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Realitzada en cooperació entre el Centre del Carme de 
València, La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona i el 
Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia de Madrid, Sistema 
Operativo. Colecciones és la revisió més exhaustiva sobre  
la trajectòria de Daniel García Andújar (Almoradí, 1966) que 
s’ha dut a terme fins al moment.

La mostra reuneix cinquanta-tres projectes, 
abasta des de 1989 fins a 2018 i s’estructura a partir de tres 
àmbits i un pròleg, El canon protegido – Los desastres de la 
guerra. Caballo de Troya, que a mode d’intervenció efímera va 
tindre lloc al maig d’aquest mateix any al Centre del Carme. 
Aquesta performance seguia el deixant de Burning the Canon 
(2017) –una acció per a la Documenta 14 de Kassel / Atenes– 
i investigava l’evacuació del Museu del Prado a la tardor de 
1936 rumb a València, a més de la història republicana espan-
yola, la cultura fallera i els seus imaginaris. 

El primer apartat de Sistema Operativo. Colec-
ciones se centra en la recapitulació documental i cronològica 
d’e-valencia.org, una plataforma col·lectiva i ciutadana, prèvia 
a l’eclosió de les xarxes socials, encara que participava 
d’uns certs aspectes concomitants, sobretot en la distribució 
informativa horitzontal, que va operar com a pol de resistència 
enfront de les polítiques culturals d’espectacularització, 
banalització i mercantilització que van imperar a la Comunitat 
Valenciana entre 1995 i 2015.

Pionera en l’ús polític de l’anonimat i en el desple-
gament d’una espècie d’assemblearisme digital, e-valencia.org
va anticipar sistemes d’organització des de baix, formes de 
discrepància que van portar al camp internauta algunes 
metodologies evolucionades, més tard, des de l’agenciament 
activista. En un altre sentit, evalencia.org pot considerar-se 
un observatori crític i un arxiu de notícies i testimoniatges 
sobre les friccions entre les polítiques dissenyades a costa 
de la ciutadania i els desbordaments d’aquesta, un sismò-
graf que permet mesurar l’enginyeria ideològica del poder, 
amb les seues corrupcions, oligarquies i opacitats, així com la 
demanda de transparència i participació comunitària.

e-valencia.org va catalitzar nombroses sensibi-
litats públiques i diferents conflictes socials, urbanístics, 
culturals, etc., mitjançant un dispositiu aparentment de 
molta simplicitat: una pàgina web amb articles extrets dels 
mitjans de comunicació, junt amb altres de signats, que es 
comentaven per part dels usuaris. L’ administració col·lectiva 
d’aquest site, que va tindre en les associacions Ex-Amics de 
l’IVAM i Ciutadans per una Cultura Democràtica i Participativa 
les dues principals plataformes de treball, unit a les contri-
bucions anònimes que refutaven, ampliaven o puntualitzaven 
aspectes sense glossar o directament ocults per les cròniques 
mediàtiques, van fer d’aquesta iniciativa un 

SISTEMA OPERATIVO. COLECCIONES Daniel G. Andújar



possible model de contrainformació que es va estendre a 
altres contextos, per exemple e-barcelona.org, e-sevilla.org, 
e-norte.org, e-estuttgart.org i e-madrid.org, entre d’altres. 
No obstant això, va ser en el cas valencià en què la pàgina  
va trobar la màxima ressonància i la utilitat més punxant,  
tal vegada a causa de les polaritats creades des de la gestió 
de la cultura durant el període esmentat i la deterioració 
democràtica que això va provocar.

Cal dir que e-valencia.org va ser una eina contro-
vertida, especialment per com es consideraven, en aquells 
moments, les opinions anònimes, encara que també per una 
certa escatologia informativa i uns certs excessos nominals 
implícits en qualsevol procés contestatari i dissident. 
Aquesta falta de diplomàcia, a vegades propera a l’exabrupte 
i a l’escarni, s’aprecia hui des d’altres tessitures, i es mani-
festa com un reflex de la intempestivitat social i dels processos 
de desautorització i les maneres de prendre la paraula.

