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Avançant cap a  
un museu sostenible
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Erradicar la pobresa en totes les seves  
formes en tot el món.

Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat  
alimentària i una nutrició millor, i promoure  
l’agricultura sostenible.

Garantir una educació de qualitat inclusiva  
i equitativa, i promoure les oportunitats  
d’aprenentatge permanent per a tothom.

Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible  
de l’aigua i el sanejament per a tothom.

Reduir les desigualtats dins i entre els països.

Conservar i utilitzar de forma sostenible els  
oceans, els mars i els recursos marins per aconseguir  
el desenvolupament sostenible.

Fomentar el creixement econòmic sostingut,  
inclusiu i sostenible, l’ocupació plena 
i productiva, i la feina digna per a tothom.

Garantir pautes de consum  
i de producció sostenibles.

Promoure societats pacífiques i inclusives per al 
desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia 
per a tothom i crear institucions eficaces, responsables  
i inclusives a tots els nivells.

Garantir una vida saludable i promoure el  
benestar per a tothom en totes les edats.

Aconseguir la igualtat entre els gèneres  
i empoderar totes les dones i nenes.

Assegurar l’accés a energies assequibles, fiables, 
sostenibles i modernes per a tothom.

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans 
siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Protegir, restaurar i promoure la utilització sostenible dels 
ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera 
sostenible, combatre la desertificació i aturar i revertir la 
degradació de la terra, i frenar la pèrdua de diversitat biològica.

Desenvolupar infraestructures resilients,  
promoure la industrialització inclusiva i sostenible,  
i fomentar la innovació.

Prendre mesures urgents per combatre  
el canvi climàtic i els seus efectes.

Enfortir els mitjans d’execució i revifar l’Aliança  
Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS)

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible plan-
teja 17 objectius de desenvolupament sostenible amb 
169 metes de caràcter integrat i indivisible que abracen 
les esferes econòmica, social i ambiental.

Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) són:
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«La meva obra  
és el meu cos,  

el meu cos és la 
meva obra.»

— Helena Almeida
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Presentació

Vista de l’exposició 
Fina Miralles. Soc totes 
les que he sigut, 2020. 
Foto: Miquel Coll
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L’any 2020 en què el MACBA ha celebrat el 
seu 25è aniversari, la situació d’emergència 
sanitària ha fet que les portes del museu, 
com les de tants altres equipaments, hagin 
tancat al públic del mes de març al mes de 
juny. Durant aquest mesos, el MACBA ha 
activat els mecanismes necessaris per con-
tinuar desenvolupant, a distància, la seva 
missió. Gràcies a l’esforç de tots els profes-
sionals del museu i la visió del projecte de 
transformació digital que travessa l’organit-
zació, els equips del museu han comptat 
amb les eines necessàries per dur a terme 
les seves activitats a distància i afrontar les 
seves responsabilitats. 

El MACBA ha reobert les seves portes el 
3 de juny del 2020, i, com totes les instituci-
ons culturals, s’ha esforçat a ser un lloc se-
gur tant per a tot l’equip del museu com per 
als visitants. El programa previst s’ha dut a 
terme ajustant calendaris i formats. La pri-
mera exposició inaugurada ha estat Acció. 
Una història provisional dels 90 en el marc 
de la línia d’investigació sobre les formes 
de fer i pensar d’aquesta dècada. En el con-
text global de reivindicació del moviment 

«Black Lives Matter», la mostra dedicada 
a Tony Cokes ha cobrat més significat que 
mai. Al Centre d’Estudis i Documentació 
del MACBA s’han presentat també les 
exposicions de disturbis, dols i festes, que 
ha indagat sobre la nostra comprensió de 
les dissidències sexuals, i Plaga, que ha 
estudiat el binomi vida i territori. Finalment, 
acompanyats pels representants de les 
administracions membres del Consorci, el 
mes de novembre s’ha inaugurat la mostra 
individual dedicada a Fina Miralles, que ha 
suposat el tret de sortida de les diferents 
accions de celebració del 25è aniversari del 
museu. Així mateix, i amb motiu de l’efemè-
ride del museu, a l’atri s’ha tornat a instal·lar 
l’obra d’Ignasi Aballí Enderroc (1996/2020), 
que gràcies a la donació de l’artista ha 
passat a formar part de la Col·lecció del 
museu. 

La Col·lecció MACBA, per la seva 
banda, ha vist créixer el seu fons de forma 
extraordinària gràcies a la donació del me-
cenes Rafael Tous de la seva col·lecció d’art 
conceptual, que recull una forma de fer 
d’una generació que va emergir a finals de 

7
Exposicions

120
Activitats  
anuals
(cursos, conferències, 

seminaris i d’altres)

5.406
Obres d’art  
de la Col·lecció

85.502
Visitants

120.088
Seguidors  
d’Instagram

100.807
Seguidors de 
Twitter

147.879
Registre
(Biblioteca i Arxiu)

1.199.311
Visites a la web
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Fina Miralles. Soc totes 
les que he sigut, 2020. 
Foto: Miquel Coll
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Joan Subirats,  
Mariàngela Vilallonga, 
Ainhoa Grandes i  
Ferran Barenblit el  
dia de la reobertura,  
3 de juny de 2020.  
Foto: Miquel Coll

Vista de l’interior de 
l’edifici Meier, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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i que va canviar per sempre la història de 
l’art català. La generositat de Rafael Tous 
mereix un reconeixement especial, que 
de ben segur perdurarà al llarg del temps. 
L’execució de l’Estratègia 2022, malgrat les 
dificultats provocades per la pandèmia, ha 
continuat sense pausa. Entre les accions 
dutes a terme cal destacar la convocatòria 
del concurs per a la selecció de l’equip d’ar-
quitectes que es faran càrrec del disseny 
de l’edifici que conformarà l’extensió del 
museu. Un concurs ambiciós que combina 
la voluntat de projectar el MACBA del futur 
amb un model sostenible que permeti un 
creixement viable a llarg termini. El gran be-
neficiat d’aquesta ampliació serà el conjunt 
de la ciutadania, que podrà veure com el 
seu Museu d’Art Contemporani exposa la 
Col·lecció MACBA amb tota la seva ampli-
tud, permetent desplegar múltiples relats 
que amplien la nostra visió del món a través 
de la mirada dels artistes. 

D’altra banda, davant el tancament 
de l’activitat presencial, les plataformes 
digitals del museu han ampliat el seu abast 
amb l’objectiu d’oferir als ciutadans l’accés 
al continguts i reivindicant la rellevància 
de l’art contemporani en un context de 
màxima incertesa. La nova web, estrenada 
el gener del 2020, que incorpora millores 
substancials –amb connexió directa a la 
web de Ràdio Web MACBA (RWM) i al Re-
positori Digital–, ha esdevingut, junt amb les 

xarxes socials, l’única porta d’entrada als 
continguts durant els mesos de tancament, 
i ha accelerat un procés de digitalització de 
la comunicació més orientat a l’usuari que 
mai. Les xarxes en què el museu està inte-
grat han resultat particularment importants 
durant el confinament, tant a nivell local, 
com nacional i internacional. Els museus de 
Barcelona i Catalunya han activat tot tipus 
de mecanismes de complicitat i suport. 
L’Internationale, la confederació europea 
de museus de la qual el MACBA és mem-
bre fundador, ha estat particularment im-
portant per contrastar pràctiques i formes 
d’entendre, tant des d’un punt de vista 
pràctic com polític i social, el nou món que 
s’ha dibuixat al llarg d’aquest any passat.

Així doncs, durant el 2020 l’objectiu ha 
estat continuar treballant i defensant el pa-
per de la cultura; enfront d’una forta dava-
llada de visitants i d’ingressos propis sense 
precedents. La cultura s’ha considerat un 
bé essencial i ha rebut el suport de les ad-
ministracions públiques per tal de garantir 
el rol dels museus com a llocs d’assossec 
i refugi en moments de crisi per imaginar 
críticament el nostre futur. L’any 2020 serà 
recordat com l’any en què les institucions 
culturals han recuperat amb més orgull que 
mai la seva voluntat de ser un servei per a 
la ciutadania i una agència més de lluita per 
la igualtat, la solidaritat i el progrés. 

— Ferran Barenblit
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Òrgans 
de govern Vistes del 25è aniversari 

del MACBA, 2020,  
Foto: Miquel Coll
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Consell General

PRESIDENTA
Molt Hble. Sra. Ada Colau Ballano
Alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona
 
VICEPRESIDENTA 1a
Hble. Sra. Àngels Ponsa i Roca
Consellera de Cultura de la Generalitat  
de Catalunya
 
VICEPRESIDENT 2n
Im. Sr. Javier García Fernández
Secretari general de Cultura del Ministeri 
de Cultura i Esport
 
VICEPRESIDENTA 3a
Sra. Ainhoa Grandes Massa 
Presidenta de la Fundació MACBA
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA
Im. Sr. Joan Subirats Humet
Sisè tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat

Im. Sr. Jordi Rabassa Massons
Regidor de Ciutat Vella

Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol
Regidor de Turisme i Indústries Creatives

Sra. Marta Clari Padrós
Gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat

Sra. Mònica Mateos Guerrero
Gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona 

Sr. Carles Vicente Guitart
Director de Memòria, Història i Patrimoni 
de l’Institut de Cultura de Barcelona

Sr. Daniel Granados Ginés
Delegat de Drets Culturals 

Sra. Pilar Conesa Santamaría
CEO Anteverti

Sr. Francesc Torres Iturroiz
Artista
 

GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Lluís Baulenas i Cases
Secretari general de Cultura

Sra. Elsa Ibar Torras
Directora general de Patrimoni Cultural

Sra. Rosa Tubau i Llorià
Directora general de Creació, Acció  
Territorial i Biblioteques

Sra. Joan Anton Maragall i Garriga
Vocal de la Junta Directiva d’Art  
Barcelona i galerista

Sra. Ana Vallés Blasco
Presidenta del grup Sorigué i la  
Fundació Sorigué
 
FUNDACIÓ MACBA
Sr. Max de Esteban Ferrer
Fundació MACBA

Sr. Artur Carulla Font
Fundació MACBA

Sra. Elena Calderón de Oya
Fundació MACBA

Sra. Marta Uriach Torelló
Fundació MACBA

Sr. Alfonso Líbano Daurella
Fundació MACBA
 
MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
Ima. Sra. María Dolores Jiménez-Blanco 
Directora general de Belles Arts

INTERVENTORS
Sr. Antonio Muñoz Juncosa
Interventor general de l’Ajuntament  
de Barcelona

Sr. Jesús Carrero López
Interventor adjunt de l’Ajuntament  
de Barcelona

Sra. Maite Pérez Vicente
Interventora delegada de l’Ajuntament  
de Barcelona
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Sra. Montserrat Oriol i Bellot
Secretària delegada de l’Institut de  
Cultura de Barcelona
 
DIRECTOR DEL MACBA
Sr. Ferran Barenblit Scheinin
  
GERENT DEL MACBA
Sr. Josep M. Carreté Nadal

1.2. 
Comissió Delegada

PRESIDENT
Im. Sr. Joan Subirats Humet
Sisè tinent d’alcaldia de Cultura,  
Educació, Ciència i Comunitat de  
l’Ajuntament de Barcelona
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA
Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol
Regidor de Turisme i Indústries Creatives

Sra. Marta Clari Padrós
Gerent de l’Àrea de Drets de Ciutadania, 
Cultura, Participació i Transparència

Sra. Mònica Mateos Guerrero
Gerent de l’Institut de Cultura  
de Barcelona 

Sr. Carles Vicente Guitart
Director de Memòria, Història i Patrimoni 
de l’Institut de Cultura de Barcelona

GENERALITAT DE CATALUNYA
Hble. Sra. Àngels Ponsa i Roca
Consellera de Cultura

Sr. Lluís Baulenas i Cases
Secretari general de Cultura

Sra. Elsa Ibar Torras
Directora general de Patrimoni Cultural

FUNDACIÓ MACBA
Sra. Ainhoa Grandes Massa 
Presidenta de la Fundació MACBA

Sr. Max de Esteban
Fundació MACBA

Sr. Artur Carulla Font
Fundació MACBA
  
MINISTERI DE CULTURA I ESPORT
Sra. Carmen Jiménez Sanz
Subdirectora general de Museus Estatals
  
INTERVENTORS
Sr. Antonio Muñoz Juncosa
Interventor general de l’Ajuntament  
de Barcelona

Sr. Jesús Carrero López
Interventor adjunt de l’Ajuntament  
de Barcelona

Sra. Maite Pérez Vicente
Interventora delegada de l’Ajuntament  
de Barcelona
 
SECRETÀRIA
Sra. Montserrat Oriol i Bellot
Secretària delegada de l’Institut de Cultura 
de Barcelona
 
DIRECTOR DEL MACBA
Sr. Ferran Barenblit Scheinin 
 
GERENT DEL MACBA
Sr. Josep M. Carreté Nadal
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Estratègia 2022

Jorge Oteiza, La ola, 
1998. Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA. 
Donació de l’artista. 
Obra realitzada amb el 
patrocini de la Família 
Rodés. Foto: FotoGasull 
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Governança oberta a la ciutadania / Compromís i diàleg amb els nostres grups d’interès /  
Treball transversal i col·laboratiu en termes de sostenibilitat / Transparència

Al llarg de 2020, a pesar de l’impacte que 
la covid-19 ha provocat en la programació 
i el desenvolupament de les activitats, 
el museu ha continuat el fil conductor 
marcat per l’Estratègia 2022 (aprovada el 
5 d’octubre de 2017 pel Consell General), 
mitjançant el pla d’acció 2020-2022, que 
marca les accions a dur a terme durant 
aquests tres anys. El pla d’acció 2020-
2022 continua articulant-se dins del marc 
de sis grans blocs (continguts; pla d’usos; 
responsabilitat social; identitat i comuni-
cació; MACBA digital; gestió, recursos i 
organització) i dotze programes clau que 
es detallen més endavant. Aquest pla 
es porta a terme a partir de la definició 
d’un equip de treball per a cada acció, 
els objectius a assolir, el cronograma, el 
pressupost, els indicadors de consecució, 
així com els documents associats. 

Els dotze programes clau van néixer 
amb la voluntat de tenir una visió al més 
àmplia possible del funcionament del 
museu i han servit per consolidar la meto-
dologia de treball per objectius en les seves 
diferents àrees. 

El seguiment del pla d’acció 2020-2022 
es fa per mitjà del grup de treball constituït 
amb representants dels diferents ens con-
sorciats i permet avaluar l’assoliment dels 
objectius marcats, tot i que la covid-19 n’ha 
alterat la periodicitat. Aquest pla d’acció 
posa el focus en la creació del nou edifici 
que permetrà un creixement del museu, 
amb noves capacitats de presentació públi-
ca d’activitat. 

A continuació s’explica l’estat de la 
qüestió (a 31 de desembre de 2020) de les 
principals accions de cadascun dels dotze 
programes clau:

MACBA digital

Pla de marqueting i 
reposicionament de la 

identitat i imatge  
ciutadana del MACBA

Desenvolupament  
del pla d’usos

Pla d’acció 2020 - 2022 / 6 grans blocs / 12 programes claus

6
Gestió recursos i 

organització

4
Identitat i 

comunicació

5
MACBA 

digital

1
Continguts

10

9

Estratègia Col·lecció  
2020 - 2022

Programes d’Exposicions  
temporals 2020 - 2022

Pla de línies de recerca

Nous programes educatius,  
acadèmics i d’activitats públiques

1

2

3

4

Pla de desenvolupament 
dels equips del MACBA

Millorar la capacitat econòmica 
necessària a través d’un increment 

continuat dels recursos externs i els 
recursos propis autogenerats

12

11

Programa d’atenció  
als usuaris del museu

Implantar vincles de 
col·laboració i parteneriat 
amb l’entorn cultural i social

Obrir la governança del 
museu a la ciutadania i al 
sector de la cultura

6

7

8

5

3
Responsabilitat 

social

2
Pla d’usos
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191. 
Estratègia de la  
Col·lecció 2018-2022

La Col·lecció és un dels reptes estratègics 
fonamentals en la visió del museu, per 
això, al llarg de 2020 s’ha mantingut el 
plantejament expositiu iniciat el 2017, que 
incorpora més amplitud i més accessibi-
litat, així com la presentació a la primera 
planta del museu.

S’ha continuat treballant en l’avaluació, 
l’estratègia i l’anàlisi del desenvolupament 
de la Col·lecció i, en aquest sentit, s’ha tre-
ballat en la realització d’un informe sobre 
el sistema de noves adquisicions que es 
publicarà a la pàgina web del museu al llarg 
de 2021.

Aquest any s’han actualitzat les dades 
relatives al nombre d’obres en préstec, 
al de fitxes curatorials elaborades i al 
de documents d’arxiu catalogats al llarg 
d’aquest any. En els propers anys es treba-
llarà en el projecte museològic i museogrà-
fic per al nou MACBA fruit de la construc-
ció del nou edifici. 

2.
Programa d’exposicions 
temporals 2020-2022

El MACBA defineix un programa d’exposi-
cions ambiciós que va paral·lel a les línies 
de recerca definides en l’estratègia del 
MACBA i en coherència amb la programa-
ció pública. 

La definició i l’estabilització del progra-
ma d’exposicions permet una planificació 
millor i la possibilitat de treballar en el 
desenvolupament de coproduccions i 
itineràncies de les exposicions temporals 
del museu. L’establiment d’una política 

de coproduccions i itineràncies amb una 
perspectiva global clara permet establir 
una estratègia de negociació per projecte 
en termes econòmics i organitzatius. No 
podem deixar de mencionar, però, que la 
pandèmia ha alterat molt la programació 
d’exposicions i itineràncies i ha obligat 
a adaptar el calendari en conseqüència. 
Malgrat això, el 2020 s’han pogut presen-
tar un total de cinc exposicions a la seu 
del museu i quatre a altres institucions en 
coproducció o itinerància.

3.
Pla de línies de recerca

Les línies de recerca permeten intensificar 
la relació entre tota la programació del mu-
seu, en concret, entre l’Àrea de Programes i 
l’Àrea Curatorial. Al llarg d’aquest any 2020 
s’han continuat consolidant les noves línies 
de recerca, com ara el Programa d’Estudis 
Independents (PEI), una eina d’innovació 
i de recerca que en el curs 2019-2020 ha 
aconseguit cobrir el 100% de la matrícula 
oferta. També s’ha consolidat la visibilit-
zació dels continguts de l’Arxiu per mitjà 
d’una sèrie de mostres que es realitzen a la 
planta baixa del Centre d’Estudis i Docu-
mentació (CED): el 2020 s’han realitzat 
dues mostres. Les publicacions han seguit 
les línies actuals i s’han incrementat amb 
quatre números de la Col·lecció et al., un 
quadern d’educació i s’està treballant en el 
Manual, que està previst publicar al llarg del 
segon trimestre de 2021. 
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Nous programes  
educatius, acadèmics  
i d’activitats públiques

Educar és una pràctica que va sempre més 
enllà dels continguts que s’imparteixen i 
que sobrepassa qualsevol forma prefigu-
rada de coneixement. Educar és pensar, 
interrogar i interrogar-se, activar, crear i 
sentir. Dins d’aquest programa es defineix 
i s’elabora un nou programa educatiu que 
inclou projectes d’educació primària, se-
cundària, projectes específics amb artistes 
i programes per a famílies i per a joves. Al 
llarg de 2020, amb la situació generada  
per la covid-19, el programa educatiu del 
MACBA s’ha vist alterat i s’ha adaptat  
a les circumstàncies. 

També els programes públics s’han ha-
gut d’adaptar a la situació provocada per la 
pandèmia. Aquest fet ha alterat tota la pro-
gramació des del mes de març fins al juliol, 
provocant en alguns casos cancel·lacions 
i, en altres, reprogramacions en altres 
moments de l’any o canvis de format, del 
presencial al digital. En la mesura del possi-
ble, el 2020 s’han programat seminaris 
relacionats amb els continguts expositius; 
converses amb artistes i comissaris; cur-
sos d’art contemporani i relacionats amb 
la Col·lecció; grups de recerca, de lectura 
i conferències. Alguns programes iniciats 
el 2017, com el programa de performance 
«Idiorítmies» (previst per al mes de maig) i 
el de música «Lorem Ipsum» (previst a l’es-
tiu), s’han hagut de cancel·lar i programar 
per a l’any 2021. 

5.
Desenvolupament  
del pla d’usos

Dins d’aquest programa clau s’ha treballat 
en el pla d’inversions 2018-2022 que està 
previst signar amb les administracions que 
formen part del Consorci. També s’ha tre-
ballat en el desenvolupament executiu del 
pla d’usos que projecta la visió del MACBA, 
i, en paral·lel, en aquest mateix pla s’encara 
la revisió dels serveis del museu, així com 
una nova estratègia centrada en la satis-
facció dels visitants. D’aquesta manera, al 
pla d’usos s’hi suma una extensa reflexió 
enfocada a la millora de l’experiència del 
visitant. El 2020 s’ha convocat el concurs 
d’idees per a la construcció del nou edifici 
al Convent dels Àngels, el projecte executiu 
del qual es realitzarà segons un calendari 
i un pressupost que tindrà lloc els propers 
tres anys.

6.
Programa d’atenció  
als usuaris del museu

Al llarg de 2020 les taules de treball trans-
versals internes per al seguiment de la 
millora de serveis i accessibilitat del museu, 
que s’havien posat en marxa el 2017, s’han 
hagut de readaptar a la nova situació. A 
partir del març de 2020 es va crear una 
taula de treball transversal formada per 
persones clau de l’organització per liderar la 
gestió de la crisi derivada de la covid-19. En 
aquesta taula de treball s’han pres deci-
sions organitzatives i s’ha fet un seguiment 
de l’aplicació de la normativa específica re-
lativa als museus amb l’objectiu d’oferir una 
visita segura, però també garantir el mateix 
nivell d’accés als continguts programats. 
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217.
Implantar vincles de 
col·laboració i partenariat 
amb l’entorn cultural  
i social

El 2020 s’han mantingut i augmentat les 
línies de col·laboració amb institucions 
culturals i universitats del barri del Raval, 
en concret s’ha treballat amb el barri del 
Raval i el Districte de Ciutat Vella. També 
s’ha incrementat la col·laboració amb el 
CAP Nord amb la cessió d’un espai per a la 
vacunació dels veïns del barri, com també 
ho han fet escoles i entitats que han cedit 
espais per donar acollida a les necessitats 
específiques provocades per la situació 
sanitària. El MACBA forma part de la xarxa 
Raval, Territori Socialment Responsable 
(TSR) des del març de 2019 i participa en la 
Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Vi-
suals de Catalunya amb la Direcció General 
de Cooperació Cultural de la Generalitat 
de Catalunya. El juny de 2020 es va publi-
car el Decret de regulació d’aquesta Xarxa. 

Durant aquest any també s’ha posat 
en marxa una col·laboració amb l’Hospital 
Clínic de Barcelona. Es tracta d’un grup 
de treball per dibuixar un marc comú de 
desenvolupament de maneres de compar-
tir públics i projectes de recerca i coneixe-
ment entre les dues institucions. 

8.
Obrir la governança  
del museu a la ciutadania  
i al sector de la cultura

Aquest any s’ha continuat treballant en el 
Projecte de responsabilitat social (PRS), 
amb l’objectiu d’assolir una governança 
plural i oberta. En aquest sentit, el pla de 
diàleg amb els grups d’interès s’ha vist inte-
rromput a causa de la pandèmia, les taules 
presencials de treball s’han hagut de pos-
posar però s’ha treballat en la recerca de 
nous canals i dinàmiques de diàleg. La taula 
de responsabilitat social, creada l’abril de 
2019, ha continuat la seva tasca d’impuls i 
desenvolupament del projecte en el qual ja 
participen totes les àrees del museu.

9.
Pla de màrqueting  
i reposicionament de 
la identitat i la imatge 
ciutadana del museu

Seguint amb els objectius marcats en el pla 
estratègic, aquest any s’ha dut a terme una 
campanya de comunicació institucional 
amb motiu del 25è aniversari del museu. 
Aquesta campanya ha comptat amb una 
proposta d’aplicació gràfica i s’ha treballat 
d’acord amb els objectius de segmentació i 
integració de missatges segons continguts i 
públics. La nova web, inaugurada el mes de 
gener, ha permès la incorporació de nous 
missatges propers a l’experiència, que, 
segons els objectius establerts en el pla de 
comunicació, són necessaris per arribar a 
públics més amplis. Aquesta segmentació 
també s’ha incorporat a la comunicació en 
xarxes socials i en els butlletins electrònics 
del museu, que en temps de pandèmia han 
vist intensificat el seu ús. 

En paral·lel s’ha continuat treballant en 
el pla de marca del museu i en la construc-
ció d’una nova identitat corporativa d’acord 
amb els objectius definits en l’Estratègia 
2022, per tal de reposicionar el MACBA 
dins de Barcelona i de Catalunya, com 
també en l’àmbit internacional. Aquest pla 
s’ha vist afectat per la possibilitat d’am-
pliació del museu, la qual cosa representa 
una revisió dels criteris d’identitat visual, 
senyalística i experiència del visitant. 
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l’esfera pública, en les nostres feines, 
en les nostres escoles, als museus, que 
son espais públics; per tant, d’alguna 
manera, tot allò que exposem en un 
museu és art públic.»
— Ferran Barenblit, vídeo Tres obres i una plaça (MACBA 25 anys) 
https://www.youtube.com/watch?v=zBQrZxbnOLM.

10.
Construir el MACBA digital 

Un dels projectes digitals més importants 
que es va iniciar el 2018 és la construcció 
d’una nova web, oberta al públic el gener 
de 2020. Es tracta d’una plataforma digital 
que dona suport a múltiples webs: la web 
corporativa del museu, la del programa di-
gital Ràdio Web MACBA (RWM), el minisite 
dedicat al Programa d’Estudis Indepen-
dents (PEI), així com un sistema de creació 
de pàgines d’aterratge a demanda sobre la 
mateixa estructura tècnica. La web és una 
peça clau en el projecte de transformació 
digital que té per objectiu apropar l’art con-
temporani a la ciutadania. Aquesta nova 
web respon a una nova arquitectura de la 
informació, fruit de l’anàlisi dels usos i con-
sums principals que els visitants fan dels 
nostres continguts digitals, i està orientada 
a l’optimització del posicionament orgànic 
als cercadors de totes les seves pàgines i 
recursos i a l’usuari. 

D’altra banda, aquest any s’ha dut a ter-
me una migració per canviar d’eina d’e-mail 
de màrqueting. Aquest canvi facilita, de la 
mateixa manera que el futur canvi d’eina de 
CRM, aportar una comunicació de valor als 
nostres usuaris, integrada i segmentada, 

sobretot pel que fa al contingut visual i a 
la personalització de la informació. Al llarg 
del 2020, i fruit d’una adaptació ràpida a la 
nova situació de confinament provocada 
per la covid-19, han augmentat els projec-
tes i activitats públiques nascudes digitals 
amb el conseqüent increment dels mate-
rials digitals a l’abast del públic a través del 
Repositori Digital. La transformació digital 
és un procés transversal continuat que 
impacta en la generació de nous serveis en 
formats digitals, així com en la millora dels 
processos de gestió i treball: e-administra-
ció i integració de les plataformes de gestió 
del museu. En concret, en aquest àmbit 
s’han millorat processos que permeten els 
tràmits dels ciutadans de manera electrò-
nica, com és el cas de les licitacions i la 
contractació de personal. Per abordar part 
dels projectes inclosos en aquest programa 
clau, la Generalitat de Catalunya ha dotat 
d’una subvenció plurianual per cofinançar 
el projecte «Pla de transformació digital del 
MACBA per apropar l’art contemporani a la 
ciutadania» per un import de 900.771,62 €. 

Finalment, cal remarcar que l’estratègia 
digital que el MACBA ha portat a terme en 
els darrers anys ha estat fonamental per 
poder superar els canvis urgents derivats 
de la situació excepcional a partir del 13 
de març.
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2311.
Millorar la capacitat 
econòmica necessària 
mitjançant un increment 
continuat dels recursos 
externs i dels recursos propis

Aquesta millora es porta a terme mit-
jançant diferents accions: la redacció d’un 
pla de patrocini i mecenatge en què s’està 
treballant i que es preveu tenir finalitzat al 
llarg de 2021; l’increment de recursos pro-
vinents de les coproduccions i itineràncies 
i beques a projectes, de les concessions 
administratives i del lloguer d’espais; el 
treball pel reconeixement del museu com a 
entitat d’utilitat pública, i un pla d’estabilitat 
pressupostària (2017-2027). Però aquest 
2020, la pandèmia ha propiciat una dava-
llada important en els recursos provinents 
de la venda d’entrades, les coproduccions 
i itineràncies, així com en els que provenen 
de les concessions i lloguers d’espais. 

Aquest any el MACBA ha participat en 
el projecte Education from Below, gràcies 
a una beca europea d’Europa Creativa. El 
projecte «Education from Below» és una 
col·laboració de dos anys entre la Rijksaka-
demie van beeldende kunsten (Àmsterdam), 
el WHW – What, How & Whom (Zagreb) i el 
MACBA. Aquest projecte explora l’art com 

a lloc de diàleg, aprenentatge col·lectiu i 
imaginació. L’educació no pertany només 
a les institucions, sinó que pot ser horit-
zontal i prové de baix, de les comunitats. 
El projecte reconeix que les pràctiques 
artístiques poden descol·locar/canviar les 
jerarquies institucionals establertes. Les 
entitats participants en el projecte exploren 
nous models de pràctica artística basats en 
l’aprenentatge col·lectiu i han generant una 
xarxa d’institucions, artistes i professionals 
per compartir metodologies i coneixements. 

 

12.
Pla de desenvolupament 
dels equips del MACBA

A causa de la pandèmia, al llarg del 2020 
s’ha prioritzat la reorganització de l’equip 
per a poder continuar l’activitat laboral amb 
totes les mesures de seguretat sanitàries 
necessàries, donant prioritat a la preserva-
ció de la salut de les persones. També s’ha 
continuat treballant en la millora del clima 
laboral així com en l’establiment i desenvolu-
pament d’un model de gestió del talent ini-
ciat ja el 2019. Al llarg de tot l’any s’ha treba-
llat en l’anàlisi de l’estructura organitzativa, la 
millora de la comunicació interna, la cohesió 
de l’equip, el seguiment en l’elaboració de 
diversos plans de convivència i l’aproximació 
al protocol d’igualtat de gènere. 

Intervenció artística 
a l’Aula 0 en el marc 
de la campanya 
de vacunacions de 
l’Ajuntament de 
Barcelona, 2020.  
Foto: Carla Ventosa
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03
Exposicions Vista de l’exposició Takis, 

2020. Foto: Roberto Ruiz
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Exposicions

1
Mostra de 
Col·lecció

74.105
Visitants

5
Itineràncies i 
produccions

Projectes propis de recerca, diàleg i reflexió compartida sobre diversitat, gènere i medi ambient /  
Aliances per a garantir l’accés de tots els públics a la nostra programació / Desplegament d’accions  
del pla d’accessibilitat / Apropament al públic local, al sector educatiu i a l’ecosistema cultural  
del nostre entorn / Col·laboracions per al foment dels espais de debat i l’educació artística i cultural

3.1. 
Exposicions

Durant l’any 2020 el programa expositiu del 
MACBA –i les publicacions respectives– ha 
estat marcat per l’impacte de la pandèmia 
derivada de la covid-19. El confinament a 
partir del mes de març ha requerit l’ajor-
nament de les activitats: s’ha endarrerit 
l’enviament de l’exposició Charlotte Pose-
nenske a Alemanya; l’exposició Acció. Una 
història provisional dels 90 s’ha inaugurat 
el juliol en comptes de l’abril; l’inici de les 
exposicions Tony Cokes. Música, text, políti-
ca i Fina Miralles. Soc totes les que he sigut 
s’ha passat del maig a l’octubre i al novem-
bre respectivament. La crisi de la covid-19 
ha afectat l’exposició Takis que s’havia 
inaugurat la tardor de 2019: la cancel·lació 
de la presentació a la seu posterior, el Mu-
seu d’Art Ciclàdic d’Atenes, ha provocat un 
impacte econòmic en el projecte, ja que els 
costos han hagut de ser compartits entre 
la Tate Modern (organitzadors) i el MACBA, 
en lloc d’entre els tres museus que inicial-
ment hi participaven. No obstant això, ha 
estat possible estendre l’exposició Takis, 
el tancament de la qual estava previst per 
al mes d’abril, fins al setembre de 2020 i 
així s’han pogut gestionar alguns dels altres 

impactes en el programa. També pel que fa 
les itineràncies, la pandèmia ha repercutit 
en diversos projectes, entre ells l’exposició 
Poesia Brossa que no s’ha pogut inaugurar 
el 2020 al Museo Universitario Arte Con-
temporáneo (MUAC) de la Ciutat de Mèxic, 
després de la seva exhibició a Buenos Ai-
res. El transport de les obres al magatzem 
del MUAC s’ha endarrerit i encara no està 
tancada la data en què es podrà instal·lar i 
obrir l’exposició, subjecte a l’evolució de la 
pandèmia. De la mateixa manera, l’expo-
sició de Melanie Smith. Farsa i artifici s’ha 
inaugurat el 5 de de març al Museo de Arte 
Contemporáneo MARCO de Monterrey 
(Mèxic) però s’ha hagut de tancar dotze 
dies després; tanmateix, tot i que estava 
prevista la seva clausura el 13 de setembre, 
s’ha pogut mantenir oberta fins al 10 de 
gener de 2021.

La covid-19 ha generat una incidència 
addicional en les exposicions programades 
per a la tardor de 2020, i ha estat necessari 
ajornar les exposicions de Félix González- 
Torres i Col·lecció Rafael Tous a la primave-
ra de 2021, així com l’exposició individual 
de Cinthia Marcelle de la primavera de 
2021 a principis de 2022, amb la conse-
güent reprogramació de tot l’any 2021. La 
gran exposició retrospectiva de Gego que 
s’havia organitzat fins al 2022 en col·labo-
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Assis Chateaubriand – MASP (São Paulo), 
el Museo Jumex (Ciutat de Mèxic), el Gug-
genheim (Nova York) i la Tate Modern (Lon-
dres), només s’ha pogut presentar al MASP 
amb la versió portuguesa del catàleg, tal 
com estava previst per a la tardor de 2019. 
Posteriorment, les obres han hagut de ser 
retornades als seus propietaris i s’han can-
cel·lat els acords d’exhibició i publicació. La 
gira posterior s’ha endarrerit fins al final de 
2022, en què es reiniciarà al Museu Jumex, 
i continuarà al Guggenheim el 2023, on pu-
blicaran el catàleg en anglès, que s’havia ini-
ciat abans de la crisi de la covid-19. Encara 
no s’ha confirmat la gira europea després 
de la itinerància a Nova York.

Seguint l’impacte de la retrospectiva 
de Gego, i anticipant les conseqüències 
econòmiques, tant en el pressupost com 
en el context, el MACBA ha ideat una nova 
exposició centrada en el panorama local, 
titulada Panorama, menys costosa d’organit-
zar i que, a més de posar atenció i recursos 
en l’escena local, construeix vincles entre 
el MACBA i el seu context. El programa de 
2020, desplaçat en part a 2021, per tant, 
s’ha centrat en el context local: l’exposi-
ció Félix González-Torres posa el focus en 
llegir la seva obra des de la perspectiva de 
Barcelona; l’exposició de la Col·lecció Tous 
té com a objectiu centrar-se en el panorama 
actual i mostra els artistes consagrats de la 
generació conceptual que integren aquesta 
col·lecció que Rafael Tous ha donat al mu-
seu. Aquesta reorganització ha requerit un 
gran esforç i planificació addicionals, realit-
zats a distància durant el 2020, per garantir 
que la majoria de les exposicions i projectes 
en què s’havia invertit una gran quantitat de 
treball s’ajornessin en lloc de cancel·lar-se.

Els projectes monogràfics han ofert 
diferents perspectives sobre les línies de 
recerca. La mostra Takis ha presentat l’obra 
d’aquest artista grec, que va investigar la re-
lació entre l’art, la ciència i les forces mate-

rials com el magnetisme, i aspectes del so i 
la música. Inaugurada el novembre de 2019, 
l’exposició va haver de tancar a causa de la 
crisi de la covid-19, però es va reobrir del 
3 de juny fins a l’11 de setembre del 2020. 
L’exposició Tony Cokes. Música, text, política 
ha mostrat l’obra d’aquest artista contem-
porani que s’autodefineix com a «postcon-
ceptualista», i que utilitza el text i la història 
de la música popular per abordar la política 
contemporània i, en particular, el tema de 
la raça. Fina Miralles. Soc totes les que he 
sigut és una important exposició de l’artista 
catalana, una de les artistes més significati-
ves de l’Estat espanyol activa des dels anys 
setanta fins a l’actualitat. L’exposició pretén 
abordar com la història de l’art ha atribuït la 
producció de Miralles a l’art conceptual, al 
land art o fins i tot al feminisme.

El 2020, el MACBA ha organitzat i pro-
duït un total de tres noves i grans exposi-
cions temporals (Acció, Tony Cokes i Fina 
Miralles) i ha continuat la presentació de la 
Col·lecció amb la introducció de revisions 
i canvis destacats, així com coproduccions 
i itineràncies, en col·laboració amb diver-
sos agents culturals de dins i fora del país. 
El programa ha continuat aprofundint en 
algunes de les línies d’investigació, com ara 
la contribució de dones artistes (el desen-
volupament d’una poètica del jo, la natura 
i l’ecofeminisme i l’antifeixisme), el tema 
d’una política estètica, la relació entre art 
contemporani, música i cultura popular, i 
un nou èmfasi en la performance. També 
s’han realitzat dues exposicions al Centre 
d’Estudis i Documentació (CED).

Durant el confinament, l’exposició en 
línia Artistes en quarentena, organitzada 
en col·laboració amb la xarxa de museus 
L’Internationale, ha estat disponible del 21 
d’abril al 7 de maig. L’exposició temàtica 
Acció. Una història provisional dels 90 ha 
fet avançar la cronologia del museu per 
centrar-se en les diferents escenes d’Es-
panya durant l’última dècada del segle xx. 
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L’objectiu de l’exposició és examinar com 
els artistes dels anys noranta van recuperar 
una gran part de les experiències concep-
tuals de les dècades anteriors, sobretot els 
anys seixanta i setanta. D’aquesta manera, 
es van recuperar pràctiques relacionades 
amb el cos humà, que anomenem conjun-
tament art d’acció, amb particular rellevàn-
cia a Espanya.

La presentació de la col·lecció Un segle 
breu: Col·lecció MACBA, que proposa un 
nou viatge cronològic ambiciós a través de 
la col·lecció MACBA des del 1929 fins a 
l’actualitat, s’ha revisat i transformat de di-
verses maneres, posant l’èmfasi en el canvi 
de presentacions i experiències d’art al llarg 
de nou dècades. 

A la planta baixa del Centre d’Estudis i 
Documentació del MACBA, de disturbis, 
dols i festes aprofundeix i amplia la nostra 
comprensió de la història de les dissidèn-
cies sexuals i els activismes racialitzats 
per mitjà d’arxius, entrevistes, documents, 
vídeos i altres materials. L’exposició arren-
glera fites importants en la cultura femi-
nista, la comunitat LGBTIQ+ i les sexo-
dissidències, i se centra en una diversitat 
d’identitats queer, festes, sexe, drets civils 
i estratègies de resistència a l’opressió. I 
Plaga examina la relació entre la vida i el 
territori i les formes de classificació dels 

éssers vius a través de la perspectiva del 
grup Ecologies culturals del Programa d’Es-
tudis Independents (PEI).

TAKIS

Comissariat: Guy Brett, Michael Wellen 
(conservador de la Tate Modern) i Teresa 
Grandas (conservadora del MACBA).
Dates: 22 de novembre de 2019 – 13  
de setembre de 2020.
Organització i coproducció: Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA) i 
Tate Modern, Londres.

Takis (Panayiotis Vassilakis, Atenes, 1925-
2019) va desplegar gran part de la seva 
activitat artística a París, Londres i Nova 
York entre 1950 i 1970. Va ser un dels pio-
ners en incorporar les forces de la natura 
en la seva obra, tant en escultures com en 
pintures. El so, la llum, l’energia elèctrica i 
magnètica, són els elements principals d’un 
llenguatge ric i molt personal, que s’ha pre-
sentat en un recorregut pels treballs més 
significatius de la seva trajectòria.

