
A
mb aquestes parau-
les es va introdu-
ir Voluntaris per 
arrasar el Museu 

Abelló, un taller on es propo-
sava als participants conside-
rar el museu en relació a la 
vida quotidiana. Al llarg de 
dos matins de dissabte, se’ls 
va convidar a debatre a l’en-
torn dels usos d’aquest tipus 
d’institució, així com sobre la 
seva funció en relació als ele-
ments que reben el qualifi-
catiu d’artístic. Un valor que, 
lluny de considerar-se infun-

dat, amb el projecte The Sci-
ence of Fake, Alba Mayol Cur-
ci el planteja com el resultat 
d’un procés que es forma de 
prediccions exactes i quanti-
ficables, pràcticament cientí-
fic.

The Science of Fake (La ci-
ència de la impostura) porta a 
fixar-nos, per tant, en el con-
junt de normes i procedi-
ments que permetrien que un 
element qualsevol i al mar-
ge de les seves qualitats in-
herents pugui esdevenir ar-
tístic. Si bé, per altra banda, 

The Science of Fake també fa 
una al·lusió al mateix funci-
onament de la pràctica artís-
tica: de l’art, al seu torn, com 
una possible ciència de l’en-
gany, com una tecnologia que 
per mitjà de la retòrica, l’es-
tilització o la ficcionalització, 
permetria així mateix la pro-
ducció de narracions i de ve-
ritat, d’interpretacions del 
món i de la nostra experièn-
cia. 

A cavall de l’estudi de la 
ciència del sistema artístic i 
de l’activació de la mateixa 

pràctica artística com una ci-
ència de l’engany és com s’ha 
donat lloc, per tant, a les ac-
cions del taller: per una ban-
da es va equipar als partici-
pants amb un kit de post-its 
per recórrer el museu i dis-
senyar el propi sistema de 
cartel·les, amb la missió de 
confeccionar un sistema d’in-
terpretació de l’art en base a 
les respectives experiències 
en particular. Per l’altra, en 
una segona fase, se’ls ha con-
vidat a introduir elements de 
l’àmbit privat al museu, tot 

donant lloc a la present expo-
sició de L’Aparador.

Tant una acció com l’altra 
es plantegen com a cares de 
la mateixa moneda: amb The 
Science of Fake, Alba Mayol 
Curci planteja un acte de de-
safiament del límits del mu-
seu a través d’utilitzar-lo com 
a mitjà per narrar les vivènci-
es quotidianes.  •

http://decomconvertirunmuseuenarena.wordpress.com/

Cicle a cura 
d’Oriol Fontdevila
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el museu com a espai públic
Pràctica artística i contextos socials

Del 16 de juliol al 8 d’octubre de 2010

The Science of Fake
Alba Mayol Curci

«A partir del museu, contra el museu, amb tots els perquès a sobre, ni idea sobre el 
tema, m’agrada/ no m’agrada, què s’ha de saber, l’avorriment, què fa això aquí, tots 
els museus són més o menys iguals excepte el del Barça, això ho fa el meu cosí de tres 
anys, jo sóc de ciències. És l’últim lloc on aniria un dissabte.»
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Sobre el Museu
L: Això son les fotos de l’altre dia, no?

A: Sí.

O: De fet, hagués estat bé començar fent una visi-
ta al museu, anant a veure els post-its i tot plegat, 
però és que els post-its van durar molt poques ho-
res, la responsable de la tarda va arribar, no estava 
informada del tema i va retirar-ho tot.

L: Joder.

O: Va ser una mica desastre això, però no sé fins a 
quin punt haguessin aguantat una setmana, si el 
museu ens hagues deixat tenir això una setmana, 
amb els nostres comentaris posats allà, al costat de 
les obres.

E: Home, aguanten bastant.

O: Aguanten bastant?

E: Els post-its aguanten bastant.

O: Ah, no, no, jo no ho dic per…

E: Ah, per la gent…

O: Per la gent, o per si s’acceptaria deixar-ho allà, 
és acceptar que el visitant que hi vagi, clar…

E: … També pugui fer el seu post-it.

L: A vegades els museus els veus que han de tenir 

una mica justificació de les coses, en general, i so-
bretot per la gent. Potser faltaria una mica més de 
didàctica, no?

