (EAI), Nova York
Monitor —  Ian Breakwell, Ian Breakwell’s Continuous Diary, 1984, vídeo, color, so, 00:58:00. Annalogue LTD
Menú 1 — Joseph Beuys / Douglas Davis / Nam June Paik, Documenta 6 Satellite Telecast, 1977, vídeo, 

 color, so, 00:30:00. Electronic Arts Intermix (EAI), Nova York
 — Jef Cornelis, Documenta 5, 1972, vídeo monocanal, Betacam Digital transferit a DVD, color i 

 b/n, so, 00:53:19. Col·lecció MACBA. Fons de l’Ajuntament de Barcelona
 — Juan Downey, The Looking Glass, 1982, vídeo, color, so, 00:28:49. © Juan Downey. 

 Cortesia de Marilys Belt de Downey 
 — Juan Downey, The Return of the Motherland, 1989, vídeo, color, so, 00:27:10. © Juan Downey. 

 Cortesia de Marilys Belt de Downey
 — Telewissen, Documenta 6: Private Beobachtungen durch ein neues Medium, Video für 

 jedermann vom 31.08.1977, 1977, vídeo, color, so, 00:14:00. Hessischer Rundfunk
Menú 2 — Jef Cornelis, James Lee Byars: The World Question Center, 1969, vídeo monocanal, b/n, so, 

 01:02:06. Col·lecció MACBA. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona

Media Bus. Probably the World’s Smallest 
TV Station, 1975



Aquest capítol pren com a punt de partida un 
concepte desenvolupat pel sociòleg nord-americà 
Erving Goffman. En el seu influent llibre Asylums 
(1961), Goffman va encunyar el concepte d’«ajust 
secundari» o secondary adjustment. Aquest com-
portament és típic de l’individu que es troba en 
una situació d’institució total, i que es defensa  
de l’anul·lació de si mateix que per definició 
produeixen les institucions mitjançant petites 
transgressions que, sense amenaçar el monoli-
tisme de la institució, li permeten creure que 
manté un grau mínim d’autonomia. A aquesta 
tipologia corresponen els acudits que circulaven 
dins els camps de concentració o en el bloc socia-
lista, o els sobrenoms insultants pronunciats  
en veu baixa per subordinats, interns o alumnes.  
A la institució de la televisió, es pot utilitzar 
aquest concepte per ser a dins i a fora al mateix 
temps. L’exemple més comú és l’individu que 
interromp constantment la narració d’un altre o 
el curs convencional d’un programa amb postil-
les humorístiques i/o iròniques. La naturalesa 
del discurs de qui parla no està reconeguda pel 
comentarista, que recorre al sarcasme per mani-
festar la seva distància respecte a la situació  
en què es troben. No contesta els arguments,  
els glossa; els ajusta a un altre gènere, la sàtira  
o la ironia.

Aquest recurs l’utilitzen molts artistes i pensadors 
per establir un marc que els permeti veure’s ells 
mateixos a la televisió. Una estratègia útil que 
permet conceptualitzar la funció que l’artista o  
el pensador té en relació amb el mitjà. La gran 
pregunta que aquest grup de programes planteja 
és: és possible dir alguna cosa significativa, o 
realment subversiva, sota aquesta forma, sota el 
subterfugi de la broma? Aquesta pregunta equival 
a preguntar-se pels límits del que pot ser parafra-
sejat, per la manera en què determinades formes 
aparentment no rigoroses d’anàlisi, com és  
l’humor, poden facilitar una comprensió igual  
o superior a d’altres mètodes d’estudi del mitjà.

Al final de la dècada dels setanta, General 
Idea, un col·lectiu format pels artistes canadencs 
Felix Partz, Jorge Zontal i AA Bronson, va crear 
una sèrie de treballs sota aquesta premissa. Pilot 
(1977), realitzat per a la televisió pública de la 
ciutat d’Ontario al Canadà, adopta la forma d’un 
noticiari el tema del qual són ells mateixos: la 
seva carrera, el seu ascens de joves desconeguts 
a artistes coneguts i glamurosos. Per dur-ho a 
terme posen en joc tots els recursos que el grup 
ha anat desenvolupant: les seves aparicions públi-
ques, els seus primers passos en el disseny de 
roba, les seves pel·lícules... Un profús aparell de 
presentació sorneguer i molt crític amb el món 

de l’art. Test Tube (1979) està pensat en la mateixa 
clau que Pilot. Resultat d’una estada de tres mesos 
a Amsterdam, mostra els tres artistes asseguts 
davant d’una paret realitzada amb llum de color 
–el que ells anomenen Colour Bar Lounge– des 
d’on expliquen, d’esquena a l’espectador, les pos-
sibilitats d’un artista de fer carrera. El programa 
està estructurat en tres parts i cadascuna es tanca 
amb un anunci, també produït per ells mateixos.

