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Mark Wigley
La vida secreta de la paret del museu

En quin moment entrem en un museu? Quan travessem la porta principal? 
Al vestíbul? A les taquilles? Quan passem per seguretat, o quan pugem per 
les escales, per la rampa, per l’escala mecànica o amb l’ascensor? O quan ens 
endinsem, fullet de l’exposició en mà, en el sistema de circulació format per 
passadissos i replans? O és quan arribem per fi a la sala d’exposició? O potser no 
és fins que entrem en l’àmbit d’una obra d’art, i tota la seqüència processional 
anterior no és sinó un ritual d’entrada coreografiat, més vinculat amb deixar  
el món enrere que no pas amb arribar? 

Entrar en un museu no és mai directe. El trajecte des del carrer fins a 
la sala d’exposició és sempre llarg. Tot el garbuix i tota la complexitat de sons, 
colors, ombres, llums, textures, reflexos, fenòmens meteorològics, vibracions, 
brutícia i olors de la ciutat deixen pas a un espai silenciós i higiènic. La multiplicitat  
vibrant de formes i ritmes urbans diversos es redueix a un únic camí. Tot un 
seguit de filtres depuren els carrers i condueixen el visitant cap a les obres d’art. 
Un museu no és un objecte del món, sinó un mecanisme per deixar el món a 
fora, un elaborat sistema de filtratge. Els visitants, com l’aire i la llum, arriben 
finalment a la sala d’exposició nets i ben encaminats. 

Però fins i tot l’evidència del filtratge s’ha de filtrar. A la sala d’exposició  
mateixa, no s’hi veuen cables, ni tubs, ni conductes de ventilació, ni tan sols 
interruptors; només les obres, en parets llises d’un blanc immaculat. Tret dels 
sistemes d’il·luminació discretament instal·lats, els únics elements fixos permesos  
a la sala són els subtils ulls parpellejants de les càmeres de seguretat, dels sensors 
de moviment i dels detectors de fum, i els ulls poc subtils i sense parpellejar dels 
guardes de seguretat. No hi ha marge per a variacions de temperatura, d’humitat 
ni d’actitud. Aproximar-se massa a una obra o alçar la veu comporta una reprensió 
instantània. L’espai expositiu està, també, custodiat per llibreries, punts d’informació,  
fullets, textos de paret, cartel·les, audioguies i personal educatiu que guia els 
visitants mòbils i els ensenya a adoptar postures momentàniament estàtiques de 
concentració apropiada davant les obres, com si fossin escultures efímeres. 

Aquesta trobada tan teatral és bàsicament horitzontal. L’obra d’art 
acostuma a estar penjada a una altura estàndard, on espera els ulls d’un espec-
tador hipotèticament mitjà, no els d’un nen, ni els d’una persona gran, ni els 
d’algú que va en cadira de rodes o que es troba ajagut. Tot es concentra en una 
zona determinada de la paret, i la resta passa a ser perifèria. El terra és molt més 
fosc que la paret i d’un únic material, que acostuma a ser el mateix que el de les  
zones de circulació que condueixen a la sala d’exposició. La seva única funció  
és portar persones a la sala, però sense deixar-ne rastre. El sostre és concebut 
com un sistema tècnic que es limita a il·luminar les obres o, més concretament, 
a il·luminar la trobada entre el visitant i l’obra. No hi ha ombres a l’espai.  
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El sostre i el terra s’han de sotmetre completament a l’espectador, l’obra i la paret. 
La paret ha d’estar desconnectada del terra i del sostre, alliberada de qualsevol 
responsabilitat tècnica. Lluny queden les motllures tradicionals que ocultaven 
qualsevol escletxa entre la paret i el sostre o el terra. L’escletxa és avui fonamental 
per aïllar la paret del món. Es talla una petita ranura a la base i a l’extrem 
superior de la paret per desconnectar-la del terra i del sostre. La paret flota ara 
entre el terra i el sostre, i l’obra flota a la paret. O, per ser més precisos, el sostre 
i el terra es distancien flotant de la paret. Ha de semblar que la paret sempre 
hi és. El museu no és sinó una trobada extremament filtrada amb una paret que 
és tan permanent, resulta tan familiar, que, paradoxalment, pot desaparèixer per 
realçar l’obra d’art. 