A més de la compilació documental de diverses 
accions públiques d’e-valencia.org –ginys, fullets, vídeos, 
publicacions i una cronologia completa– s’ha realitzat un nou 
treball en forma de memoràndum o llibre testimonial sobre  
la censura que va patir aquesta web el 2003.

El segon àmbit, també concebut específicament 
per al Centre del Carme, dialoga amb l’arquitectura interior 
de l’espai expositiu, amb la seua escala monumental i amb 
el seu aspecte de galeria històrica. Ací es presenta el treball 
Master Pieces. Hack the Museum – El museo del pueblo 
(2017-2018), una sort d’exposició dins de l’exposició o de museu 
dins del museu.

Es tracta de la recreació d’una sèrie d’“obres 
mestres”, els originals de les quals formen part de les 
més destacades col·leccions museogràfiques del món. Són 
“peces”, en el sentit més mercantil del terme, llenços que 

han fet autors que ocupen un lloc heroic en les narracions 
dominants de la història de l’art. No obstant això, malgrat la 
sobreexposició mediàtica, aquests quadres componen, tots 
junts, un vast panòptic sobre com es van perfilar els idearis 
emotius populars, de quina manera es va configurar, al llarg 
dels últims cinc-cents anys, això que podríem denominar com 
“una història dels sentiments del poble”, la qual troba en 
l’art religiós i pietista, en unes certes manifestacions pictòri-
ques burgeses, en els somnis bucòlics de l’avantguarda o en 
les seues obres més radicals políticament, així com en les 
escenes moralitzadores pròpies del protestantisme, una via 
estètica mitjançant la qual expressar-se. 

Si com planteja el cineasta i escriptor Alexander 
Kluge l’òpera és un retrat dels anhels existencials de la bur-
gesia europea, aquest altre museu popular, que integren les 
reproduccions de grans quadres accessibles gratuïtament 
des d’internet, no només actualitza el dictum benjaminià 
de la reproducció tècnica i la pèrdua de l’aura, sinó, sobretot, 
hackeja –d’ací el títol del treball– el mateix fonament del 
museu com a repositori únic i exclusiu de la memòria estètica, 
igualment la noció sacramental d’autoria i la transformació 
d’aquesta en mercaderia pecuniària. 

Convertit en una galeria de quadres il·lustres 
capturats en la xarxa i a escala real, el corredor del Centre 
del Carme esdevé un altre nou corredor idèntic als que es 
troben en els museus més famosos, el corredor central del 
Prado, qualsevol de les galeries del Louvre, les estances del 
Metropolitan Museum of Art, la National Gallery o l’Hermitage. 
Llocs per a l’aglomeració i per a les epifanies turístiques, 
espais on el relat de l’audioguia supera el discurs de l’espe-
cialista o el curator. 

SISTEMA OPERATIVO. COLECCIONES Daniel G. Andújar



Estamos vigilando  /  We Are Watching, 1992
Donostia – Sant Sebastià
Foto: Daniel García Andújar



Technologies To The People Photo Collection, 1997
Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, Madrid
Foto: Joaquín Cortes / Román Lores



Líderes, 2014
Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia, Madrid
Foto: Joaquín Cortes / Román Lores



Los desastres de la guerra, 2017. Documenta 14
Fundació Suñol, Barcelona
Foto: Èric Pàmies



Els antagonismes, ja demodé, entre alta i baixa 
cultura, entre obra mestra i souvenir, s’actualitzen en Master 
Pieces. Hack the Museum – El museo del pueblo situa al centre 
del debat la reapropiació patrimonial, la producció, l’ús i 
l’accés al coneixement. També les litúrgies del sistema de 
l’art i del museu com a custodi de la memòria o com a lloc 
de blanquejat simbòlic i econòmic per a la història de l’art, 
tot això a l’abric d’una cronologia de l’emoció estètica que 
enllaça Tiziano amb Malèvich, al Bosch amb Van Gogh. 