En els orígens de la televisió per cable als 
Estats Units, més concretament a la ciutat de 
Los Angeles, l’artista argentí David Lamelas es 
va llançar a la producció de diversos programes 
de televisió, un mitjà nou per a ell. The Hand 
(1976) mostra uns personatges totalment inver-
semblants. La conductora del programa, Bárbara 
López (nom fals), presenta els seus convidats al 
plató: Ghila Benesty, una periodista (aquest cop 
real) d’Israel, i Kevin Gold, una falsa estrella del 
rock també inventada per l’artista. Després d’una 
actuació de Kevin i una xerrada innocent sobre 

una sotragada en la seva carrera, la conversa 
deriva cap a un fet important: Kevin posseeix una 
illa en propietat i la podria estar utilitzant per 
al tràfic d’armes. Les dues dones hi insisteixen 
i malgrat que ell nega les acusacions, comença a 
divagar sobre una suposada afició a col·leccionar 
armes. La cosa s’enverina. Kevin perd els papers, 
es perd la imatge després del centelleig d’un 
objecte semblant a una arma blanca i apareix la 
carta d’ajust. La Bárbara reapareix. S’ha produït 
un accident terrible: Kevin Gold ha estat assassi-
nat... Tot està fet d’una manera gairebé amateur, 
frega el paroxisme de la improvisació i provoca el 
riure, però el fet que un dels convidats, Ghila, sigui 
qui diu ser, confereix al conjunt l’aire del programa 
de televisió més estrany que s’hagi vist mai.

EL BROMISTA INSACIABLE

Gran TV — Jef Cornelis, Daniel Buren (Palais Royal), 1971, vídeo monocanal, Betacam Digital transferit 
 a DVD, color, so, 00:18:16. Col·lecció MACBA. Fons de l’Ajuntament de Barcelona

 — Chris Burden, The TV Commercials, 1973-1977, vídeo, color, so, 00:03:46.
  Col·lecció MACBA. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona
 — General Idea, Pilot, 1977, vídeo, color, so, 00:28:56. Col·lecció MACBA. Consorci Museu d’Art 

 Contemporani de Barcelona
 — Stan Douglas, Monodramas, 1991, vídeo, color, so, 00:00:30
 — Martin Kippenberger. Musée National d‘Art Moderne présente un entretien de Martin Kippenberger 

 avec Roberto Ohrt 14/6/1993, 1993, vídeo, color, so, 00:06:35. © Estate Martin Kippenberger, 
 Galerie Gisela Capitain, Colònia

Monitor — David Lamelas, The Hand, 1976, vídeo, color, so, 00:35:00. Cortesia de David Lamelas 
 i LUX, Londres

Menú — Jef Cornelis, Sonsbeek buiten de Perken, 1971, vídeo monocanal, Betacam Digital transferit 
 a DVD, b/n, so, 00:46:03. Col·lecció MACBA. Fons de l’Ajuntament de Barcelona

 — General Idea, Test Tube, 1979, vídeo, color, so, 00:28:15. Col·lecció MACBA. Consorci Museu 
 d’Art Contemporani de Barcelona

 — Ángel Carcavilla / Carolina Delpiano / Álvaro Díaz / Rafael Gumucio / Pedro Peirano, Plan Z 
 (fragments), 1997-1998, vídeo, color, so, 00:16:00. Cortesia dels artistes

 — T.R. Uthco / Ant Farm (Doug Hall, Chip Lord, Doug Michels, Jody Procter), The Eternal Frame, 
 1975, vídeo, b/n i color, so, 00:23:50. Col·lecció MACBA. Consorci Museu d’Art Contemporani  
 de BarcelonaGeneral Idea, Pilot, 1977



Mimesi és el recurs que l’home utilitza per poder 
crear altres mons. Imitar ens permet conèixer més 
bé allò que s’imita i alhora comprendre’n la dife-
rència. Per fer alguna cosa diferent de la televisió 
primer cal provar de ser televisió.

