CENTRE D’ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ - MEMÒRIA 2012
INTRODUCCIÓ
El Centre d’Estudis i Documentació (CED) té l’objectiu fundacional de prolongar i enriquir les funcions del
MACBA, vinculant l’activitat expositiva del Museu a l’estudi i la producció de coneixement en l’àmbit de les
pràctiques artístiques contemporànies. A través del CED el MACBA expandeix el seu camp d’acció per
reforçar la seva activitat fomentant la investigació, el debat i la difusió del pensament.
El desplegament de la missió del CED es materialitza en la selecció acurada i en la cerca proactiva de nous
fons i col·leccions que enriqueixin el valuós patrimoni documental que el Centre conserva, gestiona i difon a
través de dues grans àrees de treball: l’Arxiu i la Biblioteca. Conformen l’Arxiu les col·leccions documentals
(publicacions d’artista, vinils, materials de difusió i cartells, entre d’altres) i els fons d’arxiu de persones o
entitats (entre els quals es troba l’arxiu històric del MACBA). La Biblioteca reuneix principalment llibres,
publicacions periòdiques, documents audiovisuals, documents de difusió, i ofereix un servei d’accés a
recursos electrònics especialitzats.

Sales de lectura i de consultes especials del CED

ADQUISICIONS
Degut a la reducció pressupostària soferta durant el període comprés entre l’abril i el desembre del 2012, no
es va fer cap nova adquisició, a excepció del manteniment de les subscripcions de revistes.
Durant el 2012 el CED va continuar l’intercanvi de publicacions amb uns 150 museus i centres d’art d’abast
internacional.
Adquisicions ordinàries de patrimoni bibliogràfic i documental (compres, donacions i
intercanvis)
Arxiu
696
Biblioteca
2.330
Total
3.020

1

Apples & eggs, salt & pepper.
Lawrence Weiner. Kitakyushu, Japan :
Center for Contemporary Art CCA
Kitakyushu, cop. 1999

Fama & Fortune Bulletin. Peter
Pakesch, Johannes von
Schlebrügge. Wien : Pakesch und
Schlebrügge, 1990-

Tianguis : registro gráfico de una
imprenta en vía de desaparición.
Jordi Mitjà. Ciudad de México :
Misenescene, 2004

Tous solidaires d’Eduardo
Cruzeiro. 1968

Joan Rabascall : portraits de
Gérhard Richter. Joan Rabascall.
Angoulême : ACAPA - CAC Artothèque
d'Angoulême, [1984]

Andy Warhol’s super-movie
Chelsea-Girls. Andy Warhol.
Amsterdam, 1988

Sala Vinçon 1973 – 1999. Material
documental relacionat amb la Sala Vinçon

Sala Vinçon 1973 – 1999. Material
documental relacionat amb la Sala Vinçon

Sala Vinçon 1973 – 1999. Material
documental relacionat amb la Sala Vinçon

Tanmateix es va aturar temporalment l’ingrés de donacions i dipòsits de fons i col·leccions documentals a
l’Arxiu, per la manca de recursos pressupostaris que permetessin la gestió i catalogació dels documents.
Adquisicions especials
Toni Prim
Àngels Ribé

Donació
Donació

Col·lecció documental de fotografia
Col·lecció documental
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Procés de treball d’incorporació de la col·lecció documental de
fotografia de Toni Prim

CATALOGACIÓ
A causa del decreixement del pressupost de despesa, es van reduir els recursos destinats a inventariar i
descriure els fons d’Arxiu i a catalogar les col·leccions documentals i la Biblioteca, tant dels nous ingressos
com dels nombrosos documents pendents de processar. Els mitjans disponibles es van concentrar en la
catalogació del Fons Xavier Miserachs, el Fons Pere Sousa i, molt especialment, el Fons Joan Brossa, el
tractament del qual ha estat possible gràcies a una aportació econòmica extraordinària de l’Ajuntament de
Barcelona.
Catalogació
Arxiu
Col·leccions documentals
Fons Joan Brossa
Fons Pere Sousa
Fons Xavier Miserachs
Fototeca
Baixes
Núm. total registres 31/12/2012
Arxiu històric MACBA

Digitalització

1.426
1.681
551
2.356
91
84
13.819
402
60
32

Material de difusió
Publicacions
Gravacions
Material caixes
(expedients)
Fons Xavier Miserachs
(fulls de contacte i
correspondència, núm.
pàg.)
Cartells

Biblioteca
Nous registres bibliogràfics
Núm. total registres al catàleg 31/12/2012

16
1177
211
2.766
63.925

Documents del Fons Joan Brossa en procés de catalogació

Revistes del Fons Joan Brossa en procés de catalogació
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CONSULTES
A partir del gener de 2012, la reducció de personal del CED va repercutir en l’horari de l’atenció al públic, que
es va escurçar en un 20%. Des d’aquesta data, la Biblioteca ofereix els seus serveis al públic de dilluns a
dijous de 10 a 19 h i l’Arxiu es pot consultar, amb reserva prèvia, de dilluns a dijous de 10 a 14:30 h.
Usuaris i consultes
Arxiu
Usuaris interns
Núm. de documents consultats per usuaris interns
Usuaris externs presencials
Núm. de documents consultats per usuaris externs
Dies de servei
Mitjana mensual d’usuaris
Banc d’imatges (consultes internes)
Banc d’imatges d’obres de
número lloguers
Col·lecció (consultes
número d’imatges llogades
externes)
Banc d’imatges del Fons
número lloguers
Xavier Miserachs (consultes
número d’imatges
externes)
Visites a Flickr
Biblioteca
Usuaris presencials
Consultes no presencials
Nous carnets
Núm. total de carnets el 31/12/2012
Dies de servei
Mitjana diària d’usuaris