A: Ah, mira aquest… 

G: Aquest el vaig posar jo perquè són dos perso-
natges que en principi estan junts però que estan 
mirant cap a llocs diferents. No sé com es deia el 
quadre, però no parlava de res i a mi el que em va 
evocar era el tema de la soledat, quan encara que 
estiguis a prop d’algú si aquest algú no t’està mi-
rant i tu no estàs mirant-lo és com si no hi fos.

E: Com al metro.

O: I com al museu.

L: Exacte.

A: I no recordes el títol de l’obra?

G: Crec que no tenia res a veure amb cap sentiment, 
no sé si era el nom d’algú o alguna cosa així. Quan 
el vaig veure el primer que em va evocar va ser 
aquesta sensació. I el quadre em va agradar, la ve-
ritat, aquests quadres que aconsegueixen transme-
tre’t un moment, de reflexió...

L: Seria fantàstic tenir un poema visual d’en Bros-
sa al costat d’aquest. Sempre trobo que falta algu-
na cosa, sóc una mica punyetera, perquè totes les 
notes que tinc acostumen a ser de falta això, falta 
allò altre, jo li afegiria, no crearia una acumulació 

de coses però si quatre punts que enriqueixin una 
mica més tot el conjunt. Ara m’estic adonant que 
quasi tots els post-ists que vaig posar van ser en 
plan “i perquè no posem això en comptes d’això?” 

A: “Ser català és una línia expositiva?”

G: És que estic una mica cansada, tots els catalans 
van junts però és que potser estan parlant de coses 
que no tenen absolutament res a veure els uns amb 
els altres. Aquest cas em sembla que era els de Dau 
al Set que estaven com tots junts…

L: Dau al Set en va recollir moltes… al principi 
quan vam entrar a la sala ens vam acollonir, vam 
començar pels de Dau al Set, va ser “entro a la sala 
i he de criticar tot això!”, però comences a ficar-t’hi 
i al final va ser molt productiu, és molt curiós.

J: Que pogués donar tant de si, no?

L: Sí sí, es que hay chicha. “Trobo horrible aquest 
Cuixart, l’Abelló en té algun de més orgànic amb la 
resta del conjunt”. A mi aquest em semblava horro-
rós allà al mig com si fos una taca asquerosa.

E: Recorda una mica a Gauguin. Gauguin és el dels 
lliris blaus? O Van Gogh? Sempre els confonc. Gau-
guin, no? Gauguin. Doncs jo em vaig quedar im-
pressionada dels quadres que almenys hi ha un dit 
de pintura. Això no em sona de res…

L: Això va sortir de Dau al Set, que tot són homes, i 
hi ha una dona fantàstica que es diu Amèlia Riera i 
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que a més encara està viva i que és una passada de 
persona, crec que hauria de tenir més considera-
ció, perquè és de tota aquesta generació i és mag-
nífica. 

J: Un altre dels criteris museogràfics.

L: Però és que a més no és només al Museu Abelló, 
és a tot arreu. He posat l’exemple de l’Amèlia per-
què és el que conec però, on són les dones que tam-
bé hi eren?

A: I avui és el mateix? Avui estan les dones?

G: El cupo y ya está.

L: Encara hi ha una diferència molt gran. 

G: A vegades hi ha una obra de la Valldosera que es 
cola, però això de fer tota una exposició que parli 
de només una dona, costa moltíssim. 

E: Aquesta és meva. “Cuentos de la Alhambra” de 
Washington Irving. Jo em vaig basar molt en llibres 
perquè a mi m’agrada molt llegir i les escultures, 
com que jo he fet escultura em criden més l’atenció 
que la pintura i vaig agafar un llibre per suggerir 
el llibre, és a dir fer la visió a través d’un llibre. 

G: “Fa por tot el conjunt”.

O: Això ve motivat per alguna raó concreta o un 
quadre en concret, o tot el museu directament?

L: Això era un apartat molt petit en plan els clàs-
sics, on estava aquesta que vas posar tu, la Alham-
bra, i eren com els grans mestres i està així petit, 
fosc, i se suposa que és un racó especial que t’ha 
d’infondre un respecte pels grans mestres, i a mi 
em semblava un lloc súper tètric, i a mi més que 
respecte això em feia por, però tot en general.

A: “Si no fos per les primeres avantguardes li dona-
rien tanta importància?”

G: En el text del museu hi posava “Paral·lelament a 
les primeres avantguardes a Europa, aquí a Cata-
lunya…”. Una altra vegada el rotllo, i jo vaig pen-
sar que amb això de dir “paral·lelament” ho estan 
com reafirmant, és una reafirmació.

