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1 Catàleg exposició « Ignasi Aballí. 0-24h», Barcelona, Macba, 2005, p. 29. 
2 
www.elcultural.es/noticias/buenos-dias/Ignasi-Aballí/3131 

 
 

Recursos 

http://www.ignasiaballi.net/ 

http://oralmemories.com/ignasi-aballi/ 

http://visor.artium.org/visor/imagenes_web/020700/020705/Artium020708_1.pdf 

http://www.davidgtorres.net/spip/spip.php?article1 

http://www.elcultural.es/noticias/buenos-dias/Ignasi-Aballi/3131 

http://www.elcultural.es/revista/arte/Ignasi-Aballi-la-obra-abierta/16129 

 

Fragment de l’obra Film Proyección: http://vimeo.com/106054111 

 
Activitat relacionada amb l’exposició:  

Encontre amb Ignasi Aballí. 29 de maig a les 19 h. Entrada gratuïta.  
Imprescindible reservar a artistica01@esbaluard.org  
 

Agraïments:  

Ignasi Aballí, Àngels de la Mota, Antoni Estrany, Víctor Pérez,  
Galeria Estrany de la Mota, Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates de l’exposició: 18/03/2015-07/06/2015 

 

Horaris del museu: 

Dimarts a dissabte de 10 a 20 h. 

Diumenge  de 10 a 15 h. 

Dilluns tancat 

Plaça Porta Santa Catalina, 10-07012 Palma T +34 971 908 200 museu@esbaluard.org  www.esbaluard.org 

 

 

             

 

 

GABINET 

IGNASI ABALLÍ 

 

 

 

 

 

 

Ignasi Aballí (Barcelona, 1958) és un artista pròxim a les pràctiques conceptuals que 
investiga constantment, i amb rigor, entre els límits d’allò artístic i la realitat quo-
tidiana. En la seva producció, l’atzar, les el·lipsis, la utilització de l’objecte trobat 
o el material efímer sotmès a la classificació són algunes de les línies definitòries. 
Al Gabinet presentem les obres de la col·lecció Es Baluard que suposen l’aproxi-
mació a les sèries que va començar a desenvolupar des dels anys noranta, centra-
des en els Llistats, els Inventaris i les Cartes de Colors. Juntament amb aquestes 
peces, es mostra un altre aspecte del seu treball vinculat a les investigacions sobre 
la imatge en moviment ―a través de l’obra Film Proyección (2012), cedida per 
aquesta ocasió―, per tal de donar a conèixer un exponent de la seva obra i la seva 
evolució. 
 
 
Després  d’estudiar  Belles Arts  a  Barcelona ― ciutat  on resideix i treballa en   
l’actualitat―, Ignasi Aballí inicia la seva trajectòria artística a finals dels anys vui-
tanta, un moment en què la pintura dominava l’escenari artístic. Adopta aquest 
mitjà des d’una posició crítica o si més no inconformista: traspassa els límits de la 
representació, investiga les contradiccions del mitjà pictòric ―la pintura realitzada 
a través de la intervenció de la llum solar, per exemple―, i fins i tot al·ludeix a la 
seva pròpia absència. Les referències a l’art conceptual (moviment que a Espanya 
es va desenvolupar principalment a Catalunya) i a artistes com On Kawara caracte-
ritzen la seva obra, plantejada al voltant del procés de creació i la idea. El suport 
pictòric tradicional deixa de ser l’únic llenguatge i progressivament n’introdueix 
d’altres com la fotografia, la instal·lació o el vídeo, en els quals les referències a la 

literatura i el cinema són presents. 
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La imatge es converteix en la radiografia del pas del temps, la revelació d’allò 
anònim i allò quotidià, processos que activen de nou la nostra percepció de la rea-
litat. Pintures transparents, «quadres pintats» amb pols, biblioteques buides, cà-
meres de vídeo que enregistren espais restringits en els quals res no succeeix…, 
gran part de la seva obra és fruit d’una pulsió negativa del no-res, seguint la línia 

oberta per l’artista Marcel Duchamp o l’escriptor Georges Perec. 

 
Guardonat el 2015 amb el Premi Joan Miró, Aballí ha participat a la 52 Biennal de 
Venècia (2007) i la Sharjah Biennial 8 (2007). Ha exposat a la Bayer Foundation 
(Leverkusen, Alemanya, 1993), Galeria Estrany de la Mota (Barcelona, 1998-2015), 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 2002), Museu d’Art Contempo-
rani de Barcelona (2005), Fundação Serralves (Oporto, Portugal, 2006), Zentrum 
für Kunst und Medientechnologie, (Karlsruhe, Alemanya, 2006), Fundació Joan 
Miró (Barcelona, 2008), Det Nationale Fotomuseum-Det Kongelige Bibliotek 
(Copenhague, Dinamarca, 2010), Frac Lorraine (Metz, França, 2010), Artium de 
Álava (Vitòria, 2012), Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago de Com-

postel·la, 2012), entre altres.  