32
330
103
2.460
184
12
1.773
59
180
19
68
139.160
3.979
429
531
3.647
184
21

GESTIÓ DE PRÉSTECS
El CED, a través de la seva col·laboració amb l’equip curatorial del MACBA, treballa per integrar el patrimoni
que custodia en el marc de les exposicions organitzades pel propi museu. Al mateix temps, difon el seu fons a
través del préstec de materials documentals i bibliogràfics a altres institucions a nivell internacional.
Préstecs
Arxiu
Ítems prestats per a exposicions MACBA
Ítems prestats per a exposicions externes
Núm. d’exposicions externes en Espanya
Núm. d’exposicions externes fora d’Espanya
Biblioteca
Peticions préstec interbibliotecari

88
171
3
1
41

ACTIVITATS
A través de la programació d’activitats, el CED apropa els fons i col·leccions més especials al públic en
general. És el cas de les visites guiades a la col·lecció de publicacions d’artista, així com les diferents
presentacions d’edicions que treuen a la llum documents inèdits dels fons d’arxiu.
El 2012 ha estat l’any del 5è aniversari de la creació del CED, que va coincidir amb la celebració del 25è de la
Fundació MACBA. Per aquest motiu, el CED va participar en la jornada de portes obertes del museu,
organitzada per la Fundació.
PRESENTACIONS I COL·LABORACIONS
⋅ Bookcrossing. Activitat de celebració del dia Internacional del Llibre als museus. 20/04/2012.
⋅ Presentació del llibre de Joan Brossa Poesia escènica I: al voltant de Dau al Set , exposició de manuscrits
originals i representació d’una peça teatral - 26/04/2012.
⋅ Presentació del llibre de Joan Brossa Els etcèteres i exposició del manuscrit original - 01/03/2012.
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⋅ Presentació del llibre inèdit de Joan Brossa Fora de l’umbracle i exposició del manuscrit original 24/10/2012.
* Aquestes tres presentacions es van realitzar amb la iniciativa de la Fundació Joan Brossa.

Bookcrossing. Activitat de celebració del dia Internacional del
Llibre als museus - 20/04/2012

Presentació del llibre de Joan Brossa Els etcèteres i exposició del
manuscrit original - 01/03/2012

VISITES GUIADES
⋅ Visita CED. Alumnes Màster en Arts Digitals, UPF - 01/02/2012.
⋅ Visita llibres d’artista. La Llotja - 25/01/2012.
⋅ Visita llibres d’artista. Facultat de Belles Arts de Barcelona. Universitat de Barcelona - 28/03/2012.
⋅ Visita llibres d’artista. Escola de la Dona - 12/06/2012.
⋅ 25è. aniversari Fundació MACBA. Jornada de portes obertes. Visita guiada al Centre d’Estudis i
Documentació - 24/11/2012 (Visita matí + Visita tarda).
⋅ Visita llibres d’artista. Alumnes Institut Quatre Cantons - 30/112012.

25è. aniversari Fundació MACBA. Jornada de portes obertes.
Visita guiada al Centre d’Estudis i Documentació - 24/11/2012

25è. aniversari Fundació MACBA. Jornada de portes obertes.
Mostra de publicacions d’artista de l’Arxiu - 24/11/2012

RESIDÈNCIES D’INVESTIGACIÓ
Des de la creació del CED, el MACBA recolza la recerca més especialitzada a través del Programa de Suport a
la Investigació. Adreçat a investigadors que necessitin el patrimoni documental del Centre, com a un dels
eixos bàsics dels seus projectes, el Programa ofereix estades per facilitar l’accés als materials documentals del
CED. Durant el 2012 el CED ha rebut 11 investigadors que han desenvolupat projectes de recerca relacionats
amb els fons documentals de l’Arxiu, com són els casos de Joan Brossa o Vídeo-Nou / Servei de Vídeo
Comunitari, i amb altres temes que formen part de les línies discursives del museu, documentades a través
del CED.
PROJECTES DE RECERCA
A més de les línies de treball pròpies, el CED participa en el projecte europeu MeLa – European Museums in
an age of migrations, finançat per la Comissió Europea (European Research Area. 7th Framework
Programme). Aquest programa de quatre anys de recerca, iniciat al 2011, té com a finalitat investigar l’actual
paper dels museus per tal de definir noves estratègies en un context caracteritzat per la migració constant de
persones i idees. Durant el 2012 el CED ha desenvolupat diverses línies d’investigació, ha participat en els
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seminaris internacionals organitzats pel projecte i ha estat part activa en totes les trobades internes de treball
amb la resta de institucions membres del MeLa.
INFORMACIÓ PRÀCTICA
Centre d’Estudis i Documentació
Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona
Tel: 93 481 79 05
Fax: 93 412 46 02
centredestudis@macba.cat
Biblioteca
De dilluns a dijous: 10 - 19 h. Festius, tancat
www.biblioteca.macba.cat
biblioteca@macba.cat
Arxiu
De dilluns a dijous: 10 - 14.30 h. Festius, tancat
http://www.macba.cat/ca/arxiu
arxiu@macba.cat
Les consultes de materials d’Arxiu s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores
Programa de Suport a la Investigació
Es pot consultar més informació sobre el Programa de Suport a la Investigació del CED a
http://www.macba.cat/ca/suport-investigacio
psi@macba.cat
MeLa Project
http://www.macba.cat/ca/programes-collaboracio
http://www.mela-project.eu/project/mela-in-brief
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