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Introducció

El museu creix 
perquè el món canvia

 El 28 de novembre d’enguany farà 22 anys que el MACBA va 
obrir les portes al públic. Aquest és un moment d’inflexió, idoni per 
fer balanç i, sobretot, per definir els objectius amb què cal encarar 
un futur en constant evolució.

Al llarg d’aquestes dues primeres dècades s’han creat les pautes 
del tipus de museu en què el MACBA aspirava a convertir-se. Des 
de la programació d’exposicions temporals -algunes ja icòniques- 
fins a la configuració de la Col·lecció MACBA -que a hores d’ara 
compta amb més de 6.000 obres-, el MACBA s’ha posicionat com 
un referent internacional al marge del procés d’espectacularització 
creixent que experimenta la cultura. Ha consolidat una línia de 
publicacions i ha potenciat el debat teòric i crític a través dels
seus programes, entre els quals destaca el Programa d’Estudis 
Independents (PEI), una plataforma que amplia les línies discursives 
que constitueixen la base conceptual del treball del museu. A 
l’edifici de Richard Meier, que ha esdevingut una icona de Barcelona, 
s’hi han anat afegint els altres espais de la plaça, fins al punt que la 
plaça dels Àngels ha passat a ser la «plaça del MACBA».

Ara s’inicia una nova etapa l’objectiu de la qual serà aprofundir en 
aquestes estratègies i potenciar aquestes línies de treball, a fi de 
desenvolupar noves maneres d’entendre el present a través de 
l’art. Una aposta que és, en la mateixa mesura, respectuosa amb 
l’essència i innovadora, amb una clara vocació d’articular el context 
local amb el global, de crear un diàleg des de Barcelona envers
 el món. Amb una Col·lecció que s’ha convertit en un referent, un 
programa d’exposicions ambiciós, un equip multidisciplinari i amb 
figures de gran prestigi internacional, uns espais històrics on es 
programen activitats pioneres. El MACBA requereix que els seus 
espais responguin a les seves necessitats: ha arribat el moment 
en què el contingut ha desbordat el continent. La remodelació de 
la Capella de la Misericòrdia, al carrer de Montalegre, permetrà 
guanyar espai expositiu i que la Col·lecció, eix vertebrador de les 
activitats del museu, pugui tenir-hi una presència permanent.

El museu creix perquè el món canvia.

Ferran Barenblit 
Josep Maria Carreté
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Posicionament
EL MACBA és un consorci en el qual participen tres administracions 

públiques (Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i el 
Govern de l’Estat a través del Ministeri de Cultura) i una fundació 
privada (la Fundació MACBA).
D’acord amb els estatuts vigents, el MACBA com a consorci  
té per objecte:

 a) La gestió del Museu d’Art Contemporani de Barcelona com a 
institució dedicada a l’adquisició, la conservació, l’estudi, l’exposició i la 
interpretació educativa d’obres d’art contemporani, amb una atenció 
especial a l’obra dels artistes catalans o relacionats amb Catalunya.

 b) La creació dels fons bibliogràfics i documentals que facilitin el 
coneixement i la difusió de l’art contemporani.

 c) L’estímul i la promoció de totes les activitats del Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona com a espai per gaudir de l’art 
contemporani en les seves diverses manifestacions i, al mateix temps, 
com a espai per a la formació i l’educació de les persones a través de 
l’art per desenvolupar el seu esperit crític.

Ferran Barenblit expressa amb claredat la visió del MACBA dels 
propers anys i en defineix el seu posicionament:

«El museu és, per sobre de tot, un servei públic que ha de reflectir i 
posar en marxa a la ciutat una cultura crítica, diversa i qüestionadora. 
Una institució que combina la seva responsabilitat de mirar al passat 
recent amb la de construir el present i futur per mitjà de relats i 
experiències plurals que renunciïn a la narració unívoca i hegemònica. 
Rebutjant la instrumentalització i reforçant els comportaments 
democràtics, el MACBA ha de contribuir a l’emancipació de la 
ciutadania per enfortir individus i col·lectius que puguin impulsar 
canvis positius a la societat. Aquesta funció ha de ser tan important 
com la de ser una veu de primer ordre en l’art contemporani nacional i 
internacional, aspirant a fer que el MACBA tingui el seu lloc en l’escena 
global. No hi ha millor lloc per fer visibles els conflictes contemporanis 
que els museus: no per resoldre’ls, sinó per aprendre d’ells i inspirar la 
nostra necessària convivència.»1

(1)-Barenblit, Ferran. Memòria del projecte. Concurs Direcció MACBA, 2015.

