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L’any 2021 segueix consolidant les línies de recerca i de programació del museu, amb el 

fi d’assentar la feina així com els programes plantejats des de 2017, que s’articulen 

entorn de cinc eixos fonamentals:  

 

a) Programes públics. Seminaris internacionals, cursos d’art contemporani, 

programació d’arts en viu. Alguns programes iniciats el 2017 tindran una 

nova edició el 2021, com Idiorítmies, dedicat a la performance, a l’abril; 

Lorem Ipsum, música, a l’estiu, i en aquesta ocasió amb la col·laboració del 

Festival Grec. 

b) Programes vinculats al PEI Programa d’Estudis Independents del museu, que 

iniciarà una nova edició el setembre – PEI OBERTS i PEI SEMIOBERTS.  

c) Programes vinculats a la Col·lecció del museu i a l’Arxiu, com ara grups de 

lectura i grups d’investigació i de treball col·lectiu.  

d) Programes en relació amb l’activitat expositiva del museu. Seminaris 

internacionals, debats, projeccions de cinema, performances… així com el 

programa permanent de visites a les exposicions Parlem de…, en què 

artistes, pensadors i diversos agents activen les exposicions des de 

perspectives concretes de les quals sorgeixen lectures singulars. Són visites 

posicionades per a un coneixement situat.  

e) Desenvolupament de grups d’estudi per tal de generar i establir relacions 

permanents i duradores amb diferents col·lectius entorn de temes com ara la 

cuina com a espai per a la producció de pràctiques quotidianes crítiques en 

relació amb la sobirania alimentària o la fi de les energies fòssils, la Col·lecció 

o la negritud i l’afrofuturisme. 

f) El MACBA al barri. El museu continua estrenyent llaços amb els seus veïns 

immediats i generant relacions de suport mutu, especialment en aquests 

moments de pandèmia. Durant els últims mesos alguns dels espais del museu 

s’han convertit en aules de l’Escola Castella, espais per a classes d’idiomes 

per a les diferents comunitats de barri, sala de vacunacions del CAP Raval 

Nord o espais per al lleure del Casal dels Infants de Raval. A més, seguim 

aprofundint en alguns projectes artístics i educatius que se sustenten en la 

construcció de relacions sense jerarquies, flexibles i duradores amb centres 

escolars i altres organitzacions. Es continuen, doncs, el projecte Els oficis del 

Raval que, al costat de l’artista Teresa Lanceta, té lloc a l’IES Miquel 

Tarradell; Els nens i les nenes de barri, amb Cristina Fraser i Yolanda Jolis; La 

cuina, i els diversos projectes d’Apadrina el teu equipament, amb l’Escola 

Bressol Canigó, les escoles d’infantil i primària Drassanes i Castella, i els 

instituts de secundària i batxillerat Miquel Tarradell i Consell de Cent. Dins 

la dinàmica d’estrènyer llaços amb el CAP Raval Nord i pensar la relació del 
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museu amb la salut comunitària, hem començat un projecte de llarg 

recorregut amb el col·lectiu Metzineres. 

g) Educació. El MACBA concep l’educació com un eix vertebrador que articula el 

paper del museu al barri, el treball amb la Col·lecció, amb el cos, alliberant la 

pedagogia o qüestionant la normalitat. Es tracta d’un àmbit d’acció ambiciós, 

que pretén involucrar tots els actors que conviuen al voltant del museu i 

promoure la reflexió i la participació col·lectives a través de tallers, cursos, 

grups de treball o visites, sempre de la mà d’artistes i educadors. 

h) Artistes en residència 2021. Un any més el MACBA, al costat de La Casa 

Encendida i el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de Madrid, obrirà 

convocatòria el juny de 2021. El MACBA manté el seu suport, especialment 

en aquests temps difícils, als artistes i les artistes de les arts escèniques, i 

continuarà treballant en el foment de la creació i la investigació amb el cos 

des de les pràctiques performatives. 

 

PENSAMENT I DEBAT 

 

PEI Programa d’Estudis Independents 

8a edició: 15 de setembre de 2021 – 30 de setembre de 2022 

 

El Programa d’Estudis Independents del MACBA, que el setembre de 2021 iniciarà la 

seva vuitena edició, s’ha consolidat com un dispositiu d’aprenentatge amb l’objectiu 

fonamental de mobilitzar el pensament crític i d’activar la imaginació política des de la 

intersecció de pràctiques artístiques, ciències socials i intervencions 

politicoinstitucionals. La seva naturalesa parainstitucional (en el dintre-fora del museu 

i en el defora de la universitat) permet trencar amb la idea preconcebuda del que és un 

espai d’«alta formació» i facilita escapar de la lògica d’adquisició de competències o 

professionalització. 