J: Sí, establir comparacions per tal de promocionar 
una cosa. És un recurs molt habitual aquest.

G: És un recurs per dir “aquesta exposició és im-
portant”, no?

O: Els textos d’una exposició sempre diuen que 
l’exposició és important, és fotut això, podria ser 
una altra cosa, podríem pensar altres maneres. És 
a dir també hi ha la funció d’una exposició, la fun-
ció d’una exposició és que tot el que poses a dins és 
important?

G: Potser no.

O: Potser és per debatre o perquè generi controvèr-
sia, o potser és perquè és un conflicte.

J: O quan presenten retrospectives.

O: Una retrospectiva és tot el més important d’un 
artista. Hi havia un artista que exposava tota la 
seva obra des de que tenia 0 anys fins a l’actualitat 
quin era?

A: Peter Friedl.

O: El Peter Friedl, que tenia tots els seus dibuixos, 
i ho deia en aquest sentit, qualsevol cosa a casa 
meva va a una retrospectiva, i desafiar això que a 
la retrospectiva només hi hagi la cosa important.

G: El virtuosisme manual és el de menys. Quan em 
vaig començar a dedicar a l’art contemporani vaig 
haver de trencar moltes barreres socials de mol-

ta gent que et diu: “això ho pot fer qualsevol, això 
no té cap valor, és que avui en dia els artistes...” i 
aquest és un discurs que quan et fiques en el mun-
dillo de l’art una miqueta desapareix però a la que 
surts una mica i et trobes amb l’amic que..

A: I has hagut d’explicar-ho alguna vegada això?

G: Moltes vegades.

J: De fet, és el gran repte.

A: Com ho expliques?

G: Al principi m’enfadava i ho defensava, i pensa-
va “però si un té una bona idea no cal que sigui un 
virtuós de les mans, perquè això avui en dia tu fas 
una foto i serà millor que qualsevol pintura”, co-
ses així. Ara dic “si vols discutir del tema, discu-
tim”, però m’esgotava. Al final dius “realment jo no 
t’haig de convèncer”.

J: Ara he estat fent pràctiques a Sinapsis, que estan 
fent un projecte educatiu en un institut i una esco-
la, i jo estic fent una mica com el seguiment, entre-
vistes als participants, i la directora d’educació in-
fantil del CEIP deia que qualsevol nen que anava a 
l’escola tot el que feia eren obres d’art. De fet això 
és intrínsec a les escoles.

G: I s’ha de lluitar una mica contra això, perquè no-
saltres hem tingut problemes amb alguns col·legis 
que han vingut al MACBA, que fan coses de taller 
i ja ho volen exposar al Museu i dius “no”. Jo crec 
que fer art és un procés intel·lectual, i un nen es pot 
inspirar, tu li pots treure creativitat, tu pots fer que 
aquest nen es desenvolupi, tu pots fer que aquest 
nen creixi, que experimenti amb les seves sensaci-
ons, però això no vol dir que estigui fent un procés 
intel·lectual.

A: L’art no pot existir fora de processos intel-
lectuals?

G: Però és que tot ho és, no? Quan som adults...

O: Aquí està el debat de què entra dins un museu i 
què no, que és súper complexe.

E: Jo m’he trobat en situacions encara més dures 
d’amics que fan una exposició en el centre cívic, i 
et diuen que el vagis a veure. Jo faig l’esforç d’anar-
lo a veure per no perdre l’amistat, per no enfadar-
nos, i llavors “què et sembla això?”, i comencen a 
parlar i tenen un rotllo filosòfic enorme, que a un 
el vaig fer enfadar, li vaig dir: “Mira, talla el rotllo i 
pinta més”. Segons com t’ho miris sí que és bo que 
hi hagi una filosofia,  però per un altre costat hi ha 

d’haver molta matèria. És com els diamants, per 
aconseguir un diamant s’han de remoure tones de 
terra.

G: Evidentment, quan tu dius “pinta més”, evident-
ment, però aquesta persona segurament quan està 
pintant està pensant en coses.

E: Jo quan pinto no penso en res, si vols que et di-
gui la veritat. No penso perquè ja ho tinc tot fet, és 
a dir, jo sé el que vull.

A: “Vull més d’això!”

L:  És una sala dedicada a l’art gràfic, la sàtira, i jo 
crec que a nivell popular és una cosa que a la gent 
li agrada molt i ho trobo a faltar en els museus.