L’obra de Takis representa una forma de 
ruptura literal i estètica, una mena d’enfron-
tament productiu entre l’art, la ciència i el 
món contemporani. Takis va investigar sobre 
els materials, les seves propietats i els seus 

Consuelo Bautista, 
Accidents Polipoètics 
[Rafael Metlikovez i 
Xavier Theros], Accidents 
Polipoètics recitant el 
poema «Nenecaca» 
al Festival de Poesia 
Sorpresa Europea, Sant 
Andreu Teatre, Barcelona, 
1993. Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia. 
Foto: Consulo Bautista
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29comportaments, la seva «espontaneïtat»: 
radars, dials, antenes o panells elèctrics són 
eines d’una recerca que explora el cosmos 
i uneix ciència, tecnologia i pensament. Els 
camps de forces electromagnètiques, tot i 
ser invisibles, es fan visibles en la seva obra. 
Al llarg de setanta anys de carrera, Takis va 
crear algunes de les obres més innovadores 
i potents –a més de lúdiques– de l’art del 
segle xx, amb les quals va reinventar els 
formats de la pintura, l’escultura i la música 
en relació amb l’energia. 

Entre les principals contribucions de  
Takis, destaquen les escultures anomena-
des Signals –objectes metàl·lics suspesos 
en l’espai gràcies a un sistema d’imants– 
inspirades en part en els senyals ferrovia-
ris i que sovint incorporen llums intermi-
tents, i les escultures telemagnètiques, 
que va iniciar a principis dels cinquanta i 
va exposar per primera vegada a la Galerie 
Iris Clert de París. 

La presentació de l’exposició al MACBA  
ha inclòs una part documental en la qual 
s’ha destacat la seva vinculació amb Sig-
nals (1964-1966), la galeria londinenca i la 
publicació que prenen el nom en homenat-
ge a les obres de Takis anomenades així; la 
seva estada al final de la dècada de 1960 al 
llavors recentment creat Center for Advan-
ced Visual Studies al MIT (Massachussets 
Institute of Technology), a Cambridge 
(EUA), on va poder col·laborar estretament 
amb científics i enginyers, que ell veia com 
«poetes» i «creadors»; o el vessant reivindi-
catiu sobre l’estatus de l’artista més activis-
ta vinculat a l’Art Workers’ Coalition. 

Inicialment estava prevista la participació 
del Museu d’Art Ciclàdic (Atenes), però com 
a conseqüència de les limitacions derivades 
de la pandèmia la itinerància de l’exposició a 
aquest museu no ha estat possible.

ACCIÓ. UNA HISTÒRIA 
PROVISIONAL DELS 90

Comissariat: Ferran Barenblit (director del 
MACBA) i Aida Roger (curadora adjunta  
del MACBA).
Dates: 10 de juliol de 2020 – 7 de febrer  
de 2021.
Organització: Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA), coorganitzada 
amb L’Internationale.

Si la dècada de 1980 va representar un 
retorn a l’ordre a Europa, a la reivindicació 
d’una certa formalitat en l’art, als formats 

convencionals de la pintura i l’escultura 
àmpliament acceptats pel mercat; la de 
1990 va reprendre bona part de les expe-
riències conceptuals de dècades ante-
riors. D’aquesta manera, es van recuperar 
pràctiques relacionades amb el cos humà 
que conjuntament anomenem art d’acció. 
A l’Estat espanyol aquestes pràctiques 
encara van tenir més rellevància, amb 
iniciatives múltiples que han exercit un 
immens impacte en l’art fins avui dia. Sovint 
aquest art d’acció s’expressava en forma de 
performances –que acostumaven a circular 
en àmbits molt restringits, en festivals o tro-
bades– i la seva expressió més heterogènia, 
el que anomenem performativitat.

És el moment de revisar-les en conjunt 
i entendre la seva gran importància: no 
només perquè la història d’aquests anys 
encara s’ha d’escriure, sinó perquè hi ha 
molts artistes joves que beuen directament 
d’aquestes fonts, sovint sense ser-ne cons-
cients. També ha estat una ocasió per a un 
replantejament de la institució, analitzant 
cadascuna de les tasques habituals del 
museu, des de l’acte de comissariar fins a 
la manera de comunicar. La interacció amb 
l’audiència viu una renovació fonamental: 
el paper del visitant passa d’observador a 
activador. Tot això en el marc d’una era en 
què el cos humà s’estableix de nou com el 
lloc per on transiten nombroses tensions 
emocionals i es reclama la condició política 
de l’ésser. Som perquè ocupem un espai, 
perquè hi actuem i hi som reconeguts.

A través de diversos nodes, Acció ha 
recorregut aquesta època i n’ha rastrejat 
algunes de les obres fonamentals. A més, 
s’ha inclòs documentació i material audio-
visual majoritàriament inèdit que recupera 
aquelles experiències. El resultat ha estat 
una exposició densa, amb múltiples exten-
sions històriques i contemporànies, que 
ajuda a interpretar d’una manera molt més 
precisa l’art del nostre temps.

Entre els artistes inclosos en l’exposició, 
destaquen Accidents Polipoètics (Rafael 
Metlikovez i Xavier Theros), Óscar Abril 
Ascaso, Lluís Alabern, Marcel·lí Antúnez, 
Arxiu AIRE, Arxiu de l’Associació de Nous 
Comportaments Artístics (A.N.C.A.), 
Miquel Baixas, Jordi Benito, Miguel Ben-
lloch, Pedro Bericat, Denys Blacker, Joan 
Brossa, C-72R (Mònica Buxó, Sònia Buxó i 
Marta Domínguez), Cabello/Carceller, Joan 
Casellas, Jordi Cerdà, Circo Interior Bruto 
(Jesús Acevedo, Belén Cueto, Marta de 
Gonzalo, Rafael Lamata, Publio Pérez Prie-
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30 to, Rafael Suárez, Jaime Vallaure i François 

Winberg), Club 7 (Óscar Abril Ascaso, Joan 
Casellas, Andrea Dates, Marta Domínguez, 
Manuel Morales, Xavier Moreno, Andrés 
Pereiro, Laura Tejeda, Cristina Zabala), 
Enric Casasses, Nieves Correa, Espacio de 
Arte Excéntrico (Nel Amaro i Abel Loureda), 
Nacho Criado, Eduard Escoffet, Pepe Espa-
liú, Bartolomé Ferrando, Esther Ferrer, Rosa 
Grau, Carles Hac Mor i Ester Xargay, Juan 
Hidalgo, Rafael Lamata, Los Rinos (Marcel·lí 
Antúnez, Sergi Caballero i Pau Nubiola), 
Artur Lleó, Macromassa (Juan Crek i Víctor 
Nubla), Merz Mail (Pere Sousa), Xavier 
Manubens, Daniela Musicco, Pere Noguera, 
Víctor Nubla, Antonio Ortega, Lucía Peiró, 
Pere Lluís Pla Boixò, Tere Recarens, Àngels 
Ribé, Xavier Sabater, Sala Nasa (Xesús Ron, 
Pepe Sendón, Fran Pérez i Miguel de Lira), 
Carles Santos i Mariaelena Roqué, Mariano 
Sanz-Noguera, José Antonio Sarmiento, 
Superelvis (Anki Toner, Meteo Giráldez, 
Raimon Aymerich), Tres, Isidoro Valcárcel 
Medina, Jaime Vallaure, Veivi Gisus Ur-
kestra (Steven Forster, Lucho Hermosilla, 
Ariel Reinhart), Albert Vidal, Fefa Vila, Borja 
Zabala i Zush, entre d’altres. També s’ha 
dut a terme la reproducció fidel d’«Acció 
directa» de Jaume Alcalde, Iñaki Álvarez, 
Pep Aymerich, Joan Baixas, Miquel Baixas, 
Laia Bedós, Josep Manuel Berenguer, J.M. 
Calleja, Xavier Canals, Enric Casasses, 
Victoria Combalía, Ignasi Esteve, Susanna 
Fernando, Barbara Held, Juan Hidalgo, Mer-
cè Ibarz, Allan Kaprow, Konic Thtr, Dídac 
P. Lagarriga, Julia Montilla, Andrés Pereiro, 
Imma Pla, Jordi Pope, Benet Rossell, Joan 
Simó, Rosa Suñer, Quim Tarrida, Noel Tatú, 
Alexis Taulé, Carme Torrent, Gustavo Vega, 
Carme Viñas i Marta Vives. 
 
TONY COKES. MÚSICA, TEXT, 
POLÍTICA

Comissariat: Anna Cerdà (curadora  
adjunta del MACBA).
Dates: 23 d’octubre de 2020 – 7 de febrer 
de 2021.
Organització: Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA).

Aquesta primera presentació monogràfica 
de Tony Cokes (1956, Richmond, EUA) a 
l’Estat espanyol ha inclòs vídeos de fi-
nals dels vuitanta fins al 2019. La vintena 

d’obres mostrades al MACBA connecten 
qüestions com la cultura popular, parti-
cularment la música, el capital i la raça 
mitjançant la tècnica del mix, juxtaposant 
talls de fonts ja existents i combinant-les 
amb fragments de textos, fent emergir, així, 
nous significats i interpretacions. 

Des de finals de la dècada de 1980, 
Cokes ha desenvolupat un estil visual 
precís, reduït i potent, caracteritzat per l’ús 
de text sovint superposat a fons mono-
cromàtics vibrants, per crear presentacions 
de diapositives digitalitzades i discursives, 
caixes de llum i material imprès. L’artista 
deconstrueix els elements constitutius del 
vídeo (imatge, text, so) i els converteix en 
un espai d’anàlisi i reflexió. La seva obra ens 
ofereix una varietat de veus (en forma de 
so, text i música) que van d’Aretha Franklin 
a Morrissey, de Malcolm X a Paul Gilroy,  
i també inclou música tecno i house. 
Aquesta polifonia qüestiona també el 
concepte tradicional d’autoria, explora en 
canvi els rols de lector i editor i demana la 
implicació de l’espectador. 

L’exposició ha presentat sobretot 
obres audiovisuals, algunes en monitors 
i d’altres en forma de projecció, establint 
així també relacions d’escala i de relació 
amb el públic, a qui s’ofereix una forma de 
recepció més domèstica o més col·lectiva. 
La mostra ha ocupat un espai a la planta 
baixa del MACBA i un altre a la segona 
planta, i altres obres només han estat 
visibles des de l’exterior, a la façana lateral 
del carrer Montalegre. L’itinerari recoma-
nat s’inicia a la planta baixa amb un duet 
de projeccions sobre la hipervisibilització 
del col·lectiu afroamericà i qüestions com 
la violència i el seu llegat cultural; i s’acaba 
amb un espai dedicat a la reina del soul 
Aretha Franklin, a la trajectòria de l’artista 
i a les seves temàtiques, tot desvetllant-ne 
la faceta més activista, sense oblidar el 
plaer de deixar-se immergir en la seva mú-
sica. Entre les seves temàtiques, hi podem 
trobar la genealogia i l’anàlisi de diversos 
gèneres musicals, l’ús de la música com a 
arma de tortura, la potència de la música 
i de la bellesa com a forma de lluita pels 
drets civils, la visibilitat i invisibilitat de 
la comunitat afroamericana i la negació 
i mercantilització del seu llegat cultural, i 
com la manera en què llegim les imatges 
condiciona les nostres opinions i afectes. 
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31«La performance d’avui l’heu d’inventar 
vosaltres, no cal que mireu el passat.  
No hi havia passat, de performance i, no obstant 
això, nosaltres la vam inventar. Doncs inventeu-
la vosaltres, també. És l’única manera que la 
performance sigui aquesta mena de confusió 
que jo defenso totalment. [...] El que m’agrada 
de la performance precisament és que és un 
pou sense fons, on tot hi té cabuda, com a 
l’alberg espanyol, on hi pots posar tot el sigui,  
i tot té existència i tot és vàlid, si es fa amb sentit 
de responsabilitat. És l’art més democràtic  
que existeix, tothom el pot fer, no cal saber  
res per fer-lo, només voler fer-lo. Jo lluito 
perquè continuï sent això.»
— Esther Ferrer, vídeo sobre l’exposició Acció. Una història provisional dels 90.  
https://www.youtube.com/watch?v=pTZhI8XmeHI.
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Vista des del carrer de 
l’exposició Tony Cokes. 
Música, text, política, 
2020. Foto: Tanit Plana 
(Two Bricks)

«En general, em veig més com un lector,  
o un editor, que com un autor tradicional 
amb tot el que això implica. Gaudeixo quan 
puc modificar i reconstruir obres existents 
per a produir lectures i efectes diferencials.»
— Tony Cokes a Christoph Cox: «Texto de Christoph Cox: El autor como selector»,  
Quadern portàtil 38, p. 5 [text original: Tony Cokes (2015), a Jenelle Troxell: «Torture, Terror,  
Digitality: A Conversation with Tony Cokes», Afterimage 43, núm. 3 (2015), p. 24].
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33FINA MIRALLES. SOC TOTES  
LES QUE HE SIGUT

Comissariat: Teresa Grandas (conservado-
ra del MACBA).
Dates: 4 de novembre de 2020 – 5 d’abril 
de 2021.
Organització: Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA) amb la col·labo-
ració del Museu d’Art de Sabadell. Ajunta-
ment de Sabadell.

Fina Miralles. Soc totes les que he sigut 
planteja una aproximació al treball d’aques-
ta artista a través d’una selecció de les 
seves accions, fotografies, instal·lacions i 
pintures. La reflexió sobre la natura i l’artifici 
no només subverteix les convencions de la 
nostra relació amb l’entorn on vivim i ens 
desenvolupem com a individus; també ens 
fa replantejar la noció del que és artístic,  
de quins són els valors que sustenten l’art  
i d’allò que li confereix sentit. 

Nascuda a Sabadell el 1950, el pas de 
l’artista per la Facultat de Belles Arts li va 
provocar un rebuig dels valors academi-
cistes i convencionals apresos, un punt de 
partida que es distanciava dels suports i 
els mitjans que fins aleshores havien regit 
els llenguatges artístics. Però no es trac-
tava d’un rebuig purament formal. Hi ha 
una disrupció conscient i voluntària que 
plana damunt la seva producció des de bon 
començament.

L’exposició no ha seguit un ordre cro-
nològic, sinó que s’ha proposat una apro-
ximació a una sèrie de treballs de Miralles 
que constitueixen l’eix vertebrador i estruc-
tural de la seva pràctica. Són treballs que 
qüestionen conceptes com la pertinença, 
l’autoritat, el poder, l’ordre establert i també 
què és el que els atorga valor, i en els quals 
les nocions d’art, d’artista i d’espectador es 
capgiren constantment. El potencial crític, 
desnaturalitzador en molts casos, així com 
les diferències i els conflictes que eviden-
cien aquestes obres posen de manifest 
que la imatge poètica també pot tenir un 
contingut polític.

L’INTERNATIONALE:  
ARTISTES EN QUARENTENA

Comissariat: Bojana Piškur, Moderna  
Galerija (Ljubljana); Sebastian Cichocki, 
Museu d’Art Modern (Varsòvia); Anne- 
Claire Schmitz, Museum van Hedendaagse 
Kunst Antwerpen (Anvers); Amira  
Akbiyikoglu i Farah Aksoy, SALT (Istanbul, 
Ankara); Yolande van der Heide, Van  
Abbemuseum (Eindhoven); Sara Buraya 
Boned, Museo Reina Sofía (Madrid); Hiuwai 
Chu, MACBA (Barcelona).
Dates: 27 d’abril – 7 de maig de 2020 (els 
projectes es mantenen a la web i al compte 
d’Instagram de L’Internationale, i a les webs 
dels museus participants).
Organització: L’Internationale. 

La confederació de museus L’Internationale 
ha convidat diversos artistes a compartir, 
des dels seus llocs de treball i habitatges, 
en condicions de confinament, reflexions 
i propostes entorn d’aquesta situació. 
Les seves propostes han suggerit noves 
perspectives sobre l’espai públic/privat, la 
solidaritat i la crítica, intrínsecament con-
nectades amb el present.

El 1979, el dia de la visita del presi-
dent iugoslau Tito a Zagreb, l’artista Sanja 
Iveković va realitzar una performance de 
18 minuts, Trokut [Triangle, 1979]: va sortir 
al balcó de casa seva, es va posar a llegir 
un llibre, a beure un whisky i a fer gestos 
com si s’estigués masturbant fins que un 
policia la va veure i li va ordenar que entrés 
a casa. Aquests espais domèstics, ¿enca-
ra tenen el potencial de ser subversius i 
de generar un posicionament públic, com 
ho va fer el balcó d’Iveković al final de la 
dècada dels setanta?

Durant aquest temps d’aïllament global, 
l’espai virtual, així com les finestres, balcons 
o façanes de les nostres llars han assumit 
el paper i la importància de les places de 
les ciutats per a l’expressió col·lectiva, alho-
ra que es fan cada vegada més difusos els 
límits entre l’esfera pública i la privada. El 
projecte Artistes en quarantena, concebut 
per a ser difós en xarxes socials, va ser una 
forma modesta de contribuir a la discussió 
sobre els efectes de la pandèmia, utilitzant 
aquests canals de comunicació digital per, 
alhora, repensar les seves potencialitats.

Els artistes participants han estat: 
Babi Badalov, Osman Bozkurt, Simnikiwe 
Buhlungu, Ola Hassanain, Sanja Iveković, 
Siniša Labrović, Rogelio López Cuenca i 
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Detall de l’obra Translacions. Dona-arbre [Documentació de l’acció 
realitzada el novembre de 1973 a Sant Llorenç de Munt, Espanya], 1973 
(1992), de Fina Miralles. Col·lecció MACBA. Dipòsit de la Generalitat de 
Catalunya. Col·lecció Nacional d’Art i donació de l’artista
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«Els americans fan servir la 
terra, l’espai, com una tela, 
posen l’espiral allà al mig del 
mar. En canvi jo canvio les 
coses de context, jo no faig 
servir la naturalesa per fer-hi 
allà alguna cosa, hi ha alguna 
cosa més. Quan jo faig això de 
canviar un element natural de 
context i posar-lo en un espai 
domèstic, en un espai no 
natural, com que ja no és land 
art ningú diu res, perquè no 
poden dir que és land art.»
— Fina Miralles sobre el fet que l’encasellin en el land art,  
a «Parlem de... He sortit a escoltar el soroll de les fulles sota  
el pes del meu pas», conversa amb Maite Garbayo. 
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/
parlem-fina-miralles-soc-totes-que-he-sigut.

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/parlem-fina-miralles-soc-totes-que-he-sigut
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/parlem-fina-miralles-soc-totes-que-he-sigut
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Vista de l’exposició  
de disturbis, dols  
i festes, 2020.  
Foto: La Fotogràfica

Elo Vega, Kate Newby, Daniela Ortiz, Zeyno 
Pekünlü, Maja Smrekar, Isidoro Valcárcel 
Medina, Guy Woueté, Akram Zaatari i 
Paweł Żukowski.

A partir del 21 d’abril, cada dimarts i 
cada dijous s’ha donat difusió de la propos-
ta d’un artista a les xarxes socials de L’Inter-
nationale i dels museus de la confederació, 
i tots els projectes han quedat allotjats a les 
webs de cada institució.

DE DISTURBIS, DOLS I FESTES

Comissariat: Grup d’investigació del  
Programa d’Estudis Independents del  
MACBA 2019-2020 coordinat per Lucía 
Egaña Rojas.
Integrants: Luna Acosta, Carolina Cam-
pos, Eduardo Carrera R, Joana Castella, 
Margherita Fabbri, Henrique Lukas, Lizette 
Nin, Lucila Prestach, Eugenia Salama, Julia 
Salgueiro, Jorge Sánchez, Julia Tealdi  
i Claudia Ventola. 
Dates: 10 de juliol – 6 de novembre  
de 2020.
Organització producció: MACBA Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona.

Per mitjà d’arxius, entrevistes, documents, 
vídeos i altres materials, l’exposició de 
disturbis, dols i festes ha aprofundit i 
ampliat la nostra comprensió de la història 

de les dissidències sexuals i els activis-
mes racialitzats. L’exposició ha arrenglerat 
fites importants en la cultura feminista, la 
comunitat LGBTIQ+ i les sexodissidències, 
i s’ha centrat en una diversitat d’identitats 
queer, festes, sexe, drets civils i estratègies 
de resistència a l’opressió.

La proposta expositiva s’ha compost 
d’exemples poderosos de l’activisme 
social: des de materials històrics dels 
setanta fins avui, documents de resistèn-
cia gairebé mai vistos, fins a material inèdit 
produït per a la mostra, arxius, entrevistes, 
documents legals, premsa, vídeos, cartes, 
poemes, fotografies i materials efímers, 
com zins, adhesius i volants. La tria s’ha fet 
centrant-nos en els afectes, les memòries, 
els cossos i el territori com a eixos de 
la construcció de les cultures públiques 
de les dissidències sexuals a la ciutat de 
Barcelona. En aquest sentit, l’exposició ha 
donat lloc a una sèrie de treballs, projec-
tes i documents de col·lectius, individus i 
veus que intenten representar l’experiència 
històrica i el seu vincle amb el present.

Participants: Ana G Aupi, Rosa Almirall 
(Transit), Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 
Arrels Fundació, Kenza Benzidan, Ca La 
Dona, Casal Lambda – CDAF, Desirée Cas-
cales Xalma, Maria Chatzi, Antonio Cen-
teno, Centre LGTBI de Barcelona, Centre 
de Documentació de Moviments Socials 
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37Mercè Grenzner – Can Batlló, Bruno Cimia-
no, Bruno Crocianelli, Frau Diamanda, Xavi 
Dua, Lludy Fortune, Natalia Gima, Emilie 
Hallard, Tania Irias, Imprenta Colectiva Can 
Batlló, Stéphane Mathé, Julien Merienne, 
Gimnàs social Sant Pau, Mariana Paschoal, 
Linda Porn, Tania Quintana (Metzineres), 
Afra Rigamonti, Aura Roig (Metzineres), 
Sabrina Sánchez, Vinicius Sassine, Elena- 
Urko (Post-Op), Nacho Uzcategui i Blanca 
Valdivia (Punt6).

PLAGA

Comissariat: Grup d’Investigació Ecologies 
culturals del Programa d’Estudis Inde-
pendents (PEI) 2019-2020, coordinat per 
Alberto Berzosa i Jaime Vindel. 
Integrants: Luna Acosta, Renan Araujo, Bia 
Bittencourt, Rafael Frazão, Karen, Ánxela 
Louzao, Maíra das Neves, José Platzeck, 
Lucas Pretti i Marguerita Isola. 
Dates: 26 de novembre de 2020 – 2 d’abril 
de 2021.
Organització i producció: MACBA Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona.

El concepte de plaga assenyala una relació 
entre la vida i el territori: éssers vivents 
que, d’ara endavant, seran considerats un 
excés en un espai determinat. Ser una pla-
ga implica ser categoritzat com un agent 
que desequilibra un sistema de relacions 
normalitzat. La plaga és una noció ma-

temàtica i de matriu econòmica: la quan-
titat d’individus considerats problemàtics 
per a un funcionament econòmic donat 
en un territori. A Espanya hi ha prop de 
50 milions de porcs criats amb la finali-
tat de ser venuts com a proteïna animal 
morta. També hi ha un milió de senglars. 
Els primers formen part de l’economia de 
vida i mort del capitalisme contemporani, 
els segons són considerats una molèstia 
per a l’avanç de l’especulació immobiliària 
sobre els boscos. Encara que tots dos són 
de la mateixa espècie (Sus scrofa), els 
porcs són considerats animals de criança 
i els senglars, una plaga. Vides per produir 
i vides per eliminar, respectivament. L’ex-
posició ha girat a l’entorn del concepte de 
plaga, les formes de categorització d’allò 
que existeix. Eucaliptus, cotorres, herbes 
urbanes, aigua, espècies autòctones i 
espècies invasores; el grup d’Ecologies 
culturals del PEI ha proposat una mirada 
crítica sobre les diverses formes de gestió 
de «la natura» que tenen lloc actualment.

Participants: Adrià Guardiola Rius, Anna 
Turbau, Archivo Asociación para la Defensa 
Ecolóxica de Galicia – ADEGA, Archivo de 
la Fundación Salvador Seguí, CED MACBA, 
Centre de Documentació de Moviments 
Socials Mercè Grenzner, Diego Cidrás, Eco-
logistas en Acción, Enric Puyoles García, Fil-
moteca de Catalunya, Filmoteca Española, 
Fundación Solón, Illa Bufarda, Llorenç Soler, 
Luz Broto, Salvador Solé i Waves Films.

Francisco Centol, El 
bosque y el agua, 1961. 
Productora: NO-DO.  
Foto: Filmoteca Española
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38 els primers intents d’avantguarda de la 

postguerra, la revolució social del 68, fins la 
democràcia i el món globalitzat.

Durant aquest any 2020, la mostra per-
manent de Col·lecció s’ha actualitzat amb 
obres importants de l’artista feminista Dara 
Birnbaum (Nova York, EUA, 1946), Attack 
Piece (1975) i obres de l’artista basc Jon 
Mikel Euba (Bilbao, 1967), Fiesta 4 puertas 
(2001), al costat del vídeo instal·lat a la 
torre Gatika doble final (2001). 

3.2. 
El MACBA al món: 
itineràncies i coproduccions

AKRAM ZAATARI. CONTRA LA 
FOTOGRAFIA. HISTÒRIA ANOTADA 
DE L’ARAB IMAGE FOUNDATION
Exposició organitzada pel Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA) i el 
National Museum of Modern and Contem-
porary Art, Seül, en col·laboració amb la 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düs-
seldorf, i la Sharjah Art Foundation, Sharjah.

• MACBA. 7 d’abril – 25 de setembre  
de 2017.

• K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf (Alemanya).  
18 de novembre de 2017 – 25 de 
febrer de 2018.

UN SEGLE BREU: COL·LECCIÓ 
MACBA

Comissariat: Equip curatorial del MACBA.
Dates: 5 d’octubre de 2018 – en curs.
Organització i producció: Museu d’Art Con-
temporani de Barcelona (MACBA).

Des de l’octubre de 2018, el MACBA ha 
optat per una presentació de la Col·lecció 
que s’allunya de les presentacions tempo-
rals, tal com s’havien fet fins llavors. Situant 
la Col·lecció en el cor del museu, el nou 
format de la presentació permanent s’ha 
mantingut durant el 2019 i 2020, tot i que 
ha incorporat menys canvis durant el darrer 
any a causa de la pandèmia. Sense alterar 
el relat expositiu i la identitat de la mostra, 
s’han incorporat obres destacades que 
posen de relleu la vitalitat de la Col·lecció  
i els seus múltiples encaixos, i s’hi mostren 
les experiències canviants de l’art a través 
de les nou dècades que conformen aquest 
«segle breu».

L’exposició proposa un recorregut 
cronològic per la Col·lecció MACBA des 
de 1929, any de l’Exposició Internacional 
de Barcelona que va suposar grans trans-
formacions a la ciutat tot projectant-la al 
món, fins a l’actualitat. Inclou bona part de 
les obres emblemàtiques de la Col·lecció 
en un seguit d’àmbits dedicats a les etapes 
i moments més significatius. Des de la 
República i la Guerra Civil, el franquisme, 

Vista de l’exposició  
Un segle breu: Col·lecció 
MACBA, 2020.  
Foto: La Fotogràfica
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• National Museum of Modern and 
Contemporary Art, Seül (República  
de Corea). 11 de maig – 19 d’agost  
de 2018.

• Sharjah Art Foundation, Sharjah 
(Emirats Àrabs Units). 28 de setembre 
de 2019 – 11 de gener de 2020.

POESIA BROSSA
Exposició organitzada pel Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), en 
col·laboració amb Artium, Vitòria, el Museo 
Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, el 
Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires, i el 
Museo Universitario Arte Contemporáneo 
MUAC, Ciutat de Mèxic.

• MACBA. 21 de setembre de 2017 –  
25 de febrer de 2018.

• ARTIUM, Vitòria. 29 de maig –  
23 de setembre de 2018.

• Museo Nacional de Bellas Artes, 
Buenos Aires (Argentina). 8 d’octubre – 
8 de desembre de 2019.

• Centro Cultural Kirchner, Buenos  
Aires (Argentina). 8 d’octubre –  
8 de desembre de 2019.

• Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo MUAC, Ciutat de 
Mèxic (prevista per al 6 de juny –  
4 d’octubre de 2020 i posposada per  
al 2021 a causa de la covid-19).

MELANIE SMITH. FARSA I ARTIFICI
Exposició organitzada pel Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), en 
col·laboració amb el Museo Universitario 
Arte Contemporáneo MUAC, Ciutat de 
Mèxic, i el Museo Amparo, Puebla.

• MACBA. 25 de maig – 7 d’octubre  
de 2018.

• Museo Universitario Arte 
Contemporáneo MUAC, Ciutat de 
Mèxic (Mèxic). 25 de maig – 6 d’octubre 
de 2019.

• Museo Amparo, Puebla (Mèxic). 25 de 
maig – 7 d’octubre de 2019.

• Museo de Arte Contemporáneo, 
Monterrey (Mèxic). 5 de març de 2020 
– 10 de gener de 2021.

CHARLOTTE POSENENSKE: WORK 
IN PROGRESS
Exposició organitzada per la Dia Art Foun-
dation, Nova York. La itinerància europea 
està organitzada en col·laboració amb el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA), la Kunstsammlung Nordrhein 
Westfallen, Düsseldorf, i el Mudam Luxem-
burg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc 
Jean, Luxemburg.

• Dia Art Foundation, Nova York (EUA).  
5 de març – 9 de setembre de 2019.

• MACBA. 17 d’octubre de 2019 –  
20 de març de 2020.

• Kunstsammlung Nordrhein Westfallen, 
Düsseldorf (Alemanya). 4 d’abril –  
9 d’agost de 2020.

• Mudam Luxemburg – Musée d’Art 
Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburg 
(Luxemburg). 2 d’octubre de 2020 –  
10 de gener de 2021.

TAKIS
Exposició organitzada i coproduïda pel 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) i la Tate Modern, Londres.

• Tate Modern, Londres (Regne Unit).  
3 de juliol – 27 d’octubre de 2019.

• MACBA. 21 de novembre de 2019 –  
19 d’abril de 2020.

«M’agrada molt la idea de Hitchcock de que, per a 
ell, la pantalla és només un espai buit que necessita 
omplir. M’agrada com juga amb el públic i el 
suspens que crea el fet de distanciar fets banals.»
— Jon Mikel Euba  
https://www.macba.cat/ca/art-artistes/artistes/euba-jon-mikel/gatika-doble-final.
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04
Col·lecció

Ignasi Aballí, Enderroc, 
1996/2020. Col·lecció 
MACBA. Consorci 
MACBA. Donació de 
l’artista. Foto: FotoGasull
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42 5.402

Obres a la Col·lecció

133
Obres Incorporades

274
Obres prestades a 35 institucions
(26 nacionals i 9 internacionals)

La Col·lecció MACBA, tret definitori del 
museu, està íntimament vinculada al 
programa d’exposicions i a les activitats 
públiques organitzades per la institució. Es 
construeix com una xarxa de vincles entre 
els seus eixos d’interès i evoluciona d’acord 
amb el context en què ha estat creada, 
donant lloc a nous discursos i a noves 
línies de treball. Des de finals de la darrera 
dècada, destaquen els corrents relacionats 
amb la performativitat, amb el temps com 
a matèria de treball artístic i amb la noció 
de conflicte, en els seus múltiples vessants. 
Els feminismes i les alteritats, així com les 
recerques sobre la música i el so, hi són 
també presents. 

Configurada pels diversos directors 
i equips curatorials que s’han succeït, la 
Col·lecció MACBA es caracteritza per una 
clara vocació internacional i reuneix obres 
i documents que van des de mitjan segle 
passat fins a l’actualitat. Una de les seves 
peculiaritats és la diversa procedència dels 
seus fons. Així, les obres propietat del Con-
sorci MACBA representen el 13,45% de la 
Col·lecció, mentre que la resta (86,55%) 
està constituïda en gran part per dipòsits 
procedents de les institucions consorcia-
des (Generalitat de Catalunya, Ajuntament 

de Barcelona, Fundació MACBA i Ministeri 
de Cultura i Esport). La Col·lecció MACBA, 
integrada per 5.402 obres (a 31 de des-
embre de 2020), reuneix obres d’artistes 
nacionals i internacionals, realitzades 
amb tècniques diverses, procedents de 
les compres, donacions i dipòsits a favor 
del Consorci realitzats per les institucions 
abans esmentades així com per particulars 
que han volgut contribuir-hi.

La coherència en el creixement de la 
Col·lecció està garantida per un estricte 
procediment d’adquisició: l’equip curatorial 
del museu investiga seguint les línies de 
treball seleccionades per la direcció; els 
fruits d’aquesta recerca són analitzats pel 
Comitè assessor del museu, el qual ratifica 
o no la conveniència de la incorporació 
de les noves propostes. La darrera reunió 
(virtual) del Comitè assessor va tenir lloc el 
16 d’octubre de 2020.

La missió i els objectius de la Col·lecció 
MACBA, així com el procediment d’adquisi-
cions descrit anteriorment, queden recollits 
detalladament en la «Política de direcció, 
gestió i procediments de la Col·lecció 
MACBA», que té per objectiu establir les 
bases generals que regeixen la política de 
la Col·lecció. Aquest document inclou la 

Desenvolupament d’eines, visites, mostres i programes que facilitin l’accés al fons històric  
del museu i al nostre patrimoni artístic i cultural / Conservació i difusió del patrimoni artístic / 
Desplegament d’accions del pla d’accessibilitat 
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43gestió dels préstecs, de les assegurances, 
el manteniment i la conservació de les 
obres, la seva documentació i inventariat 
i l’accés als fons del museu. Des d’aquest 
any 2020, la «Política de direcció, gestió 
i procediments de la Col·lecció MACBA» 
està disponible a la pàgina web del museu 
en tres idiomes (català, castellà i anglès). 

4.1. 
Incorporacions1

Al llarg de 2020 s’han incorporat 133 obres 
i se n’han donat de baixa 4, fruit de retorns 
de dipòsits temporals que s’especifiquen 
més endavant. Les 133 obres incorporades 
han entrat en forma de donació directa al 
Consorci (55 obres) i per mitjà del dipòsit 
al Consorci a través de particulars (1 obra) 
i dels fons de l’Ajuntament de Barcelona (4 
obres), de la Fundació MACBA (29 obres) i 
de la Generalitat de Catalunya (44 obres). 

Les incorporacions realitzades a través 
de l’Ajuntament de Barcelona inclouen 
obres d’Antoni Clavé, Josep Guinovart i 
Antoni Tàpies. Les 29 obres incorpora-
des per la Fundació MACBA inclouen els 
treballs d’Ignasi Aballí, Mar Arza, Adrián 
Balseca, Pepe Espaliú, Cristina Garrido, 
Antoni Llena, Naheem Mohaiemen, Marcel 

Rubio Juliana, Mireia Sallarès, Soledad Se-
villa, Tres i Valcárcel Medina. Les 44 obres 
procedents de la Generalitat de Catalunya, 
que s’han incorporat a la Col·lecció del 
museu per mitjà de la Col·lecció Nacional 
d’Art Contemporani i la Col·lecció Nacional 
de Fotografia, són de Chema Alvargonzález, 
Núria Andreu, Consuelo Bautista, Yamandú 
Canosa, Lúa Coderch, Patrícia Dauder, Do-
mènec, Núria Güell, Manolo Laguillo, Lola 
Lasurt, Josep Maria Llobet, Lucía C. Pino, 
Aleix Plademunt, Sergi Reboredo, Àngels 
Ribé, Francesc Ruiz, Jordi S. Carrera, Mireia 
Saladrigues i Juan Diego Valera. Pel que fa 
a les incorporacions directes al Consorci 
el museu ha rebut el dipòsit d’una obra de 
Charlotte Posenenske i diverses donacions 
de peces d’Ignasi Aballí, Max Esteban, Ivana 
Franke, Manolo Laguillo, Cynthia Marcelle 
i Thiago Mata Machado, Xavier Medina 
Campeny, Fina Miralles i un portfoli realitzat 
per diversos artistes.

Les quatre baixes produïdes el 2020 co-
rresponen a obres de Joan Prat Abelló (1), 
Eduardo Chillida (1) i Antoni Tàpies (2). 

Durant el 2020 cal destacar la signatura 
de dos preacords d’adquisicions futures: 
el dipòsit d’un gran nombre obres de la 
Col·lecció d’art conceptual de Rafael Tous 
(prèvia donació a l’Ajuntament de Barce-
lona) i la donació del fons d’obra i arxiu de 
l’artista Francesc Torres. 

1. Vegeu el detall de 
les altes i les baixes de 
la Col·lecció MACBA 
en l’Annex A d’aquesta 
memòria.

Francesc Ruiz, The 
Funhouse, 2020. 
Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art 
Contemporani. Foto: 
Cortesia de l’artista
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— Creixement Col·lecció
— Noves adquisicions
— Baixes
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45«Realitzades en ple confinament, entre 
el dijous de Setmana Santa i el de Sant 
Jordi, aquestes fotografies tracten del 
buit, del no res, del zero –un concepte 
que la teologia medieval no podia 
acceptar–, i volen ensenyar l’impossible, 
el que quasi ningú ha vist. S’ocupen, 
així, dels límits del mitjà fotogràfic, d’allò 
que no es pot fotografiar.»
— Manolo Laguillo sobre l’obra de la Col·lecció MACBA Barcelona, abril 2020, 2020, 
impressió per raig de tinta sobre paper, 10 fotografies de 29,7 × 42 cm c/u.  
https://manololaguillo.com/?portfolios=barcelona-abril-2020.

4.2. 
Catalogació i  
manteniment del fons

Pel que fa a la catalogació, les 133 obres 
incorporades aquest any han estat registra-
des i introduïdes al programa de gestió del 
museu MuseumPlus. S’han creat també els 
seus corresponents expedients físics, que 
conformen l’arxiu analògic de la Col·lecció. 

A més de la catalogació de les noves 
incorporacions, s’ha procedit a actualitzar 
i ampliar dades de 1.432 obres del fons 
artístic de la Col·lecció. En concret, al llarg 
de 2020 s’ha continuat treballant en la 
revisió i estandardització de determinats 
camps d’informació inclosos en l’esmentat 
programa (autors, títols, dates, números 
d’edició, dimensions, crèdits, copyrights...). 
També s’ha realitzat un especial esforç per 
a completar les dades tècniques i en la tra-
ducció de les informacions sobre les obres 
per tal de poder garantir la bona exportació 
del contingut al catàleg en línia i facilitar la 
consulta dels fons en els tres idiomes que 
ofereix la pàgina web del museu (català, 

castellà i anglès). Tots aquests canvis han 
implicat també una tasca continuada 
d’actualització de les dades de les obres al 
Banc d’Imatges i a la col·lecció de Patrimo-
ni Artístic del Repositori Digital. 

Així mateix, s’ha prosseguit amb la 
documentació gràfica de la Col·lecció, amb 
vuit sessions fotogràfiques realitzades en 
coordinació amb el Departament de Pu-
blicacions. A més de fer les fotografies de 
les noves adquisicions, aquestes sessions 
han permès actualitzar la documentació 
d’obres que ja formaven part de la Col·lec-
ció MACBA; s’han prioritzat les fotografies 
de les obres incorporades a la presenta-
ció actual de la Col·lecció, Un segle breu: 
Col·lecció MACBA, les cedides en préstec al 
llarg de l’any i aquelles que s’inclouran a la 
propera publicació de la Col·lecció, prevista 
per al 2021. En total, s’han realitzat 426 
fotografies que han permès documentar  
77 obres de la Col·lecció. 

