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Liberxina. Pop i nous comportaments artístics, 1966-1971 posa el focus sobre les 

revolucions culturals succeïdes al voltant de 1968 i mostra com l’art es converteix en 

un agent de transformació dels valors tradicionals.

La mostra aborda les propostes artístiques que es van produir a Catalunya en aquest 

període, ara fa 50 anys, propostes que compartien els ideals de renovació generacio-

nal, llibertat i revolució que van esclatar en diversos nuclis internacionals. 

Aquesta és la primera d’una sèrie d’exposicions del Museu Nacional que es proposen 

investigar fenòmens i marcs temporals concrets amb l’objectiu de emprendre una lec-

tura analítica de l’art català de la postguerra i la segona avantguarda a Catalunya.

Del 15 de novembre de 2018 al   
22 d’abril de 2019

Organitzen i produeixen: Museu Nacional d’Art 

de Catalunya

Comissaris: Alex Mitrani i Imma Prieto

Patrocina: Agrolimen

Norman Narotzky. I am a Man, 1968-1969 . Col·lecció Norman Narotzky
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L’exposició posa en relació les diferents formes d’avantguarda que van coincidir en aquest moment 

clau: el pop, la nova figuració o la psicodèlia, la desmaterialització de l’art de l’objecte i les primeres 

passes de l’art conceptual. Va ser un moment de replantejament ètic i estètic que es va concretar en un 

esclat de propostes i opcions artístiques molt diverses, fins i tot divergents. L’art es fusiona amb el cò-

mic, la publicitat, el disseny o la música. Apareix un nou cinema experimental que conviu amb els inicis 

del video-art i amb els camins oberts per l’escola de cinema de Barcelona. Es formulen llenguatges nous 

i s’inaugura el paradigma de l’art conceptual.

Liberxina. Pop i nous comportaments artístics, 1966-1971 recupera figures oblidades i mostra un 

nombre notable d’obres inèdites o molt poc conegudes, i fa paleses les relacions que s’estableixen en-

tre unes obres que ens transporten a un idealisme que va transformar les consciències.

L’exposició presenta un centenar d’obres de quaranta-un creadors en formats i tècniques molt diversos 

(pintura, disseny, fotografia, cinema, performance). La seva trama lliga l’eix temàtic i les afinitats expres-

sives: no només evoca una època recent viscuda amb especial intensitat i que encara té ressonàncies 

en el present, també ens permet re-descobrir obres i artistes que havien quedat oblidats o descontex-

tualitzats.

Àngels Ribé. Acció al parc, 1969. Col·lecció de l’artista Enric Sió. Cartell per a Oriflama (coberta del núm. 70, 

maig 1968), 1968. Col·lecció particular
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Liberxina. Pop i nous comportaments artístics, 1966-1971 permet retrobar, per exemple, qui Alexan-

dre Cirici va considerar l’artista més innovador i cosmopolita de mitjans dels anys seixanta, Jordi Galí, 

junt a altres figures singulars com Silvia Gubern, Amèlia Sánchez, Guillem Ramos-Poquí, que va viu-

re a Paris i Londres, i a un dibuixant de còmic de la modernitat d’Enric Sió. Ens trasllada a uns anys en 

els quals la música i el disseny dialoguen amb les altres arts. Alhora que dissenyadors com Enric Satué, 

América Sánchez o Jordi Fornas dibuixen una estètica de la ruptura, artistes com ara Francesc Arti-

gau, Robert Llimós o Norman Narotzki, amb els valencians d’Equipo Crónica, fan servir la figuració 

amb clara intenció política i com una crítica contra la societat de consum i el poder. Abordant la crítica 

al franquisme d’una manera el·líptica a causa de la censura, es produeix una aproximació als conflictes 

polítics del moment, especialment amb el focus posat als Estats Units d’Amèrica.

És en aquest moment quan comencen a destacar artistes com Alicia Fingerhut, Silvia Gubern, Mari 

Chordà o Aurèlia Muñoz, entre altres presents a l’exposició, que realitzen el seu treball des de la volun-

tat de trencar amb estratègies i cànons del passat. Paral·lelament, uns artistes s’apropen a les visions de 

la psicodèlia, com Albert Porta (Zush-Evru), o a una sensualitat eròtica i onírica, com Eduard Arranz-

Bravo, Rafael Bartolozzi o Lluís Güell, alhora que d’altres com Antoni Llena emprenen un camí de 

renúncia radical en explorar l’art pobre.