E: Del Shakespeare, “Somni d’una nit d’estiu”, que 
era el banc aquest, el sofà aquest modernista.

L: Un indici japonès o xinès, són molt importants, 
estàvem a una sala on tot era modernisme, i des-
prés quan vam anar a casa de l’Abelló vaig trobar 
que hi ha moltes coses xineses, japoneses, impor-
tants per entendre el modernisme. Penso en col-
locar un objecte oriental que pugui fer de mirall 
entre allò pictòric i allò material.

O: La diferència entre la casa i el museu és radical 
en aquest sentit, el tipus de plantejament exposi-
tiu. Per una banda és com seleccionar ben bé les 
obres que s’han de veure d’una manera autòno-
ma, situar-les aquí a les sales blanques, i l’altre és 
com una mena d’espai amb objectes barrejats, amb 
qualsevol tipus d’element i material i obra.

A: “Si us plau no sexe”.

E: Ah, si, ja me’n recordo d’aquest.

A: “Violació”

O: Ah, és una violació, val, no m’hi havia fixat.

E: Quin instint, quin instint.

G: Violació, mare meva.

O: L’anul·lació del cos en el museu d’alguna mane-
ra. No pots seure, i evidentment no pots follar.

E: Jo a Nova York em vaig trobar dos tios que es van 
colar per una porta que van trobar oberta, i van 
anar corrents i els van fer fora.

L:Venint cap a aquí parlàvem d’això precisament…
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EVA:
En presentar els objectes faig un primer tram que 
és el de la meva família. El barret és del meu besa-
vi. Aquesta figura també, nosaltres li diem “Jazz”, 
amb dues zetes. La cullera d’or me l’ha deixat el 
meu pare, la cullera, la forquilla i tot l’equip. El 
meu pare m’ha alimentat amb una cullera d’or. 
Aquesta és una obra seva que a mi m’encanta, es 
diu “El Discóbolo”, i és quatre vegades més gros 
que la foto. És una làmina de ferro, hi ha el disc 
per llançar i la mà, a més a més és foradat. De nena 
sempre hi posava els dits, és foredat i en certa ma-
nera et pots integrar a dintre de l’obra. 

Aquestes són obres meves: una és una pinta, es 
titula em sembla “Globalització” i és un producte 
xinés que té la qualitat d’un misto. La peça de sota 
és “Madrid 11M”. Commemora precisament els 
atemptats. Jo sempre vaig preguntant “per què?” 
en diferents tractaments, és a dir perquè no tenim 
amor. A Nord-amèrica et regalen roses roges als 
enterraments, per què? És això, un tram tallat, tota 
l’estona és el mateix i em va fer gràcia perquè jo 
em cartejo amb una monja i ella en veure el llibre 
va dir: “Saps què va dir el Papa quan va conèixer al 
que li va fer l’atemptat?” Era un turc. No va dir ab-
solutament res, es va limitar a escoltar-lo i al final 
li va preguntar: “Per què?” Tot el que ell va dir. 

Això són els carnets, els meus carnets d’identi-
tat. Aquesta és una foto meva de quan jo era una 
nena, devia tenir uns 18 anys i me la va fer un pro-
fe que em feia pànic, és a dir jo sofria quedant-me 
sola amb ell, va passar el temps i una companya em 
va enviar una carta: que havia obert una joieria, 
que li portés coses… La vaig anar a veure i com que 
teníem molt rotllo per dir-nos ens en vam anar i 
vam xerrar, i em va dir que aquest profe va intentar 
agredir-la sexualment i va passar un calvari horro-
rós perquè no volia que anar a aquella classe però 
ningú se la creia. I quan ella m’ho va dir jo li vaig 
dir: “Jo et crec”, perquè a mi em feia por, igual ara 
ja és mort. Llavors hi ha la foto de la meva àvia amb 
la família. 