La recerca i documentació de les obres 
de la Col·lecció es concreten en la realit-
zació de fitxes curatorials completes (16 
durant el 2020). Cada fitxa conté informa-
ció específica sobre l’artista (biogràfica, 
bibliogràfica i de context artístic) i sobre 

https://manololaguillo.com/?portfolios=barcelona-abril-2020
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Soledad Sevilla, Sense 
títol, 1978. Col·lecció 
MACBA. Fundació 
MACBA. Obra adquirida 
gràcies a la Fundació 
Banc Sabadell.  
Foto: Cortesia Ana  
Mas Projects

Naheem Mohaiemen, Two 
Meetings and a Funeral, 
2017. Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA.  
Foto: Roberto Ruiz
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47l’obra, la qual cosa es posa en relació amb 
altres obres de l’artista, se’n recopila la 
relació d’exposicions o instal·lacions de les 
quals ha format part i se’n dona bibliografia 
específica. Finalment, amb tota aquesta 
informació s’elabora un text que analitza 
l’obra més àmpliament i que es publica de 
forma abreujada a la pàgina web del mu-
seu. Les fitxes curatorials s’incorporen com 
a documentació de les obres de Col·lecció 
al programa MuseumPlus i a l’expedient 
de l’obra, i serveixen per elaborar cartel·les 
explicatives de les peces, fulls de mà i 
altres textos. Aquests fitxes constitueixen 
un material bàsic molt valuós sobre el qual 
l’equip curatorial pot treballar en funció de 
les diverses necessitats que té el museu: 
subministrar biografies d’artista, elaborar 
textos concrets per a suports específics, 
extreure’n dades vàlides per a la presenta-
ció de la Col·lecció a les xarxes, etc. 

Les noves circumstàncies imposades 
per la covid-19 han provocat un augment 
molt significatiu de la necessitat de donar 
informació a través de la web i les xarxes 
socials. Per aquest motiu s’ha incrementat 
la producció de textos destinats a aquests 
mitjans, en detriment de tasques habituals 
de documentació de Col·lecció, especial-
ment pel que fa a la generació de fitxes 
curatorials, que han disminuït respecte a 
l’any anterior. 

Pel que fa al manteniment material de la 
Col·lecció, cal conservar i fer un seguiment 
específic continuat de totes les seves obres, 
adaptat a la seva tipologia. Cal, també, 
aplicar les normes de conservació preven-
tiva i la presentació adequada de les obres 
(substitució del sistema d’emmarcat, actua-
lització de l’equipament audiovisual i canvis 
de suports o digitalitzacions, entre d’altres).

4.3. 
Difusió de la Col·lecció 

Aquest any la difusió de la Col·lecció ha 
tingut lloc mitjançant els préstecs realitzats 
i les presentacions celebrades dins i fora 
del MACBA (detallades més endavant). 
A causa del confinament i de la situació 
derivats de la covid-19, la difusió dels fons 
de la Col·lecció a través de mitjans digitals 
ha jugat un paper clau.

PRÉSTECS
Durant el 2020 s’han signat 42 contractes 
de cessió d’obra, que han suposat el prés-
tec de 274 obres a un total de 35 institu-
cions: 26 nacionals (quatre per exposicions 
itinerants del MACBA i 22 per a d’altres 
exposicions dins del territori espanyol) i 
nou internacionals (totes per exposicions 
a d’altres institucions). D’aquestes 274 
obres, 144 s’han prestat en exposicions del 
MACBA (132 obres han participat en les 
exposicions de la mateixa Col·lecció i 23 en 
exposicions temporals del museu) i 130 han 
estat cedides en préstec; d’aquestes, 111 
obres s’han exposat en centres nacionals i 
dinou en institucions internacionals. 

En aquest apartat es pot destacar el 
préstec de set escultures de Gego a l’expo-
sició monogràfica itinerant sobre l’artista, 
The Emancipated Line, que entre el 12 de 
desembre del 2019 i el 9 de gener del 2020 
s’ha pogut veure al Museu de Arte São 
Paulo Assis Chateaubriand – MASP de São 
Paulo; i la cessió dels tres collages de Ka-
talin Ladik i una obra de Raymond Pettibon 
per l’exposició Disonata, al Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid del 
16 de juny al 9 de novembre del 2020. 
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48 Obres de la Col·lecció MACBA exposades el 2020

26

132 12

9

111 19

Nacionals

Exposicions de la 
Col·lecció MACBA

Exposicions temporals 
del MACBA

Internacionals

Cedides a institucions 
nacionals

Cedides a institucions 
internacionals

Institucions

Obres

Alemanya
2

Regne Unit
2

Espanya
255Estats Units

2

França
3

Portugal
1

Argentina
2

Mèxic
1

Brasil
7
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EXPOSICIONS
Durant tot l’any s’ha pogut visitar a la primera 
planta del museu la presentació permanent 
de la Col·lecció Un segle breu: Col·lecció  
MACBA, que proposa un recorregut cro-
nològic per la Col·lecció des de 1929 fins 
a l’actualitat. Inclou obres emblemàtiques 
de la Col·lecció, que s’han presentat en 
un seguit d’àmbits dedicats a les etapes 
i moments més significatius del període 
cronològic escollit, i ha posat èmfasi en les 
presentacions i experiències canviants de 
l’art a través de nou dècades. Durant el 2020 
s’han dut a terme diversos canvis que han 
anat renovant la presentació dels diferents 
àmbits de la Col·lecció. Un dels canvis més 
significatius el trobem en el primer àmbit, 
on s’han incorporat materials i fotografies 
cedides per la Biblioteca del Pavelló de la 
República, l’Escola del Mar, l’Escola Parc 
del Guinardó, la Fundació Escoles Garbí i la 
Residencia de Estudiantes, a través de les 
quals es contextualitza i s’expliquen els inte-
ressos en la pràctica pedagògica durant el 
període que va de la Segona República a la 

guerra civil española, i la seva influència dins 
de les pràctiques artístiques del moment.

S’han realitzat també diversos canvis a 
la sala destinada a la dècada dels seixanta, 
dedicada al pop i la psicodèl·lia: s’ha incor-
porat un conjunt d’obres de Joan Rabascall 
relacionades amb la cultura de masses i els 
mitjans de comunicació, com són Mass Me-
dia, Golf Competition o Jazz Hot; el portfoli 
Five Tyres Remoulded de Richard Hamil-
ton, i la peça d’Eduardo Paolozzi General 
Dinamic F.U.N. Un darrer canvi en aquesta 
sala ha estat el canvi d’obres al mur dedicat 
a Zush, on ara es poden veure obres com 
Fisis o Fizega.

Pel que fa als àmbits dedicats a l’art 
feminista dels anys vuitanta, les obres de 
Nancy Spero han deixat pas a la instal·lació 
Attack Piece de Dara Birbaum, en la qual 
l’artista fa palesa la confrontació i la lluita 
entre la cosmogonia masculina i la realitat 
femenina per mitjà de la càmera de filmar. 

Per últim, a les darreres sales de l’expo-
sició, centrades en l’art més polític i com-
promès dels anys noranta i de comença-

Jon Mikel Euba, Fiesta 
4 puertas, 2001, a 
l’exposició Un segle breu: 
Col·lecció MACBA, 2020. 
Foto: La Fotogràfica

Algunes de les obres 
de Gego prestades 
a l’exposició The 
Emancipated Line, Museo 
de Arte São Paulo Assis 
de Chateaubriand - 
MASP, 2019-2020. Foto: 
Eduardo Ortega
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50 ment dels segle xxi, trobem la instal·lació i 

el vídeo de Jon Mikel Euba titulats respec-
tivament, Fiesta 4 puertas i Gatika doble 
final, que es valen del paper mediador de la 
imatge dins del conflicte, i mostren com a 
través de la deconstrucció de les paraules 
i les imatges podem arribar a representar 
diferents realitats polítiques.

S’ha continuat vetllant per a fer els 
continguts accessibles de l’exposició a tots 
els visitants. Així, s’han actualitzat els fulls 
de sala accessibles, que contenen una guia, 
un plànol de l’exposició i un conjunt de re-
produccions tàctils d’algunes de les obres 
exposades. També s’han actualitzat els 
continguts audiodescriptius de les obres 
exposades a través de l’app del museu.2 

La situació de crisis actual provocada 
per la pandèmia ha posat encara més 
de manifest la necessitat de fer que els 
continguts expositius estiguin disponibles 
digitalment. És per això que el 2020 s’ha 
començat a treballar en una visita virtual 
de l’exposició Un segle breu: Col·lecció 
MACBA, en la qual les conservadores del 
museu expliquen les diferents sales de 
l’exposició. Els primers resultats d’aquest 
projecte es troben ja disponibles a la web 
del museu. 

D’altra banda, amb motiu de la celebra-
ció del 25è aniversari del MACBA, s’ha re-
construït l’obra d’Ignasi Aballí Enderroc, una 
obra site-specific per a la paret del fons 
de l’atri del museu que l’artista va realitzar 
per primera vegada el 1996, en el context 
de l’exposició Mirades (sobre el Museu) i 
que enguany s’ha incorporat al fons de la 
Col·lecció, com a donació de l’artista. 

WEB I XARXES SOCIALS
Aquest 2020 s’han treballat especialment 
els continguts digitals de la web i les 
xarxes socials (Twitter i d’altres): préstecs 
destacats, noves adquisicions, obres en 
exposició, artistes de la Col·lecció pre-
miats i d’altres elements que han permès 
mostrar la vitalitat de la Col·lecció i posar- 
la en relleu. 

Atesa la situació excepcional de pan-
dèmia, s’ha fet un especial esforç en la 
realització d’accions de difusió del fons a 
través de la pàgina web que han donat com 
a resultat projectes com «Diari de confi-
nament», «Pantalla oberta. Obres de la 
Col·lecció MACBA» o «Col·leccionables». 
Fruit de l’elaboració de totes aquestes 
accions digitals, així com de les tasques de 
recerca i documentació gràfica i textual, el 
2020 s’han creat i actualitzat els continguts 
de 203 obres i 35 artistes del fons de la 
Col·lecció. A més, s’ha complementat  
la documentació gràfica disponible en línia 
de 311 obres.

Pel que fa a les xarxes socials (Face-
book, Twitter, Instagram), s’han produït 
nous continguts que han contribuït a la 
visibilització de les diferents accions i 
esdeveniments relacionats amb obres de 
la Col·lecció. Entre els continguts editats a 
les xarxes, s’han inclòs preguntes obertes 
entorn d’obres exposades, s’han piulat els 
préstecs destacats d’obres de la Col·lecció, 
s’ha publicat informació rellevant sobre les 
obres de la Col·lecció exposades perma-
nent i temporalment al MACBA, i s’ha 
posat l’accent en exposicions destacades 
d’artistes de la Col·lecció. 

2. Vegeu més informació 
sobre el projecte 
d’accessibilitat a l’apartat 
6.5 d’aquesta memòria.

Pàgina d’inici del «Diari  
de confinament» a la  
web del MACBA, 2020
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51«La peça no és només del moment, i no només del 
barri, sinó que la pretensió és que sigui com una 
mena de metàfora o de símbol de transformació, 
de la desaparició, del canvi, de la memòria. [...] 
També penso que la peça té connexió amb altres 
treballs, perquè treballa sobre la quotidianitat, la 
vida diària, el que tenim a prop, la casa ficada al 
museu [...], coses properes que acaben formant 
part d’una obra amb la intenció que transcendeixin 
aquesta quotidianitat i que proposin una lectura 
que vagi més enllà.»
— Ignasi Aballí, Enderroc (1996 i 2020), conversa entre Ignasi Aballí, Ferran Barenblit,  
Miquel Molins i Antònia Maria Perelló, 25 de novembre de 2020 (MACBA 25 anys),  
https://www.youtube.com/watch?v=FLLI3FEgnYc&t=1s.

Cal destacar els següents projectes 
especials publicats a la pàgina web  
del MACBA:

«Diari de confinament»
Durant el confinament domiciliari que s’ha 
viscut durant la primera meitat del 2020, 
entre mitjan març i mitjan maig, diàriament 
s’ha destacat a la web i a les xarxes una 
obra de la Col·lecció vinculada, d’alguna 
manera, a la situació social que s’ha viscut. 
En les vuit setmanes (56 dies) s’han produït 
56 textos d’obres de la Col·lecció, que han 
quedat incorporats a la web.

«Pantalla oberta. Obres de la  
Col·lecció MACBA»
Al llarg dels mesos de maig, juny i juliol del 
2020 ha tingut lloc el cicle de cinema inèdit 
«Pantalla oberta. Obres de la Col·lecció 
MACBA», una activitat en línia que cada 
dijous ha ofert la possibilitat de visionar 
durant 24 hores una selecció d’obres au-
diovisuals dels artistes Albert Serra, Pedro 
G. Romero, Muntadas, Adrian Melis, Itziar 
Okariz, Pere Portabella, The Otolith Group, 
Video-Nou, Cabello/Carceller i Maria Ruido. 

El cicle ha abordat temes associats a la im-
mediatesa del present i a la necessitat de 
repensar alguns dels reptes col·lectius que 
afecten la humanitat. Cadascun d’aquests 
vídeos i pel·lícules ha estat presentat junta-
ment amb una breu càpsula audiovisual en 
la qual un testimoni especialitzat ha aportat 
la seva mirada sobre l’obra.

«Col·leccionables»
Des de mitjan maig, aprofitant la bona rebu-
da que ha tingut el «Diari de confinament», 
s’han iniciat els «Col·leccionables»: un cop 
per setmana (inicialment eren dos) s’ha des-
tacat una obra de la Col·lecció a la pàgina 
d’entrada del web del museu. S’han editat 
textos per a cadascuna de les 45 obres.

APLICACIÓ MÓBIL (APP)  
DEL MACBA
Arran dels canvis realitzats a la presentació 
de la Col·lecció, s’ha dut a terme una nova 
visita virtual a l’exposició Un segle breu: 
Col·lecció MACBA que es troba a l’app del 
MACBA. També s’han elaborat i actualitzat 
els continguts de l’aplicació en funció dels 
canvis realitzats a les sales de la mostra. 
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descripció per a tretze obres d’Un segle 
breu: Col·lecció MACBA i quatre obres 
mostrades permanentment en diversos 
indrets del conjunt MACBA.

Cal remarcar també l’esforç dedicat a 
la creació de continguts per a l’estratègia 
de notificacions push (un missatge breu 
en to periodístic) i que arriba a més de 
4.500 nous usuaris potencials que s’han 
descarregat l’app del museu. Al llarg 
d’aquest any, s’han publicat 110 d’aquests 
missatges, xifra molt superior a la d’anys 
anteriors, que, si bé en algunes ocasions 
han aprofitat continguts existents per a 
d’altres accions comunicatives, ha supo-
sat també la creació de nous continguts 
curatorials exclusius per a diverses obres 
de la Col·lecció. 

PUBLICACIONS
Al llarg del 2020 s’ha continuat treballant 
en la selecció d’obres i l’elaboració de tex-
tos per la propera publicació dedicada a la 
Col·lecció, el Manual. Es tracta d’una eina 
que servirà per entendre què és el MACBA 
i què hi podem trobar, i es preveu que serà 
publicada a principis de 2021. 

4.4. 
Relacions amb altres centres 
i institucions

Com a institució amb voluntat innova-
dora i compromesa amb la preservació i 
difusió del patrimoni, el MACBA treballa 
en xarxa amb altres institucions de nivell 
nacional i internacional.

El MACBA, que compta amb la Genera-
litat de Catalunya com a membre consti-
tutiu del seu Consorci, està estretament 
relacionat amb l’anomenada Xarxa Pública 
de Centres i Espais d’Arts Visuals que 
depèn d’aquesta institució. Des del museu 
s’estableixen relacions de col·laboració 
amb els membres d’aquesta xarxa que 
fructifiquen en presentacions i aliances. 
Així mateix, el museu participa en comis-
sions de treball i consultives, com són les 
dedicades a la constitució de la Col·lecció 
Nacional d’Art Contemporani i la del Pla 
de Museus, liderades totes dues per la Ge-
neralitat de Catalunya. La Taula del Fons 
Nacional de Fotografia també compta amb 
la presència del MACBA, i algunes de les 

obres fotogràfiques contemporànies ad-
quirides per aquest fons passen a formar 
part de la Col·lecció MACBA. Així mateix, 
el museu ha participat en la comissió per 
l’atorgament d’ajuts de la Generalitat de 
Catalunya a galeries d’art en funció de les 
seves trajectòries, projectes i programa. 

Cal esmentar la participació del museu 
en taules rodones i conferències, així com 
l’assessorament i col·laboracions tècniques 
continuades amb entitats del sector, en es-
pecial amb la Sala d’Art Jove de la Direcció 
General de la Joventut i la tasca de tutorit-
zació dels estudiants en pràctiques en la 
realització dels seus projectes anuals. 

Entre les diverses col·laboracions amb 
les quals l’equip ha col·laborat aquest any, 
en destaquem les següents: 

• Fundació ”la Caixa”: membre del 
jurat de Comisart (selecció de 
joves comissaris per a un cicle 
d’exposicions), i membre del jurat 
de la convocatòria de producció que 
forma part del programa de suport 
a la creació per impulsar artistes 
mitjançant la producció d’obres d’art 
(selecció de projectes artístics).

• Fundació Brossa: membre del Centre 
d’Estudis i membre del jurat cicle 
«PostBrossa 2020» (selecció artistes 
per a la programació d’exposicions).

• ACCA, Associació Catalana de  
Crítics d’Art: membre del jurat  
dels Premis ACCA 2020 (premis  
a exposicions o projectes artístics  
i editorials/crítica/recerca).

• ICUB-La Capella: jurat per a la  
plaça de mediació de Barcelona 
Producció 2021.

• Art Photo Barcelona: assessorament  
i col·laboracions tècniques.

• Hangar: assessorament i 
col·laboracions tècniques.

• Sala d’Art Jove: diversos 
assessoraments i col·laboracions 
tècniques.

• Arxiu Josep Maria Segarra i Plana: 
col·laboracions tècniques.

• UIC Universitat Internacional 
de Catalunya: responsable 
de l’assignatura «Comissariat 
d’exposicions» en el Màster Oficial en 
Gestió Cultural.

• Universitat de Barcelona. 
Departament d’Història de l’Art: 
membre del jurat del TFM «Museus i 
xarxes, internet, Instagram».



0
4

. C
o

l·l
ec

ci
ó

53• La Virreina – Centre de la Imatge: 
cessions de material.

El MACBA ha continuat col·laborant amb 
la Fundació ”la Caixa” mitjançant la política 
de préstecs entre ambdues col·leccions, 
així com en el programa biennal Comi-
sart, liderat per ”la Caixa” en col·laboració 
amb el MACBA i destinat a donar suport 
al comissariat emergent. Dins d’aquest 
programa, de l’1 de juny a l’1 de novembre 
del 2020 s’ha pogut veure al Caixaforum de 
Barcelona l’exposició On som. On podríem 
ser, comissariada per Antonia Guijarro. 
Posteriorment, a partir del 26 de novem-
bre, ha tingut lloc Sooooo lazy. Elogi del 
malbaratament, comissariada per Beatriz 
Escudero i Francesco Giaveri i que es podrà 
veure al Caixaforum de Barcelona fins al 
proper 18 d’abril del 2021.

Dins el territori català i espanyol i en 
relació amb la seva Col·lecció, el MACBA 
té altres acords de col·laboració vigents 
signats amb museus i centres com el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya a Barcelona, el 
CDAN-Centro de Arte y Naturaleza d’Osca, 
l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) de 
València, el Museu Reina Sofia, Tabakalera, 
La Casa Encendida i Bòlid de Girona. Tam-
bé col·labora amb altres entitats del teixit 
cultural i participa en jurats d’institucions 
com el Centre d’Art Lo Pati, l’Ajuntament de 

Binissalem o la Fundación Daniel y Nina Ca-
rasso; també participa en assessoraments 
i col·laboracions a través de la Direcció Ge-
neral de Patrimoni o del Servei de Museus 
de la Generalitat de Catalunya.

Des del punt de vista internacional, 
continua vigent el projecte a llarg termini 
L’Internationale, subvencionat per la Co-
munitat Europea i format per les diverses 
institucions culturals, museus i d’altres 
institucions associades procedents de 
l’àmbit universitari d’arreu del món.3 En 
aquesta tercera edició de L’Internationale 
(tardor 2018 – desembre 2021), el grup de 
Col·lecció ha plantejat dos temes de treball 
transversals: la revisió de la dècada dels 
noranta i la investigació en les polítiques de 
la performance en la institució museística.

També s’han fet altres col·laboracions 
com són la participació activa en el grup 
de treball CEN (European Commitee for 
Standarisation) en el CEN/TC 346/WG 16 
(«Specification for the management of mo-
veable cultural heritage»); participacions en 
jurats, com el del concurs de fotografia en 
blanc i negre Black & White Spider Awards 
(Califòrnia); o assessoraments i participa-
cions en taules rodones internacionals.

Durant l’any 2020 el MACBA ha seguit 
treballant en els projectes de recerca 
iniciats el 2019 sobre les polítiques de con-
servació, adquisició i exposició de les pràc-

Vista de l’exposició  
On som. On podríem ser, 
Caixaforum, Barcelona, 
2020. Foto: Cortesia  
Fundació ”la Caixa”

3. Per al detall de les 
institucions que en 
formen part vegeu 
l’apartat 3.1. d’aquesta 
memòria.
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54 tiques performatives a partir de diferents 

aproximacions a dues exposicions: Acció. 
una historia provisional dels 90 (juliol del 
2020 – febrer del 2021) i María Teresa 
Hincapié (2021-2023). Les reflexions sobre 
aquests dos casos d’estudi formaran part 
d’una publicació en línia plantejada per 
l’equip de Col·lecció de L’Internationale 
prevista per al 2022.

4.5. 
Conservació i restauració 

Per poder presentar les seves col·leccions, 
tot museu realitza prèviament una sèrie 
d’accions que es mantenen invisibles i que, 
respectant la integritat de l’obra, allarguen 
la seva vida i en permeten la difusió. Es 
tracta, doncs, d’un treball interdisciplinari 
imprescindible per poder assolir dues 
de les finalitats del museu: conservar el 
patrimoni per a les generacions futures 
i fer-lo accessible al públic. A partir del 
març de 2020, aquestes tasques s’han vist 
fortament impactades per les mesures de 
contenció de la pandèmia i el període de 
confinament, que han obligat a canviar les 
dinàmiques de treball habituals i a adap-
tar-se a les noves condicions de vida.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓ 
PREVENTIVA 
Comptant amb el personal professional de 
les diverses especialitats necessàries per 
tractar l’art contemporani, com instal·lació, 
objecte, pintura, material gràfic, fotografia o 
art multimèdia, es porta a terme un progra-
ma de conservació preventiva integrat en el 
dia a dia del museu que contempla:

Revisió d’espais 
Cada dimarts, aprofitant el dia de tanca-
ment del museu, es realitza la revisió i el 
manteniment de les sales d’exposició, que 
consisteix en la revisió visual de les obres 
exposades per verificar la seva correcta 
conservació, i es realitzen les intervencions 
de conservació preventiva que es conside-
ren oportunes (neteja de la pols superficial 
de les obres i els marcs, revisió dels siste-
mes de presentació, etc.).

Durant el període de confinament més 
estricte les revisions setmanals s’han 
portat a terme de manera virtual amb la 
inestimable col·laboració del personal de 
seguretat del museu.

Control d’humitat relativa, temperatura  
i quantitat de llum
El control climàtic de les sales d’exposi-
ció i magatzems es realitza mitjançant 
la recopilació de les dades dels diversos 
dataloggers (sondes de mesura d’humi-
tat relativa i temperatura) instal·lats a les 
mateixes sales, que aporten la informació 
sobre la temperatura i la humitat relativa 
constantment. Amb l’històric d’aquestes 
dades s’elaboren informes periòdics que 
són fonamentals per a la conservació pre-
ventiva de les obres.

Aquest sistema de control climàtic no 
només està establert a les sales d’expo-
sicions, sinó també a les reserves i ma-
gatzems del MACBA, així com al Centre 
d’Estudis i Documentació (CED), la Capella, 
el Convent dels Àngels i els magatzems de 
Zona Franca.

Setmanalment es porta a terme una 
lectura de totes les sondes ubicades en 
els llocs anteriorment citats per verificar  
i controlar possibles variacions climàti-
ques que puguin afectar la conservació  
de les obres.

Pel que fa a la incidència de la llum, 
periòdicament i cada vegada que té lloc 
un canvi d’exposició, es fa un registre de la 
quantitat de llum en els espais expositius  
i en diverses franges horàries.

Identificació d’activitat microbiològica 
mediambiental 
Mitjançant un acord amb el Grup de Recer-
ca en Microbiologia Aplicada i Mediambien-
tal del Departament de Sanitat i d’Anato-
mia Animal de la Facultat de Veterinària 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
dirigit per la Dra. Ma. Àngels Calvo, es 
realitza un control semestral de tots els 
espais del MACBA: l’Edifici Meier, el CED, la 
Capella dels Àngels, el Convent dels Àngels 
i els magatzems de la Zona Franca.

Conservació preventiva en  
altres institucions
Actualment el MACBA té dipositades en 
altres institucions un total de 100 obres. 
Aquestes ubicacions corresponen a depen-
dències de l’Ajuntament de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya i la Delegació del 
Govern a Catalunya, així com la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).

Anualment i de manera alternada entre 
les diverses institucions, es realitza un 
control i verificació de l’estat de conser-
vació de les obres del MACBA. Aquest 
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55control es materialitza amb la realització 
d’un informe d’estat de conservació, amb la 
corresponent cartografia d’alteracions, així 
com documentació fotogràfica per tal de 
contrastar possibles canvis en les obres.

ACTIVITATS DE CONSERVACIÓ-
RESTAURACIÓ EN OBRES  
DE LA COL·LECCIÓ 
Principals activitats de conservació-restau-
ració en obres de la Col·lecció:

Informes d’estat de conservació
Tota obra que entra i surt del MACBA és 
revisada per un conservador-restaurador 
que realitza l’informe d’estat de conservació. 
Aquest informe recull la constitució de l’obra 
i les possibles patologies que presenta.

Revisions d’incorporacions i baixes  
a la Col·lecció 
Les tasques de conservació i restauració 
associades a les incorporacions (133 
adquisicions el 2020), compres, dipòsits i 
donacions, i baixes (quatre baixes el 2020) 
de la Col·lecció inclouen la realització d’in-
formes d’estat de conservació de les obres, 
supervisió dels embalatges i sistemes de 
presentació, intervencions de conserva-
ció-restauració, presa de mostres de cultiu 
microbiològic, documentació fotogràfica i 
introducció de tota la informació al progra-
ma de gestió del museu (MuseumPlus).

Durant el 2020 s’han realitzat els infor-
mes d’estat de conservació d’entrada a la 
Col·lecció de les obres dels següents ar-
tistes: Yamandú Canosa, Patricia Dauder, 
Núria Güell, Lucia C. Pino, Lúa Coderch, 
Mireia C. Saladrigues, Manolo Laguillo, 
Jordi S. Carrera, Àngels Ribé, Josep Maria 
de Llobet, Aleix Plademunt, Francesc  
Ruiz, Domènec, Amalia Pica, Bestué-Vives  
i Chema Alvargonzález, entre d’altres.

Els principals fons d’entrada son:

• Dipòsit de la Generalitat de Catalunya. 
Col·lecció Nacional d’Art Contemporani.

• Dipòsit de la Generalitat de Catalunya. 
Col·lecció Nacional de Fotografia 
Històrica i Contemporània a Catalunya

• Col·lecció MACBA. Fundació MACBA

S’ha començat a treballar en l’entrada i 
l’acondiciament de les obres procedents 
del gran dipòsit de Rafael Tous per a l’expo-
sició Col·lecció Rafael Tous programada per 
al 2021, així com en la incorporació del fons 
documental d’Alexandre Cirici i Pellicer.

D’altra banda, es continua treballant en 
la revisió d’entrada i tractaments de conser-
vació-restauració de la donació del Fons 
Ma. Lluïsa Borràs i de la donació del Fons 
Galeria Ciento.

Préstecs d’obra de la Col·lecció
La conservació preventiva en altres institu-
cions inclou la tasca del correu. El correu 
elabora l’informe d’estat de conservació 
de les obres de la Col·lecció, tant a la 
sortida i l’entrada del MACBA com a les 
institucions prestatàries, amb la correspo-
nent documentació fotogràfica, integra la 
informació a la base de dades i supervisa 
i controla els embalatges, transports i 
sistemes de presentació.

Arran de la complexa situació del 2020 
per la pandèmia de la covid-19, el MACBA 
ha buscat solucions per tal de poder resol-
dre situacions inusuals, com ara la reduc-
ció de la mobilitat. En el cas de l’exposició 
Takis, durant el muntatge de la mostra el 
2019 hi van col·laborar un gran nombre 
de correus provinents d’institucions tant 
europees com americanes: la Tate Mo-
dern de Londres, el Centre Pompidou de 
París i el Guggenheim de Nova York, entre 
d’altres. Durant el desmuntatge de l’ex-
posició el 2020 s’ha hagut de prescindir 
dels correus presencials, per la qual cosa 
aquestes tasques s’han hagut de fer de 
manera virtual, els correus en línia.

Així doncs, la figura del correu s’ha vist 
reduïda en un 70% aproximadament res-
pecte al primer trimestre de l’any 2020.

Malgrat tot, la col·laboració interdis-
ciplinar ha fet possible realitzar amb 
èxit aquesta tasca utilitzant mitjans 
tecnològics com són una càmera fixada 
a un trípode amb rodes que facilita una 
imatge general de l’espai, dos iPads amb 
la funció de poder captar amb més detall 
les obres, una Surface i la connexió mit-
jançant el programa informàtic Teams  
de Microsoft.

Cal destacar la importància d’un dels 
correus presencials de la instal·lació de 
la Campana hermética. Espai per a una 
antropologia intransferible de Francesc 
Torres al Centro Galego d’Arte Contempo-
ránea, instal·lació composta per gairebé 
10.000 objectes.

Intervencions de conservació-restauració 
en obres de la Col·lecció
La utilització dins el camp de l’art de mate-
rials industrials com poden ser els plàstics, 
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56 tot el que podem considerar com a art 

multimèdia, objectes d’ús domèstic o, fins 
i tot, aliments, fan de l’art contemporani un 
objecte sovint molt delicat. 

Tot i portar a terme un programa de 
conservació preventiva al més acurat pos-
sible, a vegades és necessari intervenir una 
obra per tal de presentar-la correctament. 
El professional intervé tenint present els 
preceptes de respecte per la intencionalitat 
de l’artista i la integritat de l’obra, la mínima 
intervenció i la utilització de materials al 
més estables i reversibles possible. 

Amb la finalitat de documentar de ma-
nera acurada la intenció de l’autor pel que 
fa a la conservació de la seva obra, des de 
fa temps es porten a terme entrevistes als 
artistes presents en la Col·lecció.

Entre les intervencions de conserva-
ció-restauració dutes a terme el 2020, cal 
fer esment del treball d’investigació i recer-
ca durant el procés de digitalització dels 
vídeos de bobina oberta de Video-Nou, 
que inclou un procés exhaustiu de recerca, 
organització, descripció i neteja dels vídeos 
de la Col·lecció.

Les intervencions més complexes realit-
zades durant el 2020 han estat: 

• R.0473. Empty Box. Francesc Torres. 
1984. Collage.

• R.2710. Inmensa. Cildo Meireles.  
1982. Escultura.

• R.5763. Español, ¿este es el oro 
que comes? Daniela Ortiz. 2018. 
Instal·lació.

• R.5249. Growth. Esteban Vicente. Ca. 
1951. Pintura.

• R.2759. Sin título (porta II). Série: In 
Oblivionem (no landScape). Rosângela 
Rennó. 1995. Instal·lació.

• R.3220. Jazz Hot. Joan Rabascall. 
1996. Collage.

• R.0551. Fisis. Evru/Zush. 1967. Pintura.
• R.3147. La Fragilité des apparences. 

Joan Rabascall. 1964. Collage.
• R.3620. M.I.T Project. Matt Mullican. 

1990-2009. Instal·lació multimèdia.
• R.2824. The Picture of Health.  

Jo Spence. 1982. Instal·lació.
• R.2825. Beyond the Family Album.  

Jo Spence. 1978-1979. Instal·lació.
• R. 0017. Sense títol. Eva Lootz.  

1988. Escultura.

També es porten a terme diverses interven-
cions periòdiques en obres de la Col·lecció. 

La ola de Jorge Oteiza 
durant la instal·lació 
després de la seva 
restauració, 2020.  
Foto: Sílvia Noguer
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l’exterior i els actes vandàlics, ens trobem 
amb dues obres que requereixen un mante-
niment constant: 

• R. 1458. La ola. Jorge Oteiza.  
1998. Escultura.

• R. 1465. Todos juntos podemos parar el 
sida. Keith Haring. 1989 (2014). Dibuix.

Com tota obra instal·lada en un exterior 
urbà, La ola es troba permanentment ex-
posada a tres agents de deterioració prin-
cipals: els excrements d’ocell, la pol·lució i 
els grafitis, pràctica cada vegada mes fre-
qüent en les ciutats. A tot això, des de fa 
ja uns anys, s’ha d’afegir l’acció dels patins 
dels skatters com a agent erosionant fruit 
d’un ús totalment insospitat en el moment 
de la construcció de l’edifici. L’objectiu de 
la intervenció ha estat restablir l’aspecte 
original de l’obra tenint present l’entorn en 
el qual es troba instal·lada.

D’altra banda hi ha obres que neces-
siten un manteniment anual. És el cas de 
la instal·lació Rinzen d’Antoni Tàpies, en la 
qual s’ha fet una acurada intervenció de 
neteja dels elements que composen la 
instal·lació del llit, i de les obres diposita-
des al campus de Bellaterra (UAB) que es 
detallen a continuació.

• R. 0135. Barcelona Discovery. Anthony 
Caro. 1987. Escultura.

• R. 0049. S.M. El Rei. Xavier Corberó. 
1988. Escultura.

• R. 0050. S.M. La Reina. Xavier Corberó. 
1988. Escultura.

• R. 2066. Piano Track. Jordi Benito. 
1990. Instal·lació.

• R. 0401. Flat Genesis. Beverly Pepper. 
1999. Escultura.

ACTIVITATS DE CONSERVACIÓ-
RESTAURACIÓ EN EXPOSICIONS 
DE LA COL·LECCIÓ I EXPOSICIONS 
TEMPORALS AL MACBA I A 
D’ALTRES INSTITUCIONS 
Pel que fa a les exposicions, el treball 
dels conservadors-restauradors comença 
molt abans del període de muntatge per 
tal de preveure i assegurar la correcta 
conservació de les obres que en formaran 
part. D’aquesta manera, es realitzen els 
informes d’estat de conservació de les 
peces per determinar el seu estat i si és 
necessària una intervenció per a la seva 
correcta exposició. Així mateix, s’estudien 
els possibles sistemes de presentació en 
les sales d’exposició.

En referència a les exposicions tempo-
rals al MACBA i a les itineràncies, a més de 
realitzar l’informe d’estat de conservació 
d’entrada i de sortida de les obres en cada 
seu, es porten a terme les intervencions 
necessàries, prèvia autorització del propie-
tari de l’obra. 

Durant el 2020 s’han intervingut nom-
broses obres d’exposicions temporals 
procedents d’altres col·leccions, com és el 
cas de l’exposició Acció. Una historia  
provisional dels 90 i Fina Miralles.  
Soc totes les que he sigut. 

Un dels requisits bàsics en la conser-
vació-restauració d’art contemporani és 
el respecte per la intenció de l’artista, de 
manera que el professional, sempre que 
és possible, porta a terme la seva tasca en 
estreta col·laboració amb l’autor de l’obra. 
El procés de conservació-restauració dut 
a terme en l’obra de Fina Miralles inclosa 
en l’exposició és un clar exemple d’aquesta 
col·laboració sense la qual no hagués estat 
possible el resultat obtingut. 
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Restauració de l’obra 
Rinzen d’Antoni Tàpies, 
2020. Foto: Xavier Rossell
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594.6. 
Projectes de recerca

Al llarg de l’any 2020 el museu ha centrat 
la recerca relativa a la Col·lecció entorn 
de dos eixos principals: d’una banda, la 
investigació d’obres i artistes d’interès per 
a ser incorporats al fons del MACBA i, per 
tant, incrementar-lo; i, de l’altra, la recerca i 
l’estudi relacionats amb les presentacions 
de la Col·lecció. Entre aquestes línies 
d’investigació, es troben també la revisió 
de la dècada dels noranta i la investigació 
al voltant de la performance que, com s’ha 
esmentat més amunt, també han estat 
objecte d’estudi conjunt amb els membres 
de L’Interantionale.

Com cada any, s’han atès les consultes 
d’investigadors, comissaris i doctorands que 
arriben regularment al museu. En tots els 
casos, s’ha proporcionat la màxima informa-
ció possible i s’han dut a terme totes les ac-
cions necessàries per tal d’afavorir aquests 
processos de recerca, facilitant l’accés a les 
obres sempre que ha estat possible i pro-
veint la informació sol·licitada. Les peculiars 
circumstàncies d’aquest any han ocasionat 
una reducció important en aquest nombre 
de sol·licituds de visita, atès que no sempre 
han estat possibles les visites al museu.

DISCURSOS DE LES 
PRESENTACIONS DEL  
FONS DE LA COL·LECCIÓ
Les 5.402 obres que conformen la Col·lec-
ció permeten generar multitud de discur-
sos i establir relacions entre elles, i han 
donat lloc a les diferents exposicions de la 
Col·lecció fins a l’actualitat. El 2020 s’han 

investigat temàtiques i artistes que han 
acabat conformant les presentacions que 
s’han pogut veure al museu al llarg de l’any, 
i que es poden resumir en les temàtiques 
següents: 

A.
La història de l’art modern i contemporani 
des de la perspectiva de Barcelona (Un 
segle breu: Col·lecció MACBA):

• Context cultural de l’Exposició 
Internacional de 1929.

• L’aparició de la nova escola catalana 
en el context de l’educació durant la 
Segona República.

• Implicació d’artistes i cineastes en la 
guerra civil espanyola.

• Exploració de les diverses formes 
d’abstracció durant els anys de 
postguerra.

• Art pop i psicodèlia.
• Manifestacions del minimalisme.
• Les pràctiques artístiques sorgides de 

l’eclosió del feminisme del final dels 
seixanta i principi dels setanta.

• L’emergència del primer art activista 
durant els anys vuitanta.

• La creació, a partir de la caiguda 
del mur de Berlín, d’un art reflexiu i 
conscient de la violència característica 
del segle xx.

• El paper central del neoliberalisme 
i la globalització a les pràctiques 
artístiques més recents.

B.
La revisió de la dècada dels noranta i la 
investigació en les polítiques de la perfor-
mances en la institució museística.
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Publicacions

Volums de la col·lecció  
et al., coeditats  
amb Arcàdia. Foto: 
Gemma Planell
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Publicacions 
impreses

8.200
Exemplars

1
Publicació 
digital

3
Idiomes

Tot i la situació de pandèmia, i el conse-
güent treball a distància per part de tot 
l’equip, el MACBA ha mantingut durant 
l’any 2020 l’activitat editorial seguint la 
programació establerta. L’activitat del 
Departament de Publicacions es realit-
za pràcticament en la seva totalitat per 
l’equip intern del MACBA, des de la con-
ceptualització, la coordinació integral  
i l’edició, fins a la producció i distribució, 
tot i que eventualment es compta amb 
equips externs que completen les tasques 
que no es poden assumir internament.

La publicació del Manual, projecte molt 
complex iniciat fa dos anys, és el nou recurs 
per acostar els visitants al museu i a la seva 
Col·lecció des de diverses perspectives. 
Dona claus per entendre de què parla el 
MACBA, què el defineix, per fer-lo acces-
sible a tothom. Inclou una selecció de 120 
obres destacades d’artistes de la Col·lecció 

MACBA i 52 conceptes clau per entendre 
els relats del museu. Així, obres i concep-
tes conformen de manera transversal les 
diferents línies de pensament del museu. 
Es tracta d’un projecte col·lectiu en què han 
participat 51 autors, 39 dels quals formen 
part de la plantilla del museu i la resta en 
són col·laboradors habituals. 

S’ha continuat impulsant la col·lecció 
d’assaig et al., que es coedita amb l’editorial 
Arcàdia, amb l’objectiu de materialitzar en 
format llibre els discursos teòrics i les línies 
de treball que es desprenen de l’activitat 
del Departament de Programes Públics. 
Educar, per a què; quines són les repercus-
sions que els imaginaris fòssils i energètics 
han tingut en diverses disciplines cientí-
fiques i en les pràctiques culturals, i com 
són possibles altres maneres d’estimar i 
acostar-se al coneixement, són alguns dels 
temes que hem publicat aquest 2020.