L’obra està suspesa davant la paret, subjectada molt lleugerament per la 
tecnologia més mínima de la sala, un ganxo metàl·lic ocult. La lleugeresa de  
la connexió és clau, perquè el drama que s’interpreta és que tant l’espectador  
com l’obra d’art són visitants del museu. Va ser la nova mobilitat de l’art, la 
separació literal de l’arquitectura on tradicionalment estava inserit (com a mural, 
relleu o escultura), el que va originar el museu, juntament amb els seus rituals  
de col·leccionar, prestar i mostrar, que se sumen als mons del mercat de l’art, dels 
entesos, de la crítica, de les publicacions, de la conservació, de la procedència, etc. 
La idea de museu com a cosa sòlida i estàtica, com a temple dotat d’un gran 
pes, està directament relacionada amb la mobilitat dels objectes que s’hi exposen. 
Tant l’espectador com l’obra d’art arriben a un espai suposadament neutre, 
que no és precisament un «cub blanc». No és ni tan sols espai en el sentit de 
volum tridimensional. És més aviat l’espai que es produeix quan una atmosfera 
social, conceptual, legal i físicament hipercontrolada queda fixada al bell mig 
d’una paret. El pany de paret blanc està envoltat per la bombolla d’una atmosfera 
reguladíssima. El visitant i l’obra entren en aquesta bombolla i no a la sala, que 
té per única funció servir de suport a la bombolla. 

Aquesta atmosfera excepcional nodrida per la sala d’exposició hiperaïllada, 
de fet, s’estén més enllà de la sala i del museu per endinsar-se en el món que 
sistemàticament filtren. La paret de la sala acaba sent en si una obra d’art, una 
pintura la recepció única de la qual està dirigida per una àmplia infraestructura 
de catàlegs, monografies, entrevistes, llocs web, vídeos, dissenyadors gràfics, 
publicistes, personal de neteja, advocats i asseguradores, que funcionen com un 
sistema educatiu cohesionat que prepara el visitant des del moment que surt 
de casa, o fins i tot abans, fins al moment d’inclinar-se per llegir la minúscula 
cartel·la més pròxima a l’obra. Aquest ampli sistema té per objectiu salvar 
l’última però gran bretxa que hi ha entre la cartel·la i l’obra, la bretxa caracteritzada 
per l’esclat de paret blanca que envolta i emmarca subtilment cada obra i que 
amb prou feines es percep. És un sistema que mai no s’adreça a aquesta paret 
directament, sinó que treballa constantment per preservar-la.

L’arquitectura del museu és la d’una paret pintada que només intenta 
dir que no pretén dir res a un grup de persones que han estat educades per 
pensar que una paret blanca no expressa res, sinó que és la condició indefinida 
que precedeix i exposa qualsevol expressió. Se suposa que la paret blanca no  
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és quelcom que veiem, sinó el que ens permet veure. El museu modern es basa en 
la idea que aquesta paret està sempre allà, que és més permanent que qualsevol 
cosa que s’hi posi al davant. El museu és fins i tot una col·lecció permanent de 
parets d’aquesta mena, una col·lecció que s’exposa de manera tan permanent 
que sembla que no està exposada, i que és tan vital i tan invisible com l’aigua  
per a un peix. 

