
 
 
 
 
   

                                                          

 
1 

 
Nota Premsa_PUBLICACIONS 

Amor y revolución 
(Kollontai) 

 

 
 

Margherita Fabbri, Dora García (ed.), 
Pol Guasch, Lila Lisenberg, Rina Ortiz i Andrea Valdés 

 
Vuitè llibre ja a la venda de la col·lecció et al. de MACBA i Arcadia  

 

 
Títol: Amor i revolució (Kollontai) Idioma: castellà Editors: MACBA Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona i Arcàdia. Autors: Margherita Fabbri, Dora García (ed.), Pol Guasch, Lila Lisenberg, 

Rina Ortiz i Andrea Valdés. Data publicació: 2 de desembre de 2020 Disseny: Oficina de disseny 

– Ariadna Serrahima, Diego Bustamante. Composició: Lola Books Format: 18 × 12,5 cm. Núm. de 

pàgines: 312. Núm. imatges: 9 b&n. Preu: 20,00 €. Enquadernació: Rústica cosida. ISBN 

Arcàdia: 978-84-12 230505 

 
 

 
 

 
 

Amb les contribucions de: Margherita 

Fabbri, Dora García (ed.), Pol Guasch, Lila 

Lisenberg, Rina Ortiz i Andrea Valdés 

emancipació – estètica – amor –  

marxisme – feminisme – igualtat 

A la venda a partir del 2 de desembre 
 



 
 
 
 
   

                                                          

 
2 

 

 

El MACBA i Arcadia presenten Amor y revolución (Kollontai) 
 

Tota revolució comporta canvis radicals en la societat i genera noves 
perspectives sobre les relacions: unes altres maneres d’estimar i d’acostar-se al 
coneixement són possibles. Amor y revolución (Kollontai) recull una selecció 
de textos d'Aleksandra Kol·lontai (Sant Petersburg, 1872 – Moscou, 1952), 
marxista feminista, figura central de la Revolució russa i diplomàtica soviètica. A 
més, el llibre inclou diverses veus que, partint de les aportacions de l’escriptora 
russa, en busquen l’herència en experiències artístiques que van desafiar les 
lògiques de l’amor i el saber del seu temps, i amb això tracen una genealogia 
alternativa de les avantguardes estètiques i polítiques. 

Amb textos de Dora García, Rina Ortiz i Andrea Valdés, així com de Margherita 
Fabbri, Lila Lisenberg i Pol Guasch, integrants del grup d’investigació Amor 
rojo del PEI Programa d’Estudis Independents del MACBA (2019-2020). 
 
 

ELS AUTORS 
 

 
Margherita Fabbri. Estudiosa i escriptora transfeminista. Graduada en filosofia 

política per la Università degli Studi di Padova (Itàlia), ha vingut a Barcelona per 

cursar el Programa d’Estudis Independents del MACBA, i, juntament amb el seu 

grup d’investigació, ha participat en l’exposició De disturbis, dols i festes. Li 

interessen els estudis crítics i queer, és una apassionada de la fotografia de 

denúncia, i viu políticament la cultura, l’art i l’esport, com a eines d’empoderament 

i transformació social.  

Dora García. Artista, professora i investigadora que utilitza l’exposició com a 

plataforma per investigar la relació entre l’obra d’art, el públic i el context. Ha dut a 

terme treballs sobre la policia política de la República Democràtica Alemanya, el 

comediant Lenny Bruce o sobre les associacions rizomàtiques de l’antipsiquiatria. 

Ha utilitzat formats de televisió clàssics per investigar la història més recent 

d’Alemanya (el xou Klau Mich), ha freqüentat grups de lectura de Finnegans Wake 

(The Joycean Society), ha organitzat trobades amb escoltadors de veus (The 
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Hearing Voices Café, des del 2014) i ha investigat l’encreuament entre  

 

 

performance i psicoanàlisi (The Sinthome Score, 2013 i Segunda vez, 2018). 

Actualment està fent una pel·lícula sobre el llegat d’Alexandra Kollontai a Mèxic.  

Pol Guasch. És poeta i investigador. Graduat en Estudis Literaris i ha cursat un 

màster en Construcció i Representació d’Identitats Culturals a la Universitat de 

Barcelona, on ha estat professor associat de Literatura i Crítica de la Cultura. En 

el Programa d’Estudis Independents del MACBA va dur a terme una investigació 

sobre amor, revolució i poesia, que actualment continua en curs al King’s College 

de Londres, on viu. És autor del llibre de poesia Tanta gana (2018).  