El tercer àmbit es desdobla entre el claustre 
renaixentista del Centre del Carme i els carrers de la ciutat, 
entre el coneixement que s’integra en el museu i els sabers 
que s’expandeixen cap als seus afores. Així, la instal·lació 
Language PropertyTM (1997-2018) reprén intervencions em-
blemàtiques que artistes com Muntadas o Lothar Baumgarten 
van fer en aquest mateix espai arquitectònic durant els 
noranta. D’una altra banda, Democraticemos la democracia, 
una acció que Daniel García Andújar realitza des de 2011  
en contextos i formats diversos –com a pancarta aèria en un 
vol entre Múrcia i Alacant el Dia Internacional dels Treballa-
dors i a Barcelona durant la jornada de reflexió prèvia a les 
eleccions autonòmiques i municipals catalanes, el 21 de 
maig de 2011, en plena ocupació de la plaça Catalunya pel 
moviment 15 M; o com a conjunt de fotografies de persones 
que porten aquest eslògan davant de monuments polítics 
dispersos per tot el món– apareix a mode d’exhortació 
novament anònima en un dels autobusos que fan la línia 5  
en el traçat urbà de València.

Language PropertyTM i Democraticemos la demo-
cracia participen en un mateix ús de l’eslògan, encara que 
cap a dues direccions oposades: com a etiqueta lingüistico-
social i com a proclama que violenta el paisatge ciutadà. Els 
dos casos operen, per dir-ho així, en un encreuament entre 

semàntiques, la del museu i la del carrer, la del llenguatge 
dissuasiu de les corporacions i la de la comunicació activista. 

A més d’aquesta estructura general, i ja seguint 
l’itinerari de Sistema Operativo. Colecciones: la mostra 
s’inicia mitjançant una espècie de “pòrtic de la glòria” que 
rep al visitant. Es tracta de la instal·lació Líderes (2014), 
on apareix una col·lecció vasta de retrats de personalitats 
polítiques del segle XX i XXI filtrats sota el tamís de la paròdia 
i la caricatura visual. Aquesta cosmologia de la iconoclàstia 
política, que paradoxalment utilitza recursos característics 
de la publicitat, dona pas a l’àmbit dedicat a e-valencia.org  
i a un conjunt de treballs que contextualitzen aquest amb 
altres projectes sobre l’especulació immobiliària. Ací trobem, 
des de CACSA (2005), un vídeo que recorre la Ciutat de les Arts  
i les Ciències de València a mode de document promocional 
o com a experiment de vigilància proper al straight cinema, 
fins a La cultura del ladrillo (2004), sobre el sistema de co-
rrupció política institucionalitzada a l’abric del territori; des 
d’Objetos de deseo (2010), sobre l’“oligarquia cleptòmana” 
–segons paraules de l’artista mateix– que va desplegar els 
seus dispositius en ciutats com Barcelona, València i Palma 
de Mallorca, fins a Diligencias previas (2017) i Se vende (1993), 
aquest últim un treball premonitori de les preocupacions de 
García Andújar sobre la malversació del territori i la mercanti-
lització de l’espai públic. 

A l’entrada de l’atri se situa l’antifalla creada 
en col·laboració amb l’artista faller Manolo Martín, en 
què va presentar, com a part de la performance, El canon 
protegido – Los desastres de la guerra. Caballo de Troya que, 
segons hem assenyalat, anticiparia la mostra actual. Junt 
amb aquesta, apareix el projecte Los desastres de la guerra 
(2017), que ocupa una de les sales laterals, amb què García 
Andújar va participar en la Documenta 14 de Kassel / Atenes. 
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Aquest treball aprofundeix sobre els vincles entre iconografia 
bèl·lica, cànons de representació del cos i memòria identitària 
i patrimonial. El cèlebre aforisme de Walter Benjamin –“tot 
document de cultura és un document de barbàrie”– ressona 
en el projecte d’una manera notòria, encara que potser caldria 
afegir-hi una nova aplicació que té a veure amb la canonització 
de la bellesa, que és, alhora, un certificat normatiu i un 
índex de persecucions enfront d’allò que es resisteix a la 
normativització. 