L’anomenat per Cirici “Grup del Maduixer”, amarat d’un esperit Beatnik, realitza experiments com la 

primera obra de video-art de l’Estat espanyol, Primera mort (Jové, Galí, Gubern, Llena, 1969), una 

de les peces fonamentals de l’exposició que ha estat recentment restaurada. Es projecten també films 

d’inspiració revolucionària com Liberxina 90, de Carles Duran, que dona títol a l’exposició (Liberxina és 

un gas que incita a la revolució), Ice-cream d’Antoni Padrós o Bocaccio va a Nueva York de Gonzalo 

Herralde. Entre d’altres obres inèdites, es presenta el film After, d’Àngel Jové.

Alhora que, a Paris, Antoni Miralda, Jaume Xifra, Benet Rossell o Joan Rabascall parteixen d’un nou 

paradigma i fan servir l’experiència i el ritual d’una forma simbòlica, amb una actitud critica i desmitifica-

dora, per la seva part Antoni Muntadas i Àngels Ribé exploren el llenguatge de l’acció i, mitjançant una 

conceptualització de l’experiència, modifiquen la percepció de l’artista i l’espectador.

Els llocs de l’art són també determinants en aquests anys, no només les galeries, també els domicilis 

dels artistes, com la Casa del Maduixer de Jordi Galí i Silvia Gubern, el bar Taita o els jardins, com 

Antoni Miralda. Hazañas Bélicas (3), 1969. Gentilesa de Palmadotze Gal·leria d’Art
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Equipo Crónica. Pim-Pam-Pop, 1971. Col·lecció Rafael Tous © Equipo Crónica, drets de coautor 
Manolo Valdés, VEGAP, Barcelona, 2018

el de la casa de Vallvidrera de Arranz Bravo-Bartolozzi, entre d’altres. El París del maig de 1968 i el 

Londres del Swinging London són les ciutats de referència, en les qual artistes com Jaume Xifra, Joan 

Rabascall, Antoni Miralda, Benet Rossell o Guillem Ramos-Poquí innovaran sobre els nous compor-

taments artístics, afins a l’art de l’objecte, al diàleg amb els mass-media i amb la performance.

Potser contradictori i efímer, l’art d’aquests anys mostra la connexió amb la modernitat internacional 

lligada als nous paradigmes de llibertat i revolució; i els artistes es mouen entre la militància política i 

l’individualisme hedonista, entre la reivindicació de la pintura figurativa i les noves pràctiques concep-

tuals o immaterials.

Catàleg
L’exposició s’acompanya d’un catàleg amb textos d’Alex Mitrani i Imma Prieto, comissaris de l’exposició, 

de Jordi Gràcia, catedràtic d’història de la Universitat de Barcelona, i Àngel Casas, periodista musical.
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Liberxina aplega l’obra d’artistes i creadors de les més diverses disciplines (pintura, fotografia, cinema, 

disseny, performance, art conceptual)

LLISTA D’ARTISTES

Aguilar, Sergi

Amorós, Rosa

Arranz-Bravo, Eduard

Artigau, Francesc

Bartolozzi, Rafael

Batiste, Jordi

Carratalà, Ernesto

Chordà, Mari

Colita

Collet, Claude 

Duran, Carlos

Equipo Crónica

Fingerhut, Alicia

Fornas, Jordi

Galí, Jordi

Gubern, Silvia

Güell, Lluís

Herralde, Gonzalo

Iglesias del Marquet, Josep

Jové, Àngel

Llena, Antoni

Llimós, Robert

Miralda, Antoni

Miserachs, Xavier

Muntadas, Antoni 

Muñoz, Aurèlia

Narotzky, Norman 

Padrós, Antoni

Rabascall, Joan

Ramos-Poquí, Guillem 

Riba, Pau

Ribé, Àngels

Riera, Amèlia 

Rossell, Benet

Sánchez, América

Santos, Carles

Satué, Enric

Sió, Enric

Sobrer, Gonçal 

Xifra, Jaume

Zush / Evru

Carlos Durán. Liberxina 90 (Fotograma), 1970. Filmoteca de Catalunya



Guillem Ramos-Poquí. Collage de la quadrícula, amb números, cotxes i els Beatles, 1965. Col·lecció Guillem Ramos-Poquí
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Liberxina. Pop i nous comportaments artístics, 1966-1971
A finals dels anys 60, les revolucions socials, polítiques i culturals que van envair Europa i els Estats 

Units –el Maig del 68 a París, la Primavera de Praga o les revoltes de Londres, així com les múltiples ma-

nifestacions pacifistes i pels drets humans que van tenir lloc a diferents ciutats americanes– van impac-

tar i influenciar notablement tota una generació. A Catalunya, malgrat la dictadura franquista, es conso-

liden uns anhels de llibertat i una voluntat d’obertura cap a l’exterior. L’objectiu d’aquesta generació era 

dur a terme la revolució des d’un punt de vista cultural i existencial tal i com suggereix Liberxina/90, el 

film de Carlos Duran censurat pel franquisme que de manera simbòlica dona nom a aquesta exposició.