 

Un dels interessos fonamentals del programa és pensar la manera en què l’estudi 

genera noves formes de subjectivitat política des de posicions progressistes, 

feministes, antiracistes i crítiques; pensar la investigació com un espai de compromís 

amb el món i no com un desenvolupament del subjecte-jo-marca semiocapitalista; 

activar una imaginació política connectada amb les bases materials de la 

supervivència; i situar, des d’una posició ecofeminista, la interdependència i la 

vulnerabilitat com la base necessària per respondre a les formes neoliberals de 

capitalisme que esclaten cada dia en múltiples crisis: la migratòria, l’ecològica, la 

institucional, la política...  
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El fet de posar en pràctica una concepció de l’educació com a espai d’experimentació i 

d’alliberament suposa sempre un repte. Les fissures que obren tant els docents com 

els estudiants de diferents procedències, amb les seves aportacions d’epistemologies i 

tradicions de pensament diverses, situen el programa en un continu reequilibri, on la 

radicalitat només es pot entendre com un «anar a l’arrel de les coses» i practicar des 

de l’empatia. Per això, el programa se serveix de les eines de la teoria crítica, les 

investigacions artístiques, el materialisme cultural, el pensament i les pràctiques 

feministes i queer i la crítica decolonial.  

 

Inscripcions i matrícula a partir de març de 2021 a  macba.cat 

 

*** 

 

El que pot un llibre 

Cicle mensual (un divendres cada mes) 

Aquest cicle proposa trobades mensuals amb artistes, editors i persones del context 

artístic per parlar de la pràctica artística de fer llibres. Prendrem l’artefacte llibre com 

un cos que es resisteix a esdevenir normatiu. L’emmarcarem en el treball i l’imaginari 

dels seus autors, però també en el de l’arxiu del MACBA. I parlarem de comunitat, 

dissidència, situacionisme, performativitat, immaterialitat, lectura, distribució, 

traducció, economies, construccions, afectes i d’altres coses que no podem imaginar. 

Perquè de fet, fins ara, ningú ha determinat el que pot fer un llibre. 

 

A càrrec d’Anna Pahissa, gestora cultural, editora i especialista en publicacions 

d’artista. Amb la participació d’Enrique Doza Romero, Lluc Mayol i Irma Marco, entre 

d’altres. 

 

*** 

 

 

 

RWM RÀDIO WEB MACBA 

 

Ràdio Web MACBA continuarà insistint en la inserció de veus femenines, accents, 

cossos racialitzats i narratives de l’altre dins la nostra narrativa i arxiu, en un esforç per 

representar pràctiques, discursos i col·lectius fora de focus, que ens puguin ajudar a 

construir contrarelats i a (re)pensar-nos des d’altres perspectives. Per nosaltres, una 

urgència del moment que estem vivint. 

 

http://macba.cat/
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Així mateix, seguint la sinèrgia del Grup de treball de RWM –el laboratori 

d’aprenentatge col·lectiu del projecte– continuarem treballant en la construcció 

col·lectiva de llibreries de sons. En el marc del projecte europeu Re-Imagine Europe 

(finançat pel programa Europa Creativa de la Unió Europea), mantenim les 

col·laboracions amb els festivals internacionals Sonic Acts (Països Baixos) i Elevate 

(Àustria), així com la creació d’encàrrecs sonors específics per als nostres podcasts. 

 

Dirigit per Anna Ramos. 

 

 

 

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ 

 

Parlem de... 

Els dijous, 18.30 h  

El programa Parlem de... vol generar espais de debat, a partir de les exposicions del 

museu, entre agents i artistes de la ciutat i el públic que ens visita. És un espai de 

trobada que té lloc els dijous i que entén les exposicions com a dispositius activadors 

de la imaginació i generadors de discursos que sovint excedeixen les lectures previstes 

per la institució o preconcebudes per l’equip curatorial. Amb la participació de Xavier 

Theros, Olivier Marboeuf, Sally Fenaux Barleycorn, Diego Falconí, Pilar Bonet, Lluïsa 

Faxedes, Montserrat Ribes, Amelia Jones, Maia Creus i Tamara Díaz Bringas, entre 

d’altres. 

 

EN FAMÍLIA 

Programa que es desplega durant els caps de setmana i que continua afermant els 

vincles del museu amb grups intergeneracionals que es relacionen amb l’art mitjançant 

el contacte directe amb artistes. Entre les activitats per al 2021, hi ha dues festes 

específiques per a famílies: la gran revetlla d’estiu i el Concert d’Any Nou. Els artistes 

participants en el programa familiar de 2021 són, entre d’altres, Luz Broto, Marc Vives, 

Marina Rubio, Irma Marco, Xavier Manubens i Vanessa Varela. A més, el museu 

participa en grans convocatòries culturals infantils i juvenils que se celebren a la ciutat, 

com el Festival Món Llibre o Barcelona Dibuixa.  

 

 

JOVES 

 

Els nens i les nenes del barri 
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Taller estraescolar que té lloc els dijous a la tarda per quart any consecutiu. En aquesta 

edició, amb Beyond the Spatial, Cristina Fraser proposa un projecte de recerca-acció 

qualitativa per explorar les limitacions i possibilitats del joc en el museu i el seu entorn.  