Un dels moments més lúcids i que il·lustra amb 
més claredat aquesta paradoxa és Joseph Beuys 
cantant en allò que sembla un programa de varie-
tats típic de dissabte a la nit al començament dels 
vuitanta. A Sonne Statt Reagan (1982) la imatge és 
molt diferent. El que imita no és el monitor sinó 
la televisió mateixa. Enmig de l’escenari, envoltat 
d’un grup de rock format per gent jove –músics a 
jutjar pel resultat–, Beuys canta amb cert èxit: «Del 
país que s’autodestrueix, que ens dicta la seva way 
of life, arriba Reagan i ens porta armes i mort.» La 
lletra continua amb una sèrie de denúncies fins a 
arribar a la tornada que dóna títol a la cançó i que 
Beuys canta amb empenta: «Volem sol i no Regen!» 
Ell mateix ironitza sobre la seva escassa capacitat 
de pronunciar l’anglès i Reagan passa a ser Regen: 
«Volem sol i no pluja». La seva actuació va tenir 
lloc a la primera cadena de televisió alemanya ADR 
el 3 de juliol de 1982 dins d’un programa anome-
nat Bananas, molt semblant a Chacrinha, un altre 
bulevard/cabaret televisiu que s’emetia durant els 
mateixos anys des de Rio de Janeiro i des del qual 
es va llançar el moviment Tropicália.

Hi ha altres exemples en què artistes i filòsofs 
utilitzen el seu coneixement del mitjà per «fer 
i desfer televisió», per dir-ho així. Ensenyar i 
aprendre com una modalitat de performance és 
el que fa l’artista francès Robert Filliou. El seu 
treball de 1979 segueix la mateixa estructura 
del llibre que havia publicat gairebé una dècada 
abans, el 1970, en què artistes com Allan Kaprow, 
John Cage, Dieter Roth o Beuys parlaven de 
què significa ensenyar i què implica aprendre. 
Al vídeo apareixen dos Filliou: un que surt a la 
televisió i dóna les ordres, anuncia i ensenya, i 
un altre que s’està davant del monitor seguint el 
dictat. El mestre i l’aprenent, el mestre i l’esclau.

Un altre gran exemple el constitueix el Live 
Show de Jaime Davidovich, artista argentí edu-
cat a l’Uruguai i resident a Nova York des de la 
dècada dels seixanta. Es tracta d’un programa 
emès per cable entre 1979 i 1984 i inspirat en les 
performances dadaistes del Cabaret Voltaire. 
Aprofitant la conjuntura (el fet que la televisió per 
cable encara no tenia un perfil o una audiència), 
Davidovich va crear la seva pròpia modalitat 
d’avantguarda televisiva. Com molts altres que 
el van precedir o el seguirien, la seva inspiració 
van ser els còmics, la stand up comedy, en concret 
Ernie Kovacs. Com Filliou, també ell crea un 
alter ego, el Dr. Videovich, que és qui condueix 
el programa. Més recentment, l’artista alemany 
Christian Jankowski va produir un programa per 
a la televisió italiana sota premisses gairebé idèn-
tiques a les de Davidovich: Telemistica (1999). 
Es tracta d’una incursió en un programa dedicat  
a llegir les cartes del tarot. L’artista fa ús de  
la possibilitat de saber el seu futur trucant a la 
televisió i inicia així una sèrie de converses  
televisades sobre la seva obra, quins nous treballs  
ha d’endegar, com pot posicionar-se més bé en  
el mercat, ser entès pels museus i el públic especi-
alitzat, etc.

La imitació és una de les millors maneres 
d’entendre la lògica d’un gènere. Malgrat que 
no consta a l’exposició, citem Moderatoren im 

Fernsehen (1974), del cineasta alemany Harun 
Farocki, perquè segueix aquest principi al peu de 
la lletra i n’ha esdevingut un exemple paradigmà-
tic. Farocki examina els mètodes dels moderadors 
televisius portant-ho a l’extrem, gairebé a l’estil 
del fiscal de les sèries nord-americanes. El mode-
rador és el mediador per excel·lència, en el fons 
està més exposat que qualsevol de nosaltres; està, 
fins i tot, exposat al propi espectador, entès com 
el jurat popular en un judici.