El cos constitueix un tema recurrent en la trajec-
tòria de Daniel García Andújar. De fet, el treball concebut per 
a Documenta 14 resumeix algunes propostes anteriors que 
es mostren amb l’objectiu de crear un cert fil argumental.

Body Research Machine® (1997), un projecte 
de Technologies To The People® –la corporació fictícia sota 
la qual va treballar l’artista entre 1996 i 2011–, ja incidia 
entorn de l’ús del cos humà com a “martiri del capitalisme”, i 
qüestionava les apropiacions del nostre ADN per part de les 
empreses de l’oci i el consum. Aquest treball, que anuncia 
una sèrie de peces que va desenvolupar TTTP i incloses en 
aquesta exposició, junt amb tres col·leccions emblemàti-
ques –Photo Collection (1997), Net-Art Collection (1997-1999) i 
Video Collection (1998)–, es vincula amb Hackers (2001), una 
altra proposta sobre l’“encarnació del mal”, és a dir, sobre el 
perill fet cos visible i perseguible. Aquest projecte aportava 
“rostre humà” als codis vírics i  
a les entrevistes fetes als hackers més perillosos d’aquell 
moment, les fisonomies velades dels quals decebien l’ame-
naça que aquests individus van personificar. 

La secció següent podria englobar-se sota  
l’epígraf de “gramàtiques de l’altre”, que reuneix un conjunt 
de treballs realitzats durant la dècada dels noranta, en 
plena eclosió de les anàlisis antropològiques i sociològiques 

–a vegades tremendament paternalistes i colonials– sobre  
la noció discriminatòria d’“alteritat”. Des de Soy Gitano- 
Echastri 14 (1992), una sèrie de cartells, murals i intervencions 
en l’espai públic, fins a Señores africanos (1994), performance  
i recollida de roba en col·laboració amb drapaires d’Emmaús  
a Sant Sebastià; des del llibre dikipen (1995) fins a Se rumorea… 
Centro de refugiados del pueblo gitano (1999) i Roma Refugees 
Centre (1999), dues propostes que parodiaven l’arquitectura 
de la integració, ací veiem les tensions mai resoltes entre 
identitat i reconeixement, entre instrumentalització de la 
diferència i les polítiques coercitives basades a banalitzar el 
mestissatge cultural. 

En el fil d’aquesta idea de control sociològic  
apareixen una sèrie de projectes al voltant de la vigilància  
i la mercantilització de l’espai urbà. Així, Las tablas (1989-
1992) és una incursió molt inicial entorn del tema del logotip 
corporatiu com a signe d’una nova llei, la del capitalisme 
financer i publicitari. Estamos vigilando / We Are Watching 
(1992) i Estamos vigilando – Ocup Do (1994), amb el col·lectiu 
Bajamar (Ricardo Basbaum, Igor Vamos, Dale Yeo, Elizabeth 
McLendon i Daniel García Andújar), a la platja de Sant Se-
bastià, dins del workshop de Muntadas per a Arteleku, són 
propostes que interroguen sobre la vigilància del vigilant, 
és a dir, qui vigila a qui vigila. Completen aquest àmbit Arte 
e ideología (1995), Elemento de utilización política (1995) i 
Krupp, Thyssen Krath Dortmund (1996), tres treballs que, 
amb pòsters, cartells i postals, assenyalaven un possible 
instrumental d’agitprop enfront dels excessos del poder.