Aquesta paret suposadament buida i els rituals que l’envolten constitueixen 
el marc per defecte de la sala d’exposició, un marc per defecte que qüestionen 
constantment els artistes i comissaris quan l’art penja del sostre, s’estén pel 
terra, es veu en la foscor, transforma l’espai en si o converteix l’experiència visual 
en una experiència sonora, olfactiva, tàctil, gustativa o en una performance, una 
trobada social, una publicació, una retransmissió, un esdeveniment acadèmic o 
una transacció legal i econòmica. Els artistes poden ignorar la paret, subvertir-la  
o centrar-se en ella exposant-la, monitorant-la, tallant-la, agredint-la i interro-
gant-la. Els arquitectes poden intentar suprimir-la completament, com en el  
sorprenent museu sense parets de São Paulo projectat per Lina Bo Bardi el 1947, 
en què les obres d’art es pengen en marcs de vidre distribuïts per un únic espai 
obert. O les exposicions es poden treure de la sala perquè ocupin les zones de 
circulació, els arxius i les oficines del museu, o bé els carrers, espais comercials 
i privats, mitjans com ara la televisió i la ràdio, la web i les xarxes socials. A banda 
de totes aquestes accions crítiques per part d’artistes, comissaris i arquitectes, els 
rituals de la paret blanca també són qüestionats per un món en què les estructures 
tecnològiques i institucionals s’han vist tan radicalment transformades durant les 
últimes dècades que la condició mateixa del cos, tant en l’aspecte social, com 
visual ha sofert una revolució. Trobar-se amb una única imatge penjada en una 
paret blanca representa una situació radicalment diferent per a una generació  
de visitants que cada dia es troben, modifiquen o produeixen milers d’imatges 
en un món on cadascú és un comissari expert, que navega constantment per 
múltiples espais superposats amb dispositius mòbils hiperconnectats.

Tot i això, la paret blanca continua sent el marc per defecte. Malgrat tots 
els desafiaments a la seva autoritat, continua sent un punt de referència pertinaç, 
aparentment reforçat per cada agressió que rep. No és casual que la quantitat 
de parets d’exposició blanques creixi exponencialment cada any, a mesura que el 
nombre d’espais destinats a l’art augmenta de manera accelerada a tot el món. 
És com si es tractés d’una única paret, d’una mateixa superfície idealitzada que 
s’ha multiplicat sense parar i es propaga per tot el planeta com un virus, amb 
cadascun dels seus innombrables panys allotjat en l’atmosfera protectora controlada  
d’un museu, d’una galeria, d’un vestíbul corporatiu o d’un espai privat, i amb  
tota la progènie de la paret hiperexpandida interconnectada per uns rituals 
globalitzats de contemplació. No es tracta tant de l’increment explosiu d’un món 
d’espais plens de parets blanques com de la dilatació d’una paret amb espais i 
rituals enganxats a ella com paparres. La dimensió de qualsevol part de la paret 
és irrellevant. De fet, la paret és tan forta que no li cal tenir cap obra al davant. 
Totes les obres d’art es pengen, en última instància, a la paret blanca. La imatge 
de la paret està tan arrelada que el mer ús de les paraules «obra d’art» fixa un 
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objecte o un programa informàtic o un esdeveniment a la paret amb la mateixa 
fermesa que un ganxo per a quadres. L’obra d’art fonamental és la paret en si.  
Visiblement desconnectada del terra i del sostre, la paret expositiva no és, al 
capdavall, una paret com a tal, sinó la imatge d’una paret, una pintura monocroma 
instal·lada milions de vegades i mantinguda contínuament, o, fins i tot, la pintura 
més gran mai pintada, una obra d’art inacabada que no deixa d’expandir-se. 

Aquesta immensa pintura blanca mancada de cartel·la i de reconeixement,  
i que cobreix l’arquitectura interna de la sala d’exposició, traça, literalment, una 
línia profilàctica subtil però ferma entre l’arquitectura i l’art. Si l’arquitectura de 
la sala manté el món a ratlla i fomenta una atmosfera excepcional per a la trobada 
amb l’art, la fina capa de pintura blanca manté l’arquitectura a ratlla. Aquesta 
línia de separació entre arquitectura i art és fins i tot inherent a l’art en si, ja 
que el nostre concepte d’art ha esdevingut inseparable de la superfície blanca. 
La nostra valoració de l’art ja té incorporat un distanciament de l’arquitectura. 
Per a l’experiència de l’art cal una arquitectura que doni lloc a un espai de trobada 
hipercontrolat, però cal també un distanciament de l’arquitectura, un distan-
ciament que constitueix una part integral de l’experiència. Per estrany que sigui, 
una de les funcions essencials de l’edifici és fer que sembli que l’experiència es 
podria haver produït en qualsevol altre lloc.