En aquesta secció incloem també Ways of 
Seeing (1972), la sèrie de televisió realitzada i pre-
sentada per John Berger en col·laboració amb 
Mike Dibb. A diferència de The Shock of the New, a 
càrrec del crític d’art Robert Hughes, Ways of 
Seeing, basat en el llibre del mateix títol, no és un 
programa sobre art, sinó sobre la visió i la mimesi. 
Concebuda com un conjunt d’assaigs, la sèrie gira 
al voltant del tema de la visió i l’anàlisi no sols de 

ON TV: L’ESPERIT DE LA MIMESI

Gran TV — Arte Elettronica (Su Manifesto del Movimento Spaziale per la Televisione, Lucio Fontana 1952), 
  1972, vídeo, color, so, 00:35:32. Radiotelevisione Italiana (RAI)
 — Jaime Davidovich, Live Show, 1979-1984, vídeo, color, so, 00:20:00. Col·lecció MACBA. 

 Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona
 — Dara Birnbaum, Pop-Pop Video, 1980, vídeo, color, so, 00:09:00.

 Electronic Arts Intermix (EAI), Nova York
 — Joseph Beuys, Sonne Statt Reagan, 1982, vídeo, color, so, 00:02:42. Staatliche Museum zu 

 Berlin, Nationalgalerie, Joseph Beuys Medien-Archiv Joseph Beuys, VEGAP, Barcelona 2010
 — Alô Alô Terezinha (fragment), 1983, vídeo, color, so, 00:03:00. Cortesia d’Imovision
Menú 1 — Boris Groys, Thinking in Loop: Three videos on iconoclasm, ritual and inmortality (Iconoclastic 

 Delights, Religion as Medium i The Immortal Bodies), 2002-2007, vídeo, color, so, 00:29:00. 
 ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe, Videocollection / Laboratory for Antique  
 Video Systems

 — Christian Jankowski, Telemistica, 1999, vídeo, color, so, 00:10:00. Cortesia de l’artista
 — David Lamelas / Hildegarde Duane, The Dictator, 1978, vídeo, color, so, 00:15:00.
  Cortesia de David Lamelas i LUX, Londres
 — Glenn Lewis / Marianne Filliou / Robert Filliou / Taki Bluesinger, Teaching and Learning 

 as Performing Arts Part II, Video University, 1979, 01:22:30. Col·lecció MACBA. Consorci 
 Museu d’Art Contemporani de Barcelona

 — Última entrevista com Clarice Lispector, programa Panorama, 1977, vídeo, color, so, 00:26:47. 
 TV Cultura

 — Alô Alô Terezinha, 1983, vídeo, color, so, 01:29:55, Cortesia d’Imovision
 — Realtime (fragment), 1993, vídeo, color, so, 00:06:08. Cortesia d’ORF 

 (Austrian Broadcasting Television)
Menú 2 — John Berger, Ways of Seeing, 1972, vídeo, color, so, 02:00:00. Cortesia de John Berger
Menú 3 — Gediminas Urbonas / Nomeda Urbonas, tvvv.plotas, 2005, vídeo, color, so, 05:00:00.
  Cortesia dels artistesJaime Davidovich, Live Show, 1983

les imatges sinó del nostre comportament davant 
d’elles. No és casualitat que l’encarregat de plas-
mar la relació entre imatge i gràfica fos Richard 
Hollis, el tipògraf més influent de l’Anglaterra de 
l’època, autor, entre d’altres projectes, de la identi-
tat corporativa de la Whitechapel Art Gallery de 
Londres. Tot va contribuir a crear un dels progra-
mes més citats però no tan vistos de la televisió.



Si a «La televisió com a regne», es tractava el 
mitjà com una institució i es proclamava la seva 
abolició, sense compromís, aquesta secció aborda 
la política a la televisió. En l’esperit de Bertolt 
Brecht, primer, i de Theodor Adorno, més tard, 
són molts els artistes que entenen que el problema 
no és el mitjà, sinó el seu control. Són molts els 
que advoquen per un espai polític per i per a la 
televisió, que consideren que l’activisme des de la 
televisió contribueix a l’anàlisi del mitjà i alhora 
a l’articulació d’una nova consciència en l’audièn-
cia. És sens dubte la secció més densa en nombre 
de treballs i la que més ramificacions té en la post-
televisió o la televisió per Internet, per no parlar 
dels milions d’iniciatives de televisions autogesti-
onades per comunitats i grups activistes. Seria el 
tema d’una exposició en si mateixa. És interessant 
contemplar aquesta manera d’entendre la televisió 
dins de l’anàlisi de les possibles relacions entre 
art, cultura i mitjà i no fer-ne l’únic tema. La raó 
és òbvia: donar-li a l’espectador la possibilitat 
d’analitzar els diferents llenguatges i de veure  
que la vida d’allò polític no es limita ni s’esgota  
en un de sol.