Jo m’he basat per escollir els objectes en tres co-
ses. Una és el souvenir, que vam estar parlant de 
quins objectes són souvenirs i quins no són souve-
nirs, i llavors tot això són souvenirs. Aquest és dels 
Rolling Stones quan van actuar a Alemanya, el lli-
bre són els que van fer l’anagrama, surt aquí l’ana-
grama. I llavors aquest em va fer gràcia perquè al 
principi vaig pensar que podria ser autèntic, però 
no, és fals i aquí tens el plomet que t’ho diu, que se-
gur que anava amb un document que deia que és 
una falsificació, una verdadera còpia d’un autèntic, 
i aquí tens el numero 140, és tot un delicatessen del 
souvenir. Aquest també és un souvenir, aquest no 
té numeració, té autenticitat però no –me’l va do-
nar una noia xilena que li vaig estar fent les pare-
lles lingüístiques del català i m’ho va regalar per-
què va veure que a casa teníem molta arqueologia 
i deia “aquests els guardo quan veig que una per-
sona que té sensibilitat, que aprecia les coses”, i 
com que l’aprecio molt i a més m’agrada l’he portat 
aquí. I aquest és una ampolla que vam trobar a Llo-
ret que és d’alcohol, el que passa que vol ser un tò-
tem, és a dir, és el souvenir del souvenir del souve-
nir. La gorra aquesta és el souvenir de “L’auca del 
senyor Esteve” que es representa cada any a Gra-
nollers, hi vaig participar i em van regalar la boi-
na. El que passa és que em fa gràcia perquè està es-
crita i és una boina. I aquest me’l van regalar que 
també el van portar de Jamaica o així, que el Mic-
hael Jackson havia portat precisament gorres com 
aquesta i com que és un tio que a mi a part del que 
hagin dit m’agradava... Aquest és un souvenir molt 
curiós perquè li van regalar a una amiga però està 
en japonès, és per fer una bossa de patchwork i em 
va fer gràcia perquè vaig dir “això no ho puc fer”. 

Sobre els objectes
És el souvenir absurd. Me’l va donar, va dir “com 
que tu saps cosir…”. Llavors a l’altra banda hi ha 
aquella mena d’ocell que també és d’aquests paï-
sos, d’Haïti i tota aquella zona, i està fet amb pa-
per de diari, és un botellín per posar-hi el cava o 
una ampolla de vi. ¿Es arte o no es arte? Totes les 
peces, totes, plantegen això, aquest dilema, què en-
tra en el  museu i què no entra en el museu. I lla-
vors l’últim, el que engloba tot el que havíem par-
lat, què era el cànon, què és bell i què no és bell,  
què està estructurat i què no està estructurat i cada 
un jo suposo que va explicant.

Les sabates només les he portat un cop, llavors 
és una mica el sentit fetitxista de la sabata. Les vaig 
portar un cop i vaig lligar i tot. Aquestes sabates 
són d’abans de les plataformes que es porten ara, 
les vaig comprar fa deu anys i em van costar 5 eu-
ros. I vaig dir: “Un calçat tan fetitxista com aquest 
me’l poso”. Sí, sí, funciona, funciona. La moto la te-
nia per allà i mira l’he posada, no sabria dir-te per-
què, és un objecte que és un pongo. Aquests dos: un 
és l’escriptura del papa Joan Pau II, que ha estat 
beatificat, i al costat és l’escriptura d’un noi que és 
un pertorbat mental, i parla per si sol trobo. He por-
tat aquest trasto. Jo suposo que era una deixuplina, 
un castigador, suposo que es penjava aquí una bola 
amb punxes i te’l penjaves i diguem que t’amarga-
va el dia. I llavors he portat aquesta peça, un colla-
ret, la perla té una història molt llarga. Va ser Juli 
Cèsar que era un aficionat a les perles, va invadir 
Bretanya només per les perles, i es va posar al llit 
de Cleopatra només per les perles, en realitat tota 
la història va així, i ell mateix va fer un gran abús 
de perles i no podia lluir-s’hi i les va prohibir a tot-
hom excepte a una classe elevada, és a dir la seva 
i els seus amiguetes i ja està, això es va mantenir 
tota l’edat mitjana fins el 1800 i en tot aquest perío-
de mitjà només portaven perles les dones casades i 
ben casades, i hi ha un quadre que sempre m’havia 
cridat molt l’atenció del segle XV, hi ha una noia 
que està així amb els cabells rossos tirats així plo-
rant i el títol és “El collar de perlas roto”. En rea-
litat el collaret trencat vol dir que acaba de fer el 
primer servei com a prostituta i plora perquè ella 
vol un matrimoni com totes les altres dones i no ser 
la dona de tots els homes. Al 1800 les perles es por-
ten en un collaret amb una sola volta al matí, dues 
voltes al migdia i al vespre tres voltes, i això engan-
xa amb els anys vint que es va posar tant de moda 
portar perles que les portaven lligades, i era per-
què estaven protestant com a dones i que en comp-
tes de portar un collaret de tres voltes que era el 
reglamentari s‘hi feien un nus i ho portaven pen-
jant. Va ser l’eslògan de les feministes dels anys 20. 
He portat els segells, l’absurditat extrema del col-
leccionisme. I he portat la mantellina de no sé qui. 
És una mica pel burka, els draps, les matellines, 
els vels. Aquí teniu un altre perquè. Aquesta peça 
tots diríeu que és un Dalí i és de la casa Cebres de 
porcellana. Jo ho vaig guardar perquè sembla una 
signatura d’en Dalí i jo suposo que li van demanar 
però no ens ho van saber explicar perquè no.