L’art va reflectir aquests ideals d’emancipació i, alhora es va convertir en un dels agents de canvi i de cap-

girament dels valors tradicionals. De manera estimulant i heterogènia, varen conviure les manifestacions 

de la cultura pop amb propostes fílmiques d’avantguarda situades al voltant dels creadors de l’Escola de 

Barcelona i altres grups que ens permeten parlar, no de pràctiques artístiques, sinó de comportaments. 

Aquest és el cas del grup que convivia a la urbanització El Maduixer, del grup de París o d’alguns dels 

membres que ja entrats els anys 70 seran els pioners de l’art conceptual. Ens acostem a uns anys que 

clarament esdevenen la llavor de tot allò que esclatarà amb força durant les següents dècades.

Cultura pop
A la segona meitat de la dècada dels 60 l’empenta 

d’una generació juvenil i rupturista fusiona la mú-

sica, el disseny, l’arquitectura, les belles arts, el 

còmic, l’art experimental amb l’individualisme i la 

nova consciència de comunitat. La fascinació i la 

crítica del consum i la banalitat, el rebuig del capi-

talisme i de la política representada per l’imperialis-

me capitalista o l’inici d’una consciència feminista 

són temes clau dins una confusió assumida.

Psicodèlia, somnis
La rebel·lió beat i la seva expansió psicodèlica pos-

terior estan presents també en l’art del moment. 

Si les drogues, segons Adolf Huxley, obrien «les 

portes de la percepció», l’art oferia la possibilitat de 

transcendir la individualitat i fusionar-se amb el món i amb l’altre. Els espais al·lucinants, festius i joiosos, 

ja fossin virtuals (pintura) o reals (discoteques o fàbriques) desbordaven imaginació i sensualitat.

Més enllà de la càmera
La generació de cineastes i fotògrafs sorgida a finals de la dècada dels 50 no només va apostar per no-

ves maneres de plantejar les òptiques fotogràfiques i cinematogràfiques, sinó que, ben entrats els 60, les 

Jordi Batiste (disseny). Coberta del disc de Sisa L’home dibuixat, 1948

TEXTOS DE SALA
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seves temàtiques també es van veure clarament influenciades pels anhels de llibertat i revolució. Així ma-

teix, l’erotisme, la provocació i l’atzar van configurar una innovadora drecera amb l’objectiu d’acostar-se 

a la realitat i a la subjectivitat: escenaris urbans, geografia quotidiana i escenes intimistes assajaven una 

nova sensibilitat.

Una llar: El Maduixer
La casa de Jordi Galí i Silvia Gubern a la urbanització El Maduixer va ser un espai de confluència i, so-

bretot, de convivència. Amb ells, Antoni Llena, Àngel Jové i Albert Porta (Zush) van compartir influències 

i interessos culturals a través de l’art, la literatura, la música i l’oci. Des de l’autonomia i la diferència van 

explorar noves experiències creatives. En els treballs d’aquesta època ja es percep la llavor conceptual 

que els acompanyarà al llarg de la seva carrera, constatant que la seva pràctica artística és una manera 

d’entendre la vida.

Cossos, experiències i comportaments
La pràctica artística es pensa com a comportament i apunta cap a una desmaterialització de l’objecte. 

A través d’accions individuals i col·lectives s’introdueix l’espectador en el desenvolupament de l’acció. 

S’estableixen noves categories per pensar la proposta artística més enllà de l’objecte finalitzat. Assumint 

que l’art sempre ha estat conceptual, es busca un treball en què és més important la idea de procés i 

experiència que l’objecte contemplatiu. Es posa en crisi el subjecte, buscant que la pròpia participació 

remogui tant l’artista com l’espectador.