 

A càrrec de Cristina Fraser, artista, i Yolanda Jolis, coordinadora d’Educació. 

 

GAME NOT OVER  

Encetem un nou espai d’educació artística informal per a adolescents d’entre 12 i 16 

anys amb una vocació pedagògica i experimental. La intenció és posar en contacte els 

nois i noies i el museu mentre es treballa la curiositat, l’entusiasme i les inquietuds 

compartides a través d’un procés obert a la improvisació. Es pretén trencar amb 

l’estereotip o els prejudicis que les adolescents tenen envers els museus i els museus 

envers les adolescents. 

 

A càrrec de Las Ácaras. 

 

Departament exotèric 

El grup d’autoformació i projecte artístic dirigit per Jordi Ferreiro enceta una nova 

convocòtoria –ja és la cinquena–, on participarà durant tot l’any un nou grup de joves. 

Departament exotèric és un projecte artístic i un plantejament pedagògic adreçat a 

estudiants de qualsevol disciplina a partir dels 18 anys. Es tracta d’un grup 

d’investigació resident en el museu que treballa amb la consigna: «Què vols aprendre? 

Què pots ensenyar?», amb un plantejament educatiu que propicia l’horitzontalitat i 

l’autogestió entre els participants, i que crea un espai d’intercanvi de coneixements i 

experiències al voltant de l’art i el pensament contemporanis.  

 

 

PROGRAMES ESCOLARS 

 

INFANTIL  

 

Com sona un museu?  

Recorregut sonor pel museu  

Aquesta proposta educativa para atenció a tots els sons del nostre voltant que sembla 

que no existeixin. El museu és un espai on podem descobrir el que no s’aprecia a 

primera vista. L’activitat proposa un matí per esbrinar, amb el cos, d’on venen els sons 

que habiten el museu. Al llarg d’un recorregut sonor, observem que hi ha sons que són 

lliures, com els que cauen de dalt a baix com una cascada, i d’altres que fan espirals 

per l’aire i passen ràpid a cau d’orella.  
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Un cop recopilats tots els sons i sorolls, creem la nostra partitura col·lectiva per cantar-

la i ballar-la plegades. Al mateix temps, quan mirem pel voltant identifiquem les 

formes geomètriques que hi ha a l’espai, i tot l’edifici del museu es converteix en una 

gran partitura per ser ballada. 

 

A càrrec d’Àngela Peris, ballarina, coreògrafa i educadora, i Jorge Horno, artista 

plàstic, coreògraf i educador. 

 

Un lloc sorprenent 

Recorregut narrat pel museu 

Es tracta d’una visita pensada perquè els més petits tinguin un primer contacte amb 

l’art, i és també una experiència d’exploració sensorial pels espais del museu. Amb un 

conte com a fil conductor de la visita, la narradora proposa una experiència d’escolta 

però també d’activació dels sentits. Així, es proposa als nens i nenes que explorin uns 

llocs determinats de l’edifici d’una manera poc habitual en un museu. 

La història els portarà a mirar obres que els deixaran bocabadats, a escoltar música i 

no només paraules, i a descobrir petits secrets i tresors amagats que podran emportar-

se a l’escola. Aquesta vivència del museu a partir d’un fil narratiu i un imaginari proper 

als infants ens permet potenciar la seva curiositat i la descoberta tant de l’arquitectura 

del museu com de tot allò que hi ha a l’interior. 

 

A càrrec de Núria Clemares i Carla Ricart, narradores i actrius. Ideat per Marga Socias, 

creadora i actriu. 

 

PRIMÀRIA  

 

Postdata  

Postdata és un projecte d’art a les escoles format per un conjunt de propostes d’artista 

autònomes, que els centres reben per correu postal de manera escalonada, al llarg 

d’un període d’uns tres mesos. La intenció és introduir l’art contemporani a l’aula 

sense domesticar-lo per generar situacions fora de la lògica escolar a partir de 

l’expectativa, l’estranyament, la disrupció i la complicitat entre alumnat i mestres. Amb 

la participació dels artistes: David Bestué, Nicolás Paris, Cris Blanco, Tere Recarens, 

Fermín Jiménez Landa i Ariadna Rodríguez. 

 

Dibuixa, copia i distribueix 

Visita-taller a la Col·lecció 

Aquesta proposta es planteja com un procés en què acció i pensament van de la mà, 

per fixar-se i treballar sobre l’acte de prendre la paraula i fer-la circular. Amb aquest 
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interès, habitarem les sales de la Col·lecció del museu, aprofitant la forta presència 

d’artistes que han utilitzat la imatge i la producció gràfica per respondre al context 

social i econòmic que els ha tocat viure. Un exercici amb artistes per tal de provar una 

veu pròpia en un procés de presa de decisions en equip. El projecte acaba amb una 

proposta gràfica susceptible de ser distribuïda fora del museu. Així s’obre un espai 

perquè els nens i les nenes participin en qüestions col·lectives. 