Difusió de l’estudi de l’art contemporani / Sensibilització sobre temàtiques  
socials i ambientals / Incorporació de proveïdors segons criteris socials
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i internacional

Aquest 2020 diverses circumstàncies 
ens han empès a reorganitzar els canals 
de distribució dels llibres del MACBA. La 
distribuïdora espanyola La Rueda va tancar 
durant la pandèmia i d’altra banda es va 
rescindir el contracte de Ben Vil. Per tant, 
actualment la distribució en tot el territori 
espanyol va a càrrec de la distribuïdora 
Machado Grupo de Distribución, S.L.

Aquesta nova organització dels canals 
de distribució permetrà continuar tenint 
presència a les llibreries del territori es-
panyol amb l’objectiu d’augmentar-ne les 
vendes. Tot i això, la pandèmia ha afectat 
de manera molt profunda els moviments de 
llibres i les vendes a tot el territori espanyol 
i internacional.

Canals de distribució:

NACIONAL

Machado Grupo de Distribución, S.L.
https://www.machadodistribucion.com

INTERNACIONAL
 

Representació al Regne Unit i Irlanda
Star Book Sales
enquiries@starbooksales.com

Representació a Europa  
(a excepció d’Espanya)
Bookport Associates Ltd.  
(Sales and Marketing)
bookport@bookport.it 

Distribució internacional  
(a excepció d’Espanya i Amèrica Llatina)
Orca Book Services Ltd
orders@orcabookservices.co.uk
Contacte: bookport@bookport.it

Distribució a Llatinoamèrica
Representaciones editoriales
Nicolás Friedmann
http://nicolasfriedmann.com 

El magatzem extern de llibres del MACBA 
està gestionat per la Fundació Ginesta, 
una organització sense ànim de lucre i 
totalment independent, promoguda per 
la iniciativa de pares i mares d’adults amb 
discapacitat intel·lectual i del desenvolu-
pament que necessiten suports i serveis 
que els facilitin la integració social. Des del 
magatzem se serveixen totes les comandes 
i peticions de llibres, tant a nivell nacional 
com internacional.

Volums de la col·lecció  
et al., coeditats  
amb Arcàdia. Fotos: 
Gemma Planell

https://www.machadodistribucion.com/%C2%A0
https://www.machadodistribucion.com
mailto:enquiries@starbooksales.com
mailto:bookport@bookport.it
mailto:orders@orcabookservices.co.uk
mailto:bookport@bookport.it
http://nicolasfriedmann.com
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Durant el 2020 la difusió presencial de les 
publicacions ha quedat òbviament molt 
afectada per les restriccions instaurades 
arran de la pandèmia.

Principals accions de difusió:

• Vendes especials MACBABOOKS 
(amb un preu únic de 6 €), organitzades 
amb MACBA Store Laie, amb motiu 
de la festivitat de la Mercè, el Dia 
Internacional dels Museus i la Nit dels 
Museus, amb una selecció molt menor 
de títols.

• Amb l’entrada al museu, MACBA Store 
Laie aplica un descompte del 5% als 
catàlegs de les exposicions en curs. 
Aquesta informació s’indica a l’entrada 
i també a la pantalla de l’Ona.

• Instal·lació d’un punt de venda de les 
publicacions més recents a la recepció 
del museu per pal·liar els efectes del 
nou horari restrictiu de la llibreria 
MACBA Store Laie.

• En el marc d’una acció que consisteix 
a fer donació de publicacions del 
MACBA a centres hospitalaris i de 
salut (però que ara ha quedat aturada), 
s’ha fet una primera donació a la 
Fundació Kalida, que té la voluntat 
de millorar la qualitat de vida de 
les persones amb càncer i els seus 
familiars i amics.

• L’intercanvi de publicacions entre 
biblioteques nacionals i internacionals 
que fem a través de la Biblioteca 
del MACBA ha seguit a bon ritme. 
Actualment l’intercanvi es fa amb  
159 biblioteques.

• Accions de difusió diverses a través de 
les xarxes socials del museu (Facebook, 
Instagram, Twitter), i també amb el 
Departament de Premsa. Manteniment 
del hashtag #llibresart per divulgar les 
accions vinculades a aquest àmbit.

• Accions per donar més visibilitat de les 
publicacions del MACBA a la web del 
MACBA; entre d’altres:
- S’ha creat un recorregut amb una 

selecció de publicacions en línia del 
museu https://www.macba.cat/ca/
art-artistes/recorreguts/publica-
cions-online

- També s’ha publicat «Recorregut 5 x 
5» https://www.macba.cat/ca/art-ar-
tistes/recorreguts/recorregut-5-x-5, 
que recull l’opinió de cinc col·labora-
dors sobre els nostres llibres. Aquest 
recorregut es va fer amb motiu de la 
celebració dels 25 anys del MACBA.

- S’han penjant diverses publicacions en 
format pdf de descàrrega gratuïta.

Per una altra banda, no ha estat possible 
realitzar les presentacions de llibres, ni 
ser presents a les fires Arts Libris (Bar-
celona), la de Buenos Aires i la FIL de 
Guadalajara (Mèxic), com s’ha estat fent 
aquests últims anys.

Grup editorial

El MACBA han continuat fent les troba-
des (durant l’any 2020, virtuals) amb el 
Grup editorial, creat el 2012. Aquest grup 
reuneix periòdicament els equips dels 
departaments de publicacions de diver-
ses institucions culturals de Barcelona. 
Actualment formen el grup els equips 
de la Fundació Miró, la Fundació Antoni 
Tàpies, el MNAC, la Fundació la Caixa, La 
Pedrera, el CCCB, el Museu del Disseny, 
el MUHBA, el Museu Picasso i el MACBA. 
La finalitat és posar en comú tot el que 
fa referència a la concepció i producció 
editorial. També es convida periòdica-
ment professionals de l’àmbit editorial a 
sessions de treball monogràfiques, que 
aquest any no hem pogut organitzar.

https://www.macba.cat/ca/art-artistes/recorreguts/publicacions-online
https://www.macba.cat/ca/art-artistes/recorreguts/publicacions-online
https://www.macba.cat/ca/art-artistes/recorreguts/publicacions-online
https://www.macba.cat/ca/art-artistes/recorreguts/recorregut-5-x-5
https://www.macba.cat/ca/art-artistes/recorreguts/recorregut-5-x-5
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65Relació de les publicacions 
de 2020

CATÀLEG D’EXPOSICIÓ

Fina Miralles. Soc totes les que he sigut
Textos de Tamara Díaz Bringas, Maite  
Garbayo-Maeztu, Teresa Grandas  
i Valentín Roma 

Edició trilingüe en català, castellà i anglès
Enquadernació tapa dura
184 pàgines
161 il·lustracions 
17,2 × 23,5 cm 
34 €
Disseny: Almonacid Estudi
ISBN: 978-84-17593-12-4 (català,  
castellà, anglès)
Tirada: 800 exemplars

https://www.macba.cat/ca/aprendre-
investigar/publicacions/soc-totes-que- 
he-sigut

Soc totes les que he sigut exposa diver-
sos aspectes essencials de l’obra de Fina 
Miralles: la relació entre natura i artifici, el 
llenguatge amb què ens expressem i les 
relacions de poder en la nostra vida quoti-
diana. «Ser artista no és una vocació, ni una 
devoció ni una professió; no ho saps, però 
tot t’hi empeny i et porta a ser qui ets.» 
Amb aquesta frase sintetitza Fina Miralles 
la seva vida.

COL·LECCIÓ MACBA

Manual
Textos de diversos autors

2 edicions: català, castellà
(edició anglesa en procés)
Enquadernació rústica
648 pàgines
380 il·lustracions
12,2 × 17,2 cm 
19,50 €
Disseny: dosgrapas 
ISBN: 978-84-17593-13-1 (català)
ISBN: 978-84-17593-14-8 (castellà)
Tirada: 2.000 exemplars

https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/soc-totes-que-he-sigut
https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/soc-totes-que-he-sigut
https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/soc-totes-que-he-sigut
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Pedagogías y emancipación
Coedició MACBA i Arcàdia, vol. 6
Textos de Marina Garcés, Janna Graham, 
val flores, Concha Fernández Martorell i 
Jordi Solé Blanch
Introducció de Pablo Martínez

Edició en castellà
Enquadernació rústica
152 pàgines
12,5 × 18 cm
16 €
Disseny: Oficina de disseny
ISBN: 978-84-949924-7-6 (Arcàdia)
ISBN: 978-84-17593-11-7 (MACBA)
Tirada: 1.500 exemplars

https://www.macba.cat/es/aprender-
investigar/publicaciones/pedagogias-
emancipacion

COL·LECCIÓ ET AL.
El MACBA continua ampliant la col·lecció 
d’assaig et al., coeditada amb Arcàdia i 
dirigida per Pablo Martínez, cap de l’Àrea  
de Programes del MACBA.

La distribució d’aquesta col·lecció va  
a càrrec d’Arcàdia.

Pedagogies i emancipació
Coedició MACBA i Arcàdia, vol. 5
Textos de Marina Garcés, Janna Graham, 
val flores, Concha Fernández Martorell i 
Jordi Solé Blanch
Introducció de Pablo Martínez

Edició en català
Enquadernació rústica
152 pàgines
12,5 × 18 cm
16 €
Disseny: Oficina de disseny
ISBN: 978-84-949924-8-3 (Arcàdia)
ISBN: 978-84-17593-10-0 (MACBA)
Tirada: 1.300 exemplars

https://www.macba.cat/ca/aprendre-
investigar/publicacions/pedagogies-i-
emancipacio

Educar, per a què? No podem deixar de fer-
nos aquesta pregunta en una època en què 
l’educació sembla amenaçada per l’impe-
ratiu de la productivitat i de l’eficiència al 
servei del mercat laboral. Els assajos que 
integren aquest volum proposen un exercici 
crític sobre els models educatius que se’ns 
imposen gairebé sense marge per plantejar 
alternatives. Des d’experiències i perspecti-
ves diverses, totes les aportacions aposten 
per l’educació com a espai polític per a 
l’emancipació individual i col·lectiva.

https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/pedagogias-emancipacion
https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/pedagogias-emancipacion
https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/pedagogias-emancipacion
https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/pedagogies-i-emancipacio
https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/pedagogies-i-emancipacio
https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/pedagogies-i-emancipacio
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Estética fósil. Imaginarios de la energía y 
crisis ecosocial 
Coedició MACBA i Arcàdia, vol. 7
Text de Jaime Vindel 
Introducció de Pablo Martínez

Edició en castellà
Enquadernació rústica
364 pàgines
9 il·lustracions 
12,5 × 18 cm
20 €
Disseny: Oficina de disseny
ISBN: 978-84-121215-9-9 (Arcàdia)
ISBN: 978-84-17593-16-2 (MACBA)
Tirada: 1.300 exemplars

https://www.macba.cat/ca/aprendre-
investigar/publicacions/estetica-fosil-
imaginarios-energia-crisis-ecosocial 

L’explotació dels combustibles fòssils va 
ser fonamental per al desenvolupament 
de la revolució industrial, així com per a la 
creació d’imaginaris culturals que insti-
tuïssin una cosmovisió productivista que 
legitimés les pràctiques ecocides i l’extrac-
tivisme colonial. En aquest assaig, Jaime 
Vindel analitza l’impacte dels imaginaris 
de l’energia en les disciplines científiques 
i en les pràctiques culturals durant els dos 
últims segles. N’aborda també la vigència 
en el context del neoliberalisme i la crisi 
ecosocial actual.

Amor y revolución (Kollontai) 
Coedició MACBA i Arcàdia, vol. 8
Textos de Magherita Fabbri, Dora García 
(ed.), Pol Guasch, Alexandra Kollontai, Lisa 
Lisenberg, Rina Ortiz, Andrea Valdés i una 
selecció de poemes d’Anna Ajmátova
Introducció de Pablo Martínez

Edició en castellà
Enquadernació rústica
312 pàgines
8 il·lustracions 
12,5 × 18 cm
20 €
Disseny: Oficina de disseny
ISBN: 978-84-122305-0-5 (Arcàdia)
ISBN: 978-84-17593-17-9 (MACBA)
Tirada: 1.300 exemplars

https://www.macba.cat/ca/aprendre- 
investigar/publicacions/amor-revolucion- 
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. 
Aquest volum recull una selecció de textos 
d’Aleksandra Kollontai (Sant Petersburg, 
1872 – Moscou, 1952), marxista feminista, 
figura central de la Revolució Russa i di-
plomàtica 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 desa-
fiar les lògiques de l’amor i el saber del seu 
temps, i tracen una genealogia alternativa de 
les avantguardes estètiques i polítiques.

https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/estetica-fosil-imaginarios-energia-crisis-ecosocial
https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/estetica-fosil-imaginarios-energia-crisis-ecosocial
https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/estetica-fosil-imaginarios-energia-crisis-ecosocial
https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/amor-revolucion-kollontai
https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/amor-revolucion-kollontai
https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/amor-revolucion-kollontai
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68 PROGRAMA EDUCATIU

Programes educatius 2020-2021

Edició en català i castellà
Disseny: Todojunto
54 pàgines
En paper i digital

https://www.macba.cat/edu/quadern-edu-
catiu-cat.pdf

Publicació divulgativa per explicar els pro-
grames educatius del curs 2020-2021, que 
s’inclou en la programació de difusió del 
Departament de Comunicació. La publica-
ció recull amb detall els programes i cursos 
adreçats a diversos públics i inclou diverses 
contribucions d’autors i artistes (textos i 
il·lustracions).

SÈRIE QUADERNS PORTÀTILS
(Publicacions digitals en format EPUB i 
PDF, de descàrrega gratuïta)

Tony Cokes. Texto de Christoph Cox:  
«El autor como selector»
Quadern portàtil, 38

Edició en castellà 
Disseny: Cosmic
67 pàgines
ISSN: 1886-5259

https://www.macba.cat/ca/aprendre-inves-
tigar/publicacions/tony-cokes

Aquesta publicació digital inclou un text 
del crític i filòsof Christoph Cox en què 
reflexiona sobre l’evolució de les obres de 
Tony Cokes, que amb els anys ha desplegat 
un estil visual propi marcat per l’ús del text 
animat, imatges i diapositives monocolors. 
S’hi inclouen també fragments d’una selec-
ció d’obres del mateix Cokes amb motiu de 
l’exposició del MACBA.

https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/tony-cokes
https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/publicacions/tony-cokes
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Vista de l’exposició  
Tony Cokes. Música,  
text, política, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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06
Programes 
públics i 
educatius

Carmelo Salazar,  
Non Show Work in 
Minimal Ground, «Dansa  
a fi de mes», 2020.  
Foto Miquel Coll



0
6

. P
ro

gr
am

es
 p

úb
lic

s 
i e

d
uc

at
iu

s
71



72
M

em
òr

ia
 M

A
C

B
A

 2
02

0
72 11.397

Assistents als programes  
públics i educatius

120
Activitats

6.312
Alumnes i acompanyants

142
Escoles i associacions

Els programes públics del MACBA estan 
organitzats al voltant de les activitats 
públiques i educatives. Cadascun d’aquests 
programes ha tingut un desenvolupament 
propi i un ampli catàleg d’actuacions i acti-
vitats durant el 2020.

A partir de mitjan març una gran part 
del programa s’ha hagut de cancel·lar 
degut a les mesures imposades per l’estat 
d’alarma declarat com a conseqüència de 
la pandèmia causada per la covid-19, que 
han obligat, en primer lloc, al confinament 
domiciliari des del 13 de març fins al 3 de 
juny i, posteriorment, a mantenir certes 
restriccions a la mobilitat. A mesura que 
han passat els mesos s’han pogut adaptar 
alguns dels programes al format en línia, i 
d’altres ja han nascut per a entorns digitals.

6.1. 
Programes públics

El 2020 els programes públics1 del museu 
s’han estructurat al voltant de les activi-

tats associades als projectes expositius i a 
la Col·lecció, els cursos, les conferències, 
els seminaris, els tallers, els programes 
de cinema i arts en viu, els «Dissabtes 
MACBA», el programa familiar així com 
les activitats en col·laboració amb altres 
entitats i institucions. 

6.1.1. COL·LECCIÓ,  
EXPOSICIONS I VISITES
Parlem de...
El programa «Parlem de...» ha generat 
espais de debat entre diferents agents i 
artistes de la ciutat i el públic que visitava 
les exposicions. Les tardes de dijous s’han 
constituït com un espai de trobada que 
entén les exposicions com a poderosos dis-
positius activadors de la imaginació i gene-
radors de discursos que sovint excedeixen 
les lectures previstes per la institució o 
preconcebudes per l’equip curatorial. 

Aquest any, el programa ha comptat 
amb la presència de Glòria Picazo, crítica 
d’art i comissària independent, per parlar 
de l’obra Déus de Ferran García Sevilla 

Espai de creació de coneixement, diàleg i reflexió compartida sobre temes socials i mediambientals / 
Aliances per a garantir l’accés de tots els públics a la nostra programació / Desplegament d’accions del pla 
d’accessibilitat / Apropament al públic local, al sector educatiu i a l’ecosistema cultural del nostre entorn / 
Col·laboracions per al foment dels espais de debat i l’educació artística i cultural

1. Vegeu el detall de les 
activitats de programes 
públics i educatius a 
l’Annex B d’aquesta 
memòria.
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73dins del marc de l’exposició Un segle breu: 

Col·lecció MACBA. També s’ha pogut man-
tenir el format presencial en les activitats 
relacionades amb les exposicions Takis, 
Charlotte Posenenske: Work in Progress i 
Acció. Una història provisional dels norata. 
D’altra banda, pel que fa a la mostra Takis, 
a partir del mes de març les activitats s’han 
adaptat al format en línia mitjançant la 
producció de videocàpsules. De la ma-
teix manera, les exposicions Tony Cokes. 
Música, text, política i Fina Miralles. Soc 
totes les que he sigut han comptat amb la 
producció de videocàpsules; en el cas de 
l’activitat presentada per María Elena Ortiz, 
curadora i escriptora, entorn de l’exposició 
Tony Cokes. Música, text, política, s’ha fet 
en directe en línia.

Visites situades
El MACBA té vocació educativa i també 
experimenta amb nous formats per tal 
d’arribar al públic, és per això que des de 
principis d’any i fins que les mesures deri-
vades de l’estat d’alarma ho han impedit, 
s’han ofert recorreguts personals a càrrec 
d’artistes i investigadors per explicar les 
exposicions temporals i la Col·lecció. 

Els divendres s’han fet visites sobre 
l’exposició Takis i Fina Miralles. Soc totes 
les que he sigut; els dissabtes, sobre Un 
segle breu: col·lecció MACBA; i els diumen-

ges, sobre Charlotte Posenenske: Work in 
Progress i Acció. Una història provisional 
dels 90.

6.1.2. PENSAMENT I DEBAT 
Aquest apartat inclou seminaris, conferèn-
cies, cursos, presentacions o tallers que 
han fomentat la reflexió crítica i el diàleg al 
voltant de les línies d’investigació del museu.

Aquest any hem organitzat en curs 
sobre el sorgiment dels moviments con-
traculturals i activistes dels anys noranta, 
«Utòpics 90’s. Entre el gir social de l’art i la 
dimensió estètica de l’activisme», que ha 
començat en format presencial però que 
s’ha hagut d’interrompre i s’ha reprès en 
línia a la tardor, i que ha comptat amb Lars 
Bang Larsen, Jesús Carrillo, Anna Maria 
Guasch i Fefa Vila, entre d’altres. Dins 
del cicle «El que pot un llibre», com l’any 
passat, hem proposat encontres mensuals 
amb artistes, editors i persones del context 
artístic per parlar de la pràctica artística de 
fer llibres. El seminari «Escriptures en fuga. 
Cap a una història de l’acció als noranta», 
que s’ha dut a terme en línia, a la tardor, ha 
indagat en algunes de les pràctiques que 
van travessar aquella època, alhora que 
s’ha qüestionat sobre la vigència de moltes 
de les pràctiques que es van iniciar alesho-
res. Entre els participants al seminari hi ha 
hagut Óscar Abril Ascaso, Joan Casellas, 

«Com el meu soci diria [referint-se 
a Rafael Metlikovez]: “Què és el que 
sorprèn tant els esquelets, que van 
tot el dia amb la boca oberta? És 
l’últim que va veure el viu? O és el 
primer que va veure el mort?”.»
— Xavier Theros durant l’activitat «Parlem d’Accidents Polipoètics», 14 de 
gener del 2020, en el marc de l’exposició Acció. Una història provisional dels 90. 
https://www.youtube.com/watch?v=rR3iS4dIDRo.

https://www.youtube.com/watch?v=rR3iS4dIDRo
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74 Nieves Correa, José Díaz Cuyás, Marcelo 

Expósito, Esther Ferrer, Barbara Held, Maria 
Salgado i Los Torreznos, entre d’altres.

El cicle «Converses» –trobades entre 
artistes i investigadors en les quals s’esta-
bleix un diàleg en públic– ha reunit Jaime 
Vindel i César Rendueles per parlar sobre 
l’«Estètica fòssil. Imaginaris de l’energia 
i crisi ecosocial», entorn dels imaginaris 
de l’energia i la crisi ecosocial, que s’ha 
organitzat amb motiu de la publicació de 
l’assaig del mateix títol dins de la col·lec-
ció et al. coeditada pel MACBA i Arcà-
dia. També dins d’aquest cicle, l’artista 
Tony Cokes ha conversat amb la crítica i 
comissària especialitzada en cinema i art 
africà i de la diàspora negra Beatriz Leal 
Riesco, que han reflexionat sobre qües-
tions de visibilitat, apropiació i recodifica-
ció dels règims de representació, temes 
presents en la praxi de Cokes. Amb motiu 
de la reproducció de l’obra Enderroc (1996 
i 2020) per part de l’artista Ignasi Aballí, 
s’ha organitzat una conversa en línia entre 
l’artista, Ferran Barenblit, Miquel Molins i 
Antònia Maria Perelló.

6.1.3. CINEMA 
Focus #3 Isaac Julien
En aquesta tercera edició, i amb motiu del 
trentè aniversari de la seva pel·lícula Loo-
king for Langston (1989), «Focus» ha reivin-
dicat l’obra cinematogràfica d’Isaac Julien. 

Julien és una figura destacada de la nova 
onada de cinema independent negre, que 
va aparèixer al Regne Unit als anys vuitanta 
sota el govern de Margaret Thatcher i que 
està fortament influïda pels debats sobre 
postcolonialisme promoguts per teòrics 
com Homi Bhabha o Stuart Hall. El cinema 
de Julien es caracteritza per una experi-
mentació en la construcció del relat fílmic 
que és fruit de la barreja de gèneres, així 
com per una acurada resolució formal que 
retorna a la bellesa de la imatge tota la seva 
força política. De manera molt resumida, es 
podria dir que el cinema de Julien aborda 
qüestions de raça i representacions de la 
masculinitat, però no només això; les seves 
pel·lícules es preocupen per la construcció 
de la Història, el gènere, el capital o la lluita 
política. L’amor, el somni i el desig travessen 
bona part de les seves produccions i desa-
fien, amb les seves temporalitats, cons-
truccions narratives i formes estètiques, les 
convencions de cinema blanc heterosexual. 

6.1.4. ARTS EN VIU
Una de les línies de programació ja conso-
lidades és la programació de pràctiques 
artístiques que reforcen la centralitat de 
l’esdeveniment artístic en viu per sobre 
de l’objecte. Lamentablement aquest any 
s’han hagut d’anul·lar els programes anuals 
ja consolidats en el museu entorn de la 
performance i la música en viu «Idiorítmies» 

Espai d’art al museu, 
Escola Castella, curs 
escolar 2020-2021.  
Foto: Dani Cantó
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i «Lorem Ipsum»; però s’ha pogut mantenir 
part de la programació dels últims dissabtes 
de cada mes, amb el programa «Fi de mes». 

6.1.5. DISSABTES MACBA
Gràcies al patrocini d’Uniqlo, el museu ha 
obert gratuïtament tots els dissabtes a la 
tarda, entre les 16 h i les 20 h, per oferir 
accés gratuït a totes les exposicions, visites 
i, a més, s’han programat activitats per als 
últims dissabtes de mes. 

Dansa a fi de mes 
El programa dels dissabtes de «Fi de mes» 
del primer trimestre de l’any ha estat dedi-
cat a la dansa. Perquè la història de l’art i 
el museu no només estan conformats per 
objectes, i perquè la dansa i la coreografia 
formen part indissociable de les experimen-
tacions més radicals de l’art. En el cas del 
minimalisme, la importància de la relació 
entre objecte, espai i cos va fer que es con-
siderés com un nou gènere teatral, i artistes 
com Charlotte Posenenske van introduir 
elements coreogràfics en les seves obres.

Aquest any hem comptat amb Carmelo 
Salazar, que amb la peça Non Show Work in 
Minimal Ground, ha establert un diàleg amb 
l’obra de Posenenske, la seva variabilitat 
i la crítica social que planteja. Per la seva 
banda, i també en relació amb l’obra de 
Charlotte Posenenske, Catherine Wood va 
presentar una conferència i, posteriorment, 

la ballarina Paz Rojo va presentar la seva 
peça Invisible labor.

Distàncies a fi de mes
El programa «Fi de mes» de març s’ha 
hagut de posposar al 2021 i no s’ha pro-
gramat presencialment cap activitat fins al 
setembre. Així doncs, de maig a juliol s’ha 
fet el programa en línia «Distàncies a fi de 
mes», que ha explorat les noves formes 
de contacte en la distància, en un cicle de 
performance musical l’últim dissabte de 
cada mes. Les diferents actuacions s’han 
adaptat a les restriccions imposades per 
la pandèmia: en el primer concert tant els 
músics com el públic han participat des de 
casa seva; en el segon i el tercer, els músics 
han tocat des del museu mentre que el 
públic hi ha assistit des de casa.

Acció a fi de mes
El programa dels dissabtes de fi de mes del 
darrer trimestre de l’any s’ha basat en l’art 
d’acció. A partir de setembre, el museu ha 
organitzat un seguit d’activitats en paral·lel 
a l’exposició Acció. Una història provisio-
nal dels 90, dibuixant un recorregut per 
l’escena de la performance a l’Estat espan-
yol d’aquella dècada. El programa ha anat 
a càrrec d’artistes inclosos en l’exposició 
i d’altres que, per qüestions generacio-
nals, no han participat de manera activa 
en l’escena, però que en certa mesura hi 

Presentació del llibre 
El libro del buen 

A

mor. 
Sexualidades raras 
y políticas extrañas, 
seminari «Autogestió 
porca», en el marc  
del PEI obert, 2020.  
Foto: Dani Cantó
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possible realitzar el programa de setembre; 
les activitats dels mesos d’octubre (una 
sessió protagonitzada per l’acció poètica 
i l’atzar amb Denys Blacker, Bartolomé 
Ferrando i Xavier Theros) i desembre («La 
performance, l’acció musical i l’acció» amb 
Jaume Ferrete, Marc Vives i Martín Vitaliti i 
Luz Broto) han hagut de cancel·lar-se.

6.1.6. GRUPS D’ESTUDI
El museu promou i acull grups d’estudi 
que es reuneixen periòdicament per tal de 
treballar i reflexionar al voltant de temàti-
ques relacionades amb les línies de recerca 
del MACBA. L’objectiu d’aquests grups, 
formats per persones amb interessos coin-
cidents però amb trajectòries diferents, 
és construir una experiència col·lectiva i 
horitzontal d’autoformació en un espai d’ex-
perimentació i intercanvi de coneixements i 
pràctiques.

En el grup de pensament al voltant de 
la cuina, a càrrec de Marina Monsonís i 
Yolanda Nicolás, s’ha reflexionat sobre 
la sobirania alimentària, la fi de les ener-
gies fòssils –i l’extrema dependència del 
petroli del model alimentari actual–, el 
canvi climàtic i l’esgotament dels recursos. 
Cuinar i tastar receptes, parlar de produc-
tes de temporada, ingredients oblidats o 
cuina d’aprofitament i compartir receptes 
d’arreu adaptades a d’altres tradicions, 
ingredients i sabers, ens ha permès també 
imaginar un futur en què els models ac-
tuals de cultiu i consum alimentari no es 
poden seguir sostenint. 

La irrupció de la pandèmia i la obligació 
de restar confinats i suspendre les activi-
tats presencials ha estat una oportunitat 
per endreçar tot el material treballat i fer 
visible a la nostra web tota la feina acumu-
lada de més d’un any de treball. El resul-
tat ha estat un receptari acompanyat de 
reflexions que expliquen les línies de treball 
que travessen el projecte de La Cuina. 

6.1.7. MACBA EN FAMÍLIA
El programa «MACBA en família» planteja 
experiències intergeneracionals i col·lec-
tives, l’objectiu del qual és provocar altres 
maneres d’estar, aprendre i crear junts, 
activar la imaginació amb les descobertes. 
Aquests tallers s’entenen com a espais de 
cocreació i experimentació sensorial, amb 
implicacions que puguin anar més enllà  
de les accions conscients. De la mà de  
diferents artistes, el museu s’ha conver-
tit en un espai que ha permès practicar 
derives i compartir altres maneres de fer, 
mirar, escoltar o pensar. S’han fet tallers 
per a famílies amb nens i nenes de 2 a 5 
anys i per a famílies amb nens i nenes de  
6 a 12 anys.

Per a les vacances de Nadal s’ha orga-
nitzat el taller «Experiència canyera: taller 
de construcció amb fibres vegetals», a 
càrrec de Voltes cooperativa d’arquitectura, 
on els participants han après a compartir i 
experimentar amb un material natural com 
és la canya per tal de conèixer la seva trans-
formació en element constructiu. Per a Cap 
d’Any, s’ha celebrat el Concert d’Any Nou 
amb el grup ZA!, que, amb música rock, 

La Cuina del  
MACBA, 2020.  
Foto: Dani Cantó
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característiques amb la que Davis ja va 
pronosticar fa quinze anys. Igual que la 
grip aviària, la covid-19 és una malaltia 
zoonòtica (una malaltia que passa de 
reservoris animals a poblacions humanes 
i que no presenta immunitat adquirida ni 
natural) que s’origina en el nexe específic 
de poblacions humanes i animals sorgit 
de la revolució de l’agricultura industrial 
i que, com la grip aviària, s’ha estès 
mundialment i a gran velocitat afavorida 
per les noves tecnologies de transports 
i comunicacions. En altres paraules, 
les pandèmies d’aquestes dimensions 
i abast són produïdes no tant per una 
imposició externa, sinó pel capitalisme 
contemporani.»
— Grup de pensament La Cuina, «La Cuina receptes»: «La carn. Bull d’ossos». 
https://www.macba.cat/ca/la-cuina-receptes-confinament/bull-ossos. 
John Merrick (escriptor i editor de Verso): «Mike Davis va intentar avisar-nos d’una 
apocalipsi provocada per un virus», Jacobin, 7 de juliol del 2020,
https://jacobinmag.com/2020/07/mike-davis-coronavirus-the-monster-enters.

https://www.macba.cat/ca/la-cuina-receptes-confinament/bull-ossos
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electrònica, jazz i altres músiques d’arreu 
del planeta, han proposat un concert que 
interactua i dialoga amb l’espai que s’ha 
anat construint al taller «Experiència canye-
ra» i ha comptat amb la col·laboració dels 
nens i les nenes del barri del taller extraes-
colar dels dijous al MACBA. 

Entre mitjan gener i mitjan març, abans 
del confinament, s’han dut a terme tres 
activitats: «Magnetismes + - / + +», on s’han 
experimentat les interrelacions entre els 
cossos, a mode de càrregues elèctriques 
positives i negatives, i s’han posat en joc al-
tres orientacions espacials entre el dins-fo-
ra i el nord-sud; els artistes Lolo & Sosaku 
han dirigit de nou aquest any el taller 
«Alliberar les màquines» per a nens i nenes 
de 6-12 anys; i l’artista Ariadna Guiteras ha 
dut a terme el taller «Mengem-nos les imat-
ges», en el qual ha proposat explorar les 
nocions de cos i porositat, i han experimen-
tat amb un material comestible: l’agar-agar. 

A la tardor, l’artista Vanesa Varela ha 
preparat el taller «Xerrar(nos) pels desco-
sits», en el qual, a partir d’una estructura 
especialment dissenyada per al taller, s’ha 
fet un exercici d’expansió de les tècniques 
tèxtils. La ballarina, coreògrafa, curadora i 
mare Bea Fernández ha fet el taller «Ba-
bum bum bum tic-tac bum bum tucutún», 
on s’ha creat un context segur per a les fa-
mílies, acotant espais i generant bombolles 
unifamiliars, i s’ha recuperat i practicat la 
capacitat de mirar, d’escoltar i de dir. S’han 

provocat, així, altres maneres d’estar junts 
alterant els rols de la quotidianitat. 

6.1.8. COL·LABORACIONS
A més de desenvolupar el seu propi progra-
ma, el MACBA col·labora també amb altres 
institucions o entitats, com per exemple: 
el Casal de Barri Folch i Torres, la Funda-
ció Tot Raval, dins «La mida no importa. 
Festival internacional de curtmetratges del 
Raval», en la vuitena edició del qual Size 
Doesn’t Matter ha presentat un total de 48 
obres d’autors procedents d’una vintena 
de països; Sala d’Art Jove (Agència Cata-
lana de la Joventut. Generalitat de Cata-
lunya), amb la presentació dels projectes 
«The Human Hibernation Project», d’Anna 
Cornudella i Matteo Cerri, i «Extraterrestres 
arrelats. Encontres amb Alicia Kopf i Ariad-
na Guiteras», una proposta del grup pli-é 
collective (Eva Paià, Marina Ribot Pallicer i 
Angelica Tognetti); Mercat de les Flors (dins 
del Festival SÂLMON<), amb una proposta 
en tres formats pensada conjuntament 
que ha tingut lloc a les sales del museu en 
diàleg amb les obres de l’exposició Charlo-
tte Posenenske: Work in Progress; Asso-
ciació Catalana de Crítics d’Art (lliurament 
dels premis ACCA); Festival Grec en obert, 
durant el qual el museu ha acollit dues 
propostes performatives, i dos espectacles 
de dansa reprogramats després de la sus-
pensió del Dansa Quinzena Metropolitana; 
Visual AIDS, amb motiu del Day With(out) 

Cia. La Intrusa (Virginia 
García / Damián Muñoz), 
Niágara, en el marc  
del Festival Grec, 2020. 
Foto: Yoana Miguel
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missions», un programa de sis vídeos de 
nova creació que examinen l’impacte del 
VIH i la sida més enllà dels Estats Units; 
BCN Producció - La Capella (les activitats 
s’han hagut de cancel·lar a causa de les 
restriccions del estat d’alarma); Filmoteca 
de Catalunya i Associació d’amics del Jardí 
Botànic, s’ha projectat el film The Garden, 
de Derek Jarman, en el marc de la sisena 
edició del cicle de cinema i jardí «Paradís 
perdut» comissariat per Ignacio Somovilla.

El MACBA també ha col·laborat amb al-
tres entitats i associacions com: Associació 
cultural makea tu vida, Ajuntament de Barcelo-
na (Ciutat Oberta. Biennal del pensament), 
Europa Creativa, Dart Festival Barcelona, 
Espai 12@16, Filmoteca Española, La Esco-
cesa – Fàbrica de Creació Analògica, Sindi-
cato Popular de vendedores ambulantes de 
Barcelona i Tabakalera Donostia.

Això no obstant, algunes col·laboracions 
acordades i programades s’han hagut de 
cancel·lar a l’últim moment, com la col·la-
boració amb el Festival Loop, amb l’Alter-
nativa o amb el Black Barcelona, per posar 
alguns exemples. 

6.1.9. ARTISTES EN  
RESIDÈNCIA 2020
«Artistes en residència» és un programa 
conjunt de La Casa Encendida, el CA2M 
Centro de Arte Dos de Mayo i el MACBA, 
que s’ha incorporat per a aquesta edició, 

que té com a finalitat donar suport a la 
creació i la investigació centrades en el 
treball amb el cos des del fet performatiu. 
Atès que aquesta iniciativa s’articula en el 
marc de la programació estable d’aquestes 
tres institucions, s’han valorat els projectes 
que responen millor a les línies de recerca 
i experimentació dels tres centres. «Artis-
tes en residència» és, a més, un programa 
orientat a establir diàlegs entre els crea-
dors i els agents vinculats a les tres institu-
cions i els seus programes.

En l’edició del 2020 la convocatòria ha 
rebut un total de 381 projectes. Els artistes 
seleccionats han estat:

Pablo Araya Quiros: «veneno  
(trash)atlán(tica)»
• Clara Best i Siwar Peralta: «Musuq 

Kawsay Tusuy Pacha / El nuevo tiempo 
de vivir bailando»

• Luz Broto: «Duplicar órdenes»
• Jacobo Cayetano: «García Fouz:  

las cosas»
• Clara García Fraile: «El tiempo  

de la revolución»
• Damián Montesdeoca i Amaia Bono: 

«La repetición»
• Sofía Montenegro: «Relámpago:  

Agitar con fuerza»
• Amaranta Velarde: «Estancias 

acústicas»
• Iniciativa Sexual Femenina:  

«La mártir Felicitas»

El meu cos és una festa!, 
seminari «Autogestió 
porca», en el marc  
del PEI obert, 2020.  
Foto: Dani Cantó
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6.2. 
Programes educatius

Dins dels múltiples escenaris en què es 
produeix la pràctica educativa, el museu 
és un espai fonamental en la formació de 
l’individu i per a la configuració de l’expe-
riència col·lectiva. Com a projecte educatiu, 
la nostra intenció és aproximar-nos a les 
possibilitats de la pedagogia com a pràcti-
ca política i d’alliberament.

El 2020, degut a la pandèmia, des de 
mitjan març i fins a finals de curs, hem hagut 
de deixar de treballar amb les escoles. Però 
a partir del setembre les escoles han seguit 
omplint el museu a diari, considerant-lo un 
espai segur i extensió de les aules.

6.2.1. PROJECTES ESCOLARS
Educació infantil i primària
Pel que fa als projectes destinats a l’alumnat 
d’educació infantil i primària, s’han continuat 
fent projectes com «Postdata. Correspon-
dències d’artista a l’escola», que apropa 
a l’aula la tradició de Fluxus, de dadà, de 
les arts performatives i de les pràctiques 
site-specific mitjançant cinc propostes 
especifiques d’artistes contemporanis. En 
aquesta edició s’ha comptat amb la par-

ticipació de Fermín Jiménez Landa, David 
Bestué, Ariadna Rodríguez, Nicolás Paris, 
Tere Recarens i Cris Blanco. Quant al recurs 
«ExpressArt. Museu portàtil», s’ha modificat 
el seu plantejament, mantenint-se a dispo-
sició de les escoles com un recurs perma-
nent per agafar en préstec amb l’objectiu 
de proporcionar eines per treballar a l’aula 
qüestions i temàtiques diverses, com ara la 
relació que s’estableix entre l’art contempo-
rani i la ciutat, entre la ciutat i els museus, o 
entre les històries i les cultures del joc.

S’han organitzat també diferents visites 
com ara «Com sona un museu?», un recorre-
gut sonor pel museu a càrrec d’Ángela Peris, 
ballarina, coreògrafa i educadora, i de Jorge 
Horno, artista plàstic, coreògraf i educador, 
amb els quals s’han recopilat sons i sorolls 
i s’ha creat la nostra partitura col·lectiva per 
cantar-la i ballar-la plegats. Per la seva ban-
da, Núria Clemares i Carla Ricart, narradores 
i actrius, a partir d’una idea de Marga Socias, 
creadora i actriu, han organitzat «Un lloc 
sorprenent», un recorregut narrat per po-
tenciar la curiositat i la descoberta tant de 
l’arquitectura del museu com de tot allò que 
hi ha a l’interior. Per als més petits, també 
Núria Clemares i Carla Ricart han preparat 
«L’onada màgica», una primera aproximació i 
exploració a l’art des de l’experiència.