Jordi Galí. Silvia Gubern al Maduixer, 1969. Col·lecció particular
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LLISTA D’OBRES

Josep Iglesias del Marquet
Postal, 1965-1966
Collage
Col·lecció particular

Lluís Güell
Derrota de Samotràcia o victòria pírrica de la Coca 
Cola / Derrota de Samotracia o victoria pírrica de la 
Coca Cola, 1966.
Assemblage i pintura / Ensamblaje y pintura
Col·lecció Òrbita Güell

Norman Narotzky
I Am a Man, 1968-1969
Acrílic i collage sobre tela / Acrílico y collage sobre 
tela
Col·lecció Norman Narotzky

Amèlia Riera
Eroticona Núm. 4, 1968. Nina de Marín, souvenir 
manipulat / Muñeca de Marín, souvenir manipulado
Col·lecció Pere Pedrals

Guillem Ramos-Poquí
Collage de la noia amb mitges i ‘votre votre’, amb 
lletres, números i formes / Collage de la muchacha 
con medias y ‘votre votre’, con letras, números y 
formas, 1965
Dibuix i pintura sobre cartolina / Dibujo y pintura 
sobre cartulina
Col·lecció Guillem Ramos-Poquí

Francesc Artigau 
Els guanyadors del festival / Los ganadores del 
festival, 1969
Oli sobre tela / Óleo sobre tela
Col·lecció particular

Francesc Artigau
Bon any / Buen Año, 1968
Serigrafia / Serigrafía
Col·lecció particular

Jordi Galí
Panteó Dúo Dinámico / Panteón Dúo Dinámico, 
1967
Acrílic sobre tela / Acrílico sobre tela
Col·lecció Jordi Galí

Jordi Galí
Projecte Electric Budha / Proyecto Electric Budha, 
1967
Dibuix amb retolador i bolígraf sobre paper / Dibujo 
con rotulador y bolígrafo sobre papel
Col·lecció Jordi Galí

Jordi Galí
Sense títol / Sin título, c. 1966
Dibuix / Dibujo
Col·lecció Jordi Galí

Jordi Galí
Sense títol / Sin título, c. 1965
Dibuix amb llapis i carbó / Dibujo con lápiz y carbón
Col·lecció Jordi Galí

Jordi Galí
Sense títol / Sin titulo, c. 1967
Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre 
papel
Col·lecció particular

Enric Sió
Planxa original per a Nus / Plancha original para 
Nus, 1967
Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre 
papel
Col·lecció particular

Rafael Bartolozzi
Dulce país Agric, 1969
Oli sobre tela / Óleo sobre tela
Col·lecció particular

Xavier Miserachs
Londres, maig 1968 / Londres, mayo 1968
Fotografia, còpia moderna / Fotografía, copia 
moderna.
Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis i 
Documentació. Fons Xavier Miserachs. © Hereves 
de Xavier Miserachs

Xavier Miserachs
París, maig 1968 / París, mayo 1968
Fotografia, còpia moderna / Fotografía, copia 
moderna.
Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis i 
Documentació. Fons Xavier Miserachs. © Hereves 
de Xavier Miserachs
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Xavier Miserachs
Praga, maig 1968 / Praga, mayo 1968
Fotografia, còpia moderna / Fotografía, copia 
moderna
Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis i 
Documentació. Fons Xavier Miserachs. © Hereves 
de Xavier Miserachs

Colita
Oriol Regàs i les go-gós de Bocaccio / Oriol Regàs y 
las go-gós de Bocaccio, 1968
Fotografia / Fotografía
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

Colita
Carlos Duran, 1970
Fotografia / Fotografía
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

Equipo Crónica (disseny / diseño)
Coberta del disc d’Ovidi Montllor Gola Seca / 
Cubierta del disco de Ovidi Montllor Gola Seca, 
1969
Serigrafia / Serigrafía
Col·lecció particular

Albert Porta (Zush / Evru)
Sense títol / Sin título, 1968
Pintura acrílica i pintura fluorescent sobre paper 
adherit sobre planxa de fusta de conglomerat / Pintura 
acrílica y pintura fluorescente sobre papel adherido 
sobre plancha de madera de conglomerado
Fundació Suñol, Barcelona

Albert Porta (Zush / Evru)
Squaeiam, 1969
Pintura acrílica i pintura fluorescent sobre paper 
adherit sobre planxa de fusta de conglomerat / Pintura 
acrílica y pintura fluorescente sobre papel adherido 
sobre plancha de madera de conglomerado
Fundació Suñol, Barcelona

Albert Porta (Zush / Evru)
Mouza, 1970
Pintura acrílica i pintura fluorescent sobre paper 
adherit sobre tela / Pintura acrílica y pintura 
fluorescente sobre papel adherido sobre tela
Fundació Suñol, Barcelona

Àngel Jové
After// After, 1968-1969
Pel·lícula Súper 8 / Película Súper 8, 4’30’’
Col·lecció particular