 

A càrrec d’Estel Boada, Irma Marco, Tinta Fina, Joan Manel Pérez i Anna Irina Russell, 

artistes. 

 

SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS 

 

L'art com a resposta 

Recorregut per la Col·lecció 

Aquesta proposta se centra en un conjunt d’obres de la Col·lecció que testimonien les 

tensions en la història de l’art contemporani al llarg d’un segle (breu) en relació amb 

diversos contextos culturals, socials i polítics. La intenció és potenciar una experiència 

singular amb l’art a partir de desvelar-ne la complexitat. Com? Amb accions i 

preguntes que possibiliten vehicular les inquietuds dels adolescents i suscitar-los una 

aproximació autònoma i una manera crítica de pensar el món.  

 

Es tracta, doncs, d’un exercici de mediació interdisciplinària guiat per ex-estudiants del 

Programa d’Estudis Independents del MACBA i col·laboradors d’Accessibilitat. És un 

espai d’un gran potencial perquè recull les tensions, els dubtes i les preguntes, més 

que no pas les respostes. 

 

A càrrec d'Itxaso Corral, Antonio Gagliano i Alba Rihe, artistes. 

 

Narratives que construeixen una Col·lecció 

Recorregut per la Col·lecció 

Aquesta visita a Un segle breu: Col·lecció MACBA investiga la Col·lecció com a espai de 

construcció d’un relat de l’art dels últims noranta anys, sense perdre de vista la realitat 

cultural i política concreta de Barcelona. Examina la tensió que hi ha entre les diverses 

maneres de fer art al llarg dels segles XX i XXI i les respostes que aquest ha donat a les 

crisis econòmiques, la guerra, les tensions colonials, les lluites feministes o les 

dissidències sexuals. De manera dialògica ens aproximarem a les narratives que 

conformen aquest relat –moltes d’elles oblidades o passades per alt per la història de 

l’art– i als debats que han suscitat.  

 



 9 

La visita transita per nou dècades, que comencen el 1929 i que exploren els discursos 

de radicalitat de l’art dels anys trenta, amb la transformació de Barcelona, el seu 

compromís amb la modernitat i la Guerra Civil. Continua amb les propostes de 

revolució social que sorgeixen a finals dels anys seixanta, amb el pacifisme, el 

feminisme, l’art conceptual i el minimalisme. I enllaça amb l’actualitat a través dels 

discursos de l’estètica relacional als anys noranta, que se centren en la memòria, la 

corporalitat i la crítica del neoliberalisme global. 

 

A càrrec de Loli Acebal, historiadora de l'art; Aida Fortuny, col·laboradora 

d'Accessibilitat, i Eva Paià, curadora i investigadora independent. 

 

Històries de l’art des de Barcelona  

Aquest programa, iniciat el 2018, pretén irrompre en la gran narrativa de la història de 

l’art i provocar noves perspectives sobre allò que el discurs normalitzat ha soterrat o 

que directament ha obviat. Es tracta d’obrir nous espais a l’aula, i plantejar dubtes i 

fissures en el discurs hegemònic de l’art. Està constituït per una sèrie de vídeos en 

obert que s’han elaborat amb la col·laboració de diversos artistes, teòrics i activistes. 

  

A càrrec d’Equipo Palomar (Cartografia sobre l’art i la sida a Espanya i La Barcelona 

sexi); Tania Safura Adam i Aldemar Matias (Diàspores); Antonio Gagliano i Loli Acebal 

(Acció), i Yera Moreno (Feminismes). 

 

Apadrina el teu equipament 

Projecte per a escoles i instituts del barri 

El MACBA participa des dels seus inicis en aquest programa ja consolidat al barri que 

impulsa la col·laboració entre equipaments culturals i centres educatius del Raval per 

desenvolupar projectes de llarga durada integrats en el currículum acadèmic, adaptats 

a les diferents realitats de cada centre. Aquest any el museu ha estat apadrinat per 

cinc centres educatius del barri, i cadascun proposa un projecte singular: amb els nens 

i les nenes de dos anys de l’Escola Bressol Canigó explorarem el museu engrescats pels 

relats de la narradora i actriu Núria Clemares; l’Escola Castella és escola resident al 

museu i ve tres dies cada setmana amb els grups d’infantil i cicle mitjà de primària a fer 

l’Espai d’Art i Art in English; l’Escola Drassanes desenvolupa un projecte d’educació 

infantil al voltant del cos i el so de la mà dels artistes Àngela Peris i Jorge Horno; 

l’Institut de secundària Miquel Tarradell continua el projecte Els oficis del Raval iniciat 

el curs passat amb l’artista Teresa Lanceta; i finalment, estrenem apadrinament amb 

l’Institut Consell de Cent, que està treballant amb el 1er de Batxillerat artístic i en 

complicitat amb el 2on d’ESO en una proposta que, d’una banda, acosta la Col·lecció 

MACBA als alumnes i, de l’altra, les veus dels alumnes sobre la Col·lecció al museu. Es 
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tracta d’un projecte que busca la implicació  d’aquelles altres veus «no expertes» en 

art a fi  de proposar noves maneres de parlar sobre l’encontre amb l’obra d’art, de la 

mà dels artistes Itxaso Corral, Alba Rihe i Antonio Gagliano.  