«No hi ha millor 
lloc per fer visibles 
els conflictes 
contemporanis 
que els museus: 
no per resoldre’ls, 
sinó per aprendre 
d’ells i inspirar la 
nostra necessària 
convivència.»
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Visió

Missió

 El MACBA és una institució que fusiona la responsabilitat de 
mirar cap al passat recent –de l’art– amb la construcció del seu 
futur. Treballa des de l’art i des de les experiències artístiques, 
renunciant a lectures unívoques i hegemòniques.
Des d’aquesta perspectiva, la seva missió està centrada a 
investigar i difondre l’art d’avui entre audiències molt àmplies per 
tal de provocar transformacions socials, fruit de l’empoderament 
dels visitants i usuaris des de comportaments democràtics, 
culturals i educatius intensos.
Entenem el museu com un espai d’acollida on es treballa des 
de l’hospitalitat com a concepte operatiu, però conscients 
de les condicions que ens travessen com a subjectes en un 
context sotmès a tensions socials derivades de la globalització. 
Considerant el cos social com un agent desestabilitzador, crític 
i poètic, impulsem pràctiques artístiques que ens conviden a la 
reflexió, rebutgen l’obvietat i tenen capacitat de crear nous espais 
comuns que serveixin de laboratori per a una nova ciutadania.
Volem anar més enllà del que és conegut, o acceptat, com a real 
i possible per endinsar-nos en el terreny del que és probable.
A través de la seva activitat, el MACBA fa recerca, investiga 
i crea un patrimoni material i immaterial. Aquesta visió li 
dona un caràcter propi i genuí que es completa a través de la 
transferència de coneixement constant amb la ciutadania. Tot 
plegat amb la voluntat ferma i decidida d’esdevenir un referent 
local, nacional i internacional que ens situa a l’avantguarda del 
discurs i la investigació artística sobre el present a través de l’art.
El MACBA incorpora d’una manera intrínseca la capacitat 
connectora entre les diverses expressions artístiques, des de 
l’arquitectura fins a la poesia passant pel disseny, la perfomance, 
les arts, el cinema o la música, i també la de connectar els 
artistes amb els públics. El MACBA vol ser un museu on es 
produeixin i es potenciïn múltiples connectivitats a través de la 
seva capacitat de teixir llaços cooperatius i complicitats amb 
els diversos actors de la societat, especialment a través de la 
dimensió educativa. L’educació és, doncs, un espai en el qual els 
actes estètics poden configurar l’experiència, crear noves formes 
de subjectivitat política i convertir cada individu en un agent 
capaç de construir sentit. Es tracta de considerar l’educació no 
com una eina instrumental, sinó com un projecte emancipador 
que busca noves formes de generar coneixement. D’aquesta 
manera, el MACBA té la capacitat per activar projectes de 
recerca educativa a llarg termini que li permetin liderar el discurs 
sobre educació artística en l’àmbit nacional i internacional, i 
generar contactes amb centres d’arreu.

El MACBA té per missió fer viure l’art contemporani i, amb una 
especial atenció, l’art contemporani català.
Mitjançant la recerca, la generació de coneixement i la difusió, 
vol provocar el gaudi i l’interès per l’art i la cultura contemporània 
des d’una voluntat i incidència transformadora de les persones i 
la societat.
El MACBA vol participar en la construcció d’una societat més 
lliure i amb esperit crític.
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Estratègia 
 Des de l’obertura del MACBA, el 1995, el sistema d’art 
català contemporani ha experimentat un procés d’evolució molt 
significatiu que ha estat paral·lel al desenvolupament i creixement 
del museu. El MACBA ha estat una institució fonamental en el 
procés de construcció d’una Col·lecció pública d’art a Catalunya i 
ha exercit un paper decisiu en la reflexió, la recerca i la divulgació 
sobre l’art contemporani.

Avui, el museu és reconegut per la seva gran capacitat d’obertura 
crítica i reflexiva al voltant de l’art i el pensament, pel fet d’oferir 
una programació de qualitat i per haver consolidat un programa de 
recerca i investigació d’excel·lència, aspectes que l’han convertit en 
un referent a nivell internacional.