Antoni Bernad
Primera Muerte, 1969-1970
Fotografia, còpia moderna / Fotografía, copia 
moderna
Col·lecció particular

Antoni Llena, Silvia Gubern, Jordi Galí i  
Àngel Jové
Primera Muerte, 1969
Vídeo monocanal, blanc i negre, sonor / Vídeo 
monocanal, blanco y negro, sonoro, 28 min
Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

Amèlia Riera
Li van portar enganyat / Lo han llevado engañado, 
1971
Escultura, tècnica mixta / Escultura, técnica mixta 
Col·lecció Fundació Vila Casas

Aurèlia Muñoz
Projecte per a Tres personatges / Proyecto para 
Tres personajes, 1970
Tinta i guaix sobre paper / Tinta y gouache sobre 
papel
Col·lecció particular

Benet Rossell
Aimant, 1969. Pel·lícula 16mm, blanc i negre, sense 
so / Película 16mm, blanco y negro, sin sonido, 
4’39’’
Filmoteca de Catalunya

Benet Rossell
Peix, llum, got, cosa / Pez, lámpara, vaso, cosa, 
1968
Tinta xinesa, perclorur, llapis de color, retolador i 
collage sobre paper / Tinta china, percloruro, lápiz 
de color, rotulador y collage sobre papel
Col·lecció Cristina Giorgi, vídua de l’artista

Benet Rossell
Got amb film / Vaso con film, 1968
Got amb pel·lícula de 35mm velada i dibuixada / 
Vaso con película de 35mm velada y dibujada
Col·lecció Cristina Giorgi, vídua de l’artista

Benet Rossell 
16 miniatures preparades per a la realització de 
pel·lícules d’animació / 16 miniaturas preparadas 
para la realización de películas de animación, 1969. 
Tinta xinesa sobre cartolina o acetat / Tinta china 
sobre cartulina o acetato
Col·lecció Cristina Giorgi, vídua de l’artista

Joan Rabascall
Out of order, 1971
Tela emulsionada
Gentilesa de Palmadotze Galeria d’Art
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Antoni Miralda
Hazañas Bélicas, 1969
Fotografia emmarcada, edició de 7 + 3 AP C Print / 
Fotografía enmarcada, edición de 7 + 3 AP C Print
Gentilesa de Palmadotze Galeria d’Art

Sergi Aguilar
Sense títol / Sin título, 1969
Collage i llapis sobre paper / Collage y lápiz sobre 
papel
Col·lecció Sergi Aguilar

Àngels Ribé
 Acció al Parc / Acción en el Parque, 1969. 2 
fotografies sobre cartolina / 2 fotografías sobre 
cartulina
Col·lecció de l’artista

Àngels Ribé
Acció al Parc / Acción en el Parque, 1969. 6 
fotografies sobre cartolina / 6 fotografías sobre 
cartulina
Col·lecció de l’artista

Àngels Ribé
Acció al Parc / Acción en el Parque, 1969. 6 
fotografies sobre cartolina / 6 fotografías sobre 
cartulina
Col·lecció de l’artista

Àngels Ribé
Acció al Parc / Acción en el Parque, 1969. 
Fotografia / Fotografía
Col·lecció de l’artista

Àngels Ribé
Acció al Parc / Acción en el Parque, 1969. 
Fotografia / Fotografía
Col·lecció de l’artista

Xavier Miserachs
Amén Historieta Muda, 1970
Pel·lícula / Película. MACBA
Museu d’Art Contemporani de Barcelona

Carlos Santos
L’espectador/Habitació/La Llum/Conversa / 
L’espectador/Habitació/La Llum/Conversa, 1965-
1966
Pel·lícula / Película
Fundació Caixa Vinaròs

Carlos Duran
BiBiCi Story, 1969
Pel·lícula / Película
Filmoteca de Catalunya

Carlos Duran
Liberxina / 90, 1970. Fragment de la pel·lícula / 
Fragmento de la película
Filmoteca de Catalunya

Antoni Padrós
Ice Cream, 1970
Pel·lícula / Película
Filmoteca de Catalunya

Antoni Padrós
Free, 1966
Pel·lícula / Película
Filmoteca de Catalunya

Jordi Batiste (disseny / diseño)
Coberta del disc de Sisa L’home Dibuixat / Cubierta 
del disco de Sisa L’home Dibuixat, 1968 Serigrafia / 
Serigrafía
Col·lecció particular