Lila Lisenberg. És de Buenos Aires, Argentina. Graduada en disseny gràfic, va 

cursar un postgrau de Llenguatges Artístics Combinats (IUNA), i una 

Especialització en Gestió Cultural (UNSAM). S’ha format com a realitzadora 

audiovisual en mitjans periodístics, i s’ha decantat pel terreny de la gestió cultural, 

les arts visuals i la producció col·laborativa amb artistes de diverses disciplines. 

Actualment, en el Programa d’Estudis Independents del MACBA, investiga, des de 

l’activisme, sobre feminismes, dissidències polítiques i anarquisme.  

Rina Ortiz. Doctora en història per l’Institut d’Història Universal de l’Acadèmia de 

Ciències de Rússia. Fins al seu retir l’any 2017, va ser investigadora de l’Institut 

Nacional d’Antropologia i Història de Mèxic. Quan els arxius russos es van obrir a 

la consulta pública, va encapçalar un projecte per recuperar i donar a conèixer 

documents sobre la història mexicana en el període d’entreguerres. Entre aquells 

materials inexplorats hi havia el diari que portava Alexandra Kollontai com a 

ambaixadora de la Unió Soviètica a Mèxic. La traducció d’aquells apunts 

(Alexandra Kollontai en México: Diario y otros documentos. México: Universidad 

Veracruzana, 2012) va ser l’inici que li va permetre endinsar-se no només en 

l’arxiu personal de Kollontai, sinó en la seva correspondència i els materials 

dispersos en altres repositoris.  

Andrea Valdés. És llicenciada en Ciències Polítiques, exllibrera i sobretot 

escriptora, fet que explicaria el seu interès pel llenguatge i per com ens ajuda a 

construir una identitat pròpia, però sempre des d’estratègies que van més enllà 

del fet estrictament biogràfic. Ha publicat l’assaig Distraídos venceremos. Usos y 

derivas de la escritura autobiográfica (Zaragoza: Jekyll & Jill, 2019). També és 

coautora d’Astronaut (2005) una obra de teatre, i de La línea sin fin (2013) 

projecte sobre la història cultural de Catalunya, fanzín editat juntament amb David 

Bestué. A més de col·laborar amb artistes en catàlegs i exposicions, escriu per a 

mitjans com ara el suplement «Babelia» de El País i les revistes El Estado Mental 

i CTXT . 
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Col·lecció et al. 
 

Aquest és el vuitè volum d’et al., una col·lecció de textos concebuda per posar 
en circulació un pensament que desafia els marcs disciplinaris de la història de 
l’art, la filosofia i les ciències socials. Una prolongació del programa públic del 
MACBA que es desplega en les interseccions entre les pràctiques estètiques i 
polítiques i es dirigeix a una multitud anònima i dispersa. La comunitat pensant 
que en el mateix acte de llegir, d’escriure, d’estudiar i de conversar es converteix 
en una potència de transformació futura. 

et al. és una col·laboració editorial entre Arcàdia i MACBA, sota la direcció de 
Pablo Martínez. 
 

Els altres títols de la col·lecció et al.: 
 

1. Petróleo, Yayo Herrero, Emilio Santiago Muiño, Jorge Riechmann 

2. Idiorítmia, o en l’esdeveniment d’una trobada, André Lepecki 

3. Comunismos por venir, Anselm Jappe, César Rendueles, Jodi Dean, Athena Athanasiou, 

María Eugenia Rodríguez Palop, Jaime Vindel, Kristin Ross 

4. SIDA, Élisabeth Lebovici 

5. Pedagogies i emancipació, Marina Garcés, Janna Graham, val flores, Concha 
Fernández Martorell i Jordi Solé Blanch 
6. Pedagogíasi emancipación, Marina Garcés, Janna Graham, val flores, Concha 
Fernández Martorell i Jordi Solé Blanch 
7. Estética Fósil, Jaime Vindel 
 

 

Més informació i/o entrevistes: 93 481 33 56 i 93 481 47 17 / press@macba.cat 

https://www.macba.cat/ca/buscador/tipo/publicacion/publicacion_coleccion/et-al-10376
mailto:press@macba.cat