Aquesta l’he fet per a la exposició i és una mica 
de qui dóna corda o cap a on va la corda. 

LILIANNA:
En relació amb la família, jo he portat una foto de 
la meva mare. La vaig perdre fa tres anys i, a part 
que s’assembla físicament, a mida que van passant 
els anys m’hi assemblo més. Totes les coses que 
portem al cap i a la fi tot són homenatges, llavors 
dic: “Bé, què podria estar en un museu?” Home, 
doncs en primera instància, vaig pensar, el primer 
que se’m va passar pel cap va ser la meva mare. Al 
cap i a la fi és la persona que m’ha criat, que m’ha 
ensenyat coses, que sóc una mica com sóc per ella, 

a part de per moltes coses, doncs per ella. Després 
vaig dir: “No és tan esbojarrat portar una foto de la 
meva mare”. Tengo los mismos ojos saltones. 

He portat la ràdio aquesta cutre. Curiosament, 
me la va regalar un company de feina que es col-
leccionista d’objectes de la Segona Guerra Mundi-
al, només dels aliats, i s’està realment construint 
un museu. Tot forma part d’una estètica, però vo-
lia parlar d’això dels grans museus que parlen del 
buen diseño, doncs portem també el mal disseny, 
perquè això és un intent de reproduir un estil des-
contextualitzat totalment perquè a més a més està 
mal fet, amb mals materials, i té reproductor de cd, 
que dius... Com a contraposició volia posar al costat 
un tocadiscos que tenim a casa que es un d’aquests 
de pícnic dels anys 60, Cosmos, que és preciós i 
que té un disseny boníssim i segueix funcionant i 
és una passada. És tan cutre, cutre, un rollo Mia-
mi surf, por eso me gustaba, a mí me gusta mucho el 
rollo psycho beach party. 

Això ho hem posat a última hora, és on portà-
vem les coses, es el otro elemento de souvenir, el 
Joan i jo portàvem bosses, aquesta ens la van donar 
ahir al Sónar, i l’altra bossa és una bossa que vaig 
comprar al costat del cementiri de Montparnasse a 
París, que estaria dins la línea aquesta del souve-
nir amb cert gust cultural i finet que és la bosseta 
amb un fragment sobre “El mussol” de Guillaume 
Apollinaire, del “Bestiari”. Hem vist que portàvem 
dues bosses i és que no els teníem pensats com a 
objectes, però de cop i volta ho hem vist. El llibre 
de “Ghost world” perquè la cultura gràfica i de cò-
mic forma part de la nostra realitat i algun dia ar-
ribarà als museus, i de fet ja hi és cada cop més, 
i és el meu petit homenatge al Daniel Clowes. He 
portat “Ghost world” perquè és la que coneix tot-
hom, hi ha la Barcelona de les tendències, tothom 
“Oh Daniel Clowes”  i la gent no s’hi fixa que té una 
trajectòria molt bèstia anterior a “Ghost world”. I 
el de Josep Uclés perquè és un altre petit home-
natge a totes aquelles persones que treballen al 
món de la cultura. Aquesta senyora és la meva jefa, 
i és la meva mentora de fet. Jo he començat a tre-
ballar molt joveneta, encara no he finalitzat els es-
tudis, i ho he après tot amb aquesta dona, que per 
mi és una eminència, però no rebrà el reconeixe-
ment el dia de demà que molts altres, i ho sé per-
què aquestes coses funcionen així. És una persona 
que també ha tingut les seves dificultats, s’ha bara-
llat amb mig món per poder aconseguir fer exposi-
cions i coses a Girona i per a mi és un exemple a se-
guir i és un referent primordial, ha fet moltíssimes 
coses i sempre s’ha mantingut molt al marge, ha si-
gut molt humil, molt reservada. És un homenatge a 
aquests mestres, i de fet volia portar que tinc guar-
dats a l’ordinador molts articles que feia a La Van-
guardia, posar una foto seva amb varis articles i el 
llibre aquest que de fet me’l va dedicar a mi, me’l 
va regalar.