«Acció», visita-taller  
a l’exposició Acció.  
Una història provisional 
dels 90, 2020.  
Foto: Dani Cantó 
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i també per a alumnes d’educació especial 
i grups amb diversitat funcional, s’ha fet la 
visita-taller «Dibuixa, copia i distribueix», 
una visita a la Col·lecció MACBA a càrrec 
dels artistes Estel Boada, Irma Marco, 
Tinta Fina, Joan Manel Pérez i Anna Irina 
Russell. Amb ells s’ha fet un exercici per 
provar una veu pròpia en un procés de 
presa de decisions el fruit del qual ha 
estat una proposta gràfica que s’ha pogut 
distribuir fora del museu.

Secundària, batxillerat i cicles formatius
Per a aquest nivell formatiu s’han organit-
zat, com l’any passat, una sèrie de visites 
a la Col·lecció MACBA. D’una banda, 
«L’art com a resposta», a càrrec d’antics 
estudiants del Programa d’Estudis Inde-
pendents (PEI) del museu i docents que 
han acabat la seva etapa a les aules, ha 
transitat per un conjunt d’obres del fons 
del museu que testimonien les tensions 
que hi ha hagut al llarg de la història de l’art 
contemporani en relació amb els diversos 
contextos culturals, socials i polítics. D’una 

altra, s’ha fet la visita «Narratives que cons-
trueixen una Col·lecció», un recorregut per 
l’exposició Un segle breu: Col·lecció MACBA  
que 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.

Pel que fa a les exposicions tempo-
rals, s’ha fet una visita-taller al voltant de 
l’exposició Acció. Una història provisional 
dels 90, que ha consistit en un exercici per 
experimentar i desbordar els límits tradicio-
nals entre la visita i el taller. A través de les 
estratègies artístiques que ens ofereixen 
les obres i la seva documentació, s’ha fet 
una aproximació a les pràctiques de l’art 
d’acció que hi va haver en la dècada dels 
noranta en el nostre context més pròxim.

Fora del context de les exposicions, 
l’artista Daniela Ortiz ha fet el taller «L’ABC 
de l’antiracisme», basat en el seu llibre El 
ABC de l’Europa racista i en el qual s’han 
explicat diversos temes des de la interpre-
tació eurocèntrica i blancocèntrica, així 
com des d’una perspectiva anticolonial i 
antiracista. El programa «Històries de l’art 
des de Barcelona» ha inclòs una sèrie de 
vídeos en obert que s’han conformat amb 
la col·laboració de diversos artistes, teòrics 
i activistes, i els dossiers corresponents 
adreçats al professorat, amb línies d’acció 
i ampliació de continguts. Aquest progra-
ma ha anat a càrrec de d’Equipo Palomar, 
Tania Safura Adam i Aldemar Matias, An-
tonio Gagliano i Loli Acebal, i Yera Moreno. 
Per últim, la proposta «Hola, món», que 
s’ha fet en línia, ha convidat a generar unes 
pràctiques que dialoguin amb les caracte-
rístiques del confinament, que ha obligat 
a treballar amb limitació d’eines, mate-
rials i recursos. Amb la voluntat de donar 
continuïtat a les experiències educatives al 
museu, cinc artistes han proposat estratè-
gies d’atenció a com ens hem comunicat 
i com ens hem relacionat amb la nostra 
quotidianitat del moment.

6.2.2. PROJECTES DE 
COL·LABORACIÓ
En residència. Creadors als instituts  
de Barcelona
Programa que apropa l’art a l’educació, un 
vincle que es construeix a partir del diàleg 
constant entre estudiants, professors i 
artistes. En col·laboració amb l’Institut de 
Cultura de Barcelona.

Coberta de la publicació 
del projecte Històries de 
l’art des de Barcelona. 
Dossiers per a l'activació 
de la sèrie amb grups 
escolars, 2020
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Durant el curs escolar 2019-2020 hem 
treballat amb el col·lectiu Nyamnyam, for-
mat per Ariadna Rodríguez i Iñaki Álvarez, 
amb l’objectiu d’ampliar la visió de l’ecofe-
minisme, la sobirania alimentària, la cuina 
com a pràctica relacional o el diàleg entre 
art i artesania. El col·lectiu ha treballat amb 
l’Institut Barri Besòs. 

Ja entrat el curs 2020-2021, hem tre-
ballat amb Xavier Bassas, filòsof, i Raquel 
Friera, artista, sobre el seu projecte «Ins-
titut del temps suspès». Aquest procés 
reflexiona sobre la relació contemporània 
amb el temps. Han treballat amb l’Institut 
Poeta Maragall. 

Apadrina el teu equipament
Iniciat per la Fundació Tot Raval, aquest 
programa impulsa la col·laboració entre 
equipaments culturals i centres educatius 
del Raval per desenvolupar projectes de 
llarga durada integrats en el currículum 
acadèmic, amb l’objectiu que s’adaptin a 
les realitats de cada centre.

El 2020 el museu ha estat apadrinat per 
cinc centres educatius del barri, des d’una 

escola bressol fins a dos instituts, i cada un 
d’ells ha proposat un projecte singular fruit 
del treball conjunt entre els docents i el 
museu, tenint en compte tant la diversitat 
com la voluntat d’incidir en l’aproximació de 
les famílies al museu.

Els oficis del Raval
Aquest programa d’art i educació, dut a 
terme amb l’Institut Miquel Tarradell, s’ha 
fet amb la col·laboració de l’artista Teresa 
Lanceta i altres agents del barri del Raval, 
com ara l’associació intercultural Diàlegs 
de Dona. El treball de Teresa Lanceta s’ha 
orientat a recuperar els sabers tradicionals 
en una pràctica en la qual és indispensable 
aprendre dels altres i recuperar maneres de 
fer diferents.

A causa del confinament, els dos grups 
de 2n d’ESO que havien començat al gener 
han continuat el projecte al mes de setem-
bre, ja començat 3er d’ESO. Els alumnes 
han connectat amb persones de diverses 
generacions i orígens a partir de la mirada 
de Teresa Lanceta pel que fa a la reflexió en-
torn de l’obra tèxtil i el vincle amb els oficis.

6.2.3. PROJECTES EN EDUCACIÓ 
NO REGLADA
El taller «Els nens i les nenes del barri», on 
es proposa viure una experiència col·lecti-
va en una zona elàstica, oberta a la imagi-
nació i amb ganes de trencar normes, ha 
continuat aquest any amb «Beyond the 
Spatial» de Cristina Fraser, un projecte 
de recerca-acció qualitativa per explorar 
les limitacions i possibilitats del joc en el 
museu i el seu entorn. 

D’altra banda, al taller d’estiu «Infinita 
sonora», adreçat a esplais i casals, s’han 
posat en joc les possibilitats de crear for-
mes amb la veu i el cos mitjançant el traç a 
l’espai de la mà d’Ángela Peris, ballarina, co-
reògrafa i educadora, i Jorge Horno, artista 
plàstic, coreògraf i educador.

6.2.4. PROJECTES PER A JOVES
Departament exotèric.  
Grup d’autoformació
Programa per a estudiants universitaris de 
qualsevol disciplina, que ha consistit en un 
projecte artístic i també un plantejament 
pedagògic. Aquest grup d’investigació 
ha treballat amb la consigna: «Què vols 
aprendre? Què pots ensenyar?», seguint 
un plantejament educatiu que propicia 
l’horitzontalitat i l’autogestió entre els 
participants i que ha anat creant un espai 

«Acció a fi mes»  
en col·laboració amb 
ARTefACTe, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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cies al voltant de l’art i el pensament 
contemporanis.

Festa Starter Pack
Taller de creació d’una festa inclusiva la 
idea del qual ha estat generar un espai 
d’oci, intercanvi d’idees, afectes i experièn-
cies on reivindicar la creativitat personal i 
grupal, el pensament crític i la capacitat de 
les participants per organitzar-se de mane-
ra autònoma. L’objectiu final del projecte, 
l’organització d’una festa, malauradament 
ja no s’ha pogut dur a terme.

Projecte seleccionat en la modalitat 
d’educació de la convocatòria Art Jove 
2019 i realitzat en col·laboració amb la Sala 
d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya  
i ACVic Centre d’Arts Contemporànies.

Game Not Over
Espai d’educació artística informal per a 
adolescents d’entre 12 i 16 anys amb una 
vocació pedagògica i experimental en el 
qual s’ha pretès trencar amb l’estereotip 
o els prejudicis que les adolescents tenen 
envers els museus i els museus envers 
els adolescents. 

6.2.5. FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT
L’oferta formativa al llarg de l’any s’ha 
estructurat en cursos trimestrals, cursos 
intensius, jornades i debats. Un any més, la 
Fundación Banco Santander ha col·laborat 
amb el MACBA actuant com a mecenes 
del seu Programa de Formació Permanent 
del Professorat.

Adreçat a artistes, professorat i agents 
de la comunitat educativa, el grup de treball 
sobre la Col·lecció MACBA ha reflexionat 
sobre què és una col·lecció d’art. Aquest 
any, a més, un dels elements centrals 
ha consistit a generar els continguts de 
mediació en relació amb la Col·lecció, amb 
la qual cosa el grup de treball ha explorat la 
relació bidireccional entre la institució i els 
que l’habiten. Aquesta edició ha continuat 
amb les línies de treball a partir d’alguns 
conceptes relacionats amb la investigació 
del museu: comissariat, institucionalitat, 
política i cossos.

També s’ha continuat amb els tallers 
«P2P. D’igual a igual», que aquesta quarta 
edició ha tingut com a fil conductor les 
pràctiques narratives que es desenvolupen 
mitjançant la performance, el vídeo o el for-
mat radiofònic amb la finalitat d’experimen-

tar amb la veu, el text, l’objecte, la ficció, el 
so i la música.

El taller teòric i pràctic «Tecnocolonia-
lisme de butxaca: taller de desmuntatge», 
que s’ha fet en part presencial i en part en 
línia a causa del confinament, ha examinat 
les implicacions polítiques (econòmiques, 
estètiques, ecològiques, colonials) que nien 
en els dispositius de producció audiovisual 
mundana i quotidiana, com els smartpho-
nes. El taller ha estat dut a terme per les 
artistes Jara Rocha i Joana Moll.

Durant el confinament s’ha desen-
volupat el curs en línia «Jugant amb la 
Col·lecció MACBA. Curs virtual d’històries 
de l’art». Les circumstàncies viscudes ens 
han animat a reflexionar sobre qüestions 
pedagògiques fonamentals i sobre les pos-
sibilitats i les potencialitats de la docència 
en línia. Tot i la varietat d’enfocaments que 
s’ha utilitzat, totes les sessions han res-
post a una mateixa pregunta: com podem 
utilitzar l’art com a element transformador 
a l’aula i a la vida?

6.3. 
Programa d’Estudis 
Independents (PEI)

El Programa d’Estudis Independents del 
MACBA és un dispositiu d’aprenentatge 
que té com a objectiu fonamental mobilit-
zar el pensament crític i activar la imagi- 
nació política des de la intersecció de 
pràctiques artístiques, ciències socials i 
intervencions político-institucionals. Una de 
les claus del programa consisteix a desen-
volupar la capacitat crítica, per tal de facili-
tar el lliure moviment entre paradigmes de 
pensament. En aquest sentit, el PEI, més 
enllà de ser un espai per a l’afirmació de 
representacions i identitats, pretén qües-
tionar les categories tancades per activar 
una imaginació antagonista que elabori els 
seus fronts de lluita estètica i política des 
de noves formes possibles.

La naturalesa parainstitucional del 
programa (en el dintre-fora del museu i en 
el fora de la universitat) permet trencar 
amb la idea preconcebuda de què és un 
espai d’«alta formació» i facilita escapar 
de la lògica d’adquisició de competències 
o professionalització. El PEI considera 
l’organització del saber com un espai 
polític en què els continguts es vinculen 
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pedagògica i discursiva, enteses no tan sols 
com matèries d’estudi, sinó com un conjunt 
de pràctiques vives capaces de configurar 
nous espais per al coneixement. 

Durant aquest any, han tingut lloc el 
tercer i quart trimestres del Programa de 
la setena edició, que s’ha desenvolupat 
a través de tres projectes d’investigació 
col·lectiva: «Ecologies culturals», amb 
Jaime Vindel; «Memòries de la dissidèn-
cia sexual a Barcelona», amb Lucía Egaña 
Rojas; i «Amor rojo / Red Love», a càrrec 
de Dora García. A més de les classes 
teòriques, el programa ha portat a terme 
projectes concrets d’investigació indivi-
duals que els participants han presentat 
durant els mesos de setembre i desembre 
de 2020, concloent així quinze mesos 
d’aprenentatge i docència. 

Els continguts del programa s’han arti-
culat al voltant de grans àrees transversals: 
la crítica del discurs, la imaginació políti-
ca, els estudis visuals, els investigacions 
artístiques, els estudis feministes, la teoria 
queer i la crítica decolonial. La direcció 
acadèmica del bienni 2019-2020 ha estat a 
càrrec d’un claustre format per Lucía Egaña 
Rojas, Marina Garcés, Dora García, Pablo 
Martínez i Jaime Vindel.

6.3.1. PEI OBERT 
Les sessions obertes d’aquest any han 
comptat amb la participació de Jaime 
Vindel amb el seminari «Cap a una nova 
imaginació ecosocial. Narratives i transi-
cions davant la crisi de civilització»; i d’Ana 
Longoni amb el seminari «Art i política a 
l’Amèrica Llatina des dels anys seixanta. 
Interrogar la investigació col·lectiva, l’arxiu 
vital i les tàctiques d’activació».

S’han fet també dos seminaris se-
mi-oberts: «La imatge pendent. Apunts per 
a una anàlisi de l’estètica de la violència», 
dirigit per Daniel Inclán; i «Sic Transit. Ima-
ginaris radicals de la transició postfranquis-
ta», dirigit per Germán Labrador Méndez.

Aquest any, per segona vegada, s’ha 
fet el taller «Autogestió porca. Trobada de 
col·lectius queer autogestionats» dirigit per 
Lucía Engaña Rojas, en el qual, mitjançant 
una proposta pràctica i col·lectiva, s’han 
desenvolupat quatre tallers amb estudiants 
del PEI i persones interessades, basats en la 
relació del cos amb l’alimentació, la tecno-
logia, la performativitat i el desig. A més, 
s’ha presentat el llibre El libro de buen 

A

mor. 
Sexualidades raras y políticas extrañas.

Taller «Veganisme 
popular, performativitats 
fagocitadores i 
transformació social», 
seminari «Autogestió 
porca», en el marc  
del PEI obert, 2020.  
Foto: Dani Cantó



0
6

. P
ro

gr
am

es
 p

úb
lic

s 
i e

d
uc

at
iu

s
856.3.2. GRUPS D’INVESTIGACIÓ PEI 

2019-2020 
El grup d’investigació «Memòries de la dissi-
dència sexual a Barcelona», amb Lucía Ega-
ña Rojas, ha proposat una línia de treball 
vinculada a les memòries de la dissidència 
sexual local i articulada a través de l’expo-
sició de disturbis, dols i festes, una àmplia 
mostra de la història de les dissidències 
sexuals i els activismes racialitzats per mi-
tjà d’arxius, entrevistes, documents, vídeos 
i altres materials. L’exposició ha arrenglerat 
fites importants en la cultura feminista, la 
comunitat LGBTIQ+ i les sexodissidències, 
i s’ha centrat en una diversitat d’identitats 
queer, festes, sexe, drets civils i estratègies 
de resistència a l’opressió. Amb motiu de 
l’exposició s’han programat diferents activi-
tats com performances, xerrades i tallers.

Per la seva banda, «Amor rojo / Red 
Love», grup d’investigació, d’escriptura i de 
pràctica, amb Dora García, s’ha centrat en 
la relació entre les avantguardes estèti-
ques i polítiques i, per descomptat, en la 
idea d’amor roig o amor dins d’una econo-
mia comunista o comuna. Fruit d’aquesta 
recerca ha nascut la publicació Amor y re-
volución (Kollontai), una selecció de textos 
d’Aleksandra Kol·lontai (Sant Petersburg, 
1872 – Moscou, 1952), marxista feminis-
ta, figura central de la Revolució Russa i 
diplomàtica soviètica. 

El resultat de la recerca del grup Eco-
logies culturals, amb Jaime Vindel i Albert 
Berzosa Camacho, vinculat a l’àrea de 
continguts del programa d’ecologies cultu-
rals, ha estat l’exposició Plaga, inaugurada 
el 26 de novembre i que ha desenvolupat 
el concepte de plaga i les seves formes  
de categorització. 

6.3.3. PROGRAMA EXPANDIT
El programa expandit té per objectiu esta-
blir un pont entre el PEI i el context artístic 
de la ciutat. Per una banda, estableix una 
xarxa d’aliances amb diferents espais per-
què els estudiants puguin enriquir-se amb 
l’ús d’espais, equips i xarxes. Per l’altra, el 
programa «Temptatives» pretén compartir 
pràctiques dels estudiants del PEI amb 
diferents actors del sector artístic. Durant 
2020 s’han establert col·laboracions amb 
La Escocesa, Hangar, Experimentem amb 
l’art i el Graner.

6.4. 
Ràdio Web MACBA
RWM.MACBA.CAT  

Al llarg de 2020, Ràdio Web MACBA ha 
publicat 48 podcasts (21 dins de la sèrie 
«Son[i]a», quatre dins de la sèrie «Espe-
cials», tres dins de la sèrie «Recerca» i 
dinou dins de la secció «Extra»), ha rea-
litzat dinou entrevistes i ha publicat dues 
transcripcions dins la secció «Extra». Tretze 
podcasts i nou «Escenes eliminades» s’han 
publicat en el marc del projecte europeu 
Re-Imagine Europe, finançat pel programa 
Europa Creativa de la Unió Europea, un 
projecte internacional de quatre anys que 
ha enfortit i consolidat el prestigi del pro-
jecte i el treball en xarxa amb els seus socis 
europeus. En aquesta línia, s’ha dut a terme 
la tercera residència de RWM als mítics 
estudis d’Ina GRM (Groupe de Recherches 
Musicales, París), integrant de Re-Imagine 
Europe, on els artistes Tiago Pina i Matías 
Rossi –també coneguts com a Aalbers i 
membres del grup de treball de RWM– han 
composat una llibreria sonora sota llicència 
Creative Commons per a RWM. Així mateix, 
es va realitzar un encàrrec específic per  
a la composició de música a l’artista sueca 
Kali Malone per a un dels podcasts de 
Re-Imagine Europe. També dins d’aquest 
marc, s’ha assistit als festivals internacio-
nals de música, art i discurs Sonic Acts 
(Àmsterdam) i Elevate Festival (Graz), on 
s’han realitzat entrevistes, i s’han produït 
dos podcasts per encàrrec de Lighthouse 
(Brighton) –també socis de Re-Imagine 
Europe–, ja publicats. Així mateix, RWM ha 
participat al congrés internacional «Museum 
Publishing Now» organitzat per la Universitat 
de Chicago i a la taula rodona «Disruptive 
Fridays #13: Re-Imagine Culture» organitza-
da per Disruptive Network Lab (Berlín).

Com cada any, l’espai de recerca i 
registre de la memòria oral amb valor 
patrimonial i artístic ha implicat una feina 
colze a colze amb artistes i agents locals 
en el desenvolupament i el procés creatiu 
del projecte. Aquesta línia de treball s’havia 
consolidat en els darrers anys a través de 
diferents estratègies i especialment mi-
tjançant les trobades mensuals del grup 
de treball de RWM, un laboratori de trans-
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col·lectiu lligat a la ràdio. Malauradament, 
aquesta dinàmica, que està estretament 
lligada a la presencialitat, les relacions inter-
personals i els afectes, s’ha hagut d’ inte-
rrompre durant el període de confinament 
domiciliari i les restriccions posteriors. En 
aquest sentit, s’ha fet un esforç especial per 
seguir implicats amb el grup de treball en la 
distància, fomentant les sinèrgies entre els 
seus diferents actors i el treball conjunt. Així 
mateix, la metodologia de les entrevistes, 
fonamentada en la presencialitat, l’hospi-
talitat i uns temps de conversa i intercanvi 
fortament duracionals, s’ha hagut de 
reinventar, testejar i adaptar a les possibili-
tats del moment. De les dinou entrevistes 
realitzades, sis s’han realitzat a distància, en 
diverses sessions separades en el temps, 
generant metratge molt abundant.

El 2020 hem iniciat el llançament d’una 
nova web que ens ha permès oferir noves 
prestacions i una notable millora en el SEO 
de la pàgina, cosa que s’ha vist reflectit 
molt ràpidament en un creixement de la 
visibilitat i de l’ús dels continguts. El con-
finament domiciliari durant els mesos de 
març a juny ha fet incrementar exponen-
cialment els accessos als continguts de 
RWM i la visibilitat del projecte. Des d’un 
punt de vista quantitatiu, doncs, Ràdio 
Web MACBA ha comptat amb un total 
de 62.171 sessions, amb més de 42.646 
usuaris, la qual cosa significa un creixe-
ment del 98,65% en sessions i 142,53% 
en usuaris. Segueix amb un destacable 
posicionament internacional, amb un 
75% de visites i usuaris de fora de l’Estat. 
Aquest públic és majoritàriament anglosa-
xó (Estats Units i Regne Unit) però també 
destaca un considerable volum d’usuaris 
a Llatinoamèrica, Alemanya, Holanda i 
Canadà. Pel que fa a les xarxes socials, 
RWM té una comunitat pròpia a Twitter, 
amb 6.642 seguidors, que es manté molt 
atenta, activa i interactua amb els con-
tinguts que es publiquen. Finalment, s’ha 
fet un esforç per millorar la comunicació 
dels podcasts, mitjançant l’enviament de 
quatre newsletters específics del projecte, 
que també s’ha vist reforçat a través dels 
newsletters del projecte europeu Re-Imagi-
ne Europe i dels nostres socis més pro-
pers, Sonic Acts.

6.5. 
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 afa-
voreixen l’aproximació als continguts del 
museu i incorpora recursos adaptats a les 
diverses necessitats dels públics. Entenent 
la diversitat com un element d’experimen-
tació i aprenentatge col·lectiu, l’objectiu és 
fer possible que tothom pugui gaudir dels 
espais, de les activitats i de les experièn-
cies estètiques proposades.

Des del convenciment que l’art ha 
d’actuar com a motor de reflexió i trans-
formació social, el MACBA impulsa un 
programa d’accessibilitat no només 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.

6.5.1. APP ACCESSIBLE  
DEL MACBA
Durant el 2020 s’ha continuat actualitzant 
l’app del museu amb nous continguts 
d’accessibilitat.

• Locucions audiodescriptives de les 
noves incorporacions a l’exposició 
Un segle breu: Col·lecció MACBA; 
actualment conté catorze locucions.

• Set locucions audiodescriptives de 
cada una de les exposicions temporals: 
Charlotte Posenenske: Work in 
Progress, Takis, Acció. Una historia 
provisional dels 90, Tony Cokes. Música, 
text, política i Fina Miralles. Soc totes 
les que he sigut.

6.5.2. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 
DELS SERVEIS D’ACCESSIBILITAT
Durant el 2020 s’ha continuat fent difusió 
dels diferents serveis i activitats d’ac-
cessibilitat per les vies de comunicació 
generals del museu, i a través dels canals 
de coordinació amb serveis i entitats de 
l’àmbit de la discapacitat:
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família» amb suports d’accessibilitat 
a través dels Centres de Recursos 
Educatius de Discapacitat Auditiva 
(CREDA).

• Difusió dels suports d’accessibilitat del 
programa educatiu a través d’escoles 
d’educació especial.

• Les activitats adreçades a persones 
amb discapacitat visual s’han difós per 
l’agenda cultural de l’Associació Catalana 
per a la Integració del Cec (ACIC).

6.5.3. SUPORTS D’ACCESSIBILITAT 
EN VISITES GUIADES I ACTIVITATS 
DE PÚBLICS
Suports d’accessibilitat auditiva: durant tot el 
2020 s’ha ofert el servei gratuït d’interpreta-
ció en llengua de signes (ILS), amb demanda 
prèvia, per a diverses activitats públiques: vi-
sites comentades a les exposicions, progra-
ma «Parlem de...», conferències i seminaris. 
També s’han ofert bucles d’inducció magnè-
tica d’ús individual amb demanda prèvia.

Suports d’accessibilitat visual: durant 
tot el 2020 s’han continuat oferint diversos 
recursos d’accessibilitat per a persones 
amb discapacitat visual. Per a l’exposició 
Un segle breu: Col·lecció MACBA s’han po-

gut sol·licitar, gratuïtament i sense reserva 
prèvia, ajudes òptiques (lupes i monocles) 
i un llibret en grans caràcters i Braille amb 
diverses làmines en relleu d’obres de la 
Col·lecció. També, i amb demanda prèvia, 
s’ha ofert acompanyament guiat per a 
l’exploració tàctil d’algunes recreacions i 
obres originals de la Col·lecció MACBA.  
A la resta d’exposicions temporals s’ha 
ofert la possibilitat de sol·licitar un acom-
panyament guiat i un suport audiodescrip-
tiu per a la visita. Aquests mateixos suports 
s’han ofert en altres activitats de públics 
lligades a les exposicions, com el programa 
«Parlem de...» o les visites comentades.

6.5.4. ACCESSIBILITAT  
ALS PROGRAMES EDUCATIUS  
DEL MACBA
Visites-taller accessibles per a escoles 
d’educació especial, persones amb disca-
pacitat intel·lectual o amb necessitats de 
suport a la comprensió
El 2020 s’han realitzat adaptacions i su-
ports d’accessibilitat a les visites escolars 
d’infantil i de primària per acollir alumnat 
amb necessitats educatives especials. La 
visita «Dibuixa, copia i distribueix», amb 
algunes modificacions d’accessibilitat, 

«Acció», visita-taller  
a l’exposició Acció.  
Una història provisional 
dels 90, 2020.  
Foto: Dani Cantó 
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«Flatus Vocis». Taller per a famílies 
amb infants amb autisme 
El 2020 s’ha realitzat el taller familiar 
«Flatus Vocis» per a infants amb autisme 
amb l’artista Laia Estruch i Guillem Martí, 
coordinador d’accessibilitat. Aprofundint i 
alhora obrint l’horitzó dels tallers familiars 
del museu, la proposta ha consistit en una 
sèrie de sessions en què s’ha explorat a 
partir del moviment, el cos i la veu, altres 
maneres d’estar junts i altres maneres 
d’estar al museu.

El taller s’ha plantejat com una temp-
tativa d’encontre entre la pràctica estètica 
i aquells espectres de subjectivitat que 
arrenglerem en l’autisme; com una explora-
ció d’allò que inadequadament considerem 
un enclaustrament o una «aturada en el llin-
dar del llenguatge»; i s’ha proposat un espai 
per «permetre», com deia Fernand Deligny, 
per deixar estar i per donar veu, fins i tot en 
el silenci més absolut.

«Amassar amb cura». Taller a La Cuina 
del MACBA per a persones amb  
discapacitat intel·lectual
El taller «Amassar amb cura» s’ha ofert de 
gener a març del 2020. Conduït per Juan 
David Galindo, no es tracta d’un taller per 

s’ha ofert a escoles d’educació especial i a 
centres, serveis i entitats de persones amb 
discapacitat intel·lectual o amb necessitats 
de suport a la comprensió.

S’ha ofert un format específic de visi-
tes dinamitzades a la Col·lecció MACBA 
per a persones amb altes necessitats de 
suport. La visita «Acció», realitzada per 
artistes, ha proposat un recorregut expe-
rimental i performàtic per una selecció 
d’obres de la Col·lecció.

Tallers «MACBA en família» amb  
suports d’accessibilitat
En tots els tallers «MACBA en família», s’ha 
informat les famílies sobre les caracterís-
tiques dels tallers i les possibles facilitats 
d’accessibilitat. L’oferiment de recursos 
d’accessibilitat, com la interpretació en 
llengua de signes i suports d’accessibilitat 
visual, ha estat disponible en tots els ta-
llers, i per a alguns dels tallers s’ha fet una 
difusió i promoció específica (considerats 
ja en el seu disseny inicial com a especial-
ment accessibles).

Al taller «Magnetismes» han participat 
les famílies amb discapacitat auditiva i ha 
comptat amb el suport d’interpretació en 
llengua de signes. 

Espai d’art al museu, 
Escola Castella,  
curs escolar 2020-2021. 
Foto: Dani Cantó
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89aprendre a cuinar, sinó per experimentar 

què pot créixer en un procés d’amassat 
col·lectiu. Fins i tot si es parteix de tres 
ingredients molt simples, es poden barrejar 
i activar innombrables elements: sabers, 
experiències biogràfiques, emocions i rela-
cions socials.

L’objectiu d’aquest taller, amb una sen-
zilla pràctica de cuina, ha estat generar una 
dinàmica en què es poguessin traçar expe-
riències personals en el context del menjar, 
les relacions de grup i les cures, així com 
reflexionar sobre aspectes socials i ambien-
tals en un entorn pròxim i quotidià, sempre 
amb un lloc a taula per als inesperats.

Visites-taller per a persones amb  
malaltia mental
Dins dels programes educatius del MACBA,  
s’han ofert visites-tallers amb artistes a ex-
posicions temporals a centres i entitats de 
l’àmbit de la salut mental i l’exclusió social. 
El 2020 la visita-taller que ha comptat amb 
participació de grups de persones en risc 
d’exclusió social i/o en processos de salut 
mental ha estat «Les coses que faig són 
canviables. Visita-taller a Posenenske».

6.5.5. GRUPS DE TREBALL I 
D’INVESTIGACIÓ VINCULATS AL 
PROGRAMA D’ACCESSIBILITAT
Grup de treball «Tenia coses adormides»
Aquest grup de treball ha estat conformat 
per persones amb malaltia mental vincula-
des al Servei de Rehabilitació Comunitària 
(SRC) de Ciutat Vella. Durant tot l’any ha 
dut a terme un treball al voltant de la pro-
gramació expositiva del MACBA, «posant 
en pràctica» les exposicions, treballant-les 
des d’itineraris i interessos particulars però 
generats conjuntament.

L’objectiu ha estat compartir l’experièn-
cia amb d’altres, fer dels hostes amfi-
trions: després d’indagar en una exposi-
ció, en un artista i en les qüestions que 

generen al seu voltant, el grup ha acollit 
visitants d’altres centres o entitats per 
convidar-los a descobrir el museu d’una 
manera particular.

Grup de treball «Res a veure II»
La segona edició del grup «Res a veure», 
amb Mabel Palacín, ha volgut aprofundir en 
la línia d’investigació iniciada sobre art con-
temporani, visualitat i crítica de la imatge. 
En aquells gestos artístics que alguns, i no 
sense raó, qualifiquen de final, autosupres-
sió o fins i tot «suïcidi» de l’art visual, s’ha 
tractat de descobrir-hi una porta d’entra-
da singular a l’art, una en la qual el no res 
substitueix la imatge, i per tant, la ceguesa 
dialoga en igualtat amb la imatge, o fins i 
tot, s’avança a la mirada. El grup ha treballat 
amb l’objectiu d’apropar-se a les dimen-
sions de la narrativa visual, de la construc-
ció de la imatge en moviment i dels modes 
de percepció que implica. S’ha tractat, en 
definitiva, de desplegar i d’interrogar tots 
aquells elements que, en una imatge, no 
són imatge, a partir de les dimensions tèc-
niques de la fotografia, el cinema, el vídeo i 
els nous formats multimèdia.

6.5.6. TREBALL EN XARXA 
I PARTICIPACIÓ EN ESPAIS 
D’ACCESSIBILITAT
Durant el 2020 el MACBA ha continuat la 
seva participació a la taula d’accessibilitat 
de museus de Barcelona; ha format part de 
la Comissió tècnica del Pla d’Accessibilitat 
de Museus, Centres i Espais d’Arts Visuals 
impulsat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 

Des del 2013, el MACBA és adherent 
d’Apropa Cultura i hi col·labora amb acti-
vitats adaptades o inclusives, participant 
en jornades i formacions adreçades a 
professionals i entitats amb responsabili-
tats d’accessibilitat i de foment de l’accés 
a la cultura.
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07
Centre d’Estudis  
i Documentació

Interior de la Biblioteca 
del Centre d’Estudis 
i Documentació del 
MACBA, 2016.  
Foto: Miquel Coll
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Registres (Biblioteca i Arxiu)

1.268
Incorporacions al CED

6.706
Documents consultats

Desenvolupament d’eines, visites, mostres i programes que facilitin l’accés al fons històric del museu i al nostre 
patrimoni artístic i cultural / Conservació i difusió del patrimoni artístic / Programa de suport a la investigació

El Centre d’Estudis i Documentació (CED) 
prolonga i enriqueix 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. Aquesta missió es porta 
a terme des de l’Arxiu i la Biblioteca.

Entre les principals funcions de l’Arxiu i 
la Biblioteca hi ha la catalogació dels docu-
ments i el servei de consulta per al públic 
investigador. Aquestes activitats, que tenen 
un marcat caràcter presencial, han estat 
interrompudes o modificades des del 13 
de març de 2020 com a conseqüència del 
confinament i d’altres mesures de preven-
ció contra la covid-19. Malgrat això, s’ha po-
gut mantenir l’activitat expositiva del CED 
i s’han prioritzat les tasques adreçades a 
facilitar l’accés a distància als documents 
digitals de l’arxiu. 

7.1. 
Incorporacions

Al novembre del 2020 el MACBA ha rebut 
la donació de més de 12.000 documents 
d’arxiu i una selecció de 8.000 llibres i revis-
tes de la biblioteca de l’escriptor, crític d’art, 
historiador, polític, dissenyador i docent 

Alexandre Cirici i Pellicer (Barcelona, 1914-
1983). Cirici, que va dirigir el primer museu 
d’art contemporani de Barcelona a princi-
pis dels anys seixanta, va crear un discurs 
sobre l’art de la seva època i va impulsar 
una nova manera de fer crítica. 

El Fons Alexandre Cirici està especia-
litzat en art, sociologia, política, filosofia i 
teoria de l’art, entre d’altres temes. L’ar-
xiu conté notes associades a les seves 
investigacions, manuscrits, fotografies, 
correspondència, material de difusió dels 
principals esdeveniments de la vida cultural 
catalana, dibuixos, documents relacionats 
amb les institucions culturals i acadèmi-
ques de les quals va formar part, i materials 
documentals derivats de la seva activitat 
política. Aquests documents i la seva biblio-
teca permeten l’estudi d’artistes com Joan 
Brossa, Joan Miró i Antoni Tàpies, així com 
de l’art conceptual català. 

Les adquisicions de l’Arxiu i la Biblioteca 
han mantingut els fons bibliogràfics actua-
litzats amb les darreres novetats editorials 
i han reforçat eixos temàtics d’especial in-
terès per al CED amb compres de publica-
cions antigues. Durant el 2020 s’ha revisat 
la col·lecció bibliogràfica de poesia experi-
mental i s’ha enriquit amb títols d’especial 
interès històric. L’activisme ecològic, rela-
cionat amb l’exposició Plaga, ha estat un fil 
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93conductor important per a les adquisicions, 
que s’ha sumat a la compra d’autoedicions 
i altres publicacions experimentals col·lecti-
ves d’àmbit internacional relacionades amb 
les utopies ecològiques de les dècades 
dels seixanta i vuitanta. 

A més de l’adquisició de llibres i revistes 
sobre art contemporani, la Biblioteca ha 
mantingut intercanvis regulars o puntuals de 
publicacions amb més de cent museus i ins-
titucions artístiques d’abast internacional. 

7.2. 
Catalogació i digitalització

El confinament i la priorització del treball 
a distància deguts a la prevenció contra 
la covid-19 han afectat directament a la 
catalogació i a la digitalització, activitat que 
implica la manipulació de documents físics.

Durant el temps de treball presencial 
s’ha prioritzat la catalogació i digitalitza-
ció del Fons Video-Nou/Servei de vídeo 
comunitari i s’ha continuat descrivint l’arxiu 
del poeta Joan Brossa i el Fons Històric 

MACBA. S’ha mantingut també la catalo-
gació de les noves adquisicions de llibres 
i revistes de la Biblioteca i de les publica-
cions d’artista de l’Arxiu. 

El llançament d’un nou catàleg de l’Arxiu 
el 2020 ha motivat la necessitat de realitzar 
diverses tasques de revisió i normalització 
de les metadades dels registres catalogrà-
fics per enriquir-los i per aprofitar al màxim 
les opcions de filtratge que ofereix la nova 
web del MACBA. Entre aquests projectes 
de revisió, que han pogut realitzar-se a 
distància, destaca la incorporació d’un 
tesaurus de les paraules clau de matèria en 
la descripció dels documents de l’Arxiu. 

7.3. 
Consultes

Les mesures de seguretat establertes per 
a la prevenció de la covid-19 han provocat 
el tancament del servei d’atenció al públic 
de l’Arxiu i la Biblioteca del 13 de març al 
2 de juny del 2020. Per la mateixa raó, la 
Biblioteca ha tancat també del 2 al 24 de 

Documents de l’arxiu 
d’Alexandre Cirici.
Col·lecció MACBA. 
Centre d’Estudis i 
Documentació. Fons 
Alexandre Cirici. 
Foto: Isabel Ayala
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novembre. Durant aquest període el CED 
ha atès de forma virtual les consultes que 
per la seva naturalesa han permès una 
resposta no presencial. L’espai de la planta 
baixa destinat a l’estudi col·lectiu ha estat 
tancat des del mes de març. 

La reobertura de la consulta presencial 
del CED al juny s’ha organitzat amb reserva 
prèvia de dilluns a dijous de 10 a 14.30 h, 
tant en l’Arxiu com en la Biblioteca. Per tal 
de mantenir la distància de seguretat s’ha 
reduït l’aforament de la sala de consul-
tes especials de l’Arxiu de quatre a dues 
places, i el de la Biblioteca de 50 a onze 
llocs de consulta. La fotocopiadora i els 
equipaments audiovisuals i informàtics 
s’han tancat, excepte per a consultes al 
Repositori Digital MACBA; i a la col·lecció 
de videoart de la Mediateca ”la Caixa” s’ha 
pogut accedir només amb reserva prèvia. 

L’accés directe dels usuaris a les 
prestatgeries de la biblioteca s’ha suspès 
temporalment, i s’ha aplicat als llibres con-
sultats el temps de quarantena recomanat: 
catorze dies en la primera fase d’obertura, 
amb una reducció posterior a 48 hores. 

Gràcies a aquests protocols de preven-
ció i als recursos digitals que han facilitat 
les consultes a distància, s’ha pogut mante-
nir l’ús dels fons bibliogràfics i documentals 
per part del públic investigador. 

7.4. 
Difusió

Al gener del 2020 s’ha publicat a la web del 
MACBA el catàleg renovat de l’Arxiu que, a 
més de permetre una cerca més completa 
per mitjà de les metadades dels registres 
documentals, ha afegit la navegació pels 
quadres de classificació dels fons de l’Ar-
xiu. Aquest nou recurs s’ha incorporat amb 
l’objectiu de facilitar al públic el descobri-
ment dels materials continguts als fons, 
sense necessitat d’un coneixement previ 
del detall dels documents. 

Les mostres documentals presentades a 
la planta baixa del CED, en concret, Mostreig 
#3. Anti-books dedicada a les publicacions 
d’artista i les exposicions comissariades pels 
grups de treball del PEI de disturbis, dols i 
festes i Plaga, han permès donar a conèixer 
al públic algunes de les línies d’investigació 
que poden portar-se a terme a partir dels 
fons documentals, com són les dissidències 
sexuals o les ecologies culturals. 

La difusió de la producció de publica-
cions d’artista més propera i la seva con-
nexió amb la col·lecció de llibres especials 
de l’Arxiu s’ha realitzat a través de l’activitat 
«El que pot un llibre», comissariada per 
Anna Pahissa. 

George Brecht, Games & 
puzzles. 3rd ed. New York: 
ReFlux Editions, [1983].
Col·lecció MACBA. 
Centre d’Estudis  
i Documentació.
Foto: Marta Vega
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95Visites guiades i activitats
Per tal de difondre els fons i col·leccions del 
CED, s’han realitzat les següents activitats i 
visites especialitzades:

• Visita al CED per als alumnes del 
Màster en Estudis de Comissariat de la 
Universitat de Navarra, 24 de gener.

• Visita al CED per a Elisava, 30 de gener 
i 3 de febrer.

