
PUBLICACIONS DEL MACBA_MACBABOOKS 2012

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona manté des dels seus inicis una activitat 
editorial notable, que es materialitza fonamentalment en els catàlegs d'exposició i 
llibres monogràfics, però també en treballs sobre pràctica artística i en col·leccions de 
crítica i pensament contemporani. Aquestes edicions no només documenten 
exposicions, sinó que, amb les seves aportacions teòriques, contribueixen a l’estudi de 
l’art contemporani. El MACBA també actua com a transmissor de continguts: d’una 
banda, posa a l'abast del públic local documents i materials que altrament no serien 
accessibles; i de l’altra, dóna difusió internacional als artistes i col·lectius locals. 

El Departament de Publicacions del MACBA, durant l’any 2012, ha continuat la seva 
tasca de control integral dels processos editorials, des de la conceptualització de les 
publicacions, la coordinació, el control dels processos d’edició fins a la producció i la 
distribució.

Durant aquest any, degut a una reducció molt important del pressupost, el MACBA ha 
centrat la seva activitat editorial només en les tres exposicions més importants de la 
temporada deixant de banda les diverses col·leccions que s’havien publicat fins a la 
data. Les tres publicacions de la temporada han estat: Centre Internacional de 
Fotografia (1978-1983), Luis Claramunt. El viatge vertical i Rita McBride. Oferta 
pública/Publica Tender. 

També ha continuat el projecte editorial d’investigació Desacuerdos, realitzat en 
coproducció amb el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), el Centro 
José Guerrero, la Universidad Internacional de Andalucía – UNIA arteypensamiento i 
el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), i ha publicat Desacuerdos 7. 
Feminismos. En aquest número es reflexiona sobre com es pot ressituar la singularitat 
de la modernitat artística de l'Estat espanyol, lligada als avatars sociopolítics del segle 
passat; com es pot continuar esquerdant l'oposició entre estètica i política, de manera 
similar a la forma en què la teoria feminista va incidir en la ruptura de codis que 
s'expressen en dominació i supremacia; i de quina manera la crítica feminista, que 
juntament amb la institucional va articular les relacions entre patriarcat, capitalisme i 
producció del coneixement, negocia amb la institució art, poc permeable a les 
transformacions i orientacions epistemològiques dels feminismes.

D’altra banda, el MACBA va formar part de la primera edició del projecte 
L’Internationale, recolzat pel programa Cultura de la Unió Europea. Aquesta 
col·laboració es va concretar en el projecte: 1957-1986 – l’art des del declivi del 
modernisme fins a l’auge de la globalització, que es va dur a terme entre el 2010 i el 
2012. D’aquest projecte en va resultar la publicació L'Internationale – Post-War 
Avant-Gardes between 1957 and 1986, coeditada amb JRP Ringier Kunstverlag AG, 
que presenta una àmplia tria d'exemples i assajos historiogràfics i teòrics per analitzar 
des d'una nova perspectiva un període de la història de l'art que, segons el cànon 
establert, ha estat dominat gairebé en exclusiva per l'art d'Europa Occidental i Amèrica 
del Nord. 

A l’apartat Memòria de web i mitjans digitals es pot consultar tota la informació 
referent a les línies editorials en format electrònic publicades pel MACBA.
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http://www.macba.cat/uploads/20110929/macba_books.pdf
http://www.macba.cat/uploads/20110929/macba_books.pdf
http://www.macba.cat/uploads/transparencia/memoria_web2012.pdf


Relació i detall de les publicacions 2012

Centre Internacional de Fotografia (1978-1983)
http://www.macba.cat/ca/cataleg-centre-internacional-fotografia-barcelona

Catàleg d'exposició
Textos de: Bartomeu Marí, Cristina Zelich i 
Jorge Ribalta
Versió català / castellà
Enquadernació rústica
376 pàgines, 249 il·lustracions
24 x 16.5 cm
29 €
Disseny de Nieves i Mario Berenguer Ros
ISBN 978-84-92505-63-0
Tirada: 2.500 exemplars

Aquest llibre va ser premiat per PhotoEspaña amb la menció d’honor en la 
categoria nacional del "Premio al mejor libro de fotografía del año para la 
edición 2012".