Al llarg d’aquests anys el museu s’ha situat al capdavant gràcies a 
una praxi museística pròpia, singular i sovint innovadora, i ha sabut 
actuar com a espai de controvèrsia i debat, fet que l’ha dotat d’un 
gran dinamisme i d’una molt bona relació amb el sector artístic 
i cultural no sols de Catalunya. Al MACBA hi han confluït els 
moviments i les veus més destacades de la contemporaneïtat, en 
una tensió sempre equilibrada entre el seu paper institucional i la 
seva voluntat transformadora i crítica de la societat.

Ara, després de més de vint anys, el museu s’enfronta a una nova 
etapa que, lluny de voler ser rupturista amb el passat recent, 
proposa un procés de desenvolupament i avenç d’acord amb una 
nova visió i amb noves oportunitats que poden ser de gran calat per 
al seu futur.

Avui, el museu és 
reconegut per la seva 
gran capacitat d’obertura 
crítica i reflexiva al voltant 
de l’art i el pensament, 
pel fet d’oferir una 
programació de qualitat
i per haver consolidat un 
programa de recerca i 
investigació d’excel·lència, 
aspectes que l’han 
convertit en un referent
a nivell internacional.

© MACBA 2017
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(2)-En el recent Estudi de Públics presentat l’abril de 2017 i realitzat per l’empresa Gesop es recull cert 
incompliment de les expectatives dels visitants que busquen trobar en el museu més contingut artístic. (3)-Barenblit, Ferran. Memòria del projecte. Concurs Direcció MACBA, 2015.Es
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Un museu que mira el present: cultura crítica, 
diversa i que qüestiona el passat més recent 
de l’art i el seu present

El MACBA és un museu que mira el present; el mira des de 
tots els seus àmbit d’actuació: des de la seva Col·lecció, que 
parteix de la segona meitat del segle XX i es construeix en part 
amb l’adquisició d’obra d’artistes vius; des dels seus programes 
de recerca i documentació vinculats amb els centres acadèmics 
i els think tanks internacionals; i des de les seves exposicions i 
programes públics, caracteritzats per la seva obertura dialògica i 
provocadora al voltant dels grans temes de l’actualitat.

Aquest posicionament li confereix una gran capacitat d’acció per 
establir connexions i diàlegs amb una diversitat de públics que 
troben en el museu un espai d’identificació i qüestionament des 
de l’art, la cultura i el debat de les idees. Aquesta capacitat de 
situar-se sempre entre el passat més recent i el present és un 
dels principals valors del museu i un tret d’identitat que cal que es 
mantingui i reforci en els propers anys.

Quan neix el MACBA, la centralitat de la seva narrativa se situa 
als anys setanta, fet que li permet participar activament en la 
construcció del relat historiogràfic de l’art a Catalunya des d’una 
veu pròpia, aportant sentit crític a l’«Acadèmia» i enriquint 
enormement les seves lectures.

Avui el museu fa un pas endavant i aposta per ressituar aquesta 
centralitat narrativa a la dècada dels noranta, amb la mateixa 
intencionalitat passada i sense que això signifiqui trencar amb els 
criteris cronològics de la seva Col·lecció, tal com està concebuda, 
ni deixar de construir relats sobre els períodes anteriors. Aquest 
gir o «trasllat intencionat» no fa més que reforçar el posicionament 
del museu. El MACBA procura mantenir l’eix de la seva narrativa 
en un espai no gaire allunyat del present, amb una ferma voluntat 
d’acomplir la seva identitat i missió.

D’altra banda, s’amplien les seves línies temàtiques clau amb 
l’objectiu d’actualitzar i reforçar el marc discursiu des d’on actua el 
museu i potenciar la seva capacitat de confrontació amb el present, 
des de l’art i les pràctiques artístiques contemporànies.