• Visita de publicacions d’artista per  
a l’Escola Massana, 2 de març. 

• Presentació del Repositori Digital per 
als alumnes del Màster d’Humanitats 
Digitals de la Universitat de Barcelona, 
14 d’octubre. 

• Visita al Fons Joan Brossa per a 
docents de l’Institut Milà i Fontanals, 
organitzada per la Fundació Joan 
Brossa, 15 de desembre.

7.5. 
Programa de suport  
a la investigació

El programa de suport a la investigació està 
adreçat a investigadors que necessitin el 
patrimoni documental del CED com a un 
dels eixos bàsics dels seus projectes. 

Durant el 2020 el CED ha acollit set 
investigadors i dos grups de recerca que 
han desenvolupat projectes relacionats 
amb pràctiques artístiques contemporà-
nies. Malauradament, el programa s’ha vist 
afectat per les conseqüències de la pan-
dèmia de la covid-19. Al març s’han suspès 
les residències presencials i, tot i que s’han 
reactivat a l’octubre, alguns residents han 
posposat o cancel·lat la seva estada. 

Fins al març de 2020 han continuat les 
residències per a grups investigadors inicia-
des el 2019, tot i que per poder garantir la 
seguretat de les persones i el compliment 
de les restriccions, s’han aturat les residèn-
cies per a grups amb la intenció de reacti-
var-les tant aviat com sigui possible.

INVESTIGADORS I PROJECTES DE 
RECERCA DE 2020
Mireia C. Saladrigues: «Behaving uncon-
ventionally in gallery settings. Alteració en 
les pràctiques culturals per tal de rearticu-
lar relacions entre productors, objectes, 
audiència i museus (virtuals)»
(Juliol de 2019 – gener de 2020)

Llicenciatura en Belles Arts (Universitat de 
Barcelona). Programa d’Estudis Indepen-
dents (PEI, Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona). Màster en Temps i Llocs de l’Art 
Contemporani (Universitat de Barcelona). 
Doctorat en Belles Arts (University of the 
Arts Helsinki, Finlàndia).

Lena Sophie Trüper: «Metàfores naturals 
de la cibernètica»
(Gener – febrer de 2020)

Màster en Història de l’Art, Història i 
Ciències de l’Art, Comunicació i Educació 
Cultural (Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, Alemanya). Doctoranda (Universität 
zu Köln, Alemanya). 

Blanca Jové Alcalde: «How are discursive 
public programmes conceived at contem-
porary art institutions?»
(Gener – abril de 2020)

Llicenciatura en Història de l’Art (Universitat 
de Valladolid). Màster Art Museum and Ga-
llery Studies (University of Leicester, Regne 
Unit). Doctorat Museum Studies (University 
of Leicester, Regne Unit).

Ricardo Iglesias: «Connected bodies.  
Art, tecnologia, utopia y robòtica»
(Gener – abril de 2020)

Llicenciatura en Filosofia i Lletres, espe-
cialitat Estètica (Universitat Autònoma de 
Madrid). Doctorat en Belles Arts (Universi-
tat de Barcelona).

Marianne Márquez Blanco: «Del produc-
tivisme al semiocapitalisme a través de la 
factografia»
(Gener – març de 2020 / octubre de 2020 
– gener de 2021)

Llicenciatura en Història de l’Art (Universitat 
de las Américas Puebla, Mèxic). Programa 
d’Estudis Independents (PEI, Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona).

Marina Ribot: «Geografies de guerra:  
la graella com a infraestructura»
(Febrer – maig de 2020) (a l’abril i al  
maig ha investigat a distància amb  
documents electrònics)

Grau en Belles Arts (Universitat de Barce-
lona). Grau en Història de l’Art (Universitat 
de Barcelona). Grau en Belles Arts, Progra-
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Stephen Gaskin; The 
Farm. Hey Beatnik! 
This is the farm book. 
Summertown: The 
Book Publishing, 1974. 
Col·lecció MACBA. 
Centre d’Estudis  
i Documentació.  
Foto: Marta Vega

Country women, núm.  
23: Class. Albion:  
Country Women, 1977. 
Col·lecció MACBA. 
Centre d’Estudis  
i Documentació. 
Foto: Marta Vega
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ma d’intercanvi (The Cooper Union for the 
advancement of science and art, Nova York, 
Estats Units).

Laura Arensburg: «Las (com)partidas»
(Octubre de 2020 – gener de 2021)

Producció Cinematogràfica (ENERC – Es-
cuela del Instituto de Cine y Artes Audio-
visuales de Argentina). Arts Combinades 
(Universitat de Buenos Aires, Argentina). 
Programa d’Estudis Independents (PEI, 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona). 
Màster en Estètiques Contemporànies 
Llatinoamericanes (Universitat Nacional de 
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina).

GRUPS RESIDENTS DE 2020 
(GENER – MARÇ DE 2020, 
PROGRAMA INTERROMPUT I 
PENDENT DE REACTIVAR EL 2021)
«Ex-citadas: Saliéndonos al encuentro de 
prácticas para el desborde»

Itxaso Corral Arrieta
Llicenciatura en Periodisme i Arts Escè-
niques (País Basc). Diplomatura (École 
Internacional de Théatre Jacques Lecoq, 
París, França). Postgrau en Poètica del Cos 
i Llenguatge Sensorial (UdG, Teatro de los 

Sentidos, Barcelona). Màster en Pràctica 
Escènica i Cultura Visual (UCLM, Museo 
Reina Sofía, Madrid). Programa d’Estudis 
Independents (PEI, Museu d’Art Contempo-
rani de Barcelona).

Angelica Tognetti
Llicenciatura en Estudis Literaris i Història 
de l’Art (Universitat de Barcelona). Progra-
ma d’Estudis Independents (PEI, Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona). Progra-
ma de formació en Estudis Curatorials (ON 
MEDIATION Platform on curatorship and 
research, Barcelona).

«Representacions visuals de la malaltia  
i el dolor en l’art contemporani»

Rebeca Pardo
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 
(Universitat de Navarra). Postgrau en Edició 
(IDEC, Universitat Pompeu Fabra, Barce-
lona). Doctorat en Belles Arts (Universitat 
de Barcelona). Màster en Antropologia i 
Etnografia (Universitat de Barcelona).

Montse Morcate
Photography Department (Nottingham 
Trent University, Regne Unit). Photography 
Department (MassArt, Massachusetts 

Family dog postcards. 
Family dog productions, 
1967-1968. 
Col·lecció MACBA. 
Centre d’Estudis  
i Documentació. 
Foto: Marta Vega
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Keith Haring, Keith Haring. New 
York: Appearances Press, 1982. 
Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis 
i Documentació. Foto: Marta Vega
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99School of Arts/MIT Massachusetts Institute 
of Technology, Boston, Estats Units). Llicen-
ciatura en Belles Arts (Universitat de Barce-
lona). Doctorat en Belles Arts (Univertsitat 
de Barcelona).

Marta Piñol-Lloret
Llicenciatura en Història de l’Art (Universitat 
de Barcelona). Màster en Estudis Avançats 
en Història de l’Art (Universitat de Barcelo-
na). Doctorat en Història de l’Art (Universi-
tat de Barcelona).

7.6. 
Repositori Digital

El Repositori Digital MACBA és una eina 
que té com a objectiu la preservació, gestió 
i difusió del patrimoni digital del MACBA, 
que, al mes de desembre del 2020 té més 
de 180.000 fitxers disponibles. 

Amb l’objectiu d’apropar els continguts 
conservats al Repositori Digital al públic 
investigador, el 2020 s’ha obert l’accés en 
línia a una part dels fons artístics i docu-
mentals digitalitzats, en la mesura que els 
drets de la propietat intel·lectual ens ho 
han permès. Els materials amb restriccions 
legals d’accés es poden consultar als ordi-
nadors de la Biblioteca del museu. 

Al llarg del 2020 s’ha continuat tre-
ballant en la digitalització de materials 
del Fons Artístic i Documental que s’han 
preservat en format digital dins de l’eina. 
Fruit d’aquesta tasca, el número de fitxers 
del Repositori s’ha incrementat en 42.502 
fitxers, sumant un total de 184.509 al 
desembre del 2020 (7.006 del Fons Artístic 
i 177.503 del Fons Documental). 

Seguint les tasques iniciades el 2018, 
s’han continuat avaluant i actualitzant els 
drets de propietat intel·lectual i les condi-
cions contractuals que afecten les obres 
i els documents, per tal de determinar 
les possibilitats d’accés als continguts. 
Aquest any, amb la posada en marxa 
de la web institucional, s’ha treballat en 
l’establiment de nous circuits per a la in-
tegració d’un gran volum dels continguts 
del Repositori a la web, optimitzant així 
recursos i fent més accessible els contin-
guts dels fons documentals. 

Pel que fa al patrimoni documental, el 
Repositori ha continuat enriquint-se amb 
documents del Fons Històric del museu, 
entre els quals destaquen les imatges dels 
documents de l’Arxiu per tal de poder il·lus-
trar les fitxes del catàleg del fons documen-
tal a la nova web institucional. Així mateix, 
s’han incorporat noves digitalitzacions del 
conjunt documental sobre les performan-
ces d’Esther Ferrer. 
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Comunicació

Suports de comunicació  
de les exposicions  
del museu, 2020.  
Foto: Miquel Coll



0
8

. C
o

m
un

ic
ac

ió
10

1



10
2

M
em

òr
ia

 M
A

C
B

A
 2

02
0

10
2

Aquest any 2020, degut a la situació 
sanitària, la comunicació digital ha estat 
imprescindible per poder fer arribar l’art i la 
cultura a tots els públics. Amb les mesures 
de confinament i la reducció de mobilitat 
les visites al museu s’han vist reduïdes i 
s’han vist afectades les activitats culturals, 
fet que ha comportat una reflexió sobre els 
formats i la forma d’accedir als continguts. 

Per aquest motiu la comunicació de 
l’any 2020 ha centrat els seus objectius en 
accelerar el procés de transformació digital 
i en garantir la cobertura de tots els punts 
de contacte amb els usuaris. A aquest 
efecte s’ha dut a terme una estratègia de 
comunicació integrada que ha inclòs mit-
jans propis, mitjans compartits, campanyes 
de promoció i publicitat offline i online a 
mitjans de comunicació i que ha comptat 
amb el suport i la cobertura mediàtica de la 
premsa en tot moment. 

Les exposicions temporals han comptat 
amb campanyes individuals, amb difusió en 
mitjans de comunicació generalistes i es-
pecialitzats tenint en compte els diferents 
segments, amb un reajust en els pesos dels 
formats impresos i de distribució, priorit-
zant la comunicació digital i en exteriors, i 
posant èmfasi en els formats audiovisuals. 

Un dels exemples de transformació ha 
estat la proposta dels «Dissabtes MACBA». 
El 2020 aquesta proposta, que abans de 
l’estat d’alarma comptava amb una cam-
panya integral, ha evolucionat en propostes 
en línia, tant en directe com a la carta. Fruit 
d’aquesta evolució la comunicació d’aquest 
també ha emfasitzat les accions en l’entorn 
digital, tant en mitjans propis com en po-
sicionament de cercadors i amb el suport 
dels mitjans de premsa online. 

Totes les accions portades a terme han 
contribuït a garantir la capacitat del museu 
d’arribar a tots els públics en un any signifi-
catiu, el de la celebració dels seus 25 anys. 
En aquest sentit cal destacar la cobertura 
mediàtica relativa 25è aniversari del museu. 

Junt amb la campanya de comunicació, 
s’han dut a terme entrevistes i continguts 
a mitjans de comunicació d’abast local, 
territorial i estatal, així com diverses entrevis-
tes televisives i radiofòniques en programes 
de màxima audiència, que han compartit i 
celebrat amb el museu aquesta efemèride, 
amb una comunicació de valor i des de la 
complicitat en un any en el qual, malgrat tot, 
la comunicació cultural no s’ha aturat. 

8.1. 
Premsa

Aquest 2020, les accions de premsa del 
MACBA s’han enfocat a la descoberta de 
períodes històrics de l’art contemporani 
català i d’artistes de primera línia interna-
cional, així com a la renovació de la pro-
posta expositiva de la Col·lecció MACBA. 
Comissariada per l’equip del MACBA dirigit 
per la conservadora en cap Tanya Barson, 
l’exposició Un segle breu: Col·lecció MACBA, 
ha continuat incorporant artistes i peces 
que han nodrit la mostra, molt ben rebuda 
pel públic local des de la seva presentació 
l’any 2018, traçada sobre un recorregut 
cronològic que va des del 1929 amb l’Expo-
sició Internacional fins a l’actualitat. Entre 
els canvis que ha experimentat la presen-
tació aquest 2020 cal destacar la incorpo-
ració d’obres de Jon Mikel Euba i de Lucia 
Nogueira (1992). 

Les exposicions que han obert l’any al 
MACBA provenien de l’any anterior: d’una 
banda, Charlotte Posenenske: Work in 
Progress primera gran mostra dedicada a 
l’artista alemanya a l’Estat espanyol, que ha 
aplegat els seus primers dibuixos i pintures, 
els seus relleus d’alumini i les seves cone-
gudes escultures modulars; d’altra banda, 
Takis, dedicada a aquest artista grec, 
pioner en la creació de formes artístiques 
utilitzant el magnetisme, la llum  

Millora de l’accés de tothom als nostres continguts i als nostres materials de comunicació / Desmaterialització 
de la comunicació del museu per reduir l’impacte ambiental / Ús eficient dels recursos públics, producció 
sostenible i consum responsable / Aliances per a l’apropament de l’art a tots els públics
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i el so. En aquesta primera mostra indivi-
dual de l’artista a Barcelona s’ha presentat 
una selecció de les obres més significatives 
de la seva trajectòria. Ambdues exposi-
cions han recollit bons articles de pre-
sentació de la premsa cultural, i crítiques 
positives de la premsa especialitzada. Amb 
motiu de la irrupció de la covid-19, la mos-
tra Takis, el tancament de la qual estava 
prevista per al 19 d’abril, s’ha ajornat fins al 
13 de setembre de 2020. 

Inaugurada al juliol, Acció. Una història 
provisional dels 90 ha estat la primera expo-
sició inaugurada el 2020 i ha estat oberta 
fins al febrer del 2021. Comissariada per 
Ferran Barenblit amb la col·laboració d’Aida 
Roger, curadora adjunta del MACBA, fixa la 
seva atenció en l’escena de la performance 
a Espanya al llarg d’aquesta dècada. Uns 
anys en què, en una fèrtil relació interge-
neracional, es va tornar a les pràctiques ja 
experimentades pels artistes conceptuals 
dels seixanta i els setanta com una forma 
de superar la desmemòria a la qual s’havia 
abocat una bona part de la cultura durant 
la Transició. A través de diversos nodes, 
Acció ha recorregut aquesta època i n’ha 
rastrejat algunes de les obres fonamentals 
i ha inclòs documentació i material majo-
ritàriament inèdit que recupera aquelles 

experiències. Una exposició densa, amb 
una nòmina d’artistes molt extensa1 per a 
interpretar d’una manera molt més precisa 
l’art del nostre temps. Aquesta exposició ha 
obtingut un bon ressò periodístic en tot el 
territori espanyol, per l’interès històric de la 
proposta però també per la clara necessitat 
de revisió d’aquest període. 

A la tardor s’ha presentat Tony Cokes. 
Música, text, política, una exposició audio-
visual dedicada a Tony Cokes (Richmond, 
Virginia, 1956) –que s’ha allargat fins l’any 
2021– que dialoga amb diversos espais 
del museu. Les obres de Cokes aborden 
el minimal tecno, el llegat cultural negre i 
la diàspora, la cultura pop i els famosos, 
l’ús de la música com una forma de tortura 
durant la «guerra contra el terrorisme» sota 
l’administració Bush, i, més recentment, la 
repercussió política d’Aretha Franklin i la 
seva participació en el moviment pels drets 
civils, des de la perspectiva del moviment 
Black Lives Matter. El MACBA ha mostrat 
obres clau corresponents a aquests tres 
estadis de la producció de Cokes (al costat 
d’obres primerenques, vídeos monocroms 
i peces més recents). Aquesta exposició 
dedicada a un artista poc conegut entre 
nosaltres ha estat una descoberta per a 
alguns periodistes que l’han valorada positi-

1. Vegeu la llista completa 
de participants a les 
pàgines 29 i 30 d’aquesta 
memòria.

Roda de premsa de 
l’exposició Acció.  
Una història provisional 
dels 90, 2020. 
Foto: Miquel Coll 
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vament. L’exposició ha recollit bons articles 
de presentació en la premsa cultural, i críti-
ques positives de la premsa especialitzada, 
com l’article de l’Ignasi Moya al Cultura’s de 
La Vanguardia.

Al final de la tardor s’ha presentat l’expo-
sició dedicada a l’artista catalana Fina Mira-
lles (Sabadell, 1950) Fina Miralles. Soc totes 
les que he sigut. El seu treball trenca amb 
les propostes academicistes que s’ensen-
yaven a les escoles d’art de l’època i amb 
les formes de comportament establertes, i 
la seva pràctica reconfigura el concepte del 
que és artístic. Aquesta exposició ha rebut 
una esplèndida repercussió mediàtica i una 
rebuda molt calorosa per part del públic 
local, que s’ha mantingut fidel a la visita del 
museu tot i el difícil context de la pandèmia. 
La mostra ha generat articles previs i repor-
tatges televisius, i s’han realitzat extenses 
entrevistes a l’artista als principals suple-
ments de cultura de diaris com a El Cultural 
d’El Mundo o al Babelia d’El País, i ha rebut 
una valoració molt positiva de la crítica, 
que ha mencionat l’exposició entre les més 
destacades de l’any. 

Degut a la reprogramació general de les 
exposicions amb motiu del context sanitari, 
les exposicions programades per a aquest 
any dedicades a Félix Gonzalez-Torres i 
Col·lecció Rafael Tous han estat trasllada-
des a l’any 2021.

El 2020, el Departament de Premsa del 
museu ha convocat cinc rodes de premsa 
pròpies, i ha coordinat la roda de premsa 
d’ARCO. Els Premis Nacionals de Cultura, 

que tenien previst fer la presentació al  
MACBA, han enregistrat una de les càpsu-
les de lliurament als guardonats, en concret 
a la companyia de teatre Tricicle. 

Per una altra banda, s’han difós dife-
rents comunicats institucionals de temàti-
ca diversa: la signatura d’acords; les notes 
informatives vinculades als programes 
públics dirigits per Pablo Martínez que, tot 
i la pandèmia, s’han pogut tirar endavant 
de manera presencial o en línia; els cicles 
d’activitats dels grups d’estudi i treball; els 
cicles d’activitats en el marc dels «Dissab-
tes MACBA» del programa «Fi de mes», 
que han pogut endegar readaptant-los a la 
situació sanitària, com ara el cicle d’assajos 
sonors «Distàncies a fi de mes»; i també les 
activitats de les exposicions com el semina-
ri en línia «Escriptures en fuga», organitzat 
amb motiu de l’exposició Acció. Una història 
provisional dels 90. 

Per descomptat, cal destacar l’interès 
suscitat per les alteracions de programació 
i l’adaptació de les activitats del museu 
degut a la pandèmia: s’han emès notes de 
premsa i comunicats especials amb les 
reprogramacions i novetats endegades 
amb aquest motiu. També la resolució del 
projecte d’ampliació del MACBA, amb la 
consecució de la primera fase del concurs 
a finals de l’any, ha ocupat planes informa-
tives i il·lustrades als diaris i mitjans digitals, 
que han celebrat la resolució d’aquesta 
primera fase de la qual els estudis d’arqui-
tectura han presentat la seva candidatura 
per a l’ampliació del museu. 

Roda de premsa sobre la 
donació de la Col·lecció 
Rafael Tous, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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RODES DE PREMSA 
24 de febrer. Presentació de la donació de 
la Col·lecció Rafael Tous.

3 de març. Presentació del programa del 
2020.

10 de juliol. Presentació de l’exposició  
Acció. Una història provisional dels 90.

23 d’octubre. Presentació de l’exposició 
Tony Cokes. Música, text, política. Visita de 
periodistes en petit format.

3 de novembre. Presentació de l’exposició 
Fina Miralles. Soc totes les que he sigut.

28 de novembre. Nota de premsa i entre-
vistes prèvies amb motiu del 25è aniversari 
del MACBA.

RODES DE PREMSA ACOLLIDES  
AL MACBA 
14 de febrer. ARCO Barcelona.

VISITES ESPECIALS 
3 de juny. Visita de premsa amb motiu  
de la reobertura després del confinament.

REPERCUSSIÓ ALS MITJANS 
Durant l’any 2020, a més d’elaborar les 
notes de premsa, dossiers, comunicats, 
organitzar entrevistes amb la direcció, co-
missaris, artistes i diferents responsables 
de la institució, s’han coordinat filmacions, 
s’han resolt consultes de periodistes i d’es-
tudiants, s’ha difós i gestionat la distribució 
d’imatges en alta resolució i s’han atès 
programes de televisió. 

Cal destacar la cobertura que l’efemèri-
de del 25è aniversari del museu ha tingut 
durant el mes de novembre amb l’emissió 
d’una nota de premsa, notícies a diaris, 
ràdios i agències d’informació. S’han fet 
diverses i extenses entrevistes al director 
del MACBA Ferran Barenblit i a Daniel 
Giralt Miracle per part d’El PuntAvui; a An-
tònia Maria Perelló per part del diari Ara; i a 
Ariadna Robert per part de Público; s’han 
realitzat reportatges especials i cròniques 
a diaris com La Vanguardia i El Periódico, 
i també s’han emès diverses entrevistes 
televisives i radiofòniques a programes de 
màxima audiència: entrevista amb Ferran 
Barenblit al Telenotícies vespre de cap de 
setmana de TV3; entrevista des del museu 
a Ferran Barenblit i a Ignasi Aballí al progra-
ma «Tot es mou» de betevé, als Informatius 

migdia de cap de setmana; a «La venta-
na» de la Cadena Ser; a «Els matins» de 
Catalunya Ràdio; als Informatius de RAC1, 
entre molts d’altres. Tota aquesta cobertura 
mediàtica ha clos un any difícil però també 
molt satisfactori des del punt de vista del 
ressò informatiu del museu.

El MACBA ha disminuït, lligat a la 
reducció o aturada de l’activitat, la seva 
presència als mitjans. Ha estat objecte de 
4.588 informacions: notícies, reportatges, 
articles d’opinió i entrevistes a la premsa 
del conjunt de l’Estat espanyol. El resum 
anual presentat per l’agència Kantar Media 
representa un retorn econòmic valorat en 
15.652.022 €. La davallada no ha estat 
exageradament pronunciada ateses les 
circumstàncies. La reducció d’activitat cul-
tural en el context de pandèmia ha fet que 
les iniciatives que s’han dut a terme hagin 
tingut molta cobertura, però també ha sus-
citat molt d’interès en els públics i la prem-
sa afins la informació de servei (pròrrogues, 
anul·lacions, reprogramacions...).

Atès que el MACBA no té contractat un 
servei de seguiment en el recull anual, no es 
contemplen els impactes apareguts a mit-
jans de comunicació d’àmbit internacional. 
Cal fer notar que, el fet de no haver-hi circu-
lació de persones ni de turisme ha provocat 
una reducció de l’interès de mitjans cultu-
rals estrangers de les activitats culturals 
més enllà de les nostres fronteres.

En conclusió, la presència del MACBA 
en els mitjans de comunicació ha estat 
quantitativament menor però qualitativa-
ment prou bona.

 

8.2. 
Campanyes de comunicació

La majoria de les campanyes d’aquest 
2020 s’han orientat a obtenir visibilitat 
i notorietat a l’ecosistema digital, amb 
l’objectiu que la ciutadania, tant en l’entorn 
més proper com en la distància, continuï 
sentint propi el museu, impulsant i aplicant 
estratègies per facilitar, ara més que mai, 
l’accés als nostres continguts en un context 
de limitació de la mobilitat. 

L’objectiu de comunicació a totes les 
campanyes realitzades ha estat reforçar la 
relació i mantenir l’interès pel nostre contin-
gut –intensificant el format digital–, en ca-
dascun dels segments als quals impactem, 
a partir de comunicacions ad hoc als seus 
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interessos, i convidar-los a experimentar 
l’art contemporani.

A partir de la difusió d’aquestes activi-
tats als canals digitals, el museu ha treba-
llat amb l’objectiu de crear i publicar con-
tingut i posar-lo a l’abast de tots els seus 
públics. Gràcies al suport d’estratègies 
definides i alineades amb els interessos 
dels segments, s’ha pogut articular una co-
municació personalitzada i orientada tant 
al perfil més especialitzat com al públic 
amb curiositat per l’art contemporani. 

Igualment, la reducció de material físic 
per motius sanitaris ha contribuït a accele-
rar el canvi que el museu ja estava impul-
sant amb objectius de sostenibilitat, alhora 
que ha accelerat el procés de digitalització 
d’alguns formats físics donant peu a un tre-
ball molt més segmentat de les estratègies 
de difusió.

CAMPANYA DEL 25È ANIVERSARI
Aquest any s’ha celebrat l’aniversari dels 
25 anys del MACBA. Tot i que ha estat 
una celebració marcada per una situació 
excepcional, s’han desenvolupat un seguit 
d’accions de comunicació i accions de pro-
moció amb l’objectiu de compartir aquesta 
efemèride tant amb el públic presencial 
com en línia. 

La comunicació del 25è aniversari s’ha 
centrat en posar en relleu l’essència del 
MACBA, la seva trajectòria, el seu rigor, 
transmetre la seva vocació de generar relat, 
parlar de les persones que fan el museu, di-
luint els límits entre els de dins i els de fora 
tot mirant al futur, i també ha posat èmfasi 
en les accions que es porten a terme per 
fer realitat la missió del museu: fer viure 
l’art contemporani. 

Mitjançant una estratègia de continguts 
que s’ha prolongat durant tot el 2020 i la 
generació d’actius gràfics, els 25 anys del 
MACBA ens van acompanyar durant tot 
aquest any atípic. 

Les accions de la campanya del 25è 
aniversari han estat concebudes en tres 
entorns:

1. Identitat visual. Incorporació del logotip 
del 25è aniversari en tots els materials 
de comunicació: web, suports impresos, 
campanyes d’exposicions i activitats, 
fulletó trimestral, app del MACBA.

2. Generació de continguts per posar en 
rellevància la tasca del museu com a 
generador de relats. 

3. Impuls d’accions de difusió entre el 16 
de novembre el 4 de desembre amb 
campanya en mitjans. 

Les accions han abastat els diferents  
entorns de programació i relacions  
del museu:

Col·lecció: 
- Instal·lació i conversa en línia entorn  

de la donació de l’obra Enderroc  
d’Ignasi Aballí.

- Nova visita virtual de l’exposició  
Un segle breu: Col·lecció MACBA.

Programa especial: 
- «MACBA de tu a tu». Una trobada en-

tre el personal i els usuaris interessats 
en conèixer les visions individuals de 
l’equip del MACBA.

- Jornades de portes obertes els dies 28 
i 29 de novembre.

Continguts i memòria del MACBA:
- Nova secció 25 anys MACBA a la web.
- Noves mirades a la Col·lecció MACBA 

amb els «Col·leccionables».
- Nova càpsula documental de vídeo 

sobre les obres d’art a l’espai públic.
- Càpsula de vídeo sobre els 25 anys.
- Nous recorreguts web comissariats: 

ràdio i publicacions, amb col·labora-
dors externs.

- Noves càpsules introductòries a la 
visita en format àudio.

- Joc de preguntes i respostes sobre el 
MACBA («MACBA Quiz») a Instagram.

- Fil de continguts especials d’aniversari 
a Twitter.

Acció amb el sector artístic i dinamit-
zació de la botiga:
- Realització d’una edició limitada  

de tote bags (bosses de tela) amb  
cinc artistes: Mar Arza, Carlos Bunga, 
Lúa Coderch, Regina Giménez i  
Matt Mullican. 

Acció promocional Amics del MACBA 
dirigida als perfils de 25 anys.
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Activitat institucional:
- Visita institucional a l’exposició Fina  

Miralles. Soc totes les que he sigut i 
visita a la nova obra de l’atri amb repre-
sentants dels membres del Consorci. 

Continguts en mitjans de comunicació.

Campanya de display en mitjans  
de comunicació.

La campanya s’ha concentrat en el mes 
de novembre, i durant l’última setmana de 
novembre fins al 4 de desembre s’han dut 
a terme llançaments de contingut inèdits 

(Tres obres i una plaça, el vídeo recopilatori 
dels 25 anys del MACBA), el llançament de 
la visita virtual, accions de fidelització, jor-
nada de portes obertes, nous recorreguts 
web i accions especials en xarxes socials 
com ara un joc de preguntes i respostes, 
«MACBA Quiz» especial dels 25 anys. 

Molts dels continguts han estat 
enfocats a un públic en línia degut a les 
restriccions. Alguns d’aquests continguts 
generats pel MACBA han estat transme-
sos també en el programa «Pantalles» de 
betevé. Una de les accions destacades ha 
estat «MACBA de tu a tu», un projecte de 
comunicació bidireccional en què perso-

Façana del MACBA amb 
projecció del logotip dels 
25 anys del MACBA, 
2020. Foto: Miquel Coll

Edició limitada de tote 
bags realitzades amb 
artistes amb motiu del 
25è aniversari del museu, 
2020. Foto: Miquel Coll
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nes de l’equip del MACBA mantenen una 
conversa amb els usuaris, aconseguint 
així un apropament diferent i autèntic 
posant les persones al centre. També s’ha 
volgut arribar de manera específica al 
públic jove, mitjançant la promoció d’un 
carnet gratuït a les persones de menys 
de 25 anys.

L’aniversari ha estat un projecte anual 
que ha anat adaptant-se a les condicions 
de la situació sanitària vigent, i que ha com-
portat la generació de sinèrgies tant amb 
els equips interns com amb col·laboradors i 
grups d’interès –artistes i col·laboradors ex-
terns–, amb l’objectiu de compartir el valor 
de l’art contemporani i alhora de trobar vies 
bidireccionals per establir el diàleg. 

CAMPANYES DE LA COL·LECCIÓ 
MACBA
La Col·lecció es reafirma, un any més, com 
a actiu clau en el relat del museu. La seva 
permanència, en cap cas renyida amb el 
seu caràcter dinàmic i fluctuant, ha permès 
una comunicació sostinguda a llarg termini 
i que nodreix el relat del MACBA com a 
motor identitari. Aquest motor també s’ha 
posat de manifest a l’hora de plantejar 
continguts per a la web, com el «Diari de 
confinament» o els «Col·leccionables».

Continuant amb l’eix comunicatiu  
de la mostra Un segle breu: Col·lecció 
MACBA, el museu ha ofert una nova visita 
virtual, estrenada amb motiu del 25è 
aniversari, i ha produït unes càpsules de 
vídeo en col·laboració amb la Fundació 
MACBA que donen noves mirades sobre 

algunes de les obres més emblemàtiques 
de la Col·lecció. Aquestes càpsules, que 
s’han inclòs en la difusió dels «Dissabtes 
MACBA», revisen, aborden i analitzen el 
context social de l’obra i reflexionen sobre 
les circumstàncies sociopolítiques en què 
va ser concebuda. 

Durant el confinament s’ha dut a terme 
la campanya pel programa de cinema en lí-
nia «Pantalla oberta. Obres de la Col·lecció 
MACBA». Aquesta acció ha contribuït a do-
nar visibilitat a les obres audiovisuals de la 
Col·lecció, emmagatzemades al Repositori 
Digital. Amb aquesta proposta, que en tot 
els casos ha comptat amb una presentació 
per part del mateix artista, un agent cultural 
proper a la obra o curadores del museu, 
s’han pogut veure de manera inèdita deu 
obres de la Col·lecció durant 24 hores 
cadascuna. La prescripció dels agents 
culturals i artistes ha estat un contingut de 
valor alhora que ha contribuït a l’objectiu 
d’obrir el relat del MACBA a més veus. 

Aquesta estratègia de continguts 
audiovisuals ha tingut com a objectiu 
aprofundir en l’experiència que ofereix la 
Col·lecció i les seves múltiples narratives, 
vehiculada a través de xarxes socials, l’app 
i la web del museu.

CAMPANYES D’EXPOSICIONS 
TEMPORALS
Aquest any, en les campanyes de les 
exposicions temporals s’ha prioritzat el 
contingut audiovisual, que ha format part 
de la campanya de comunicació com una 
via més per fomentar el coneixement i 

Corporis realitzats amb 
motiu del 25è aniversari 
del MACBA, 2020.  
Foto: Miquel Coll



0
8

. C
o

m
un

ic
ac

ió
10

9

per adreçar-nos als públics mitjançant 
diverses capes. S’han fet campanyes de 
comunicació de les exposicions temporals 
Acció. Una història provisional dels 90, Tony 
Cokes. Música, text, política, Fina Miralles. 
Soc totes les que he sigut, així com de les 
iniciades el 2019, Charlotte Posenenske: 
Work in Progress i Takis, que va ser prorro-
gada fins al setembre de 2020. Al Centre 
d’Estudis i Documentació del MACBA s’han 
fet les dues exposicions de disturbis, dols i 
festes i Plaga. 

Totes les exposicions han comptat amb 
materials de difusió en suport físic, digital 
i audiovisual. Per a Acció. Una història pro-
visional dels 90, per exemple, s’han creat 
materials com una càpsula introductòria 
(teaser) i una sèrie de vídeos curts fets a 
partir d’entrevistes a artistes presents a 
l’exposició. Fina Miralles. Soc totes les que 
he sigut també ha comptat amb aquesta 
estructura de comunicació, i amb una sèrie 
de càpsules que expliquen el procés de 
restauració de les obres, plantejada espe-
cíficament per a xarxes socials. Així, els 
continguts generats per a la comunicació 
de les exposicions temporals han nodrit les 
xarxes i canals del museu contextualitzant i 
donant difusió al relat de cada exposició.

L’estratègia de mitjans (generalistes, 
de caire cultural o especialitzats) ha estat 
clau per poder generar tràfic tant per a 
l’experiència digital com per al foment de la 
visita, sobretot en moments on les restric-
cions de mobilitat s’han reduït. 

La presència en mitjans exteriors ha 
estat també una de les prioritats en les 

campanyes d’exposicions, especialment en 
el cas de l’exposició de Fina Miralles, que 
ha incorporat al pla de mitjans suports com 
circuits de pirulí a la ciutat de Barcelona i 
Sabadell, circuits de banderoles i circuits 
de Mupis, autobusos i cartells. 

CAMPANYES DE PROGRAMES 
PÚBLICS
Els seminaris en línia, la proposta de músi-
ca a distància per al programa «Fi de mes» 
de «Dissabtes MACBA» o els recursos 
educatius com «Hola, món» o «La cuina 
a casa», per exemple, han comptat amb 
campanyes de difusió. 

Alguns dels suports habituals per a 
la comunicació d’activitats, com l’agenda 
trimestral en paper i els fulletons, s’han 
traslladat al format digital i s’han emfasitzat 
accions específiques a les xarxes socials, 
els butlletins electrònics monogràfics i les 
insercions en línia a mitjans específics.

A més a més, s’ha continuat treballant 
en xarxa en la comunicació de les activitats 
gràcies a la col·laboració amb els depar-
taments de comunicació de l’Institut de 
Cultura, el Districte de Ciutat Vella, Tot 
Raval, la plataforma Graf, Tiquet Rambles, 
i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, 
entre d’altres. 

CAMPANYES DE PUBLICACIONS
Les publicacions del museu han comptat 
amb gran visibilitat en un any en què el 
contingut digital ha estat prioritari. Algu-
nes accions rellevants han estat inserir 
destacats a la pàgina d’aterratge de la 

Suports de comunicació  
de les exposicions  
del museu, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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web, el foment de la descàrrega de «Qua-
derns portàtils» mitjançant campanyes de 
posicionament en cercadors, i la possi-
bilitat de la descàrrega gratuïta de publi-
cacions, de forma extraordinària, com ha 
estat el cas de la publicació de l’exposició 
Takis. D’altra banda, s’ha augmentat la 
presència en canals digitals amb publica-
cions a xarxes socials, relacionant el con-
tingut també amb les exposicions. A més 
a més, s’ha definit un pla de comunicació 
lligat a exposicions i a programes públics 
relacionats amb cada publicació.

CAMPANYA «L’ART 
T’ACOMPANYA»
Durant els mesos de confinament, amb 
l’objectiu de compartir al màxim els nostres 
continguts en línia, s’ha dut a terme una 
campanya específica amb el missatge «L’art 
t’acompanya» que s’ha publicat a mitjans 
locals especialitzats en continguts culturals.

La campanya també ha tingut presència 
en canals propis com les xarxes socials o 
el correu electrònic i s’ha elaborat una nota 
de premsa. Ha estat una de les campanyes 
en mitjans digitals amb més interacció. 

CAMPANYA DE RETORN AL MUSEU
El 3 de juny el museu ha obert les seves 
portes després del confinament. Per tal 
de convidar la ciutadania a recuperar 
la visita física i alhora a fer-ho de forma 
segura, s’ha dut a terme una campanya de 
comunicació específica. Aquesta campan-
ya s’ha construït mitjançant accions a la 
web, a les xarxes socials, una campanya 
de posicionament a cercadors i també de 
premsa. D’aquesta manera s’ha aconseguit 
posicionar el MACBA com a espai segur i 
preparat per a la visita, on poder continuar 
gaudint de l’art contemporani amb totes les 
condicions necessàries. 

Aquest context ha generat la necessitat 
tant de garantir espais segurs i accessibles 
durant la pandèmia com de comunicar les 
mesures i recomanacions dutes a terme 
per tal de presentar la cultura com un 
entorn segur. Amb aquest objectiu també 
s’ha dut a terme un projecte de senyalística 
específic i flexible, que conviu de forma 
orgànica amb la senyalística estable del 
museu, i un redisseny del comprovant de 
les entrades que es reben per correu elec-
trònic que inclou recomanacions per a la 
vista. Aquesta senyalística està treballada 
seguint criteris d’accessibilitat. 

CAMPANYA RWM
Ràdio Web MACBA (RWM) és per a nosal-
tres una proposta diferencial i única que ens 
obre una finestra al coneixement i la reflexió 
sobre els principals temes en els quals 
pivota la investigació del MACBA. El 2020 
s’han treballat accions de visibilitat de forma 
periòdica, com el peu de signatura del co-
rreu, i s’ha fomentat una posició destacada 
en la pàgina d’aterratge de la web, així com 
presència en les capçaleres de xarxes so-
cials entre els mesos de març i juny. A més, 
RWM, com en anys anteriors, ha acompan-
yat cada butlletí electrònic, on s’hi dedica 
un apartat a cada enviament quinzenal, 
juntament amb els seus quatre enviaments 
específics anuals. També ha tingut presència 
com a contingut destacat i amb un recorre-
gut propi a la web del 25è aniversari.

COMUNICACIÓ DE LES JORNADES 
ESPECIALS
Dia Internacional dels Museus i la Mercè
El Dia Internacional dels Museus, que se 
celebra el 18 de maig, ha comptat amb una 
campanya específica combinada amb la 
campanya de l’Ajuntament, per tal de di-
fondre la proposta diferencial que va oferir 
el museu per a tots els públics. Les accions 
de comunicació per a la jornada de portes 
obertes de la Mercè s’han construït al vol-
tant de la campanya proveïda per l’Ajun-
tament, per tal de contribuir als impactes 
generats per aquesta acció de comunicació 
conjunta a la ciutat. 

«Dissabtes MACBA»
«Dissabtes MACBA», la proposta del  
MACBA amb la qual s’ofereix entrada 
gratuïta al museu tots els dissabtes a la 
tarda i a les activitats especials progra-
mades per als últims dissabtes del mes, 
ha comptat en els mesos de febrer i març 
amb una campanya de comunicació 
integrada, amb presència en exteriors a la 
ciutat de Barcelona. L’objectiu d’aquesta 
campanya ha estat presentar el museu 
com un entorn on viure una experiència 
enriquidora i a l’abast de tots els públics, 
on tenen lloc activitats i on es poden 
descobrir les exposicions i la col·lecció del 
MACBA. A partir del mes de març, amb la 
voluntat d’oferir experiències que apropen 
l’art contemporani a tots els públics, tam-
bé en l’entorn digital, s’han generat una 
sèrie de continguts audiovisuals que es 
distribueixen a través dels nostres canals. 