Una de les obres en el cor d’aquesta secció 
és Der Ärger mit den Bildern, de Harun Farocki, 
una crítica al concepte de feature realitzada per 
al programa Telekritik de la W3 alemanya que es 
va emetre el 16 de maig de 1973. Feature significa 

tret, però en anglès a feature film és una pel·lícula 
de cinema i a feature el terme que utilitzen els 
cineastes i periodistes per denominar el repor-
tatge televisiu. Der Ärger mit den Bildern és un 
exercici d’anàlisi de la televisió des del punt de 
vista d’aquells subgèneres que concerneixen 
directament el cineasta i el seu rol en el mitjà 
televisiu. Reportar vol dir portar o endur-se’n 
alguna cosa, transmetre, donar una notícia. Això 
és el que fa el reportatge: arrossegar una realitat 
externa i inserir-la en un magazín, en un pro-
grama de televisió. El programa de Farocki és un 
assaig en imatges sobre aquest gènere i resumeix 
de manera efectiva la seva visió sobre la televisió  
i la interrelació d’aquesta amb els cineastes.

Harun Farocki, igual que Alexander Kluge, 
pertany a una generació de cineastes que obren 
un espai sense precedents dins la televisió pública 
alemanya. El 1968 havia participat en l’ocupació 
de l’Acadèmia de Cinema de la llavors República 
Federal d’Alemanya a Berlín, per desavinences 
polítiques amb la direcció i la seva orientació 
política (que va provocar fins i tot un cop per part 
dels estudiants, els quals la van rebatejar com a 
«Dziga Vertov Akademie»). Tot això va generar 
una sèrie de reaccions molt en la línia del que un 
altre cineasta i advocat, Alexander Kluge, va pro-
vocar el 1962 amb el Manifest d’Oberhausen, que 
obligava el govern alemany a subvencionar una 
part del nou cinema i a establir una quota dins les 
televisions públiques, i més endavant privades, 
per mostrar treballs d’autor.

Per aquests motius no pot faltar aquí una tria 
–en la qual ell mateix ha participat– de l’extensa 
obra per a televisió realitzada per Kluge, en con-
cret una selecció de tres dels seus programes més 
coneguts, Früchte des Vertrauens, 10 vor 11 i Prime 
Time/Spätausgabe. 10 vor 11 és el programa d’aques-
tes característiques que més anys ha estat en 
antena i en una cadena de televisió privada (RTL): 
des del maig de 1988 fins a avui. Cada programa 
dura entre divuit i vint-i-dos minuts i presenta 
un tema cultural/polític construït en format de 

collage i comentat per la pròpia veu de Kluge en 
off. Prime Time/Spätausgabe segueix una estructura 
similar, dura quinze minuts i es va emetre cada 
cap de setmana des de 1998 fins al 2008.

El cas dels treballs d’Adam Curtis, inclosos 
en la secció menú a la carta en aquest capítol, és 
diferent. Productor i realitzador de la televisió 
britànica, el seu coneixement de la construcció de 
la vida política a la televisió el porta a produir una 
sèrie de treballs molt propers als dels artistes –si 
és possible aquesta distinció–, com ara The Trap: 
What Happened to Our Dream of Freedom?, de 2007.

En un altre angle s’hi exposa el treball del 
col·lectiu nord-americà TVTV (Top Value TV), 
constituït el 1972 a San Francisco. Presentem una 

tria de les creacions més importants del grup, 
com Four More Years (1972), sobre la convenció del 
partit republicà aquell mateix any, o The World’s 
Largest TV Studio (1972). 

A Xile hi ha els treballs de Juan Downey, com 
el titulat NO, i en el nostre context els projectes del 
col·lectiu Vídeo-Nou (1976-1979), entre d’altres.