  
La seva obra es troba representada a les col·leccions del Centro de Artes Visuales 
de Cáceres, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid),  Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de 
Palma, Centro Andalúz de Arte Contemporáneo (Sevilla), Domus Artium de Sala-

manca (Madrid) i Museo Patio Herreriano de Valladolid. 

 

OBRES 
 

Llistats (30 Colors), 2010 i Llistats (% II), 2007 

Col·lecció Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

 
La paraula convertida en imatge defineix la sèrie titulada «Llistats», iniciada el 
1997 i a la qual pertanyen les dues obres de la col·lecció d’Es Baluard. L’excés 
d’informació dels mitjans de comunicació a què la societat es veu exposada és 
utilitzada per Aballí com a recurs. Recopila i col·lecciona imatges i textos ―retalls 
extrets dels diaris― amb la finalitat de revelar aspectes invisibles a la nostra mira-
da ja habituada. Des d’una perspectiva crítica, Aballí analitza i reconstrueix la 
relació entre concepte i representació, entre l’objecte i la paraula, fet que evi-
dencia la peça Llistats (30 Colors) de 2010, una nova manera de representació del 
color partint dels retalls dels diaris. La sèrie de llistats fa referència a persones, 
ferits, morts, ideologies, països, artistes, cinema…, fins i tot percentatges, com a 
Llistats (% II) de 2007, la primera versió del qual va realitzar entre el 1997 i el 
2003. En aquesta ocasió, el contingut són les estadístiques i els percentatges, les 
xifres, un símbol universal que ens marca cada un dels aspectes del devenir quoti-
dià. Aballí classifica i ordena cada fragment de diari, recodifica fets reals, amb un 
procés metòdic a llarg termini el resultat del qual és com una ampliació fotogràfi-

ca: 

 

 

«Amb la sèrie d’obres titulades genèricament Llistats vaig començar, en certa 
manera, com havia començat amb altres materials, utilitzant el diari com a objec-
te de la quotidianitat. El diari passa per les meves mans cada dia, i vaig pensar 
que abans de llençar-lo al fems podria utilitzar alguns dels seus elements. Vaig 
reflexionar sobre quins eren els continguts que em servien millor per representar 
la realitat sense concretar-la, sense que perdés objectivitat, sense limitar-la a un 
temps, a un dia concret. Vaig començar a retallar les quantitats de tota mena que 
apareixien a les notícies i després les vaig ordenar per grups, per exemple, segons 
la quantitat de  persones, ferits, morts o desapareguts, segons els períodes de 
temps, la quantitat de diners, etc. Quan veia que tenia prou elements d’una pa-
raula o d’un grup, començava a composar un collage amb els retalls. El collage fa 
la funció de negatiu en la fotografia. Escanejant-lo obtinc una imatge digital, una 

imatge fotogràfica.»1 

 

Film Proyección, 2012 
Cortesia de l’artista i la Galeria Estrany de la Mota, Barcelona 

 

La llum i el reflex són elements d’allò real que han interessat de manera progres-
siva a Aballí. Amb aquesta peça mostrem l’evolució del mitjà cinematogràfic en la 
seva obra, present des de finals de la dècada dels noranta i que arriba per dues 
vies: mitjançant la utilització d’elements propis del mitjà com a recursos en el 
seu treball ―la sinopsi, el cartell o els crèdits, com és el cas d’un dels primers 
treballs titulat No movie (1998)― o com a objecte d’una anàlisi exhaustiva del 
cinema  com  a  productor  d’una  nova realitat,  qüestió  plantejada  a  Film  Pro-

yección. 

 

En aquesta obra, Aballí interfereix entre l’espectador i la pel·lícula i se situa amb 
la càmera entre un feix de llum emès pel projector i la imatge resultant sobre la 
pantalla, amb la qual cosa substitueix així el contingut de la pel·lícula per la llum 
que emet la pel·lícula mateixa quan es projecta. L’artista parteix del documental 
Man on Wire, dirigit per James Marsh, que tracta de Phillipe Petit, un jove funàm-
bul francès que el 7 d’agost de 1974 va aconseguir fer realitat el seu somni: cami-
nar durant una hora per un cable col·locat entre les dues torres del World Trade 
Center de Nova York. Un acte que per a Aballí presenta paral·lelismes amb la 
pràctica del creador en si, i que és un exemple «de com treballem molts artistes, 
sovint esperant molt de temps per poder realitzar un projecte que no té un sentit 
productiu o útil molt clar, plantejant-nos propostes que en principi pareixen invia-

bles, però que amb la insistència i la passió es poden arribar a realitzar».2 

Mentre es projecta Man on Wire (2008), l’artista enregistra en 16 mm, durant 90 
minuts, els canvis de llum derivats de la successió d’escenes i els converteix de 
nou en pel·lícula. Altera i qüestiona el factor narratiu del mitjà, la «realitat» fic-
cional resultant, i ens ho planteja a través de la pràctica cinematogràfica matei-

xa. 

 