Gonzalo Herralde
B. va a NY, 1971. Pel·lícula / Película
Col·lecció de l’artista

Jordi Galí
Budha a habitació negra. Maduixer / Habitació 
Negra. Maduixer // Budha en habitación negra. 
Maduixer / Habitación Negra. Maduixer, 1967
Fotografia / Fotografía
Col·lecció Jordi Galí

Antoni Llena
Escultura dissecada / Escultura disecada, 1968
Tècnica mixta / Técnica mixta
Col·lecció Fundació Vila Casas

Antoni Llena
Sobres dissecats / Sobres disecados, 1969
Tècnica mixta i sobres de paper siliconat / Técnica 
mixta y sobres de papel siliconado
Galeria A34

Jordi Galí/ Silvia Gubern al Maduixer / Silvia 
Gubern en el Maduixer, c. 1969
Fotografia, còpia moderna / Fotografía, copia 
moderna
Col·lecció particular

Jordi Galí
Tamburet Freedom / Taburete Freedom, 1966
Fibra de vidre, gelcoat i resina de polièster / Fibra 
de vidrio, gelcoat y resina de poliéster
Museu del Disseny de Barcelona

Jordi Fornas
Snoopy
El gos unidimensional, 1969
Llibre / Libro
Col·lecció particular

Albert Porta (Zush / Evru)
Computer Burroughs
Pintura i collage sobre cartolina / Pintura y collage 
sobre cartulina
Col·lecció Jordi Galí



14

Lluís Güell
Homenatge a Miguel Hernández (sino sangriento) / 
Homenaje a Miguel Hernández (sino sangriento), 
1967
Pintura
Col·lecció Torres Monsó

Lluís Güell
Homenatge a Miguel Hernández (Tiranías) / 
Homenaje a Miguel Hernández (Tiranías), 1967
Pintura
Col·lecció Pius Pujades

Josep Guinovart
La bomba Yeyé, 1966
Linòleum / Linóleo
Fons Museu de l’Hospitalet

Robert Llimós
Bomba atòmica / Bomba atómica, 1966
Acrílic sobre tela / Acrílico sobre tela
Col·lecció Hotel Romàntic Sitges

Guillem Ramos-Poquí
Collage Sabó 69, 1968
Tècnica mixta amb revistes i paper de diari, de 
sabó, vidre, còdols, adhesiu i dibuixos a llapis 
sobre cartró corrugat / Técnica mixta con revistas 
y papel de periódico, jabón, vidrio, cantos rodados, 
adhesivo y dibujos a lápiz sobre cartón corrugado
Col·lecció Guillem Ramos-Poquí

America Sanchez
Poster color rojo con dos dobleces, 1968
Cartell / Cartel
Biblioteca de Catalunya

Enric Satué
Pòster per al nº 1 de la revista CAU / Póster para el 
nº 1 de la revista CAU, març 1970. Cartell / Cartel
Biblioteca Joaquim Folch i Torres. Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, Barcelona

Pau Riba (disseny / diseño)
Coberta del disc de Pau Riba Dioptria / Cubierta del 
disco de Pau Riba Dioptria, 1970
Serigrafia / Serigrafía
Col·lecció particular

Coberta del disc de Los Salvajes Todo negro / 
Cubierta del disco de Los Salvajes Todo negro, 
1966
Serigrafia / Serigrafía
Col·lecció particular

Enric Sió (disseny / diseño)
Coberta del disc de Guillermina Motta Visca L’amor 
/ Cubierta del disco de Guillermina Motta Visca 
L’amor, 1969
Serigrafia / Serigrafía
Col·lecció particular

Ernesto Carratalá
Autoretrat / Autorretrato, 1968
Aiguafort / Aguafuerte
Col·lecció particular

«Hippies y beatniks en la Plaza Real», Tele-
Express, 18 de febrer de 1968
Col·lecció particular

Alicia Fingerhut
Retrat d’Ernesto Carratalá / Retrato de Ernesto 
Carratalá, 1968
Llapis sobre paper / Lápiz sobre papel
Col·lecció particular

Silvia Gubern
Sense títol / Sin título, c. 1968-1971
Tinta sobre paper / Tinta sobre papel
Col·lecció particular

Silvia Gubern
Sense títol / Sin título, c. 1968-1971
Tinta sobre paper/ Tinta sobre papel
Col·lecció particular

Silvia Gubern
Sense títol / Sin título, c. 1968-1971
Tinta sobre paper/ Tinta sobre papel
Col·lecció particular

Silvia Gubern
Sense títol / Sin título, c. 1970
Pintura sobre vidre / Pintura sobre vidrio
Col·lecció particular