PLACE/PRESENTATION/PUBLIC:  
TELEVISIÓ I POLÍTICA

Gran TV 1 — TVTV, The World’s Largest TV Studio, 1972, vídeo, b/n, so, 00:59:04. 
 Electronic Arts Intermix (EAI), Nova York

 — Alexander Kluge, Prime Time/Spätausgabe: New York Ground Zero, 2002, vídeo, color, so,
  00:14:40. Cortesia de l’artista

 — Harun Farocki, Der Ärger mit den Bildern, 1973, vídeo, color, so, 00:44:00. 
 Harun Farocki Filmproduktion

Gran TV 2 — Juan Downey, NO, 1988, vídeo, color, so, 00:04:30. © Juan Downey. Cortesia de Marilys 
  Belt de Downey
 — TVTV, Four More Years, 1972, vídeo, b/n, so, 01:02:28. Electronic Arts Intermix (EAI), Nova York
 — Vídeo-Nou, Telediario Montesol - Onliyou, 1977, vídeo, b/n, so, 00:08:41. Col·lecció MACBA. 

 Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona
 — Antoni Muntadas, Vídeo is Television?, 1989, vídeo, color, so, 00:05:34. Col·lecció MACBA. 

 Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Menú 1 — Fernando Acuña / Patricia Collyer / Marcelo Ferrari / Cristián Galaz / Augusto Góngora / 

 Rodrigo Moreno del Canto / Fernando Paulsen / Jaime Sepúlveda / Yerko Yankovic,  
 Teleanálisis, episodi 41: Las armas de la paz, 1988, vídeo, color, so, 00:38:00. 
 Cortesia dels artistes i del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Xile

 — Dara Birnbaum /  Dan Graham, Local TV News Analysis, 1980, vídeo, color, so, 01:06:00.
  Col·lecció MACBA. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
 — Adam Curtis, The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom, 2007, vídeo, color, so, 01:00:00.
  Archive.org
 — Doug Hall / Chip Lord / Jody Procter, The Amarillo News Tapes, 1980, vídeo, color, so, 00:25:25.
  Electronic Arts Intermix (EAI), Nova York
 — Alexander Kluge, 10 vor 11, 1988, vídeo, color, so, 00:23:35. Cortesia de l’artista
 — Alexander Kluge, Früchte des Vertrauens, 2009, vídeo, color, so, 01:25:21. Cortesia de l’artista
 — PAGES (Nasrin Tabatabai / Babak Afrassiabi), Satellite: As Long As It Is Aiming At The Sky, 2010, 

 vídeo, color, so, 00:28:55. Cortesia dels artistes
 — Panorama Vidéographies, 1976-1986, vídeo, color, so, 00:22:00. Images Archives SONUMA-RTBF
 — VídeoFreex, Chicago Travelogue: The Weatherman, 1969, vídeo, b/n, so, 00:22:30. 

 Video Data Bank
Menú 2 — Enzo Biagi, Il fatto (atac censurador de Berlusconi al programa i resposta de Biagi, 18/4/2002), 

 2002, 00:03:41. Radiotelevisione Italiana (RAI)
 — Peter Bull / Alex Gibney / George Muldoon, The Ruling Classroom, 1979, vídeo, b/n, so, 00:57:38
  Cortesia dels artistes
 — John Cage, Water Walk (performance en el programa I’ve Got a Secret), 1960, DVD, b/n, so, 

 00:09:23. The John Cage Trust
 — Juan Downey, In the Beginning, 1976, vídeo, color, so, 00:10:40. © Juan Downey. 

 Cortesia de Marilys Belt de Downey 
 — Marcelo Expósito / Arturo-Fito Rodríguez / Gabriel Villota, No haber olvidado nada, 1996-1997, 

 vídeo monocanal, b/n i color, so, 00:54:00. Col·lecció MACBA. Fundació Museu d’Art  
 Contemporani de Barcelona. Donació del Taller de la Fundació

 — Antoni Muntadas, TVE: primer intento, 1989, vídeo monocanal transferit a DVD, b/n i color, so, 
 00:38:20. Col·lecció MACBA. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona

 — Antoni Muntadas / Marshall Reese, Political Advertisement VII: 1952-2008, 2008, vídeo, b/n i 
 color, so, 00:10:40. Col·lecció MACBA. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona

 — Raindance Corporation, Raindance Media Primers, 1970, vídeo, b/n, so, 00:23:08. 
 Electronic Arts Intermix (EAI), Nova York