 

En Residència. Creadors als instituts de Barcelona 

Per tercer any participem en el projecte En Residència. Creadors als instituts de 

Barcelona de l’Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona. 

En aquesta edició treballem amb el filòsof Xavier Bassas i l’artista Raquel Friera a 

l’Institut Poeta Maragall.  

 

 

PROFESSORAT  

 

P2P. D’igual a igual 

Tallers amb artistes i docents 

Aquesta activitat es planteja com un laboratori sobre el poder de l’experimentació a 

l’aula a partir de l’acostament a diverses pràctiques artístiques. Es tracta de compartir 

els processos de formació del professorat amb els alumnes, en un viatge d’anada i 

tornada de l’escola al museu.  

 

A càrrec de Laura Llanelli (5 i 19 de maig) i Lúa Coderch (14 i 28 d'abril) 

 

Tecnologies mundanes 

Jocs, aules i interrogants 

A partir de dues experiències pedagògiques que es van assajar fa mesos a l’aula dins 

del programa En Residència, aquestes dues sessions amb docents es proposen des de 

la pràctica artística i la investigació. L’experiència col·lectiva del joc ofereix una zona 

d’atenció a les relacions amb tecnologies mundanes (cultures materials, tècniques 

diverses, imaginaris immediats, infraestructures quotidianes). Mitjançant l’experiència 

del joc i el seu procés de creació, es generarà un espai per compartir referències i 

preguntes. 

 

A càrrec de Jara Rocha i nyam-nyam. 17 i 24 d’abril 

 

Laboratori d’artistes 

Juliol 

A l’estiu es du a terme la quarta edició d’aquest espai de treball d'experimentació i de 

col·laboració entre artistes i professors, on es fa una reflexió conjunta sobre els 

processos de creació i la potencialitat d’introduir l’art a l’escola sense domesticar-lo. 
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Ens situarem col·lectivament en un espai que tensa els límits, que conviu amb la 

incertesa, la sorpresa i l’estranyament, i examina aspectes de l’art que aporten noves 

tècniques i metodologies d’aprenentatge a l’aula. 

 

Pedagogies artístiques per a educadores i altres rebels 

Curs d’aproximació a tres col·leccions de museu. Juliol 

El curs planteja una aproximació no tradicional a la història de l’art i transforma les 

col·leccions de tres museus en potencials caixes d’eines per reflexionar i imaginar 

altres situacions. Així, el disseny es pot utilitzar com una eina reflexiva i crítica per 

construir espais comunitaris i sostenibles; la pintura medieval catalana pot servir per 

reformular les vivències d’identitats que han sigut tradicionalment rebutjades, i els 

mapes o la maqueta transparent de la col·lecció d’un museu d’art contemporani poden 

ser una invitació a la rebel·lia. 

 

Sense necessitat de tenir cap mena de coneixement previ sobre aquests períodes 

creatius, proposem jugar amb les col·leccions i replantejar-nos l’experiència 

pedagògica en el museu. En cada sessió es presentaran algunes de les principals línies 

de treball de les tres col·leccions –la del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB), la del 

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i la del MACBA– i també les exercitarem, 

les posarem a prova i les celebrarem. Un dels objectius principals és sortir-ne, a final 

de curs, amb un kit de supervivència d’eines relacionades amb els eixos temàtics que 

s’hi hauran plantejat.  

 

A càrrec de Víctor Ramírez, investigador. Amb la participació de makeatuvida, Laura 

Vila Cremer i Aimar Pérez Galí. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTS EN VIU 

 

Emissions del present. ¿Una altra «pel·lícula amb forats»? 

Dissabte 23 de gener, 18.30 i 20 h 

Aquesta obra s’inscriu entre les diverses creacions sorgides de la col·laboració entre 

Olga Mesa i Francisco Ruiz de Infante, una forma que ha demostrat ser particularment 

fèrtil i que ells denominen genèricament «pel·lícula amb forats». 
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En aquests temps tan estranys de començament del 2021, sense oblidar les 

experiències socials dels confinaments (en què l’ús de les «tecnologies» ha trastocat 

força la imaginació i els contactes humans), Olga Mesa i Francisco Ruiz de Infante 

desenvolupen aquest «format» amb la intenció d’anar més enllà en la construcció de 

paranys perceptius per als espectadors. En aquesta línia han creat, especialment per a 

la Capella MACBA, un complex dispositiu audiovisual i performatiu amb encreuaments 

sorprenents entre l’«ara continu» (necessàriament capturat en el passat) d’una 

pel·lícula, i l’«ara i aquí» d’una performance en la qual, dins un remolí de jerarquies 

dislocades, hi neden textos, moviments, imatges i sons (amplificats o ofegats per les 

màquines), objectes (representats i presents), autors, personatges i fins i tot 

espectadors. 