 «Al llarg d’aquests vint anys el museu ha explicat l’art d’acord amb 
el diàleg que es va establir en l’art català de la dècada de 1970. Ara 
és el moment de modificar el caràcter central d’aquest relat per 
desplaçar-lo dues dècades més tard. La raó és simple. Gran part 
de l’art actual mira a una generació extraordinària que va sorgir a la 
dècada de 1990. Va ser una generació veritablement internacional, 
que va iniciar un diàleg en temps real amb el que passava a la 
resta d’Europa i al món, i que ja comptava amb una plataforma 
d’institucions públiques que estaven començant a emergir. És una 
generació que s’articula i connecta l’art conceptual català i els 
artistes contemporanis, en relació amb els artistes internacionals 
amb els quals comparteixen interessos i formes d’actuar.» 3

Un museu que es reposiciona amb una 
Col·lecció potent, capaç de difondre un relat 
propi sobre l’art contemporani

La Col·lecció MACBA, juntament amb la del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, configuren una Col·lecció d’art pública única i 
són el node central de la Col·lecció Nacional d’Art de Catalunya.

Des de els seus inicis, el MACBA construeix amb la seva Col·lecció 
una narrativa que depassa la concepció temporal i cronològica d’un 
col·leccionisme historicista, parteix d’una visió interdisciplinària 
de l’art i aporta múltiples lectures sobre el passat més recent 
i el present. El MACBA té una Col·lecció única, coherent i amb 
un discurs propi i determinat sobre la contemporaneïtat. Una 
Col·lecció que avui ja és prou potent per ser un dels elements de 
posicionament essencials del museu.

És prioritari per al MACBA reposicionar la Col·lecció convertint-
la en un element central de la seva identitat i el seu discurs. 
Aquest nou impuls es concreta en una nova política d’exhibició, 
la reubicació i l’ampliació de l’espai expositiu dins del museu i el 
reforç de les línies d’investigació i recerca. En els propers anys, la 
Col·lecció s’exposarà amb caràcter de semipermanència per tal de 
fer-la més accessible i serà l’eix central de la programació estable 
del museu. Una programació que serà molt més rica i sòlida, no sols 
perquè s’exposarà la Col·lecció en tota la seva potència, sinó també 
per les propostes que giraran al seu voltant. 

El MACBA dels propers anys aposta per un reequilibri entre la 
presentació de la seva Col·lecció i la programació de caràcter 
temporal: exposicions, programes públics, etc. Ho fa com a 
conseqüència de ressituar la Col·lecció i, també, com a part de la 
seva estratègia de sostenibilitat econòmica. El museu vol assegurar 
que té una oferta permanent sòlida que li garanteixi, d’una banda, 
un augment significatiu dels ingressos i, de l’altra, complir les 
expectatives dels visitants que arriben al museu buscant-hi una 
exposició sobre art contemporani internacional feta amb una visió 
des de Barcelona.2

El MACBA procura 
mantenir l’eix de la seva 
narrativa en un espai 
no gaire allunyat del 
present, amb una ferma 
voluntat d’acomplir la seva 
identitat i missió.

Una programació 
que serà molt més 
rica i sòlida, no sols 
perquè s’exposarà 
la Col·lecció en tota 
la seva potència, 
sinó també per les 
propostes que giraran 
al seu voltant. 
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Un museu que es relaciona amb el seu entorn: 
el Raval, Barcelona, Catalunya i el món

Cal abordar la manera en què el museu s’aproxima a la ciutadania 
des de posicions noves i redefinir quina relació hi vol establir. El 
museu fa l’exercici necessari de veure’s de dins cap enfora i de fora 
cap endins, en una clara voluntat de tornar a pensar la manera que 
té d’abordar les relacions amb el seu entorn i en especial amb el 
seu entorn més immediat.

El MACBA aposta per incorporar estratègies i pràctiques centrades en 
la participació i la mediació amb l’objectiu de generar una vivència més 
intensa i significativa del museu. El MACBA ha de ser, encara més, un 
espai d’interpel·lació, de diàleg i de construcció de sentit compartit i 
un espai rellevant per a l’experiència individual i col·lectiva dels seus 
visitants. És a través de la interpel·lació amb les persones que el 
museu pot esdevenir primer significatiu i després transformador.
 
Interpel·lar i desafiar amb els continguts, d’una banda, i construir 
xarxes de col·laboració i participació potents, de l’altra. El MACBA 
del futur és un museu que sap pivotar entre aquests dos eixos: el 
museu que construeix, difon i dialoga a través de discursos i relats 
sobre l’art, i el museu facilitador, intermediador, que esdevé un 
espai on es creen significats amb les comunitats i els públics.