Armed Citizen (1998-2006), successió de models 
de pistoles venudes en línia amb les quals “armar la ciuta-
dania”; el kit de vestits característics de les forces antidis-
turbis (2012), així com Naturaleza vigilada (2015), un vídeo 
en què l’artista es vist o es despulla d’un aparatós abillament 
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policial en un espai contradictòriament bucòlic, l’antic safareig 
de llanes de Los Barruecos, en el Museu Vostell Malpartida 
(Càceres), componen un cert apartat específic sobre la violèn-
cia institucionalitzada i les seues litúrgies, sobre el buidament 
paròdic de les seues pròpies semàntiques. 

Enfront d’aquesta àrea, una selecció de treballs 
pertanyents a Postcapital Archive (1989-2001), projecte 
que va desenvolupar García Andújar entre 2006 i 2010 que 
pren les dates emblemàtiques de la caiguda del mur de Berlín 
i l’atemptat contra les Torres Bessones de Nova York per a 
establir una sort de xicoteta era de l’exacerbació, una espècie 
de deliri del capitalisme en el propi procés salvatge dels 
fluxos de capital. Ací el visitant pot veure Postcapital Timeline 
(2008), interminable successió d’imatges que plantegen un 
cert tràiler càustic sobre aquest període i els seus imaginaris 
ideològics, socials, mediàtics, etc. Old Media Noise (2006), 
que compila una banda sonora de la cacofonia neoliberal, feta 
amb fragments propagandístics, anuncis polítics, notícies 
financeres i comercials i imatges de la indústria de l’entrete-
niment masculí basada en el sexe i l’esport; El Capitalismo /  
El Comunismo (1990), un treball que rescata dos manuals  
de pedagogia ideològica elemental, oblidats en els soterranis 
de la nostra memòria, que la floridura que té ens convida 
a reconsiderar què hem aprés o què hem oblidat sobre la 
politització del món; i, finalment, Honour (2006), una peça que 
recrea l’estètica de la sala de cinema o black box –oposada al 
cub blanc o white cube–, on es mostra la “ludificació” de la 
guerra, és a dir, la seua transformació en estètica de vídeojoc 
i, alhora, el seu sagnant horitzó real. 

Dialogant amb aquesta proposta, també dins 
d’un cub negre, trobem The Butterfly Funnel, Camino Real 
(National Historic Trail) (2016), que formava part del projecte 
presentat amb motiu de la residència d’artista en Artpace, 

a la ciutat de San Antonio, Texas. Aquesta peça audiovisual 
reflexiona sobre les polítiques migratòries i comercials en 
l’espai fronterer vinculat a la ciutat, i els contraposa als fluxos 
aliens a la història, que personifica la papallona monarca, 
que migra, any rere any, des del sud-est del Canadà i les 
muntanyes Rocoses fins a l’estat de Michoacán, i des dels 
Grans Llacs fins a la península de Yucatán, i recorre més de 
quatre mil quilòmetres en poc més de sis setmanes i dibuixa 
en el cel una forma d’embut que s’estreny fins a arribar a les 
terres centrals de Mèxic. 

Finalment, tanca Sistema Operativo. Colecciones 
a la manera d’un frontispici, s’observa el logotip teatral i 
monumentalitzat de Technologies To The People®, un dels 
projectes de més envergadura de García Andújar. Sota aquest 
es presenten amb diversos projectes significatius d’aquesta 
corporació filantròpica i digital, entre els quals convé desta-
car la Street Access Machine® – iSAMTM (1996), una màquina  
per a donar diners a les persones que desatén el sistema 
bancari, que els permetia accedir a la circulació econòmica 
en ple procés de la plastificació i digitalització monetària dels 
anys noranta, a partir de l’ús global de les targetes de crèdit  
i les exclusions que aquestes provocaven en àmplies àrees de 
la població mundial. 

SISTEMA OPERATIVO. COLECCIONES Daniel G. Andújar



Centre del Carme Cultura Contemporània
Museu, 2. València
T. 963 152 024 / www.consorcimuseus.gva.es
Horari: de dimarts a diumenge de 11 a 21 h
Visites comentades prèvia reserva
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