Aquesta línia subtil però estructural entre art i arquitectura es complica 
excepcionalment o es redibuixa quan l’art es relaciona de forma explícita amb 
l’arquitectura. Fixem-nos en el cas d’Arena, l’obra de Rita McBride del 1997 
que va passar a formar part de la Col·lecció MACBA l’any 2009 com a dipòsit 
i que es va exposar aleshores dins d’una mostra de les noves incorporacions a 
la col·lecció del museu. L’obra subvertia la sala en què estava instal·lada sense 
mencionar la sala directament i ni tan sols tocar-la. Simplement hi va introduir 
una graderia. Els nou nivells ascendents de grades formen una mena de moble  
gegant, un banc de museu que es multiplica i creix fins que adquireix les 
dimensions de la sala d’exposició, interferint amb el recorregut habitual per la 
sala i fomentant justament el tipus de comportament que hi acostuma a estar 
prohibit. La trobada individual, horitzontal i distanciada amb l’obra penjada a les  
parets es reemplaça per una acció social i corporal compromesa. El visitant ocupa  
l’obra, hi puja, hi inicia moviments, interaccions, sorolls i diverses formes de  
performance no coreografiada. El visitant és conduït molt per sobre del seu  
punt de vista habitual, fins que gairebé es pot imaginar tocant el sostre, i el terra 
que té al davant es converteix en un escenari que convida a l’acció. El simple 
fet d’entrar a la sala ja implica que esdevé un performer. El visitant passa a ser un 
element exposat. 

I el més important és que l’obra converteix també la mateixa sala en un 
element exposat. La forma corba de l’obra és l’únic objecte de la sala i ocupa una 
posició més o menys equidistant de totes les parets blanques; n’omple l’espai. 
El visitant, en general, s’hi acosta des del darrere, de manera que es veu obligat 
a vorejar-la per un espai estret que queda entre l’obra i la paret. L’obra se situa 
de cara a les parets blanques i buides de la sala, que es diferencien curosament 
del terra fosc i del sostre clar amb els detalls en negatiu habituals. Una fina  
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ranura horitzontal tallada a la part superior de la paret més pròxima forma una 
clara línia negra que separa la superfície inferior del que hi ha a sobre, una de les 
sèries de bigues que sostenen el sostre, i una escletxa fosca molt fina la separa 
també del terra. La graderia que està de cara a la paret multiplica, exagera  
i complica el punt de vista únic horitzontal habitual. Ja no hi ha una obra d’art 
entre l’espectador i la paret. Sense mencionar-la ni assenyalar-la en cap moment, 
la paret en si s’examina en la seva buidor, i passa abruptament del segon  
al primer pla. 

Arena es va muntar i instal·lar per primera vegada el novembre del 1997 
al museu Witte de With de Rotterdam, on va ocupar tota la primera planta del 
museu. Els visitants que pujaven per les escales procedents de la planta baixa 
es trobaven al centre d’un oval complet de grades que es desplegaven des del 
terra fins al sostre, i que bloquejava tot camí possible a través de les sales 
d’exposició vers les parets externes del museu i que sepultava les parets expositives, 
les oficines i les dependències del museu. Es va eliminar la divisió, la seqüència i 
la jerarquia entre sales d’exposició, zones de circulació, magatzems, oficines 
i lavabos. Els espais funcionals al servei de les sales d’exposició es converteixen 
així, literalment, en la peça central. És com si el museu, com el visitant, estigués 
suspès dins l’obra d’art i no al revés. L’obra convidada tracta l’amfitrió com  
a convidat i interroga l’espai sorprès. El que s’exposa és el museu en si, i els 
visitants i el personal passen a ser performers col·laboradors. 