Luis Claramunt. El viatge vertical
http://www.macba.cat/ca/publicacio-luis-claramunt-el-viatge-vertical-

Catàleg d'exposició
Textos: Nuria Enguita Mayo, Ángel González, 
Carles Guerra, Teresa Lanceta, Bartomeu 
Marí i Francisco Rivas
Versió català / castellà / anglès
Enquadernació rústica
284 pàgines, 195 il·lustracions
16,5 x 23 cm
35 €
Disseny de Nieves i Mario Berenguer Ros
978-84-92505-65-4
Tirada: 1.500 exemplars
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http://www.lacentral.com/web/book/?id=9788492505654
http://www.macba.cat/ca/publicacio-luis-claramunt-el-viatge-vertical-
http://www.lacentral.com/web/cesta/?ean=9788492505630
http://www.macba.cat/ca/cataleg-centre-internacional-fotografia-barcelona


Rita McBride. Oferta pública/Publica Tender
http://www.macba.cat/ca/publicacio-rita-mcbride-oferta-publica-

Catàleg d'exposició
Textos de: Luis Fernández-Galiano, Bartomeu 
Marí i Mark Wigley
Versió català / castellà / anglès
Enquadernació rústica
256 pàgines, 107 il·lustracions
22 x 28,6 cm
35 €
Disseny de Sandra Neumaier
978-84-92505-62-3
Tirada: 2.000 exemplars

Aquest llibre va ser seleccionat per al Premi al Millor Llibre de Fotografia 2013 
en el marc del festival PhotoEspaña i es va incloure en l'exposició Los mejores 
libros de fotografía del año.

Desacuerdos 7. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado 
español. Feminismos
http://www.macba.cat/ca/desacuerdos-feminismos

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA); Centro José Guerrero - 
Diputación de Granada; Universidad Internacional de Andalucía - UNIA 
arteypensamiento; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), 
Madrid

Assaig
Textos de: María José Belbel, Cristina 
Garaizabal, Patricia Mayayo, Patricia Molins, 
Aurora Morcillo Gómez, Mary Nash, Isabel de 
Naverán, Miriam Solà, Laura Trafí-Prats, 
Juan Vicente Aliaga i Mar Villaespesa
Versió castellà
Enquadernació rústica
292 pàgines, 167 il·lustracions
17,5 x 24 cm
25 €
978-84-92505-64-7
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http://www.lacentral.com/web/book/?id=9788492505647
http://www.macba.cat/ca/desacuerdos-feminismos
http://www.lacentral.com/web/book/?id=9788492505623
http://www.macba.cat/ca/publicacio-rita-mcbride-oferta-publica-


L’Internationale. Post-War Avant-Gardes. Between 1957 and 1986
http://www.macba.cat/ca/assaig-la-internacional

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Barcelona; Moderna galeria 
(MG), Ljubljana; Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), 
Antwerpen; Van Abbemuseum (VAM), Eindhoven; Július Koller Society, 
Bratislava; JRP Ringier Kunstverlag AG

Textos de: N. Adajania, I. Arns, Z. Badovinac, 
B. Buden, J. Ceuleers, J. Díaz Cuyás, E. Čufer, 
B. De Baere, C. Esche, C. Freire, T. Grandas, 
D. Grúň, K. Gurshtein, J. Hoet, C. Höller, V. 
Komar, L. Bang Larsen, B. Marí, M. van 
Mechelen, A. Medosch, V. Misiano, P. 
Piotrowski, B. Piškur, G. Schöllhammer, B. 
Stipančić, S. ten Thije, W. Van Mulders i I. 
Wallerstein
Versió anglès
Enquadernació rústica
364 pàgines, 101 il·lustracions
15 x 21 cm
22 €
978-3-03764-311-2
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http://www.lacentral.com/web/book/?id=9783037643112
http://www.macba.cat/ca/assaig-la-internacional