GRETA:
Al veure l’impressionant col·lecció del senyor Abe-
lló hi va haver algunes obres que em van cridar es-
pecialment l’atenció, per exemple les vitrines 
plenes d’estatuetes africanes, mesoamericanes, et-
cètera... Això em va portar a reflexionar sobre quin 
posicionament adopta un col·leccionista quan ex-
treu aquestes peces del seu entorn -i del seu ús, 
que potser era ritual, màgic, quotidià, etcètera... - i 
les resignifica a una vitrina on perden totalment el 
seu significat original i n’adquireixen molts altres. 
Per posar sobre la taula el debat he portat dos fi-
gures antigues autèntiques, trobades a l’antiga Te-
nochtitlan, a sota de la casa dels meus avis, peces 
que poden estar perfectament a qualsevol museu 
arqueològic nacional. En segon lloc he portat una 
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màscara que està feta d’una pedra molt atractiva 
que visualment ens fa  pensar en un objecte de va-
lor però realment gairebé no té valor monetari, no-
més manual. Mèxic ven l’il·lusió de luxe al turisme 
europeu, la possibilitat d’obtenir la grandesa de 
l’imperi azteca per la decoració de la llar. D’altra 
banda he portat un llibre de Francis Alÿs per re-
flexionar el perquè o la diferència existent entre 
un mexicà que fa alguna activitat artística és consi-
derat artesania i en canvi quan un europeu fa art a 
Mèxic és considerat art d’avantguarda. 

Aprofitant la llibertat que ens heu donat als par-
ticipants m’he permès la llicencia de portar dues 
obres de dos artistes barcelonines, la Tamara Díaz 
amb un projecte on reflexiona sobre el cos i la be-
llesa i Esther Milena amb un gravat. Les dues pe-
ces s’han fet entre el 2009 i el 2010. Aquestes obres 
les he seleccionat per posar sobre la taula el debat 
sobre els circuits artístics i el què entra o no dins 
d’aquests cercles. Tant la Tamara com l’Esther te-
nen problemes alhora de mostrar la seva obra, de 
donar-la a conèixer i d’explicar-la. Encara que te-
nen una producció diametralment diferent les 
dues tenen problemes semblants alhora de divul-
gar l’obra en la que creuen. Per finalitzar m’agra-
daria parlar dels diaris que he portat, La Vanguar-
dia i El País, els exemplars del 19 de juny de 2010, 
avui. He portat dos per intentar donar una mica de 
diversitat ideològica però el més important és que 
comparteixen dues notícies en portada, la mort de 
José Saramago, un premi Nobel i per mi un dels 
grans filòsofs  i escriptors del segle XX. He trobat 
adient aquesta notícia perquè per a mi l’art és, da-
vant de tot, pensament i reflexió i Saramago va ser 
un mestre de totes dues coses. L’altra notícia im-
portant es que el FMI ha decidit donar suport a la 
crisis econòmica espanyola, aquest fet m’ha portat 
a pensar en com sempre correm el risc de reflexio-
nar sobre l’art com si fos un ens autònom, un ens sa-
grat al marge del món profà, que no nota si el bar-
ril de petroli puja o si el FMI decideix això o allò, 
però en realitat l’art no està aïllat i crec que no es 
gens positiu oblidar-nos del paper de reflexió, de-
bat, crítica i replantejament que ha de tenir l’art a 
tota societat, i més a una societat en crisi.

JOAN:
Jo he portat dossiers educatius. Els primers són 
del CCCB, no en totes les exposicions he treballat 
jo, algunes sí, altres els he agafat directament de 
les oficines, i els altres són del Museu d’Història de 
la Ciutat. La cosa curiosa és que pel que fa al CCCB 
l’exposició va canviant però l’estructura i bona 
part del contingut dels dossiers educatius és el ma-
teix, és molt curiós: veus que es presenten algunes 
activitats que tindrien més a veure amb unes expo-
sicions que amb altres, com una mica es fan aquest 
tipus de projectes. Parlàvem de la reproducció, la 
dels dossiers mateixos. En l’altre cas, el del Mu-
seu d’Història, vaig començar aquest any a treba-
llar així puntualment fent visites, i el que és més 
curiós és que a més a més de repetir el contingut, 
són pràcticament iguals si compares els de primà-
ria i secundària. Compares els dos i, a més de ser 
molt semblants els continguts… Aquest almenys 
té en compte el perfil de l’estudiant. El del CCCB 
es divideix en dues parts, una primera part que és 
el text introductori del catàleg i després la segona 
part que són activitats per fer a l’escola i és pràcti-
cament el mateix en cada una de les exposicions. I 
el del Museu d’Història també són dossiers que po-
dem treballar una miqueta, si veiem que els nanos 
parlen molt els hi fem llegir un text però també són 
dossiers per treballar després de la visita. S’esta n 
utilitzant actualment, no sé des de quan fan que no 
es renoven. No els utilitzo, faig les visites i als pro-