Menú 3 — Félix Pérez-Hita, Programas que no pasan por el tubo, 2010
Menú 4 — Johan Grimonprez, YouTube me and I tube you, 2010

Antoni Muntadas, TVE : primer intento, 1989



ELS NOMS DE CRIST
Una sèrie de televisió d'Albert Serra pensada per a aquesta exposició

Exposició:
del 5 de novembre de 2010
al 25 d’abril de 2011

Activitats

Esteu a punt per…?
Programa de conferències i projeccions  
a partir de casos d’estudi de l’exposició
Auditori MACBA. Entrada lliure. Aforament limitat

Esteu a punt per... exposar?
Taula rodona amb Dora García, Chus Martínez,
Pere Portabella i Albert Serra
Divendres 5 de novembre, a les 19 h

Esteu a punt per… navegar?
Cas d’estudi: YouTube me and I tube you
Conferència de Johan Grimonprez
Dijous 18 de novembre, a les 19 h

Esteu a punt per… especular?
Cas d’estudi: Programes de filosofia a l’ORTF
Conferència de Tamara Chaplin
Dijous 20 de gener de 2011, a les 19 h

Esteu a punt per… relacionar?
Cas d’estudi: Marta Traba, la televisió  
educativa a Colòmbia
Conferència de Nicolás Gómez Echeverri
Dilluns 21 de febrer de 2011, a les 19 h

Esteu a punt per… divulgar?
Cas d’estudi: Programes culturals  
pioners a l’Estat espanyol
Taula rodona amb Manuel Huerga i Andrés Hispano
Dilluns 7 de març de 2011, a les 19 h

Monstres de la tele
Petites històries del cinema 
Tres exemples de l’evolució de la televisió infantil als 
Estats Units en tres dècades diferents: dels showmen 
esbojarrats als monstres de Sesame Street, una franja 
televisiva que neix com a pur entreteniment i es 
transforma en un projecte educatiu lligat a idees com 
la inclusió social i la universalitat de l’educació. 
Recomanat per a totes les edats
 
Sense trampa ni cartró: Spike Jones i Ernie Kovacs
Dissabtes 5 de febrer i 19 de març, a les 17.30 h

L’escola en una caixa: The Children’s Workshop
Dissabtes 19 de febrer i 2 d’abril, a les 17.30 h
 
Jocs, tele i rock’n’roll
Dissabtes 5 de març i 16 d’abril, a les 17.30 h

Zero TV
Més televisió al Centre d’Estudis i  
Documentació MACBA

Més informació a www.macba.cat

Visita comentada amb Chus Martínez, 
comissària de l’exposició
(Exclusiu per als Amics del MACBA)
Sales del Museu. Places limitades
Dimecres 10 de novembre, a les 19.30 h

Visites guiades diàries 
(incloses en el preu de l’entrada)
Feiners, a les 18 h
Dissabtes, a les 12 h i 18 h
Diumenges, a les 12 h

Informació sobre les visites guiades a www.macba.cat

Publicació digital
Esteu a punt per a la televisió?, publicació digital 
consultable a <http://www.macba.cat>. Disseny de 
Z.A.K. Amb textos de Judith Barry, Ina Blom, Tamara 
Chaplin, Hans Magnus Enzensberger, Dora García, 
Mario García Torres, Johan Grimonprez, David Lamelas, 
Chus Martínez, Albert Serra i Temporary Services (Brett 
Bloom, Salem Collo-Julin i Marc Fischer), entre d’altres. 
Els textos es podran descarregar de manera gratuïta en 
format PDF i s’aniran publicant cada quinze dies.

TV Web MACBA
L’exposició es complementa amb un projecte de 
televisió experimental, TV Web MACBA, consultable  
a <http://twm.macba.cat>.