 

Aquest programa és una extensió de la Constel·lació Olga Mesa al Mercat de les Flors. 

 

 

ACCIÓ A FI DE MES  

Concert Macromassa 

Dissabte 30 de gener, 19 h  

En el marc de l’exposició Acció. Una història provisional dels 90, hem convidat diversos 

artistes a dur a terme accions per revisar i repensar el passat des del present i mirant 

cap al futur. En present continu. 

Macromassa és un projecte d’experimentació sonora i musical –ampliat a l’àmbit 

literari, la performance i la instal·lació– fundat a Barcelona per Juan Crek i Víctor Nubla 

el 1976. 

 

CIRCO INTERIOR BRUTO 

Presentació de la sèrie El futur 

Dissabte 6 de febrer, 12 h 

Es presenta la sèrie produïda per Circo Interior Bruto El futur, una sèrie audiovisual 

realitzada en el marc de l’exposició Acció. Una història provisional dels 90. Es tracta 

del resultat del treball processual dut a terme pels artistes a la sala de l’exposició a 

partir del congrés performatiu i del laboratori de creació que ha comptat amb la 

complicitat d’un grup d’artistes locals. Amb aquesta sèrie de vuit capítols, el Circo obre 

un canal d’exhibició més enllà de l’exposició. 

 

QUINZENA METROPOLITANA DE LA DANSA 

 

I AM (T)HERE  

Dissabte 6 de març, 19.30 h  
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Espectacle de dansa d’Aurora Bauzà i Pere Jou que investiga la relació entre el cos i la 

veu, explorant noves formes d’interacció entre aquests dos elements que s’allunyen de 

les servituds que els imposa la tradició musical clàssica. La peça encarna un cos atrapat 

entre dues dinàmiques, la veu i el moviment, que evolucionen en direccions oposades, 

de manera que en sorgeix un cos en tensió, un subjecte en conflicte amb la seva 

identitat. 

Creació, direcció i composició musical: Aurora Bauzà i Pere Jou 

Interpretació: Aurora Bauzà i Pere Jou 

Ull extern: Alessandro Sciarroni 

 

Amb el suport de: In Teatro - Marche Teatro (IT), Graner Centre de Creació, Can Gassol 

Centre d'Arts Escèniques de Mataró, Festival Escena Poblenou, Festival Off Liceu, La 

Lleiatat Santsenca. 

Aquesta activitat forma part de Dansa Quinzena Metropolitana. 

 

Soliloquios 

Dissabte 13 de març, 20 h 

Recuperem la peça Soliloquios, organitzada per la Quinzena Metropolitana de la 

Dansa, que tancava el trimestre d’un Fi de mes dedicat a la dansa i que es va haver 

d’ajornar. En aquesta obra, Jon Maya, Cesc Gelabert i Andrés Marín ballen dispersos 

per tres sales del museu mentre el públic les recorre en un viatge. Tres trajectòries 

personals i tres mirades cap a l’art convergeixen en un mateix espai i temps, esquitxat 

per la instal·lació sonora de Luis Miguel Cobo, que proposa una contaminació acústica 

constant i simultània. 

 

Aquesta activitat forma part de Dansa Quinzena Metropolitana. 

 

Idiorítmies 
Programa de performances 

28 i 29 d’abril  

El 1977 Roland Barthes inicia una sèrie de conferències al Collège de France que més 

tard publicarà amb el títol Comment vivre ensemble. En aquest curs, Barthes hi explora 

el concepte d’idiorítmia, que serveix d’eix per a aquest programa anual que el 2021 

arriba a la quarta edició. Amb el terme d’idiorítmia, Barthes presenta la seva proposta 

utòpica de comunitat i explora la manera en què aquesta es podria configurar 

mitjançant la combinació del temps personal i el de la vivència col·lectiva. Per dur-ho a 

terme, es basa en una idea de ritme anterior a la de Plató: un ritme no numèric que 

aspira més a la fluïdesa que a l’ordenació.  
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Aquest concepte serveix de punt de partida per a Idiorítmies, un programa de 

performance que ens ajuda a interrogar-nos sobre què és el que convoca un públic i, 

d’una manera més precisa, què és el que el configura com a tal. Una reflexió crítica 

sobre el paper que exerceix i pot exercir la institució en la seva capacitat d’«instituir» 

pràctiques, de dibuixar límits disciplinaris i establir les regles del joc, així com la seva 

responsabilitat com a garant de la trobada entre l’artista i el públic. En aquesta edició, 

comptarem, entre d’altres, amb treballs d’Antonia Baehr i Latifa Laâbissi. 

 

Comissariat per Ruth Estévez i Pablo Martínez. 