L’obra es va dissenyar com una estructura modular lleugera i, des 
d’aleshores, ha viatjat per tot el món, i s´ha presentat en museus, sales d’art, 
centres d’escultura, fires d’art i biennals. En cada parada es munta de tal manera 
que rebutja qualsevol separació entre el visitant i l’obra, i celebra la seva condició 
de visitant nòmada per exposar els espais del món de l’art que ocupa temporalment.  
Reemmarca cada lloc i esdevé una plataforma per a les performances no planifi-
cades dels visitants i per a les performances planificades d’altres artistes. Amb 
tot, al final, és l’arquitectura expositiva estàtica el que s’hi escodrinya i no els 
esdeveniments que hi tenen lloc. La capa màgica de pintura blanca ja no pot 
mantenir l’arquitectura a ratlla. Al contrari, els edificis on s’exposa art, juntament 
amb tots els rituals que hi estan associats, passen a ser el centre d’atenció, se’ls 
situa sobre un pedestal per a una inspecció crítica.

Aquesta capacitat silenciosament subversiva es basa en la idea que 
l’obra mòbil prové de l’exterior, que entra en un espai expositiu preexistent 
i l’exposa. Però la paret buida del MACBA que Arena va exposar l’any 2009 és 
una de les poques parets interiors del museu que els visitants de l’edifici sempre 
poden veure. Amaga un únic i massiu pas d’instal·lacions que puja per tot 
l’edifici i conté la vasta infraestructura elèctrica, electrònica i d’aire condicionat  
que manté la indispensable atmosfera regulada i hiperfiltrada. La fina ranura 
horitzontal tallada a la part superior de la paret, que allibera la superfície 
de qualsevol funció estructural aparent, és per on entra l’aire purificat que es 
bombeja des del pas d’instal·lacions que hi ha al darrere de la paret. Aquesta 
ranura fosca i l’escletxa del terra fan que sembli que la paret es pugui moure. En 
canvi, la paret buida del davant, que, no per casualitat, té la mateixa altura que 
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la ranura, sembla que sempre hi hagi estat, però de fet es va construir expres-
sament per a l’exposició. Les altres dues parets no formaven part de l’edifici 
original. Una s’hi va afegir i amaga una part important de l’edifici, però sempre 
hi és fixa, i l’altra paret parcial, per on entra el visitant, es reconfigura gairebé 
sempre per a cada exposició. Arena no es va instal·lar en una sala d’exposició. 
Més ben dit, es va construir una sala d’exposició per acollir l’obra. La sala va 
arribar com a part de l’obra per a la qual estava dimensionada i feia veure que 
sempre hi havia estat, mentre permetia que l’obra l’escodrinyés i la subvertís.

Això passa amb gairebé totes les exposicions que es fan en tots els 
museus. En algun punt entre el carrer i la sala d’exposició, el visitant es troba 
amb parets que no hi eren abans de l’exposició. Formen part de l’exposició, però 
no s’exposen com a tals. Ben al contrari, fan veure que hi han estat sempre, 
formant part del mecanisme permanent de l’exposició, perfectament inserides 
en l’espai. L’espai expositiu es reorganitza cada vegada mitjançant un conjunt 
de parets dissenyades de forma que imiten la dimensió i l’efecte de les parets 
permanents. La manera amb què la paret es troba amb el terra i el sostre 
està extremament controlada. La paret no ha de tenir cap característica que la 
distingeixi. No poder diferenciar les superfícies permanents de les temporals és 
fonamental perquè la paret de la sala d’exposició pugui complir la seva funció. 
La mobilitat de l’art és inseparable de la mobilitat oculta de les parets. Les parets 
blanques es reproduïen i migraven dins dels museus molt abans de començar 
a viatjar per tot el món. També elles han entrat a l’espai com a visitants, però s’hi 
queden molt quietes i imiten les altres parets amb què es troben. No poden mostrar 
que han entrat amb l’obra d’art, que són part de l’art i part del que permet que l’art 
hi sigui. Aquesta necessitat que les parets temporals aparentin haver-hi estat 
sempre és anàloga a la necessitat inversa que les parets permanents aparentin 
que podrien marxar. Les parets permanents es distancien de l’edifici per fusio-
nar-se amb les parets que acaben d’arribar i viceversa. Indistingibles, es fusionen 
i es queden allí suspeses en l’aire mentre l’edifici du a terme la seva tasca 
fonamental d’oferir-los parells d’ulls a l’altura i al ritme correctes.