Ràdio Web MACBA
Non the Radio, a càrrec de Kenneth Goldsmith, 
properament a <http://rwm.macba.cat>

Exposició comissariada per Chus Martínez

Amb la col·laboració especial de Dora García, Johan 
Grimonprez, Albert Serra i Isidoro Valcárcel Medina

Organitzada pel Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA) i coproduïda amb el Centro
Galego de Arte Contemporánea (CGAC)

La major part dels programes inclosos a l’exposició 
es projecten en versió original sense subtítols. En la 
majoria de casos es pot accedir a la versió subtitulada  
a través de <http://twm.macba.cat>. 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
www.macba.cat

Horaris 
Feiners, d’11 a 19.30 h
Dissabtes, de 10 a 20 h
Diumenges i festius, de 10 a 15 h
Dimarts no festius, tancat
Dilluns, obert

Patrocinadors de comunicació:

Amb el suport de:

«Consiste, pues, la perfección  
de las cosas en que cada uno de 
nosotros sea un mundo perfecto,  
para que por esta manera, 
estando todos en mí y yo en todos 
los otros, y teniendo yo su ser  
de todos ellos, y todos y cada uno 
de ellos teniendo el ser mío,  
se abrace y eslabone toda esta 
máquina del universo, y se 
reduzca a unidad la muchedum-
bre de sus diferencias (…)»

Fray Luis de León,  
De los nombres de Cristo, llibre I

Estava clar des del principi que en una exposició 
que tracta de les relacions entre gèneres, entre les 
formes d’entendre la imatge i les maneres d’estu-
diar la dramatúrgia, havíem de comptar amb un 
projecte del cineasta Albert Serra. Vam considerar 
diverses idees, per exemple la de prendre com a 
punt de partida algun dels nombrosos clàssics de 
capçalera del teòric francès Guy Debord. Però la 
tria final d’Albert Serra va recaure en un text de 
Fray Luis de León, De los nombres de Cristo, una 
obra que el seu autor va començar a escriure a 
la presó el 1572 i que no va enllestir fins al 1586. 
Obra escrita, a més, en plena crisi, en un moment 
en què el rei Felip II declara la fallida (1575) i en el 
qual la universitat de Salamanca i un grup d’ex-
perts parlen per primera vegada a la història de 
la inflació de l’Imperi, arruïnat per la manca de 
crèdit tot i «dominar el món».

Una tarda de la setmana de Sant Joan, quan 
les classes ja han acabat, tres amics es troben en 
una casa de camp no gaire lluny de Salamanca. 
Decideixen que conversar seria el més apropiat 
per passar l’estona, però s’han de posar d’acord en 
el tema. Un d’ells treu un full de paper i li ense-
nya a un altre. En el full rebregat hi ha escrita 
una frase: «Els noms de Crist». Ha vist aquesta 
frase escrita en els papers del tercer i des d’alesho-
res no ha parat de buscar el moment adequat per 

tractar el tema. La conversa s’anima. En efecte, 
què significa preguntar sobre els noms? Quin 
ofici tenen? Amb quina finalitat s’introdueixen en 
un text com les Sagrades Escriptures les diverses 
maneres d’anomenar Crist? Pel que sembla són 
molts els noms de Crist, però n’hi ha almenys una 
desena que destaquen sobre els altres: Plançó, 
Camí, Pastor, Muntanya, Pare del segle futur, 
Braç de Déu, Príncep de Pau, Jesús…

El text es desenvolupa com un diàleg entre 
aquests tres amics i explora què significa el dir. 
Un nom és «una paraula breu que se substitu-
eix per allò de qui es diu i es pren per la cosa 
mateixa». Les paraules tenen, doncs, una gran 
importància i apareixen per tractar necessitats 
molt concretes: la nostra comprensió de les coses, 
del que passa, i els problemes que sorgeixen en la 
traducció. La traducció no fa sinó intentar casar 
un món amb un altre, com la literatura amb el 
cinema, el cinema amb el museu, la televisió amb 
el gènere expositiu. Tot té a veure amb la qüestió 
d’anomenar i amb l’exercici de traduir, primer,  
i d’interpretar-ne, més tard, el resultat.

Rodada en els espais del museu, en un estil 
completament lliure, l’obra es podrà veure tant a 
l’exposició com al canal de televisió experimental 
de recent creació a la nostra pàgina web  
<http://twm.macba.cat>.

Guió i direcció: Albert Serra
Producció executiva:  Montse Triola
Imatge:   Jimmy Gimferrer
So:   Jordi Ribas
Muntatge:   Àngel Martín
Actors:   Roman Bayarri, Jordi Pau,  
  Nanu Ferrari, Gerard Teixidor,  
  Montse Triola, Victòria   
  Aragonès, Lluís Serrat,  
  Lluís Carbó

Rodada, en part, al Museu d’Art Contemporani  
de Barcelona (MACBA) el setembre de 2010.
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