Silvia Gubern
Sanadora, c. 1970
Pintura sobre vidre / Pintura sobre vidrio
Col·lecció particular

Silvia Gubern
Deessa / Diosa, c. 1970
Pintura sobre vidre / Pintura sobre vidrio
Col·lecció particular

Alicia Fingerhut
La musa del jazz, c. 1967
Tècnica mixta / Técnica mixta
Col·lecció particular

Alicia Fingerhut
Sense títol / Sin título, 1971
Fotografia / Fotografía
Col·lecció particular

Albert Porta (Zush / Evru)
Zountain, 1970
Pintura acrílica i pintura fluorescent sobre paper 
adherit sobre tela / Pintura acrílica y pintura 
fluorescente sobre papel adherido sobre tela
Fundació Suñol, Barcelona
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Claude Collet
Dona paó / Mujer pavo real, 1971
Oli sobre tela / Óleo sobre tela
Col·lecció particular

Equipo Crónica
Pim-Pam-Pop, 1971
Acrílic sobre tela / Acrílico sobre tela
Col·lecció Rafael Tous

Jaume Xifra
Sense títol-pochoir / Sin título-pochoir, 1967
Pochoir i esprai sobre paper / Pochoir y espray 
sobre papel
Fons Jaume Xifra de l’Ajuntament de Salt

Albert Porta (Zush / Ervu)
Sense títol nº 1010 / Sin título nº 1010, 1970
Acrílic i fotografia sobre paper / Acrílico y fotografía 
sobre papel
Fundació Suñol, Barcelona

Eduard Arranz-Bravo
Doble Mont-Verd, 1969
Oli sobre tela / Óleo sobre tela
Col·lecció particular

Gerard Sala
Paisatge i home vermell / Paisaje y hombre rojo, 
1970
Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela
Col·lecció particular

Lluís Güell
Discoteca Skinsad (foto: Estudi Actini), 1968
Fotografia, còpia moderna / Fotografía, copia 
moderna
Col·lecció Òrbita Güell

Josep Iglesias del Marquet
Sense títol / Sin título, 1966
Collage sobre cartolina / Collage sobre cartulina
Museu d’Art Jaume Morera, Lleida

Josep Iglesias del Marquet
Sense títol / Sin título, 1967
Collage i guaix sobre paper adherit a una cartolina 
/ Collage y gouache sobre papel adherido a una 
cartulina
Museu d’Art Jaume Morera, Lleida

Antoni Llena
Signatura doble / Firma doble, 1969
Paper / Papel
Galeria A34

Antoni Llena
Intervenció a la Petite Galerie, / Intervención en la 
Petite Galerie, 1969-2018
Dibuix de l’ombra d’un objecte al mur / Dibujo de la 
sombra de un objeto en el muro
Col·lecció particular

Gonçal Sobrer
Dansa de l’afusellament (Posició 1 / Posició 2) / 
Danza del fusilamiento (Posición 1 / Posición 2), 
1966
Performance documentada al catàleg de l’exposició 
Òpera Neo-Xava, a la Galeria Syra / Performance 
documentada en el catálogo de la exposición Òpera 
Neo-Xava, en la Galeria Syra
Biblioteca Joaquim Folch i Torres. Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, Barcelona

Enric Sió
Cartell per a Oriflama (coberta del núm. 70, maig 
1968) / Cartel para Oriflama cubierta del núm. 70, 
mayo 1968), 1968
Serigrafia / Serigrafía
Col·lecció particular

Guillem Ramos-Poquí
Guillem Ramos-Poquí al ‘Arts Lab’ de Londres 
durant la instal·lació amb un el ‘Re-enactment’ o 
‘recreació d’una idea’, titulat ‘Box Nr. 1 in London’ // 
Guillem Ramos-Poquí amb taula i armari contenint 
objectes pobres i conceptuals, que formaven 
part de la instal·lació i ‘re-enactment’ (recreació 
d’una idea) al Arts Laboratory de Londres, 1968. 
Fotografia. Col·lecció Guillem Ramos-Poquí

Antoni Miralda
Mirall Soldats Soldés / Espejo Soldado Soldés, 1968
Mirall, fusta i poliestirè / Espejo, madera y 
poliestireno
Gentilesa de Palmadotze Galeria d’Art

Muntadas
Experiencia Colectiva #3 sobre los subsentidos 
(gusto, olfato, tacto.). Vilanova de la Roca, setembre 
de 1971. Performance, fotografia, vídeo i storyboard 
/ Performance, fotografía, vídeo y storyboard
Col·lecció de l’artista