0
8

. C
o

m
un

ic
ac

ió
11

1

La campanya de comunicació pel pro-
grama especial «Distàncies a fi de mes», 
concerts en directe a través de Youtube, 
ha comptat amb una línia gràfica pròpia i 
una campanya de continguts patrocinats 
en mitjans afins. També s’ha recuperat 
material audiovisual d’exposicions pas-
sades i, des del mes de setembre, s’han 
produït noves càpsules curtes en les quals 
les comissàries expliquen una obra de la 
Col·lecció MACBA i que es distribueixen 
de forma regular en les nostres xarxes 
socials i butlletins electrònics. 

PROJECTES ESPECIALS  
AMB ARTISTES
Junt amb MACBA Store Laie, i per celebrar 
el 25è aniversari, el museu ha proposat 
als artistes Mar Arza, Carlos Bunga, Lúa 
Coderch, Regina Giménez i Matt Mullican 
la realització d’una peça per a la producció 
d’una edició limitada de bosses de teixit. 
Cada artista ha creat una proposta inèdita 
per a l’ocasió. Aquestes bosses han estat 
produïdes i confeccionades localment.

D’altra banda, des del mes de setem-
bre del 2020 s’ha habilitat un espai de 
vacunació derivat del Centre d’Atenció 
Sanitària (CAP) del Raval. En aquest espai, 
s’ha proposat a l’artista Contxita Herrero la 
realització d’un mural especial per a l’ocasió 
per compartir grans trets del programa de 

l’efemèride del museu. D’aquesta manera 
s’ha pogut traslladar d’una manera integra-
dora i informal la programació del MACBA 
als veïns i veïnes del Raval. 

COMUNICACIÓ PER GRUP 
OBJECTIU
Comunicació dirigida al professorat
El professorat ha rebut aquest any una co-
municació tant a través del correu electrò-
nic com per via postal, amb l’enviament del 
quadern Programes educatius 2020-2021 
al mes de setembre de 2020. Per mantenir 
la comunicació del programa educatiu del 
MACBA reduint l’impacte mediambiental, 
s’ha fet una anàlisi i s’ha optimitzat aquest 
suport educatiu, de manera que, junta-
ment amb el quadern, els professors han 
rebut un pòster informatiu amb les línies 
temàtiques i eixos estratègics del programa 
educatiu de 2020, amb l’objectiu de reduir 
la producció de paper de forma gradual.

De la mateixa manera i sent conscients 
de la situació, s’han construït ponts per 
treballar material audiovisual, explicatiu i in-
formatiu dels tallers principals: «Com sona 
un museu», «Un lloc sorprenent», «Dibuixa, 
copia i distribueix» i «L’art com a resposta». 
També s’ha treballat en un acord amb mit-
jans especialitzats i plataformes educatives 
per poder fer arribar les activitats d’una 
manera més amena i entretinguda. 

Campanya entorn  
del Dia Internacional  
dels Museus, 2020.  
Foto: Studio Motu
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Comunicació familiar
L’objectiu d’aquesta comunicació és posar 
en relleu la seva singularitat, oferir una ex-
periència amb artistes així com l’experimen-
tació i apertura del programa. Aquest any 
s’han centrat els esforços en les millores de 
l’apartat web per facilitar l’accés als mate-
rials per a les famílies. 

Comunicació dirigida a perfils especialit-
zats (Programa d’Estudis Independents) 
La comunicació de les activitats del Progra-
ma d’Estudis Independents ha tingut lloc 
amb campanyes de correu electrònic  
segmentades que han ofert informació i 
accés a continguts de recerca, seminaris  
i conferències en directe i en diferit. 

Comunicació dirigida a públic visitant 
internacional
Les campanyes dirigides al visitant inter-
nacional han comptat amb una estratègia 
continuista fins al mes de març, amb 
distribució i visibilitat en entorns de pro-
moció turística a la ciutat, i amb venda i 
promoció d’entrada general en els diferents 
mercats gràcies a tres nous acords amb les 
OTA’s (Online Travel Agencies). L’objectiu 
d’aquestes campanyes ha estat posicionar 
el museu amb les seves obres clau de la 
Col·lecció, estratègia que s’ha dut a terme 
mitjançant una revisió dels continguts en 
aquests entorns. 

L’aturada del turisme des del mes de 
març ha impactat aquesta comunicació. 

En conseqüència, en el moment en què el 
museu ha obert de nou al públic, al mes 
de juny, s’han activat una sèrie d’accions 
dirigides al públic local i al territori català, 
com ara la identificació de prescriptors 
per potenciar la visita al museu durant 
l’estiu, i l’activació d’una campanya amb 
posicionament a les estacions de tren 
de Barcelona o la venda en plataformes 
dirigides a públic local. 

A més a més, com a integrant del grup 
Articket, el museu ha continuat participant 
activament en aquesta aliança museística 
que s’ha materialitzat en diferents assoli-
ments, dirigits també al públic local i amb 
la col·laboració d’agents i institucions locals 
com La Pedrera o el Club de Cultura TresC.

DESENVOLUPAMENT  
DE CAMPANYES
La majoria de les campanyes han tingut en 
compte tant la comunicació en línia com 
offline i s’han desenvolupant seguint un pla 
de comunicació integral centrat en una es-
tratègia de comunicació OSEP (mitjans pro-
pis, compartits, pagats i guanyats). L’objectiu 
d’aquest treball estratègic ha estat garantir 
els punts de contacte afins dels nostres pú-
blics, tant els fidelitzats com els potencials, 
i generar cobertura i notorietat en els canals 
convencionals (exteriors com banderoles de 
carrer, opis, pòsters i cartells, presència al 
voltant del museu, etc.), juntament amb les 
campanyes de pagament (Youtube Video, 
Instagram Ads, Adwords, pla de mitjans). 

Gravació de la càpsula  
de comunicació del  
taller «Dibuixa, copia  
i distribueix», 2020.  
Foto: Carla Ventosa
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Suports físics del museu
S’han treballat els suports habituals com 
els màstils i les vitrines per a la comuni-
cació de les exposicions i la Col·lecció, 
així com banderoles interiors i entrades 
d’exposicions. A més, les pantalles interiors 
del museu han estat utilitzades per facilitar 
la informació sobre la visita segura, els  
continguts disponibles a l’app del museu  
i les noves publicacions. 

Insercions a mitjans
La difusió en paper ha quedat minvada 
durant els mesos de pandèmia, per la qual 
cosa s’ha optat per convertir la majoria 
dels espais físics en espais en línia, con-
vertits en campanya display a la pàgina 
d’aterratge dels diversos mitjans amb els 
quals col·laborem. 

L’elecció de mitjans online i offline, d’àm-
bit local, nacional i internacional, ha estat 
alineada amb els diferents perfils d’usuari 
que configuren l’espectre de públics del 
MACBA. Així, s’ha establert un balanç entre 
mitjans generalistes i especialitzats, tant de 
premsa diària com de revistes temàtiques 
periòdiques, portals webs dedicats a la 
difusió cultural i d’oci i altres plataformes 
omnicanal de referència. 

Alguns dels mitjans amb els quals hem 
col·laborat de manera continuada han 
estat: Time Out, Núvol, Catorze, El Mundo 
Cultural, Art Gallery Guide, Revista El Raval, 
La Vanguardia, La Vanguardia suplement 

Culturas, El Periódico, Diari ARA, Diari 
de l’Educació, Arte Informado, Exit Mail, 
E-flux, Art and Education, Más de Arte, El 
Hype, Teatron, GRAF, Yorokobu, Rac1.cat, 
Notebloc, Mammaproof, Ara Criatures, El 
Culturista, entre d’altres. 

Les campanyes que millor han funcionat 
han estat la del Dia Internacional del Mu-
seu, el 18 de maig, seguida de la campanya 
extraordinària al mes d’abril, donant suport 
a la ciutadania amb el missatge «El MACBA 
t’acompanya» per tal de facilitar accés a 
continguts culturals. També han obtingut 
resultats positius la campanya del 25è ani-
versari, i una rebuda excepcional l’exposició 
Fina Miralles. Soc totes les que he sigut. 

MÀRQUETING RELACIONAL
Dins del procés de transformació digital 
iniciat el 2014, el desembre de 2020 s’ha 
canviat d’eina d’enviament de butlletins 
electrònics del museu. Aquest canvi ens 
permetrà, de la mateixa manera que amb el 
futur canvi d’eina de CRM, aportar una co-
municació de més valor als nostres usuaris, 
sobretot pel que fa al contingut visual i a la 
personalització de la informació.

Durant el 2020 s’ha adaptat cada envia-
ment als objectius concrets de les cam-
panyes i s’ha seguit una estratègia global 
enfocada a que el contingut que rep l’usuari 
sigui del seu interès. Al mateix temps, s’ha 
buscat una resposta directa de visites a la 
web i als continguts sobre els quals treballa 

Pantalles de 
comunicació, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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el museu, és per això que destaquem els 
indicadors d’obertures i de CTOR (ràtio de 
clics) de cada campanya.

Aquest any s’han dut a terme 183 envia-
ments a la base de contactes del museu, 
comptant els butlletins electrònics que 
s’envien en tres idiomes (català, castellà i 
anglès). Aquests enviaments es segmenten 
per grups objectiu segons interessos. Els 
criteris de segmentació en funció de cada 
tipologia de correu han estat els següents:

 
• Agenda d’activitats: enviament 

quinzenal a la base de dades  
general activa. 

• Ràdio Web MACBA: enviament trimestral 
a la base de dades general activa. 

• «Dissabtes MACBA»: enviament 
mensual a grup objectiu específic del 
territori català.

• Educació: enviament mensual a  
grup objectiu d’escoles i professors  
de Catalunya. 

• «MACBA en família»: enviament 
mensual a famílies i associacions de 
famílies d’alumnes que han mostrat 
interès per les activitats del programa 
familiar o que han assistit a activitats 
passades.

• Especial exposicions i invitacions: 
enviament a un grup objectiu en 
funció dels interessos, de les 
característiques de l’exposició i 
del programa d’activitats al voltant 
d’aquesta, que ha rebut la invitació 
online i/o en paper i comunicacions 
relacionades amb l’exposició. 

• Programes públics: enviament puntual 
a grup objectiu específic, en funció de 
cada campanya.

• PEI obert: enviament puntual a grup 
objectiu específic, sobretot enfocat 
a alumnes i professors universitaris, 
investigadors, etc.

• Especials: enviament puntual a grup 
objectiu específic.

• Avisos i comunicats: enviament puntual 
a grup objectiu específic.

MACBA News
Els butlletins electrònics quinzenals s’en-
tenen dins de l’estratègia general com una 
eina per informar a curt termini sobre les 
principals activitats i exposicions dels quin-
ze dies posteriors al seu enviament. S’han 
enviat a una mitjana de 27.600 usuaris per 
enviament, amb una taxa d’obertura del 

33,50%, un punt més que el 2019 i amb 
un CTOR (el CTOR calcula el percentatge 
d’usuaris que fan clic sobre un dels en-
llaços que es troben en el cos del missatge) 
del 53,88%, uns 38 punts més que el 2019. 

Durant el període del confinament per 
la covid-19, s’ha identificat la necessitat 
d’incrementar el ritme d’enviaments per tal 
d’acompanyar l’usuari durant les dures set-
manes de tancament. A aquest efecte, del 
18 de març al 6 de maig s’ha treballat en un 
butlletí setmanal en el qual s’han incorporat 
continguts que han anat més enllà de les 
activitats i que han fomentat el redesco-
briment del museu i la seva Col·lecció des 
d’un altre punt de vista. Aquests butlletins 
setmanals han obtingut bons resultats. Cal 
destacar l’augment de l’obertura del butlletí 
fins al 36,47% amb un CTOR del 57,70%, i 
l’enviament de l’1 d’abril, on s’ha arribat al 
rècord del 39,14% d’obertura.

A més dels butlletins electrònics  
quinzenals, el MACBA envia butlletins 
electrònics específics en funció dels inte-
ressos dels usuaris. Aquest 2020 s’han  
fet enviaments següents: 

Ràdio Web MACBA 
A més d’incloure en tots els butlletins 
electrònics quinzenals un podcast (càp-
sules d’àudio) destacat de la RWM, quatre 
cops l’any s’envia un recull dels que han 
tingut més consultes o bé una selecció de 
materials especialment triats pels diferents 
col·laboradors del projecte. 

Se n’han enviat quatre, en tres idiomes 
cadascuna (català, castellà i anglès), a la 
base de dades general activa, amb una 
obertura mitjana del 31,48% i un CTOR  
del 77,81%.

«Dissabtes MACBA» 
S’envia mensualment l’últim divendres de 
mes per comunicar la programació de les 
activitats del cicle «Dissabtes a fi de mes». 

Se n’han enviat sis. Tot i que normal-
ment s’envia en català, durant la pandèmia 
també s’han enviat en castellà i anglès 
perquè els continguts estiguessin disponi-
bles en línia i es poguessin consultar des 
de qualsevol part del món. S’han enviat al 
segment específic d’usuaris amb proce-
dència de Catalunya i s’ha obert el segment 
a la base de dades general activa durant la 
pandèmia. Han tingut una obertura mitjana 
de 28,5% i un CTOR de 63,64%.
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Educació 
Bona cobertura a les activitats, cursos i 
tallers per al professorat i per a grups es-
colars de totes les edats i característiques, 
així com a les presentacions de programes 
destinats al professorat que vol formar-se 
en l’àmbit específic de l’educació entorn de 
l’art contemporani. 

Se n’han enviat onze al segment del pro-
fessorat, en funció del seu grau educatiu. 
Amb una ràtio d’obertura d’un 37,42% molt 
destacable i un CTOR del 21,52%.

«MACBA en família» 
S’ha enviat mensualment per donar  
a conèixer els tallers familiars i facilitar  
la reserva.

Se n’han enviat cinc pel fet que a causa 
de la covid-19 s’ha hagut de cancel·lar l’acti-
vitat. S’ha enviat al segment de famílies  
i usuaris que han assistit a activitats de 
«MACBA en família» o que els interessa 
aquesta programació. Amb un índex d’ober-
tura del 23,90% i un CTOR del 40,53%.

Especial exposició 
Són butlletins electrònics centrats en els 
projectes expositius del museu, sobre els 
quals es fa un recull de materials que es 
poden consultar en línia o que estan a 
disposició de l’usuari presencial que visita 
l’exposició i que complementen o aprofun-
deixen en el projecte curatorial.

Se n’han enviat dos: un en tres idiomes 
per a l’exposició Takis i un per a l’exposició 
de disturbis, dols i festes en català i cas-
tellà; i els ha rebut un segment específic 
d’usuaris interessats en l’exposició. Amb 
una obertura mitjana del 24,32% i un CTOR 
de 39,38%.

Programes públics 
Són els butlletins electrònics per comunicar 
projectes especials sorgits de l’Àrea de de 
Programes, com és el cas de «Focus», «Pan-
talla oberta» o el curs «Utòpics noranta».

Se n’han enviat cinc: un per a «Focus» 
en tres idiomes, un altre per al cicle «Pan-
talla oberta» en català i castellà; i els altres 
per al curs «Utòpics noranta», dirigits a 
segments molt específics de la base de 
dades del museu. Amb una ràtio d’obertura 
del 27,71% i un CTOR del 67,48%.

PEI obert 
En cada nova cita del Programa d’Estudis 
Independents del MACBA s’envia la infor-

mació completa sobre el temari dels tallers 
o seminaris i amb especial atenció a incitar 
a la reserva de plaça, inscripció o altres. 

Se n’han enviat tres en tres idiomes a 
un segment específic d’usuaris, sobretot 
relacionat amb el món universitari i de la 
investigació. Amb una obertura del 23,53% 
i un CTOR del 64,87%.

Invitacions a inauguracions
A més de les invitacions s’envien recorda-
toris uns dies abans de la cita en qüestió. El 
disseny està relacionat amb la campanya 
de comunicació dissenyada per col·labora-
dors externs al museu.

Se n’han enviat tres amb recordatoris 
per a les exposicions Acció. Una història 
provisional dels 90, Tony Cokes. Música, 
text, política i Fina Miralles. Soc totes les 
que he sigut. Amb una obertura del 25,93% 
i un CTOR del 43,30%.

Butlletins electrònics especials 
Són les diferents campanyes per felicitar 
l’Any Nou i festivitats com el Dia Internacio-
nal dels Museus. 

S’envien a segmentacions específi-
ques. Les enviades aquest 2020 han tingut 
un 36,36 % d’índex d’obertura i un CTOR 
del 26,8%.

Butlletins electrònics 
Avisos, comunicats i enquestes molt espe-
cífics enviats a empreses que han contac-
tat amb el museu a través de formularis o 
per comunicar als proveïdors temes admi-
nistratius o temes relatius amb la covid-19. 

S’envien a segmentacions específiques. 
Han tingut un 38,33% d’obertura i un CTOR 
del 40,63%.

Cal destacar la implementació d’una 
enquesta posterior a la visita, en format 
electrònic, per tal de conèixer el nivell de 
satisfacció del visitant respecte a l’expe-
riència de la vista i les mesures activades 
per garantir la salut. Aquesta enquesta 
ens ha proporcionat dades molt útils que 
ens permeten seguir treballant per oferir la 
millor qualitat a l’usuari.

Amb tot, cal posar en relleu que l’any 
2020 s’ha treballat en la consolidació dels 
continguts i la seva anàlisi, així com la qua-
litat dels mateixos i la seva especialització 
en funció dels interessos de l’usuari. 



11
6

M
em

òr
ia

 M
A

C
B

A
 2

02
0

11
6

09
Patrocinis

Públic visitant l’exposició 
Acció. Una història 
provisional dels 90, 
«Dissabtes MACBA», 
2020. Foto: Miquel Coll
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El MACBA convida les empreses, funda-
cions i institucions a formar part activa del 
seu programa museístic, i d’aquesta mane-
ra impulsa noves formes d’intermediació 
entre el museu, la comunitat artística, el 
barri del Raval i la societat. Hi ha diverses 
vies de col·laboració per donar suport a 
les exposicions i activitats. Els privilegis 
que s’associen a aquestes aliances es 
treballen conjuntament tenint en compte 
els interessos, els valors i les prioritats de 
les empreses o entitats benefactores. 

El programa de patrocini del MACBA 
contribueix a la sostenibilitat del museu 

establint connexions entre la seva acti-
vitat i les empreses que troben en l’art 
contemporani i l’expressió creativa una 
via per mostrar el seu compromís amb 
la societat i la formació d’una ciutada-
nia amb capacitat de pensament crític. 
El 2020, tot i la situació causada per la 
pandèmia, el patrocini de les empreses 
ha continuat donant suport al programa 
d’activitats i a la seva capacitat d’arribar 
a grups i col·lectius concrets: professorat, 
joves, usuaris interessats a aprofundir en 
l’art contemporani i a viure el museu de 
formes inusuals.

Aliances per garantir l’accés de tots els públics a la nostra programació / Desplegament d’accions  
del pla d’accessibilitat / Apropament al públic local, al sector educatiu i a l’ecosistema cultural del 
nostre entorn / Col·laboracions per al foment dels espais de debat i l’educació artística i cultural

Inauguració de l’exposició 
Acció. Una història 
provisional dels 90, 2020. 
Foto Miquel Coll
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i col·laboradors 

ESTRELLA DAMM
Estrella Damm ha continuat per sisè any 
consecutiu com a patrocinador principal 
del programa d’activitats del museu. La 
seva aportació ha contribuït a garantir la 
rellevància del programa, a potenciar la 
seva comunicació i a millorar l’experiència 
del visitant. 

El compromís de Damm com a patro-
cinador principal del programa d’activitats 
va començar el 2015 amb l’objectiu de 
relacionar la seva marca amb una propos-
ta molt vinculada al públic local. El 2020 
Estrella Damm ha patrocinat els grans pro-
grames d’activitats; els seminaris i jornades 
de debat i pensament, i alguns moments 
importants de convocatòria com són les 
inauguracions del museu.

Abast del patrocini:

• Suport econòmic al programa 
d’activitats: 
– Programes públics: activitats i espec-

tacles amb gran convocatòria pública 
(cinema, música, performance).

– Programa permanent: visites, semina-
ris, tallers i grups de lectura. 

– Seminaris i conferències vinculats a 
les línies de pensament del museu i a 
les exposicions.

• Millora de l’experiència mitjançant 
aportació de producte en: 
– Rodes de premsa.
– Activitats.
– Inauguracions.

FUNDACIÓN REPSOL
Durant el 2020, la Fundación Repsol, en 
col·laboració amb la Fundació MACBA, 
ha continuat donant suport al programa 
d’accessibilitat amb el convenciment que 
l’art facilita i promou la integració social. 
L’accessibilitat es desplega per tot el museu 
per apropar l’art contemporani a tots els 
públics de forma inclusiva. 

El programa d’accessibilitat, integrant-se 
en l’estructura de treball del museu, pretén 
impregnar el conjunt dels programes 
educatius amb els principis de la diversi-
tat i l’accessibilitat universal. Es treballa 
amb l’objectiu que els continguts artístics 
i educatius del museu siguin accessibles a 
la diversitat d’alumnes i de visitants. Però 
no només com a mers receptors, sinó en la 
perspectiva d’una participació que permeti 
fer efectiva la veu de les persones amb 
discapacitat en les pràctiques educatives, 
artístiques, socials i polítiques que s’articu-
len al voltant dels programes educatius.

El programa patrocinat inclou un 
programa permanent de visites guiades 
adaptades a col·lectius amb discapaci-
tat auditiva i visual, a més de diferents 
recursos (cartel·les en Braille, dossier de 
mà amb làmines tàctils, mapa d’ubicació 
en Braille, reproduccions d’obres per ser 
tocades i vitrines a una alçada adaptada 
per a la visualització del visitant en cadira 
de rodes).
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FUNDACIÓN BANCO SANTANDER
Compromès amb el foment de l’aprenen-
tatge de l’art contemporani a l’escola, la 
Fundación Banco Santander, en col·labora-
ció amb la Fundació MACBA, és mecenes 
del Programa de Formació Permanent del 
Professorat del museu. 

Gràcies al mecenatge educatiu de 
Fundación Banco Santander, 273 docents 
es formen cada any a partir d’una metodo-
logia d’aprenentatge centrat en la creació 
d’un espai compartit de diàleg i intercanvi 
d’experiències. El museu ha ofert més de 
quinze cursos d’art contemporani, grups de 
treball sobre la Col·lecció MACBA, tallers 
amb artistes i conferències sobre el futur 
de l’educació. Ateses les circumstàncies 
especials d’enguany, s’ha fet formació en 
línia amb tota la comunitat educativa. 

FUNDACIÓN DANIEL  
& NINA CARASSO
Gràcies al suport de la Fundación Daniel 
& Nina Carasso s’han continuat oferint 
beques adreçades a escoles que acredi-
tin la seva condició de Centre d’Atenció 
Educativa Preferent (CAEP) i a escoles 
amb situació econòmica limitada o en risc 
d’exclusió. A més a més, s’ha pogut con-
tinuar treballant en una publicació sobre 
nous dispositius mòbils a partir de les 
conclusions del seminari «Allez!». També 
s’ha ampliat la segona edició del programa 
«Postdata», s’han treballat nous formats 
del programa «Laboratori d’artistes» i s’ha 
produït una nova edició d’«Altres històries 
de Barcelona». 

Formació per al 
professorat, «Gelen 
Jeleton. Poder passar 
més temps juntes», en 
el marc de l’activitat 
«Entre l’acció i l’objecte. 
Laboratori d’artistes», 
2019. Foto: Imma Pla



0
9

. P
at

ro
ci

ni
s

12
1

EDUCAIXA
Durant el 2020 ”la Caixa” ha ampliat el  
seu suport al programa educatiu que el 
MACBA proposa per a escoles de primària, 
secundària i batxillerat, en col·laboració  
a la Fundació MACBA.

Els projectes educatius del MACBA 
situen l’art contemporani en el centre 
de reflexió i tenen com a objectiu fer de 
l’educació una eina col·lectiva, transversal i 
accessible per a tothom.

FUNDACIÓ JESÚS SERRA
La Fundació Jesús Serra ha continuat la 
seva col·laboració amb la Fundació MACBA  
donant suport al programa «Apadrina el teu 
equipament», que impulsa el treball conjunt 
entre els grans equipaments culturals del 
Raval i els estudiants. El projecte ha facilitat 
l’accés a la cultura i l’art als alumnes i les 
seves famílies. Per al museu, aquest projec-
te és especialment estratègic perquè amb 
ell s’han reafirmat més que mai els vincles 
amb el barri. La Fundació Jesús Serra 
continua fent possible el taller «Els nens i 
les nenes del barri», un espai permanent 
en què els nens i nenes de 9 a 12 anys del 
barri del Raval poden experimentar amb un 
artista. Es tracta de viure una experiència 
col·lectiva en una zona elàstica, oberta a la 
imaginació i amb ganes de trencar normes.

ILLY CAFFE
El museu és un espai en el qual es fomen-
ta el pensament i el debat mitjançant la 
programació d’espais de conversa amb els 
artistes, actors culturals i professionals del 
sector. Illy Caffe, una marca vinculada a l’art 
i la cultura des de fa molts anys, col·labora 
donant suport econòmic a les activitats de 
conversa i debat. 

Enguany ha donat suport a «Parlem 
de...» i també a les visites matinals amb 
Amics del MACBA en anglès. També s’ha 
materialitzat el seu suport a través de les 
cafeteres ubicades en llocs destacats  
del museu: La Cuina, el Centre d’Estudis  
i Documentació i els despatxos de gerèn-
cia i direcció. 

TRAM – MOSTRA’M ART
El 2020 s’ha tornat a renovar la col·labo-
ració entre el Tram i els cinc principals 
museus de Catalunya –MACBA, CCCB, 
Fundació Miró, MNAC, Museu Picasso– 
amb l’objectiu de facilitar la difusió de les 
exposicions d’aquests museus i centres de 
cultura a través del tramvia de Barcelona. 
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UNIQLO 
Enguany s’ha renovat l’acord entre Uniqlo 
i MACBA que dona accés lliure a l’art con-
temporani de Barcelona. 

La marca japonesa Uniqlo, en col·labo-
ració amb la Fundació MACBA i el MAC-
BA, ha renovat un acord de col·laboració 
que permet al museu obrir gratuïtament 
les seves portes al públic cada dissabte 
a la tarda, de 16h a 20h. La col·laboració 
proporciona l’accés lliure als visitants 
tant a les exposicions temporals com a 
totes les activitats que es duen a terme en 
aquest horari.

Gràcies a l’acord amb la companyia 
nipona, el museu també pot oferir als as-
sistents una experiència diferencial cada 
dissabte a través del programa «Dissabtes 
MACBA». Aquest acord es valora molt 
positivament, ja que fins al 2018 el museu 
no tenia cap franja de gratuïtat i ara té 
una oferta més social i ha incrementat el 
públic local. 

Durant els mesos posteriors al confina-
ment, el fet de poder oferir entrada gratuïta 
els dissabtes ha estat clau per poder seguir 
fidelitzant públic local. 

Convenis d’intercanvi 

Durant el 2020 també s’han posat en 
marxa alguns convenis d’intercanvi amb 
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) i betevé (BTV). 

TMB i el MACBA van signar un conveni 
per fomentar la cultura i apropar el patri-
moni cultural del museu als usuaris del 
transport públic. Així, les instal·lacions de 
metro i els autobusos de TMB han col·labo-
rat en la difusió i promoció de les diferents 
activitats i exposicions que organitza el mu-
seu i les ha fet arribar al públic en general.

Gràcies a un acord amb BTV, el MACBA  
ha pogut difondre informació i notícies 
sobre les seves exposicions i activitats, 
fomentant així el públic local i intentant arri-
bar a l’audiència de la ciutat de Barcelona  
i de l’àrea metropolitana. 
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interpretant la seva peça 
Artificial, en el marc de 
«Música d’acció», «Acció  
a fi de mes», 2020.  
Foto: Miquel Coll 

A sota: “Dissabtes 
MACBA”, 2020. Foto: 
Miquel Coll
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Públics

Visitants de l’exposició 
Fina Miralles. Soc totes 
les que he sigut, 2020. 
Foto: Miquel Coll
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85.502
Visitants

76,05%
Públic local

5.227
Participants  
a les activitats 
en línia

1.199.311
Visites a la web

120.088
Seguidors  
d’Instagram

100.807
Seguidors  
de Twitter

El dia 13 de març el museu va tancar les 
seves portes seguint les directrius del 
Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya com a part de les mesures de 
prevenció contra la covid-19 i va romandre 
tancat fins al dia 3 de juny. Aquest fet, jun-
tament amb les restriccions a la mobilitat a 
nivell mundial a partir d’aquesta data, han 
tingut un fort impacte sobre el nombre de 
persones que han visitat el museu durant 
l’any 2020. En contrapartida, el públic 
virtual s’ha incrementat, ja que durant 
els mesos de tancament del museu les 
pàgines web del museu, així com l’aplicació 
mòbil, els butlletins electrònics i les xarxes 
socials, han esdevingut els principals 
espais de comunicació i visita al museu. 
S’ha produït un increment del 13,45% de 
visites a la web respecte a l’any anterior, 
del 18,5% dels seguidors d’Instagram  
i més del 3% en els seguidors de Twitter,  
i la participació en les activitats en línia ha 
comptat amb 5.227 assistents.

El 2020, del total de visitants, 85.502, 
un 76,05% ha correspost a públic local, un 
increment significatiu respecte al 2019, 
un 24,21% més. El MACBA ha fet un gran 

esforç per mantenir al màxim la programa-
ció expositiva, educativa i pública, garantint 
alhora una visita en plenes condicions de 
seguretat sanitària.

Les exposicions més visitades de l’any 
han estat: Takis (49.083 visites), Charlotte 
Posenenske: Work in Progress (35.387 visi-
tes), i la mostra permanent de la col·lecció 
del museu Un segle breu: Col·lecció MACBA 
(68.493 visites). 

10.1. 
Públic presencial i en línia

Sempre que ha estat possible s’ha mantin-
gut l’activitat presencial, que s’ha comple-
mentat amb un increment de l’activitat en 
línia per tal d’arribar al màxim nombre de 
públic. Tot i que el MACBA és un museu 
obert al món i que atrau perfils de visitants 
diversos, com a conseqüència de l’afec-
tació que ha sofert el turisme amb motiu 
de la pandèmia el públic estranger s’ha 
reduït considerablement. S’ha continuat 
promovent la visita del públic local man-

Aliances per a garantir l’accés de tots els públics a la nostra programació / Nova estratègia digital, 
centrada en els usuaris i la seva diversitat, amb eines obertes a la interacció / Formats i llenguatges 
innovadors al servei de l’accessibilitat i l’apropament entre el museu i les seves comunitats / 
Desenvolupament de xarxes socials que facilitin l’accés al nostre patrimoni i a la programació  
del museu / Participació en campanyes de sensibilització social i mediambiental
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tenint acords amb institucions i associa-
cions locals i empreses que, gràcies al seu 
compromís amb la cultura, contribueixen 
a fer accessible el museu a més públics. 
Aquests acords permeten visitar el museu 
amb entrada gratuïta i entrada reduïda.

ACORDS DE GRATUÏTAT
• Totes les categories d’Amics del 

MACBA, menors de 14 anys, persones 
amb carnet de família nombrosa o 
monoparental, usuaris de la targeta 
rosa, persones en situació d’atur, 
persones amb discapacitat acreditada 
més acompanyant, professors amb 
l’acreditació de la Generalitat de 
Catalunya, periodistes amb carnet 
nacional o internacional (CIP) de la 
Federació de Periodistes (FIP) o que 
prèviament hagin contactat amb el 
Departament de Premsa del MACBA 
(press@macba.cat).

• Estudiants de les facultats 
universitàries amb conveni amb el 
MACBA: Universitat de Barcelona 
(facultats de Belles Arts, Geografia 
i Història, i Filologia); Blanquerna 
– Universitat Ramon Llull (Facultat 
de Ciències de la Comunicació i 
Relacions Internacionals); Universitat 
Pompeu Fabra (Facultat d’Humanitats); 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(Facultat de Filosofia i Lletres); i 
Universitat Internacional de Catalunya 
(Escola d’Humanitats). I estudiants de 
batxillerat artístic.

• Socis de la Plataforma Assembleària 
d’Artistes de Catalunya (PAAC) i de 
l’Asociación de Artistas Visuales en 
Red (AVER), membres del Consell 
Internacional de Museus (ICOM) i 
del Comitè Internacional de Museus 
d’Art Modern (CIMAM), membres de 
l’Associació Internacional de Crítics 
d’Art (AICA) i de l’Associació Catalana 
de Crítics d’Art (ACCA), membres 
d’Apropa Cultura, de l’Associació 
Art Barcelona (ABE), membres de 
l’Asociación Profesional de Museólogos 
de España (APME), Amics dels Museus 
de Catalunya i guies turístics oficials.

• Membres de col·lectius amb els quals 
s’han establert acords de gratuïtat: Art 
Barcelona, Associació de Galeristes 
de Barcelona, Cercle Artístic Sant 
Lluc, Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 
Universitat Internacional de Catalunya 

(UIC), Sotheby’s, Whitney Museum, 
CAPC musée d’art contemporain de 
Bordeaux, Deutsche Bank ArtCard, 
Guggenheim Art Pass, Museu 
Serralves, Talking Galleries, Instituto 
de Arte Contemporáneo (IAC), Loop, 
Col·legi de doctors i llicenciats en 
Belles Arts i professors de Dibuix de 
Catalunya (COLBACAT), Escola Joso, 
ArtsLibris, Gallery Weekend, Cinesa, 
Quadern Cultura, Amics de Casa 
Amèrica Catalunya, Fundació Claror.

• Membres de la Fundació MACBA i 
acords d’aquesta entitat amb altres 
col·lectius (La Vanguardia) i empreses 
patrocinadores.

• Grups d’educació d’adults, grup 
escolars i esplais.

ENTRADA REDUÏDA (5,5€ I 8,8€)
• Tots els estudiants, persones més 

grans de 65 anys sense targeta rosa, 
professors sense l’acreditació de 
la Generalitat de Catalunya, grups 
superiors a quinze persones i acords 
amb diferents majoristes de viatges 
(Touristcheck, Barcelona City Tour, 
BCN Pass, IVenture i Bus Turístic), 
Carnet Jove, carnet de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, membres 
de l’Associació de Professionals 
de la Gestió Cultural de Catalunya 
(APGCC), Club TR3SC, socis i amics 
de l’Associació de Professionals de 
la Dansa de Catalunya (APdC), amics 
i associats d’ACVic Centre d’Arts 
Contemporànies de Vic.

• Membres de col·lectius amb els quals 
s’han establert acords de col·laboració: 
FNAC, RACC, FAD, Ateneu Barcelonès, 
Òmnium Cultural, Zoo Club.

• Fundació RACC, Fundació Esteve, 
Fundació Cuatrecasas, Fundació Gas 
Natural i d’altres col·lectius amb acords 
signats amb la Fundació MACBA.

DISSABTES MACBA
Gràcies a l’acord de col·laboració signat 
amb la marca Uniqlo, el MACBA ha pogut 
continuar oferint de forma gratuïta la visita 
al museu els dissabtes a partir de les 16h, 
així com una experiència diferencial cada 
dissabte de final de mes, amb activitats 
d’arts en viu (música, dansa, performance, 
etc.) dirigides a públics diversos. L’any 2020 
hi han participat 22.970 visitants. A més, els 
«Dissabtes MACBA» han tingut lloc també 
a la web, amb el programa «Distàncies  
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Dades generals de procedència de visitants del MACBA
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Dinamarca 0,47%

Girona 0,74%

Corea del Sud 1,31%

Itàlia 3,81%

Xina 0,50%

Polònia 0,83%

Alemanya 1,45%

Regne Unit 4,18%

Brasil 0,50%

Japó 0,95%

Bèlgica 1,46%

França 6,17%

Tarragona 0,54%

Països Baixos 0,95%

Rússia 1,53%

Barcelona província 27,66%

Argentina 0,64%

Madrid 1,05%

Estats Units 3,54%

Barcelona ciutat  Públic de Catalunya
  Públic de fora de Catalunya

33,58%

27%
Estranger

73%
Local

Catalunya  62,97%
Barcelona província  27,66%
Barcelona ciutat  33,58%
Resta de Catalunya  1,73%
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a fi de mes», que ha comptat amb 1.661 
espectadors únics.

PROGRAMES DE FIDELITZACIÓ
A finals del 2020 el MACBA ha arribat a un 
total de 1.976 amics. 

• 1.434 Amics MACBA, amb una quota 
anual de 50 €. 

• 124 Amics Família (un sol titular, inclou 
dos adults i els fills del titular), amb una 
quota anual de 35 €.

• 415 Amics Expo, amb una quota anual 
de 18 €.

• 3 Amics Col·lecció, amb una quota 
anual de 200 €.

Al llarg del 2020 s’han dut a terme diferents 
campanyes i estratègies per aconseguir 
més amics, com ara l’acció realitzada amb 
motiu del 25è aniversari del museu, que ha 
generat 457 nous amics de 25 anys. 

A més, el museu ha treballant directa-
ment amb residents estrangers a Barcelo-
na per atraure la comunitat internacional 
al museu, a qui ha ofert visites a primera 
hora del matí en anglès i, posteriorment, 
durant el confinament, converses en línia 
en anglès per a persones arribades recent-
ment i aïllades a Barcelona a causa del con-
finament. Aquestes trobades han comptat 
amb el patrocini d’Illy Caffè. 

DADES GENERALS DE 
PROCEDÈNCIA DE VISITANTS  
DEL MACBA
A continuació es detalla la procedència 
dels visitants, recull de les enquestes 
realitzades i promogudes per l’ICUB. Tot i 
que enguany la reducció de públic estran-
ger ha estat molt significatiu, els principals 
països de residència de la resta de visitants 
europeus han estat: França amb un 8,68%, 
el Regne Unit amb un 5,89%, i Itàlia amb un 
5,36%. De la resta del món destaca Estats 
Units amb un 4,98%. 

VISITANTS A EXPOSICIONS I 
ACTIVITATS
Del total de 85.502 visitants, cal fer esment 
especial a les jornades de portes obertes 
amb motiu de la celebració de la festivitat 
de la Mercè, durant la qual el museu ha 
rebut 1.759 visitants, i del dia de Santa  
Eulàlia, amb 1.376 visitants. Amb motiu de 
la covid-19 les jornades de portes obertes 
del Dia Internacional dels Museus i la Nit 
dels Museus han estat anul·lades.

A continuació es detalla el nombre de 
visitants a les exposicions i els assistents a 
algunes de les activitats més rellevants.

Visites a exposicions

Un segle breu: Col·lecció MACBA 68.493

Takis 49.083

Charlotte Posenenske: Work in Progress 35.387

Acció. Una història provisional dels 90 27.319

Tony Cokes. Música, text, política 12.597

Fina Miralles. Soc totes les que he sigut 11.023

Mostreig #3. Anti-books 1.181

de disturbis, dols i festes 874

Plaga 132

Participació en activitats destacades

Món llibre. Festival literari per a nenes i nens Cancel·lat

Black Barcelona Cancel·lat

MECAL Cancel·lat

Barcelona dibuixa Cancel·lat al MACBA

Idiorítmies  Cancel·lat

Lorem Ipsum  Cancel·lat

Participació en jornades especials

Santa Eulàlia (12/02/2020) 1.376

Dia internacional dels Museus i Nit dels Museus Cancel·lat

La Mercè (24/09/2020) 1.759

25è aniversari del MACBA (28/11/2020) 2.636
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MILLORA DE L’EXPERIÈNCIA DELS 
VISITANTS
Amb l’objectiu de recollir una mostra del 
grau de satisfacció dels visitants per tal 
de poder millorar l’experiència en aquesta 
situació de pandèmia, s’ha realitzat una 
enquesta a les persones que han adquirit 
l’entrada en línia. El resultat de l’enquesta 
mostra el següent: 

• El 99% ha trobat fàcil el procés de 
compra en línia.

• El 91% ha pogut reservar a la franja 
horària desitjada.