fes els hi dic “mira, teniu això”. Una de les parts 
fonamentals que hauria d’haver a l’exposició és 
l’educació.

ORIOL:
Jo porto una foto del meu pare. El meu pare també 
va morir fa poc temps, fa tres anys, i la relació ha-
via estat també bastant problemàtica a l’adolescèn-
cia, els meus pares es van separar… Té molt a veu-
re amb l’art directament aquesta foto, perquè és un 
sopar a Frankfurt, que havíem anat a veure la Ma-
nifesta de Frankfurt el 2002 o el 2003 devia ser, i lla-
vors anàvem cap a Kassel, i era un viatge que jo vo-
lia fer pel meu interès propi i ell es va sumar, em va 
preguntar si podia venir i va ser un viatge com de 
retrobament molt maco. Va ser de les últimes expe-
riències molt agradables que tinc amb el meu pare 
i té que veure directament amb l’art, amb la cosa 
que no trobaràs a la galeria d’art, que no trobaràs 
a l’exposició, per això pensava que era significatiu 
portar-la.

Aquest objecte que és més intuïtiu que altra 
cosa. El lloc on treballo és una taula i just davant 
tinc una paret on vaig penjant coses normalment 
relacionades amb el treball, i tenia penjant una 
multa de trànsit i aquesta multa la tinc també en 
plan fetitxe perquè m’agrada molt. És la primera 
vegada que vaig veure el meu cotxe fotografiat des 
d’una càmera d’aquestes de radar –és una foto sú-
per bèstia–, aquesta cosa d’excedir la velocitat per-
mesa, sempre anar més ràpid del que toca… m’hi 
sento com identificat, en el sentit que sempre in-
tentes fer moltes coses alhora i per algún lloc pe-
tes, i a vegades et capten des de l’aire i et diuen que 
anaves a més de la velocitat permesa. A nivell de 
museu tot aquest discurs que el museu presenta co-
ses que estan bé, que són correctes… doncs presen-
tar una multa precisament del comissari de l’expo-
sició... •
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INAUGURACIó
Revetlla a peu de l’Aparador

Divendres
  16 de juliol de 2010

a les 20:00 h

Estrella convidada:

Masacre 
(50’s rockabilly-trash)

Viatge gratuït Barcelona – Mollet en autocar
Des de la plaça Can Fabra (C. Segre, 24 – 32).

(Parada de Metro Sant Andreu – Línia 1)

Sortida: 19:30h
Tornada a Barcelona a les 22h

L’APARADOR és visible durant 24 h, 

els 365 dies de l’any, faci fred o calor. 

A tan sols 3 minuts de l’estació  

de Mollet (Rodalies RENFE)   

i a 20 minuts de l’estació  

de Barcelona – Passeig de Gràcia.

Museu Municipal Joan Abelló

Berenguer III, 122. 

08100 Mollet del Vallès

T. 93 544 50 99

F. 93 593 32 75

museuabello@molletvalles.cat

www.museuabello.cat

Col·labora:

L’
Aparador, la façana transparent del Museu Abelló, 

és un espai d’exposició que es basa en l’expectativa 

d’immediatesa entre la mostra de projectes artís-

tics i la recepció per part dels vianants. Però la interrelació 

del museu amb l’espai públic, i la de la institució museística 

amb la societat en general, és força més complexa i realment 

va més enllà de la substitució d’un mur per un vidre.

Amb el cicle «De com convertir un museu en arena» prete-

nem indagar en aquesta dimensió social del museu i incidir, 

per mitjà de la producció de diferents projectes artístics, en 

les diferents implicacions que té definir el museu en relació 

amb la col·lectivitat i com a institució pública.
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De com convertir un 
museu en arena
El museu com a espai públic. 
Pràctica artística i contextos socials.

Ajuntament
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