Xavier Miserachs
Fàbrica Tipel (1968) / Fábrica Tipel (1968), c. 1980
Transparència / Transparencia
Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis i 
Documentació. Fons Xavier Miserachs. © Hereves 
de Xavier Miserachs

Colita
Joan Manuel Serrat i Elsa Peretti / Joan Manuel 
Serrat y Elsa Peretti, 1968
Fotografia / Fotografía
Archivo Colita Fotografía
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Colita
Joan Manuel Serrat i Serena Vergano / Joan Manuel 
Serrat y Serena Vergano, 1968
Fotografia / Fotografía
Archivo Colita Fotografía

Guillem Ramos-Poquí
Collage de la quadrícula, amb números, cotxes i els 
Beatles / Collage de la quadrícula, con números, 
coches y los Beatles, 1965
Collage, fragments de revistes amb dibuixos a tinta 
i llapis sobre cartolina / Collage, fragmentos de 
revistas con dibujos a tinta y lápiz sobre cartulina
Col·lecció Guillem Ramos-Poquí

Aurèlia Muñoz
Personatge vermell (Foto: Barceló) / Personaje rojo 
(Foto: Barceló), 1971
Fotografia / Fotografía
Col·lecció particular

Rosa Amorós
Ceràmica / Cerámica, 1970
Ceràmica de gres / Cerámica de gres
Col·lecció de l’artista

Enric Sió
Planxa original Sorang / Plancha original Sorang, 
1967
Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre 
papel
Col·lecció particular

Mari Chordà
Autoretrat embarassada / Autorretrato embarazada, 
1966-1967
Guaix envernissat / Yeso barnizado
Col·lecció Mari Chordà

The East Village Other. The East Village Other, 
1966
Disc de vinil / Disco de vinilo
Col·lecció Jordi Galí

The Fugs. First Album, 1966
Disc de vinil / Disco de vinilo
Col·lecció Jordi Galí

The Fugs. The Fugs, 1966
Disc de vinil / Disco de vinilo
Col·lecció Jordi Galí

Bizarre. An Enemy with Wild Man Fischer, 1968
Disc de vinil / Disco de vinilo
Col·lecció Jordi Galí

Robert Llimós
Llibre més menys / Libro más menos, 1971
Objecte de metacrilat i serigrafia / Objeto de 
metacrilato y serigrafía
Col·lecció particular

Àngel Jové
Watt (original per la coberta del llibre de Samuel 
Beckett, editat per Lumen / original para la cubierta 
de Samuel Beckett, editado por Lumen), 1968
Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre 
papel
Col·lecció de l’artista

Antoni Miralda
Boom, 1967
Joguina i paper imprès / Juguete y papel impreso
Fons Jaume Xifra de l’Ajuntament de Salt

Mari Chordà. Autoretrat embarassada, 1966-1967. Col·lecció Mari Chordà
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Conferència inaugural
A càrrec dels comissaris de l’exposició,   
Alex Mitrani i Imma Prieto
Dijous 15 de novembre, 18.30 h
Sala de la Cúpula

Visites comentades

Dissabtes, 11 h (castellà), 12.30 h (català)
A partir del 24 de novembre
Incloses amb l’entrada de l’exposició 
Durada: 1 h

Cinema
A la Filmoteca de Catalunya
Divendres, 14 de desembre, 19 h 
Presentació a càrrec d’Imma Prieto

Sessió doble:
Liberxina / 90 (1970), de Carlos Duran
Un grup d’activistes revolucionaris es disposen a 
canviar el sistema mitjançant la dispersió d’una 
substància anomenada “Liberxina”, que provoca 
que les persones tinguin criteri propi i no puguin 
ser manipulades pel poder.

Eco de Primera muerte (2017), d’Imma Prieto
Collage d’entrevistes als artistes Jordi Galí, 
Silvia Gubern, Àngel Jové i Antoni Llena, 
creadors de Primera muerte (1969), la primera 
obra de videoart de l’Estat. La peça s’havia 
donat per desapareguda el 1987. Imma Prieto 
la va localitzar el 2010 i li va dedicar aquest 
documental. 

+ info: www.museunacional.cat

#Liberxina
#AvantguardaACTIVITATS
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 Dates Del 16 de novembre de 2018 al 22 d’abril de 2019

 Organitza i Museu Nacional d’Art de Catalunya
 produeix

 Comissaris Alex Mitrani i Imma Prieto

 Lloc Sala d’exposicions temporals 2

 Preu de 4 €
 l’entrada 

Amb el patrocini de