En referència a l’entorn internacional, el MACBA defineix les 
àrees geogràfiques d’interès cap a Europa i l’eix nord-atlàntic, 
Llatinoamèrica, la conca mediterrània i el món àrab. El museu pot 
esdevenir un node de connexió entre Europa i els països àrabs per 
la seva posició geogràfica i cultural i per la rellevància que aquesta 
zona té en el context social, cultural i polític actual.

El MACBA ha de ser, 
encara més, un espai 
d’interpel·lació, de 
diàleg i de construcció 
de sentit compartit 
i un espai rellevant 
per a l’experiència 
individual i col·lectiva 
dels seus visitants.

No es tracta tant 
de «captar» sinó 
d’«implicar» les 
persones i col·lectius 
en les dinàmiques del 
museu. 

Un museu més accessible  
a audiències diverses

 
El MACBA vol adreçar-se a una diversitat d’audiències sense 

caure en la banalització i comercialització de la cultura, i ho ha 
d’assolir des de diferents aproximacions i canvis.

El museu fa l’exercici de situar els públics al centre de tota reflexió. 
Es replanteja, des d’una visió transversal a tota l’activitat, com 
«obrir» el museu redefinint enfocaments i apostant per estratègies 
que condueixin a l’assoliment de relacions de llarga durada amb 
els públics. No es tracta tant de «captar» sinó d’«implicar» les 
persones i col·lectius en les dinàmiques del museu. En aquest 
sentit, s’impulsen canvis profunds en els processos de treball i es 
replantegen els objectius.

En referència a l’oferta cultural, l’ampliació de les línies temàtiques 
clau del museu i el trasllat de la centralitat de la narrativa als anys 
noranta significa la possibilitat d’ampliar el marc per a la creació 
de propostes i també d’arribar a noves audiències atretes per nous 
continguts i temàtiques.

Finalment es revisen, des de Àrea de Comunicació i Àrea de 
Programes, les estratègies de difusió; es fa una gran aposta per 
ampliar les publicacions i es treballa en el desenvolupament del 
MACBA Digital: un aspecte clau i estratègic que ha de possibilitar 
la creació de nous continguts i obrir a bastament els canals de 
comunicació i difusió del museu.

© Miquel Coll© Dani Cantó
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Un museu que millora el model organitzatiu  
i avança en la seva governança

 
En els propers anys el museu continuarà adaptant  

i transformant l’organització amb criteris de responsabilitat  
social i de sostenibilitat econòmica i ambiental.

S’obre un nou període de desenvolupament del Programa de 
responsabilitat social del museu i d’avenç en la seva governança 
que ha de permetre la millora i agilització de les relacions amb les 
administracions que conformen el Consorci i la seva Fundació, així 
com iniciar una etapa de construcció de sistemes de participació 
que facilitin l’obertura i la relació del museu amb el seu entorn.

En paral·lel, el MACBA necessita repensar-se com a organització i 
adaptar la seva estructura a la visió de futur que es té. Amb aquest 
objectiu, el museu durà a terme un procés de canvi intern per 
fer front als reptes que es proposen en aquest Pla i per reforçar i 
consolidar els seus recursos humans.

Un Pla d’usos reorientat cap  
a la visió del MACBA que es vol

 
Durant el 2017 s’ha reorientat el projecte de Pla d’usos presentat 

el 2014 amb l’objectiu de resoldre i acomodar els requeriments i les 
necessitats d’aquest MACBA que es vol. El Pla d’usos es planteja 
avui no sols com una reordenació dels espais dels edificis que 
integren el museu, sinó com una peça clau que ha de fer efectiva la 
nova estratègia de posicionament del MACBA.

El nou Pla amplia considerablement la superfície per a ús públic del 
museu, dona a la Col·lecció la centralitat i els metres que necessita 
i recull una part important de les solucions que s’han de poder 
executar en termes de redefinició dels espais, connectivitats i 
eficiència organitzativa.

D’altra banda, el Pla d’usos permetrà resoldre mancances 
importants de confort, accessibilitat als espais, millora i ampliació 
dels serveis interns del museu, aspectes tots ells fonamentals 
a l’hora de garantir també l’accessibilitat als continguts i una 
experiència de qualitat per part dels visitants.

© MACBA 2017

© MACBA 2017
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