 

Lorem Ipsum. Música 

Juliol 

Lorem Ipsum persisteix en la idea de donar espai a aquelles veus que sovint es queden 

amb un peu a fora dels circuits musicals, prenent consciència clara de qui parla, de 

com i des d’on parlem. En aquesta quarta edició, el programa centra la mirada en 

aproximacions des dels marges al món musical i lúdic: ja sigui per qüestions estètiques 

–desdibuixant disciplines, inserint la investigació i els processos en els mateixos 

projectes– o bé des d’una lectura política, obrint un merescut espai a cossos 

racialitzats, a la dissidència sexual, a artistes femenines emergents i trajectòries vitals 

fora de focus. 

 

Comissariat per Alicia Escobio i Anna Ramos. 

Amb la col·laboració del Festival Grec 

 

 

CED CENTRE D’ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ 

 

El CED reforçarà l’activació dels continguts de l’Arxiu i de la Biblioteca a través de 

noves mostres dels seus fons i col·leccions. Durant el 2021, el Programa de Suport a la 

Investigació s’ampliarà per acollir grups de recerca que vulguin reflexionar sobre les 

pràctiques artístiques de manera col·laborativa. Per compartir aquestes reflexions, 

s’iniciarà una sèrie de publicacions relacionades amb la investigació, i es mantindrà la 

programació d’activitats vinculades al CED.  

 

 

GRUPS D’ESTUDI 

 

Grup de treball Res a veure II, amb Mabel Palacín  
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Fins al juny 

Ja no ens queda cap dubte que les arts visuals estan internament rosegades per un 

«res a veure». La invisibilitat de l’art no és necessàriament una manca de forma, de 

traç o de color; pot ser un buit que ompli la imatge de contingut i sentit. Pot ser un 

silenci visible, però també l’oportunitat d’escoltar el soroll i donar-li la paraula. Pot fer 

innecessari el museu, però també pot transformar-ne la vocació. Pot ser un no-res, 

però també el llindar d’una imaginació imprevista.  

Res a veure és un grup de treball que pretén qüestionar l’hegemonia del règim visual 

en l’art contemporani i investigar sobre tot allò que, sense ser imatge, la configura, la 

produeix i la fa visible. Cada artista proposa la seva aproximació i el seu recorregut 

particular, des de diferents pràctiques i àmbits de les arts visuals. Seguint el fil del que 

seria una «mutació de la fotografia»  (en el cinema, el vídeo i els formats digitals), 

l’artista Mabel Palacín proposa una reflexió i un treball col·lectiu sobre els elements 

invisibles (marc, narrativa, data, so, veu, etc.) que construeixen la realitat visual. No 

existeixen els mitjans purament visuals; tots els mitjans són mixtos, amb diversos 

percentatges sígnics i sensorials. A mesura que avancem en el workshop, treballarem 

el paper del so en el cinema com a element principal; la relació del so amb l’espai i, per 

tant, amb l'arquitectura; i el concepte de soundscape per construir un paisatge sonor 

entre tots.  

 

 «Tenia coses adormides…» Grup de treball 

Hi ha moltes maneres de visitar un museu. Una de possible: lentament, llargament, 

tranquil·lament... Com si fos una màquina que dosifica l’experiència de mica en mica i 

que demana l’ús d’altres sentits, dels coneixements i del temps; aprendre a mirar i  

remirar, anar i venir, retornar. Una visita de més d’un any, que converteix els visitants 

en hostes, gairebé subvertint o invertint l’expressió «endur-se el museu a casa».  

 

Aquest grup de treball està conformat per persones del Servei de Rehabilitació 

Comunitària de Ciutat Vella. De manera continuada, autònoma i sense guions 

preestablerts, s’endinsa en algunes exposicions i les «posa en pràctica», treballant-les 

des d’interessos particulars però generats conjuntament. Aquest treball es converteix 

també en una oportunitat per fer dels hostes amfitrions, i convida altres centres i 

entitats per oferir-los visites al museu conduïdes pels participants del grup. 
   

Grup de treball sobre la Col·lecció 

Els dilluns cada quinze dies, 18 h  

Aquest grup de treball, integrat per docents, educadors, equip del museu i persones 

interessades en l’educació, es troba periòdicament per reflexionar sobre què és una 

col·lecció d’art. En aquesta quarta edició es vol potenciar l’autogestió del grup i crear 
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espais d’autoformació mitjançant un diàleg en què es posin en valor les experiències i 

aproximacions de tots els participants. Alguns dels temes treballats fins ara han sigut: 

el fons no exposat de la Col·lecció, el llenguatge que s’utilitza en l’art o el mercat i el 

valor de l’art.   

 

El grup s’ha format per compartir coneixements, trobar interessos comuns i generar 

continguts propis en relació amb la Col·lecció. En la mesura que calgui, pot incloure 

sessions teòriques que potenciïn la reflexió conjunta, i visites a la Col·lecció i les 

exposicions del museu.  