El MACBA, dissenyat per Richard Meier i acabat l’any 1995, es caracteritza, 
potser més que qualsevol altre museu, per l’exposició de la paret blanca. Fins i 
tot el sistema espacial que guia els visitants cap a les parets expositives està 
constituït per parets d’aquest tipus. L’arquitecte rebutjava la idea d’un edifici com a 
caixa, com a conjunt de parets que tanquen un espai, i també la idea del museu 
com a caixa dins d’una caixa, de manera que va adoptar la lògica mòbil de la 
paret expositiva blanca per definir tot l’edifici. Cada paret es va tractar com un pla 
independent, i els plans poques vegades es troben. L’edifici aprofita gustosament 
qualsevol oportunitat de mostrar el final d’un pla blanc flotant. El MACBA intenta 
ser literalment un edifici sense racons, i sobretot sense sales, com si volgués 
tornar al sentit original de la paraula galeria com a passadís o balcó suspès. 

Des d’una certa distància, l’edifici sembla definit per dos plans blancs 
verticals massissos, amb un gran forat obert en ells que revela l’activitat de 
l’interior de l’edifici a la ciutat, com si es tractés d’una nova obra d’art en una 
vitrina gegant. El punt d’accés està realçat per un pla blanc més petit que sobresurt 
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dels plans principals com si flotés, i que actua com una mena de tanca publicitària  
per al concepte cabdal de l’edifici: anular la funció tradicional de les parets. 
Aquest pla presenta també un gran forat i un segon pla blanc més petit que 
sobresurt flotant i que marca el punt d’accés que hi ha a sota. Quan passa per  
sota d’aquest pla voladís i pel vestíbul circular, el visitant arriba a una àmplia 
obertura blanca definida pels dos plans massissos, i ara el que veu darrere el 
vidre, mentre puja per les monumentals rampes blanques, és la ciutat, com una 
nova obra d’art exposada a la vitrina. El que feia radical el projecte original va ser 
que les tres plantes d’espai expositiu no eren sales aïllades d’aquest ampli espai 
obert de circulació amb rampes. Una sèrie de parets intermitents de tres quarts 
d’altura proporcionaven el filtre mínim indispensable entre l’espai de circulació 
extremament lluminós i els espais expositius que hi havia al darrere. 

L’espai expositiu de la planta baixa s’obria al carrer per tots els costats 
mitjançant parets de vidre, i també s’obria a la planta de sobre, que alhora 
s’obria a la següent, que té un sostre de lluernes successives. La llum inundava 
els espais expositius des dels costats i des de dalt. Fins i tot els replans, que es 
troben al llindar entre l’espai de circulació i l’espai expositiu, tenien el terra de 
rajola de vidre, i aquests terres translúcids es repetien simètricament a l’altra  
banda de l’espai expositiu i eren com balcons que donaven a les plantes de sota, 
de manera que un bany de llum recorria tota l’altura de l’edifici des de les  
lluernes que hi havia a sobre. La idea de museu com a caixa dins d’una caixa es 
substitueix per la suspensió de tres plantes pavimentades amb pedra fosca en 
una llum molt intensa només parcialment filtrada per una colla de plans blancs 
en voladís. I el paviment dels espais expositius no acaba a dins del museu. La  
pedra de l’espai expositiu de la planta baixa s’estén, sense que hi hagi cap 
ruptura, per tota la zona de circulació fins a sortir a l’exterior de l’edifici i formar 
un gran sòcol acabat en tres graons i una rampa, que desemboquen a la plaça, 
i s’estén de la mateixa manera a la part posterior de l’edifici. Els visitants poden 
travessar l’edifici per aquest sòcol de pedra sense entrar al museu. En certa  
manera, l’edifici intenta ser un museu sense interior, o un espai mig definit al 
qual ja s’entra quan s’arriba a la plaça. 