 

A càrrec d’Isaac Sanjuan, coordinador d’Educació. 
 

La cuina 

Els dijous, d’11 a 14 h  

La cuina segueix concentrant cada dijous al matí reunions públiques, intercanvis, 

tallers i converses entre veïns, organitzacions, persones dedicades o interessades en la 

transformació política i social, nens, joves, gent gran i artistes. Ha esdevingut un espai 

autònom per reflexionar sobre la sobirania alimentària com a possibilitat per parlar del 

canvi climàtic i de la recuperació dels sabers tradicionals, així com un espai 

intergeneracional porós davant l’inesperat i flexible respecte a les necessitats que van 

sorgint. S’obre a negociar i produir sabers que estableixin un contínuum entre 

qüestions generacionals, polítiques, culturals, espirituals, rituals, socials i econòmiques 

de la ciutat i la gestió dels problemes de la vida quotidiana.  

A càrrec de Marina Monsonís, artista, i Yolanda Nicolas, coordinadora de programes 

públics. 

 

Gathering with Harriet. Activació crítica d’arxius vinculats a la comunitat africana 

i afrodescendent dins les pràctiques artístiques i activistes actuals en el context de 

Barcelona 

Del 13 d’abril a l’1 de juny. Lloc: Cuina MACBA i Llibreria Wanáfrica. 

Gathering with Harriet pren com a punt de partida els següents interrogants: com es 

construeix el cos negre des de la comunitat i en la comunitat? Com i des d’on s’articula 

aquesta comunitat? I com es construeix la comunitat enfront de les formes de 

governabilitat? 

 

La idea de comunitat i la noció d’afrofuturisme són dues elaboracions que s’actualitzen 

temporalment i sempre en relació amb un grup humà. El col·lectiu Reina Kingnoka 

proposa una verificació d’aquestes elaboracions posant en diàleg diversos col·lectius 

comunitaris registrats en el context actual de Barcelona a través de la creació d’un 
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Grup de Lectures. Aquest Grup de Lectures es constituirà com un espai per compartir 

mecanismes i eines que permeten articular i discutir el concepte de comunitat. 

 

A càrrec del col·lectiu Reina Kingkona (Lucía Piedra i Ingrid Blanco) 

 

 

 

ACCESSIBILITAT 

 

En el seu compromís amb l’accessibilitat universal, el MACBA efectua una revisió 

contínua per a la millora de les seves instal·lacions, així com dels seus principis 

conceptuals. Pel que fa als programes, genera un conjunt d’activitats que afavoreixin 

l’aproximació als continguts del museu i incorpora recursos adaptats a les diverses 

necessitats dels públics. Entenent la diversitat com un element d’experimentació i 

aprenentatge col·lectiu, es vol fer possible que tothom pugui gaudir dels espais, de les 

activitats i de les experiències estètiques proposades. 

 

Des del convenciment que l’art ha d’actuar com a motor de reflexió i transformació 

social, el MACBA impulsa un programa d’accessibilitat no sols amb la voluntat de 

promoure l’accés de tots els col·lectius a l’art contemporani, sinó també amb el desig 

d’acollir i articular nous debats i conjuntures crítiques en l’àmbit de l’art i la diversitat 

funcional.  

 

Programació prevista 

-Suports d’accessibilitat en els tallers EN FAMÍLIA. 

-Visites comentades amb suports d’accessibilitat.  

-Visites dinamitzades per a persones amb discapacitat intel·lectual.  

-Projectes de col·laboració amb grups de persones en processos de salut mental.  

 

Flatus vocis 

Flatus vocis parteix de la pràctica artística de Laia Estruch i s’inspira en un 

encreuament de les pràctiques performàtiques del cos i de la poesia oral experimental. 

Convida els participants –adults i infants– a esdevenir, al seu ritme i al 

seu gust, agents d’una performance i d’una acció vocal col·lectiva. 

 

«Desfés-te del cos en veu, fes-te un cos de paraules, ara; no, quan vulguis, 

no t’ho mano, ni t’ho dic, agafa allò o allò altre, usa-ho com vulguis, fins que no 

en sàpigues més, i aleshores torna-hi, usa-ho en mi, posa-hi l’orella, un tros de 
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budell, o tot el braç, o la galta, deixa passar-hi l’aire, o un ull, succiona la llum, deixa-

ho, deixa-ho aquí, la meva boca retallada en un cercle, hi ha baba, bababam, 

torna-hi.» Prenent la veu com a material lúdic, escultòric i relacional, Flatus vocis 

proposa una exploració tan singular com col·lectiva: en el nostre cos, en el cos 

dels altres, en el cos de les paraules, dels objectes i de l’espai. Dins i fora, hostes 

i convidats, intocables i enllaçats, muts i cridaners, alhora i a deshora, formarem una 

sola veu amb tantes com sigui possible, sense adonar-nos-en, sense 

saber-ho i sense voler-ho. 