Com que, literalment, gairebé no hi havia parets per penjar les obres 
d’art, a part de les que cobrien la infraestructura tècnica concentrada (el pas 
d’instal·lacions de l’aire condicionat, en un extrem, i els ascensors i els lavabos en 
l’altre), immediatament es va dissenyar un sistema de parets temporals que imitava 
amb tota precisió les poques que n’hi havia de permanents. Els mòduls que 
constituïen les parets temporals fins i tot s’emmagatzemaven al soterrani juntament 
amb les obres d’art que emmarcaven, i es pujaven quan calia per crear una 
distribució sempre canviant de sales d’exposició, que cada vegada aparentaven que 
hi havien estat sempre. Es va formar un equip especialitzat en arquitectura,  
que encara hi treballa avui, per col·laborar estretament amb els comissaris de 
cada exposició i aconseguir l’efecte que les noves parets són les de l’arquitecte 
original, cobrint els marcs de fusta amb paper per proporcionar una superfície 
llisa per a la indispensable capa de pintura blanca immaculada. Gradualment, algunes 
d’aquestes parets temporals van esdevenir permanents i totes les obertures a  
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l’exterior es van anar tancant. Les parets de vidre, els terres de rajoles de vidre 
i les lluernes es van anar cobrint, i els balcons que des dels espais expositius de 
les tres plantes permetien veure els de les plantes de sota es van tapiar. Així, va 
anar sorgint un edifici més estàtic constituït per tres caixes apilades com a marc 
estable, dins del qual va continuar la reorganització constant de parets temporals. 
El MACBA va passar de ser un museu sense parets a ser un museu com qualsevol 
altre, en què les parets tenen una vida mòbil molt activa però secreta.

Arena torna ara per ser exposada al mateix lloc de l’edifici del MACBA 
que va ocupar l’any 2009, però l’artista ha retirat temporalment la coberta de les 
lluernes i la paret que separa l’espai expositiu de la zona de circulació. L’obra 
s’ha girat i ja no està orientada vers el seu propi espai tancat, sinó vers tot l’edifici, 
per mirar cap a la zona de circulació i cap a la ciutat d’on vénen els visitants, i 
s’expandeix amb més mòduls per omplir la sala gegant que no té parets. En lloc 
de qüestionar els supòsits de les parets aparentment permanents que es van 
afegir discretament l’any 2009 per albergar l’obra, ara exposa l’espai original 
de l’edifici, tan sistemàticament inhòspit per a l’exposició d’art. Continua així 
la tasca crítica d’exposar els supòsits del món de l’art utilitzant l’arquitectura per 
exposar l’arquitectura. 

Però aquesta eliminació de parets és tan discreta com les addicions 
anteriors. Es retira una capa de blanc per trobar-ne una altra. La vida secreta de 
la paret expositiva continua. Fins i tot s´intensifica amb aquest intent d’exposició.  
No es tracta tan sols del metall, la fusta, el plàstic, el guix, el paper, la cola, 
els suports, els cargols, els revestiments i els cables que hi ha a dins de la més 
simple d’aquestes parets, ni de la mobilitat inquieta que oculta la seva quietud 
aparent, sinó de la manera estranya amb què aquesta paret es troba tant en la 
nostra ment col·lectiva com davant nostre. O per ser més precisos, la paret blanca ja 
no es pot limitar a estar davant nostre. La fina capa universal de pintura blanca, 
que va anar sorgint lentament de la tela beix suposadament neutra que  
entapissava les primeres sales petites del MoMA el 1932, s’ha estès ara tan 
lluny i tan ràpidament que ja no es pot veure com a tal. L’espai de transició que 
havia de produir, la sensació de distanciament del món, s’ha globalitzat, s’ha 
convertit en una propietat bàsica del món. La paret blanca és ara el que insereix el 
museu profundament en el món. La sala d’exposició ja no té límits. Entrar en 
un museu comença a casa, o en un avió, o amb un tweet. La lògica de la paret 
blanca prolifera en el núvol. La vida sempre estranya de la superfície flotant 
continua. Però aquesta pintura blanca enorme i profilàctica té sempre fuites 
silencioses, i allibera confusions intensament productives mentre la seva vida 
secreta surt momentàniament a la superfície.