• El 71% s’ha trobat còmode amb 
les mesures de seguretat i higiene 
adoptades.

• El 80% ha pogut mantenir sempre,  
o gairebé sempre, la distància  
de seguretat.

10.2. 
Públic web i xarxes socials 

Aquest any 2020 quedarà marcat en 
molts àmbits, especialment en l’experièn-
cia digital. La transformació tecnològica 
s’ha accelerat i ha generat un canvi en la 
mentalitat, tant dels professionals com 
dels usuaris. I ara, a partir de l’anàlisi de les 
accions digitals portades a terme durant 
el 2020, dels resultats obtinguts i dels 
aprenentatges que se n’han extret, aquesta 
transformació tecnològica pot continuar la 
seva embranzida.

En un any complex des del punt de 
vista dels  indicadors, la reducció de la 
presencialitat ha afectat molt positiva-
ment en el volum de visites a la web i al 

nombre d’interaccions; així, la nova web 
del MACBA ha rebut més d’un milió de 
visites, un increment del 13,45% respec-
te a l’any anterior. La nova web de RWM 
ha mostrat un augment de visites del 
98,96% i del 106,73% en el número  
de visualitzacions. 

Altres indicadors digitals, com les 
xarxes socials, ens mostren un augment 
de seguidors respecte a l’any anterior en 
totes les seves plataformes: Instagram, un 
18,50%; Twitter, un 3,36%; i Facebook, un 
0,79%. A més a més, el nombre de subs-
criptors de la plataforma de continguts de 
vídeo Youtube ha augmentat un 12%. Les 
xifres també són molt positives al canal 
MACBA Streaming, amb un increment de 
visualitzacions del 15%, un augment del 
34% de temps de visualització i un 120% 
de subscriptors.

Cal posar de nou en rellevància la capa-
citat de l’aplicació mòbil (app) del MACBA 
no només com a recurs complementari 
a la visita tradicional, sino com a eina per 
accedir des de casa a les obres exposades, 
que ha aconseguit un increment de visualit-
zacions del 331%.

PÚBLIC WEB
El 2020 s’ha fet pública la nova web del mu-
seu, una plataforma digital amb una nova 
arquitectura, simplificada i entenedora, i 
un treball d’optimització per als cercadors, 
que ha permès donar una ràpida resposta 
a la reconfiguració dels continguts durant 
els mesos de confinament en què el museu 
ha estat tancat. L’adaptació dels continguts 
als nous formats ha estat possible gràcies 
a la posada en marxa d’aquesta nova web 
el dia 2 de gener, web que ha rebut un pre-
mi Laus de plata al millor disseny. 

Detall de la senyalística  
de prevenció davant la 
covid-19, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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NOVA WEB
El dia 2 de gener es publica la nova 
web del museu, una plataforma digital 
que dona suport a múltiples webs: 
la web corporativa del museu, la del 
programa digital Ràdio Web MACBA 
(RWM), el minisite dedicat al Progra-
ma d’Estudis Independents (PEI), així 
com un sistema de creació de pàgines 
d’aterratge a demanda sobre la ma-
teixa estructura tècnica.

La plataforma s’ha construït sobre 
el gestor de continguts Drupal 8 i 
ha permès a l’equip de Mitjans Digi-
tals disposar d’un sistema de gestió 
unificat que comparteix continguts, 
enllaços i recursos (imatges, vídeos, 
àudios o documents) entre les dife-
rents webs. L’estructura de plantilles 
desenvolupada, així com l’ús específic 
de mòduls com Paragraphs, permeten 
una gran mal·leabilitat de l’estructura 
de les pàgines i una gran autonomia 
per part de l’equip de Mitjans Digitals 
per construir pàgines i adaptar-les a 
les diferents necessitats dels contin-
guts que es presenten.

La web respon també a una nova 
arquitectura de la informació, fruït de 
l’anàlisi dels usos i consums principals 
que els visitants fan dels nostres contin-
guts digitals, i orientada a l’optimització 
del posicionament orgànic als cercadors 
de totes les seves pàgines i recursos. 

Aquesta arquitectura s’estructura 
a partir de dos nivells de navegació. En 
un primer nivell o menú de navegació 
principal, s’inclou la secció «Visita» 
dirigida a oferir als visitants tota la 
informació pràctica relacionada amb 
la seva visita física al museu. La sec-
ció «Exposicions i activitats» unifica 
la programació completa del museu, 
incloent també la informació relativa 
a les visites guiades; ofereix opcions 
de cerca i filtrat per diferents criteris; 
i incorpora nous dissenys estructurals 
per a les fitxes d’exposicions i activitats 
que prioritzen la presència de recursos 
audiovisuals (imatges, vídeos i àudios) i 
facilita l’exploració dels seus continguts 
a través de diferents nivells de profun-
ditat de lectura. 

La secció «Art i artistes» recull tota 
la informació relativa a la Col·lecció 
MACBA i presenta diferents vies per 
a la descoberta i l’exploració del seu 

fons a través de diferents criteris. 
Inclou el catàleg de tot el seu fons que, 
finalitzat el 2020, compta amb 5.124 
fitxes d’obra amb un nou disseny que 
prioritza la presència dels recursos 
audiovisuals de l’obra i que amplia el 
nombre de dades tècniques de catalo-
gació publicades. Incorpora una nova 
fitxa per al miler d’artistes que formen 
part de la Col·lecció oferint la navega-
ció per les seves obres del fons artístic 
i del fons documental, i altres contin-
guts relacionats. La pàgina dedicada 
a la seva mostra permanent amplia 
el volum d’informació oferta amb la 
possibilitat de poder navegar a través 
de les obres i artistes més destacats, 
o descobrir totes les obres exposa-
des en cadascuna de les seves sales. 
Estrena també la nova secció «Sobre la 
Col·lecció» orientada a la descoberta 
de la Col·lecció posant atenció a la 
tasca que l’equip del museu duu a ter-
me dia rere dia per tenir-ne cura i fer-la 
créixer. I, per últim, incorpora la secció 
temàtica «Recorreguts», que permet la 
descoberta dels continguts de la web 
a través de diferents criteris temàtics 
i tenint com a nexe principal el fons de 
la Col·lecció MACBA.

La secció «Aprendre i investigar» 
aglutina aquelles seccions orientades a 
perfils professionals, des del professo-
rat i l’alumnat fins a investigadors; pre-
senta la informació relativa als progra-
mes educatius; incorpora el vastíssim 
fons de l’Arxiu documental del Centre 
d’Estudis i Documentació, que permet 
explorar més de 47.000 documents; 
presenta les línies editorials de les 
publicacions del museu i ofereix la seva 
descoberta mitjançant la cerca a partir 
de criteris temàtics i tècnics; i, per 
últim, cal destacar que incorpora tota 
la informació relativa al Centre d’Estu-
dis i Documentació i la seva Biblioteca, 
entre d’altres seccions.

Pel que fa al menú secundari de 
navegació, els usuaris troben la secció 
d’informació corporativa «Sobre el mu-
seu», que inclou des de la seva missió, 
història i composició, fins a seccions 
tècniques com són les dedicades a la 
transparència o al perfil del contrac-
tant, passant per les seccions dedica-
des a la responsabilitat social, l’acces-
sibilitat, el projecte social del museu o 
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el seu compromís amb el medi ambient 
i la sostenibilitat, entre d’altres. També 
inclou una segona secció anomenada 
«Suport al museu» que presenta les di-
ferents maneres de col·laborar-hi, des 
del programa d’Amics del MACBA, les 
opcions de patrocini i mecenatge, fins 
al lloguer d’espais, entre d’altres.

Entre les diferents funcionalitats 
que presenta la nova web, cal destacar 
les funcions de cerca facetada que 
permet l’exploració i el filtrat de tots els 
recursos i pàgines de la web utilitzant 
diferents criteris tècnics i temàtics; 
i que inclou també funcionalitats 
específiques com la navegació a través 
d’arbre per explorar els diferents fons 
de l’Arxiu documental del museu. 

A banda de la web corporativa, la 
nova plataforma inclou la pàgina web 
de Ràdio Web MACBA, el projecte 
radiofònic del museu. Amb un disseny 
i arquitectura propis, però sempre dia-
logant amb el disseny i els criteris de 
navegació de la web corporativa, RWM 
s’estructura a partir de cinc línies o 
seccions: Son[i]a, Especials, Investiga-
ció, Quaderns d’àudio i Extra. Incorpora 
també una cerca facetada que permet 
explorar, amb diferents criteris tècnics 
i temàtics, els prop de 800 programes 
publicats. La nova plataforma de RWM 
incorpora també noves funcionali-
tats específiques com la navegació a 
través d’una línia temporal que permet 
els usuaris saltar entre els diferents 
minuts de l’escaleta de cadascun dels 
podcasts; a més a més, incorpora una 
navegació per programes relacionats i 
etiquetes semàntiques. 

Per últim, s’ha creat el minisite 
dedicat al Programa d’Estudis Indepen-
dents (PEI) que incorpora una arqui-
tectura i una navegació pròpies per tal 
de recollir tota la informació relativa al 
programa i que, entre d’altres millores, 
permetrà mantenir l’històric de totes 
les edicions passades.

Laus de plata 2020
El 26 de novembre el disseny de la 
nova web del MACBA ha rebut el premi 
Laus de Plata 2020, en la categoria 
Digital-Websites. Els Premis ADG Laus 
de Disseny Gràfic i Comunicació Visual 

reconeixen els millors projectes en 
més de 50 apartats de cinc categories 
principals: disseny gràfic, digital, publi-
citat, audiovisual i estudiants. Aquests 
premis promouen el disseny i projecten 
la seva importància cultural i econò-
mica per a la societat. Enguany s’han 
presentat més de 1.200 projectes en 
les diferents categories. Més informa-
ció a https://www.adg-fad.org/ca/laus/
projecte/macba. 

La web del MACBA ha rebut més 
d’un milió de visites durant el 2020, 
cosa que representa un creixement del 
13,45% respecte a l’any 2019, així com 
un augment del 3,67% en el número de 
visualitzacions de pàgina. Pel que fa als 
indicadors qualitatius, cal fer esment 
de la millora del percentatge de rebot, 
que es redueix en un 38,70% respecte 
a l’any anterior, degut principalment 
a que la nova web compta amb un 
disseny responsiu que ha fet que el 
percentatge de rebot es redueixi signi-
ficativament en les visites rebudes des 
de dispositius mòbils. És significatiu 
també l’augment del 9,57% del percen-
tatge d’usuaris nous respecte al 2019. 

Els resultats han estat positius i han 
seguit les tendències de creixement 
d’anys anteriors. Tot i això, cal indicar 
que el tancament del museu durant 
el confinament a causa de la covid-19 
han tingut un efecte reductor sobre els 
resultats que potencialment la nova 
web hauria pogut obtenir en un esce-
nari no tan extraordinari com el viscut 
aquest 2020. 

Amb tot, durant el 2020 s’han batut 
en dues ocasions els millors registres 
de la història de la web pel que fa al 
número de visites. Com es detallarà 
més endavant, aquestes dues fites 
es produeixen el dia 18 de maig, Dia 
Internacional dels Museus, i el 28 de 
novembre durant la celebració dels 25 
anys del MACBA. En la gràfica següent 
es poden observar aquestes dues 
fites, així com un altre pic important la 
primera setmana de l’any com a efecte 
del llançament de la web; cal destacar 
també una vall que se situa al voltant 
del dia 15 de març com a conseqüèn-
cia de l’inici de la crisi de la covid-19 i el 
tancament del museu. 
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Ràdio Web MACBA
La nova pàgina web de Ràdio Web MACBA, 
el projecte radiofònic que ha experimentat 
un creixement extraordinari després del 
canvi de web, ha tingut un punt d’inflexió al 
mes de març, a partir del confinament i del 
tancament del museu: les característiques 
especials del contingut de podcastings 
(un dels continguts més consumits durant 
el confinament ha estat l’audiovisual) i la 
conducció de nou tràfic impulsat des de la 
web principal, les xarxes socials del museu, 
el reforç de diferents campanyes SEM 
activades a aquest efecte, i una millora 
en el posicionament de la nova web als 
cercadors, donen com a resultat aquestes 
xifres de millora. 

Les dades ens mostren un salt qualitatiu 
que descriuen un augment en el número de 
visites, que pràcticament es dupliquen res-
pecte a l’any anterior amb un augment del 
98,96%, o una millora del 106,73% en el nú-
mero de visualitzacions de pàgina. Pel que 
fa als indicadors qualitatius, es produeix 
un augment del 3,90% en la profunditat 
de lectura i un augment del 7,23% de nous 
usuaris. El percentatge de rebot millora lleu-
gerament i, pel que fa al temps de lectura, 
s’ha produït una reducció del 20,45% en el 
temps mitjà de permanència a la web. Tot i 
això, si ho confrontem amb la millora en la 
profunditat de lectura, aquesta reducció po-
dria respondre al nou disseny de la web que 
permet una navegació més àgil i fluida, així 
com un augment en el rendiment respecte 
a la web anterior. Pel que fa a les descàrre-
gues, RWM n’ha aconseguit 9.168 entre 
podcasts i documents relacionats. 

Accions destacades durant la crisi de la 
covid-19. La web durant el tancament del 
museu entre el 13 de març i el 2 de juny

«Diari de confinament»
Des de la seva activació el 17 de març, 
diàriament i durant vuit setmanes, la web 
ha publicat aquest quadern de bitàcola 
que acompanya el confinament amb una 
mirada sobre l’art de la mà d’obres i artistes 
de la Col·lecció MACBA que mostren 
experiències de distanciament del món. 
La secció ha aconseguit un total de 26.745 
visualitzacions de pàgina durant el període 
de tancament, i ha generat profunditat de 
lectura enviant clics cap a d’altres pàgines 
del «Diari de confinament», però també 
cap a les seccions de «Col·lecció» o «Expo-
sicions», per exemple.

Web del MACBA

Indicadors 2019 2020 Creixement

Visites 1.057.115 1.199.311 13,45%

Usuaris 722.421 961.541 33,10%

Pàgines 2.520.834 2.613.344 3,67%

Rebot 53,74% 32,94% -38,70%

Nous usuaris 81,50% 89,30% 9,57%

Web de RWM

Indicadors 2019 2020 Creixement

Visites 31.248 62.171 98,96%

Usuaris 17.884 43.651 144,08%

Pàgines 57.142 118.128 106,73%

Rebot 72,64% 67,73% -6,76%

Nous usuaris 81,60% 87,50% 7,23%

Evolució de les visites web durant el 2020
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«Recorreguts»
El reforç d’aquesta secció ja existent amb la 
publicació de nous recorreguts i l’actualitza-
ció i ampliació de recorreguts ja publicats, 
sumat a una major visibilitat a la web i els 
newsletters i a una alta viralització a les 
xarxes, ha aconseguit un total de 18.864 
visualitzacions durant el període de tanca-
ment del museu. Es tracta d’un augment 
del 1.641% respecte al període anterior. Els 
«Recorreguts» proposen noves narracions 
a partir d’itineraris transversals a través 
dels continguts de la web, cosa que ha 
permès generar tràfic cap a d’altres pàgi-
nes com ara les d’obres i documents de la 
Col·lecció, publicacions, podcasts de RWM 
o exposicions i activitats. Tot i que s’ha 
moderat, aquesta tendència s’ha mantingut 
després de la reobertura del museu. 

Aplicació mòbil (app)
Fruit de la mateixa estratègia de visibilitat i 
viralització per aconseguir noves descàrre-
gues, la pàgina de promoció de l’aplicació 
mòbil de la web també ha augmentat subs-
tancialment el seu rendiment fins arribar 
a les 3.323 visualitzacions que, respecte a 
les 771 visualitzacions del període anterior, 
representa un augment del 331%. Més 
endavant veurem els resultats de l’app pel 
que fa les descàrregues aconseguides. 

«Art i artistes»
La secció ha obtingut un total de 143.572 
visualitzacions, un augment del 131,17% 
respecte a les 62.107 visualitzacions del 
període anterior. Es tracta d’un contingut 
atemporal que a més s’ha reforçat amb les 
estratègies comentades anteriorment, i 
amb les visualitzacions conduïdes pel «Dia-
ri de confinament» o els «Recorreguts».

«Aprendre i investigar»
La secció ha aconseguit un total de 65.768 
visualitzacions, un augment del 62,23% 
respecte a les 40.540 visualitzacions del 
període anterior. Aquest creixement es deu 
principalment a l’impuls donat a les publica-
cions del museu (que tractarem a continua-
ció) i al gran rendiment dels «Recorreguts». 

Publicacions
Les pàgines i cerques a la web en relació 
amb les publicacions del museu van aconse-
guir 19.680 visualitzacions, que representen 
un augment del 171% respecte a les 7.262 
visualitzacions del període anterior, gràcies 

al reforç de visibilitat i a les campanyes d’Ad-
words iniciades per a totes les publicacions, 
però especialment per a aquelles publica-
cions descarregables i gratuïtes. Per exem-
ple, els «Quaderns portàtils» han aconseguit 
un total de 1.741 descàrregues durant el 
temps que el museu ha estat tancat, és a dir, 
han experimentat un augment del 310% en 
comparació amb el període anterior, en què 
es van produir 424 descàrregues. 

«La Cuina receptes»
A partir de l’abril s’inicia la publicació de 
«La Cuina receptes», que encara continuen 
amb un periodicitat de publicació quinzenal. 
Durant el període de tancament del museu, 
s’han publicat cinc receptes que han acon-
seguit un total de 6.132 visualitzacions. 

Dia Internacional dels Museus
El dia 18 de maig se celebra el Dia Interna-
cional dels Museus. Amb el museu encara 
tancat, tota la programació s’ha realitzat en 
línia per mitjà dels diferents canals digitals 
del MACBA. Destaquem les projeccions 
durant 24 hores de l’obra Singularity d’Albert 
Serra i de l’obra Deaf Ears d’Antoni Abad, 
juntament amb una conversa en directe 
amb l’artista. Pel que fa al seu rendiment, la 
web aconsegueix el seu rècord històric fins 
al moment: ha arribat a les 14.434 visua-
litzacions de pàgina i a les 6.253 visites a 
la web en un únic dia. Si es compara amb 
l’edició de l’any anterior, l’augment se situa 
en un 10,69% de sessions i un 14,94% de 
visualitzacions de pàgines. 

25è aniversari
Amb motiu del 25è aniversari del mu-
seu, s’ha treballat una pàgina d’aterratge 
específica per commemorar aquesta data. 
Aquesta pàgina estrena diferents contin-
guts relacionats amb la trajectòria del mu-
seu, a més de presentar la programació en 
línia de les diferents activitats proposades, i 
la jornada de portes obertes del museu que 
se celebra el dies 28 i el 29 de novembre. 

Des del punt de vista de les estadísti-
ques, el dissabte 28 de novembre es regis-
tra el rècord històric de la web, tant pel que 
fa a les visites com a les visualitzacions de 
pàgina. Es produeixen un total de 16.457 vi-
sualitzacions de pàgines i un total de 6.404 
visites a la web, superant, doncs, el millor 
registre de la web, que s’ha produït preci-
sament el Dia Internacional dels Museus al 
mes de maig. 
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Entre els continguts que construeixen 
aquesta pàgina d’aterratge destaquem:

• La producció d’un vídeo commemoratiu 
dels 25 anys del MACBA. Des de la seva 
publicació fins a finalitzar l’any, ha rebut 
un total de 58.119 visualitzacions. 

• La presentació de les dues jornades de 
portes obertes amb un total de 2.912 
visualitzacions. 

• La programació de l’activitat «El MAC-
BA de tu a tu» que ha posat en con-
tacte els visitants del museu amb les 
persones que formen part de l’equip 
del museu per mitjà d’una sèrie de 
trobades en línia i presencials, que ha 
arribat a les 1.240 visualitzacions. 

• La programació d’una conversa amb 
l’artista Ignasi Aballí amb motiu de la 
reproducció de l’obra Enderroc a l’atri 
del museu, que han visionat un total de 
243 usuaris. 

• La publicació d’un nou cas d’estudi en 
relació amb la restauració de l’obra La 
ola de Jorge Oteiza, amb un total de 
104 visualitzacions de pàgina.

• La publicació de tres nous «Recorre-
guts»: «Obrint portes», que presenta un 
recorregut a través de diferents mo-
ments de la inauguració del museu amb 
especial èmfasi en les primeres obres 
de la Col·lecció que van ser exposades 

al públic; «Recorregut 5×5», en el qual 
cinc col·laboradors del museu trien cinc 
publicacions de la trajectòria del museu; 
i «Ràdio Web MACBA», amb una llista 
temàtica dels deu millors podcasts 
que recuperen algunes de les seves 
línies destacades d’investigació. Els tres 
recorreguts han sumat un total de 829 
visualitzacions de pàgina.

• La publicació de dos nous «Col·lec-
cionables»: el primer, dedicat a la 
primera obra registrada de la Col·lec-
ció MACBA i, el segon, a les primeres 
dones que van exposar a  
les sales del museu. Ambdues publi-
cacions han sumat un total de 307 
visualitzacions.

• L’estrena d’un sèrie especial de càpsules 
d’àudio, «Compartir. Descobrir. Habi-
tar», que presenten un itinerari temàtic 
a través d’una selecció d’obres i mo-
ments clau del 25 anys del MACBA. 

• L’estrena de la visita virtual a la mostra 
permanent Un segle breu: Col·lecció 
MACBA que detallem més endavant. 

• La producció d’un vídeo dedicat a les 
tres obres de la Col·lecció MACBA 
ubicades a l’espai públic de la plaça dels 
Àngels, que detallem més endavant.

Més informació a  
www.macba.cat/ca/25-anys 

Pàgina d’aterratge a la 
web que commemorava 
els 25 anys del MACBA, 
2020

https://www.macba.cat/ca/25-anys
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La Col·lecció a la web
Any rere any es treballa per nodrir de 
contingut la Col·lecció i donar-li visibilitat. 
Però 2020 ha estat, sens dubte, l’any que 
més ha destacat i millor s’ha vist la seva 
potencialitat i riquesa. Això s’ha donat 
per dos motius: el context de la covid-19 
viscut, amb el tancament del museu i la 
cancel·lació de molta de la programació 
planificada per tot l’any; i la celebració dels 
25 anys del MACBA, que ha donat peu a la 
programació d’esdeveniments i iniciatives 
digitals específiques per a aquesta ocasió. 
A continuació es llisten les accions digitals 
entorn la Col·lecció:

«Pantalla oberta»
Aquest cicle de cinema i vídeo en línia ha tin-
gut el seu tret de sortida el Dia Internacional 
dels Museus amb l’obra Singularity d’Albert 
Serra, i ha continuat amb una programació 
setmanal del 4 de juny al 30 de juliol. El pro-
jecte consisteix en l’apertura pública durant 
24 hores de vídeos i pel·lícules d’artistes de 
la Col·lecció a la web del museu. Aquesta 
iniciativa excepcional ha ofert accés a obres 
audiovisuals que normalment només es 
poden veure a dins del museu. 

S’han publicat un total de deu obres 
en format vídeo acompanyades de deu 
vídeodescripcions realitzades pels matei-
xos artistes i/o comissàries del museu. Les 
deu obres han obtingut 1.999 visualitza-
cions, entre les quals destaca Singularity, 
amb 1.131 visualtitzacions, atès el tracta-
ment especial que ha tingut pel fet d’estar 
sota el paraigües del Dia Internacional dels 
Museus. Els vídeos comentats són els que 
han perdurat d’aquest projecte i han rebut 
un total de 3.286 visualitzacions. 

«Col·leccionables»
Aquesta sèrie de publicacions segueix 
l’estructura i l’esperit del «Diari de confina-
ment», però s’obre el ventall de temàtiques 
i artistes. Durant el 2020 s’han publicat 
45 col·leccionables, que han rebut 16.848 
visualitzacions amb una mitjana de temps 
de visualització de 1’20”. 

Estrena de la visita virtual a l’exposició  
Un segle breu: Col·lecció MACBA
Amb l’objectiu de promoure l’accés i el 
coneixement de la mostra permanent de 
Col·lecció, aquesta visita virtual permet als 
usuaris navegar per les sales d’exposició i 
veure de prop cadascuna de les obres que 
en formen part. El valor d’aquesta visita no 
resideix només en el fet de poder navegar 
per les sales del museu, sinó també de 
descobrir nous continguts sobre les obres 
i la mostra. En concret, els usuaris poden 
escoltar els comissaris i comissàries de l’ex-
posició parlar del context, dels artistes o de 
la cronologia, entre moltes altres coses, o 
llegir curiositats sobre determinades obres. 
La visita consta de quatre vídeos i onze tex-
tos que s’aniran ampliant durant el 2021.

La visita virtual s’ha estrenat el 21 de 
novembre de 2020 amb motiu de l’ani-
versari del museu, juntament amb tot un 
conjunt d’accions digitals per a l’ocasió. 
Durant aquest període, la visita virtual ha 
rebut 341 visites, la versió en llengua cata-
lana de la qual ha estat la més consultada, 
amb 181 visites.

 
Vídeo Tres obres i una plaça
Tot i que la visibilitat que se li dona a les 
obres de la Col·lecció és constant, el 2020 
ha estat un any significativament especial 
pel que fa a determinades obres exposades 
permanentment a l’exterior del museu: La 
ola de Jorge Oteiza, Todos juntos podemos 
parar el sida de Keith Haring i Barcelona, 
Mural G-333 d’Eduardo Chillida. Amb el 
vídeo Tres obres i una plaça s’ha donat veu 
a diverses persones relacionades amb ca-
dascuna de les obres per algun motiu, per 
tal de donar la seva opinió sobre l’art públic 
i concretament sobre aquestes tres peces. 
El vídeo, publicat el 29 de novembre, té 
una durada de 10’ 30”, ha obtingut 22.894 
visualitzacions durant el 2020, i ha estat 
televisat al programa «Pantalles» de BTV el 
27 de desembre. 
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Beca Adwords
Un any més s’ha pogut mantenir i millorar 
l’estratègia SEM (accions de màrqueting 
que tenen lloc dins dels cercadors) gràcies 
a les campanyes de publicitat realitzades 
amb la beca Adwords atorgada per Google, 
rebuda l’any 2017 i activa a dia d’avui. Això 
ens ha permès tenir més visibilitat i tràfic 
cap a la web, i per tant millorar el nostre 
posicionament als cercadors. Continuem 
optimitzant les campanyes, segmentant 
encara més els diferents públics que poden 
estar interessats en els continguts que es 
generen i monitoritzant més exhaustiva-
ment la qualitat dels nostres anuncis. 

El tancament del museu i la cancel·lació 
de moltes de les activitats programades 
han donant peu a l’aturada de moltes 
campanyes d’Adwords relatives a les expo-
sicions, però sobretot a les activitats. Tot i 
això, i gràcies a la ràpida adaptació per part 
del museu al context descrit, s’han originat 
noves accions i progressivament s’han acti-
vat noves campanyes amb continguts com 
«Diari de confinament», «La Cuina recep-
tes», nous «Recorreguts» o les publicacions 
de descàrrega gratuïta «Quaderns portàti-
ls», que han representat el 9,47% del tràfic 
total de les visites a la web, un 3% més que 
l’any anterior.

APLICACIÓ MÒBIL (APP)  
DEL MACBA
Durant aquest any s’han desenvolupat mi-
llores d’eficiència de l’aplicació mòbil (app) 
del MACBA per tal d’aconseguir un fun-
cionament òptim i adaptatiu a la diversitat 
de dispositius que hi ha al mercat. S’han 
fet tasques correctives i s’han obert noves 
funcionalitats, com la incorporació d’un 

reproductor d’àudio que es manté actiu 
mentre l’usuari navega per altres panta-
lles. Això permet poder realitzar diverses 
accions, com la de veure una galeria de 
fotos o simplement consultar l’agenda 
d’activitats a la vegada que s’està escoltant 
una audioguia.

Com cada any, s’han fet actualitzacions 
de contingut: 

• S’ha ampliat a set el nombre 
d’audioguies per exposició, a excepció 
de la mostra permanent, que en conté 
catorze. 

• S’han generat noves audiodescripcions 
sobre les exposicions.

• S’ha inaugurat l’apartat «Les veus del 
MACBA», amb el qual es pretén oferir 
als usuaris informació no tant relativa 
a la programació, sinó al museu i a l’art 
en general. En aquesta ocasió, s’han 
publicat tres àudios que apel·len a les 
línies discursives del museu, als seus 
inicis i la seva missió. 

Tot i que anualment s’han reduït les des-
càrregues en un 36% (4.057) respecte a 
l’any anterior, l’app ha continuat oferint 
nous discursos i iniciatives que l’han 
convertit en un recurs transversal dirigit a 
un públic cada vegada més ampli. En ple 
confinament, s’engega el projecte «Diari 
de confinament» (explicat anteriorment), 
basat en les notificacions que s’envien 
setmanalment des de l’app amb contingut 
relatiu a la Col·lecció. En aquesta ocasió, 
s’amplien els canals de difusió cap a la web 
i a les xarxes socials. Aquesta iniciativa ha 
tingut un gran impacte durant el mes de 
març (amb 842 descàrregues). 
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Compartir art. Compartir cultura. 
Compartir moments, afectes, idees, 
debats i coneixements. […] L’important, 
en realitat, és que en trobar-nos, ja 
sigui per a reivindicar o per a celebrar, 
la col·lectivitat es fa acte, i aquesta 
complicitat compartida irradia un 
potencial polític imparable. 

Descobrir
L’art és sens dubte una experiència 
alliberadora. Perquè ens interpel·la, 
ens emociona i ens planteja preguntes 
que desborden els límits de la nostra 
imaginació, impulsant-nos a inventar 
altres existències polítiques, socials  
i afectives. 

Habitar
Volem posar la vida al centre per  
a aprendre tot estant juntes. Per a  
forjar comunitats i complicitat amb 
visitants, estudiants, passejants  
i amb els veïns del Raval. 

— «Compartir. Descobrir. Habitar», càpsules d’àudio per a l’app del MACBA  
amb motiu del 25è aniversari del museu. Producció de Loli Acebal i Matías Rossi. 
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/25-anys.
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A mitjan abril s’ha posat en marxa el 
programa d’analítica digital Firebase amb 
l’objectiu d’estudiar l’ús i la navegació que 
fan els usuaris dins de l’aplicació. Durant 
aquests mesos de seguiment, hi ha hagut 
3.600 usuaris interactuant activament a 
l’app, dels quals un 83,5% procedeixen 
d’Espanya. Seguint la dinàmica general 
dels públics del museu, un 62% són do-
nes, de les quals destaca la franja d’edat 
de 45 a 54 anys, seguida molt a prop de la 
de 25 a 34 anys. 

Com a museu, ens interessa estar pre-
sents a d’altres plataformes i aplicacions, 
per això continuem la nostra col·laboració 
amb aplicacions com Cloud Guide, BCN 
Museus (Generalitat de Catalunya) o Visit-
museum (Ajuntament de Barcelona). 

PLATAFORMES AUDIOVISUALS
El contingut audiovisual ha estat un dels 
recursos més utilitzats aquest any. Actual-
ment, el MACBA té dos canals oficials 
de Youtube on es publiquen tots aquells 
materials de vídeo, tant en directe (MACBA 
Streaming) com en diferit (MACBA Barce-
lona), que acompanyen la programació de 
les exposicions i els programes públics del 

museu. Durant aquest 2020 s’han publicat 
un total de 98 vídeos, dels quals 22 han 
estat retransmissions en directe. 

Actualment hi ha més de 14.000 
subscriptors entre els dos comptes, el 85% 
dels quals estan abonats al canal MACBA 
Barcelona. Això es degut a la finalitat que 
té cada canal i per tant és important la 
creació de sinèrgies entre els dos perfils a 
partir de tasques d’optimització i actualitza-
ció de contingut. 

En comparació amb el 2019, el canal 
MACBA Barcelona ha tingut un 6% més 
de visualitzacions (537.606), un incre-
ment del 50% en temps de visualització 
i un 12% més de subscriptors. Les xifres 
també són molt positives al canal MACBA 
Streaming, amb un increment de visua-
litzacions del 15% (28.645), un 34% en 
temps de visualització i un 120% en subs-
criptors. Dades rellevants atesa la tendèn-
cia actual, en relació amb la facilitat d’ús, 
però sobretot amb l’accessibilitat, cosa 
que permet oferir esdeveniments a través 
d’aquestes plataformes. 

El 2020 ha donat peu a una gran diversi-
tat de publicacions de vídeo, els més vistos 
aquest any al canal MACBA Barcelona són:

25è aniversari del 
MACBA, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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• Coneixes l’app del MACBA? (90.966 
visualitzacions).

• MACBA presenta: Acció. Una 
història provisional dels 90 (78.578 
visualitzacions).

• MACBA 25 anys (58.120 
visualitzacions).

OBSERVATORI DE PÚBLICS
Un any més, s’ha col·laborat amb l’Obser-
vatori dels Públics del Patrimoni Cultural 
de Catalunya (OPPCC), en el projecte per 
impulsar i coordinar una xarxa de museus 
que reculli i analitzi un conjunt d’indi-
cadors sobre els visitants de les webs 
dels museus i dels seguidors a les xarxes 
socials. El procediment d’aquest projecte 
té periodicitat trimestral i està basat en 
l’enviament de dades per part dels centres 
museístics i patrimonials que hi participen 
a partir d’uns indicadors establerts per 
l’OPPCC, amb el conseqüent retorn d’un 
informe de l’estat i una breu interpretació 
dels resultats. 

XARXES SOCIALS
El MACBA ha tancat el 2020 amb un 
augment de seguidors respecte a l’any 
anterior, en totes les seves respectives 
xarxes socials: Instagram ha pujat dels 
101.337 seguidors del 2019 als 120.088 
actuals (+18,50%), Twitter ha evolucionat 
de 97.526 seguidors a 100.807 (+3,36%), 
i Facebook ha passat de 96.767 fans a 
97.533 (+0,79%). Aquestes són xifres to-
tals anuals, de gener a desembre de 2020.

En un any marcat per la pandèmia de 
la covid-19, sobretot durant els mesos en 
què el museu ha tancat les seves portes 
al públic, les xarxes socials han constituït 

un element clau per seguir atenent els 
nostres seguidors i visitants per mitjà de 
canals en línia. L’estratègia de les xarxes 
s’ha adaptat a la nova situació i ha reforçat 
la comunicació proporcionant contingut 
rigorós però també d’interès i atractiu per 
als usuaris. S’han comunicat tots els nous 
continguts digitals creats per a l’ocasió 
(«Diari de confinament», «La Cuina re-
ceptes», Dia Internacional dels Museus...) 
i s’han creat continguts específics de 
xarxes com el #MACBAquiz, un joc diari a 
Instagram stories per donar a conèixer la 
Col·lecció, els departaments del museu o 
els programes, que també ens ha acom-
panyat durant tot el confinament

Per donar suport a l’altra data significa-
tiva de l’any, el 28 de novembre el MACBA 
ha fet 25 anys i les xarxes socials han estat 
compartint la efemèride amb continguts 
especials per a l’ocasió (publicacions 
commemoratives, un #MACBAquiz espe-
cial aniversari) on hem pogut repassar la 
trajectòria del museu destacant els seus 
àmbits d’actuació: Col·lecció, exposicions, 
educació, publicacions...

Les xarxes socials del museu han 
estat partícips d’iniciatives globals com la 
#MuseumWeek o #AskaCurator, i en dies 
assenyalats com el Dia Mundial de la Lluita 
contra la Sida i de campanyes locals com 
la Mercè.

La resposta del públic ha estat molt 
positiva. Tant l’abast i les impressions 
sobre les publicacions com les interaccions 
dels seguidors han augmentat aquest 
2020 respecte al 2019. Podem dir que les 
xarxes socials han exercit la seva funció de 
comunicació amb els usuaris i han generat 
interès pels continguts compartits. 

Visitant a la botiga 
MACBA Store Laie, 2020. 
Foto: Miquel Coll
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Facebook
Les xifres mostren que la nostra comuni-
tat de Facebook s’enforteix com una gran 
xarxa de prescriptors. Enguany, les publi-
cacions han mantingut un abast orgànic 
mitjà (2.490 persones/publicació) més 
alt que l’obtingut amb promocions (2.006 
persones/publicació), i l’abast total de les 
publicacions ha arribat a 1.830.678 segui-
dors (unique users), mentre que el 2019 la 
xifra va ser d’1.558.842. A més, es manté 
un fort corrent d’opinió amb una mitjana de 
122 interaccions (reaccions, comentaris i 
comparticions) per publicació, augmentant 
les xifres d’interacció del 2019 (mitjana 
de 84 interaccions), la qual cosa confirma 
l’interès dels nostres seguidors en els con-
tinguts que oferim.

Twitter
A Twitter, les dades també demostren que 
existeix una gran escolta activa i un alt nivell 
de conversa a partir dels continguts gene-
rats pel MACBA. Durant el 2020 hi ha hagut 
una gran interacció de l’audiència (m’agra-
da, respostes i compartir) amb més de 
17.873 accions per part dels nostres segui-
dors (15.500 accions al 2019). Així doncs, 
per exemple, s’han obtingut més de 12.715 
m’agrada i més de 4.500 compartir. També 
cal destacar l’augment de les impressions 
d’enguany, que han arribat a les 5.266.900 
impressions (4.302.000 al 2019).

Instagram
Instagram és la xarxa que més ha crescut 
el 2020 pel que fa a seguidors (+18.751). 
No ha estat aquesta l’única dada po-
sitiva que ens ofereix, ja que també ha 
estat la xarxa amb els índexs d’interacció 
(m’agrada i comentaris) més alts, supe-
rant les 218.000 interaccions durant l’any 
(193.000 al 2019).
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Espais i projecte 
arquitectònic.  
Pla d’usos Façana del MACBA, 

2020. Foto: Miquel Coll
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El pla d’usos del MACBA proposa una 
reordenació dels espais dels edificis que 
integren el museu amb la finalitat d’ampliar 
la seva superfície per a ús públic, millorar la 
relació entre els diversos edificis i dotar al 
conjunt d’una resposta mediambiental més 
adequada. Però, sobretot, com una peça 
clau que ha de fer efectiva l’estratègia de po-
sicionament del MACBA. El 2020 s’han por-
tat a terme diverses actuacions als espais 
del museu en espera de rebre la proposta 
d’ampliació dins del concurs promogut.

El pla de manteniment i inversions de 
l’edifici programa un seguit d’actuacions 
amb una previsió temporal de deu anys. 
Aquesta programació estableix diversos 
projectes d’actuació en els sistemes físics i 
mecànics dels edificis que permeten assolir 
l’adequació a la normativa vigent i que intro-
dueixen mesures correctores en aspectes 
del comportament passiu dels edificis 
existents. Les propostes s’han desenvolupat 
en projectes específics i s’han programat 
temporalment en funció de la urgència de 
l’actuació, la capacitat econòmica i la reso-
lució d’imprevistos. En aquest punt s’han in-
troduït les mesures correctores necessàries 
per resoldre algunes qüestions relacionades 
amb la covid-19.

El 2020 s’ha continuat fent el seguiment 
dels consums energètics dels diversos edifi-
cis i s’han aplicant les mesures de contenció 
iniciades els anys anteriors. També s’han 
realitzat algunes de les actuacions previstes 
per assolir una resposta passiva més gran 
en els edificis. 

11.1. 
Projecte d’ampliació i 
reforma del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona

Les actuacions que el MACBA planteja te-
nen com a finalitat ampliar l’espai expositiu 
del museu, cosa que és necessària perquè 

pugui desplegar la seva política d’exposi-
cions temporals i de Col·lecció. En aquest 
sentit, el projecte d’ampliació vol acollir-se 
a les consideracions de volumetria i ús 
de la modificació del Pla General per a la 
creació d’un equipament cultural públic a la 
façana nord del Convent dels Àngels, i que 
es concreta en 3.000 m2 de superfície a 
ampliar i explicita l’ús cultural de l’edificació 
que s’hi realitzi. El nou pla amplia conside-
rablement la superfície per a ús públic del 
museu, atorga a la Col·lecció la centralitat 
i els metres que necessita i recull una part 
important de les solucions que s’han de po-
der executar en termes de redefinició dels 
espais, connectivitats i eficiència organitza-
tiva. Per altra banda, el pla d’usos permetrà 
resoldre mancances importants de confort, 
accessibilitat als espais i millora i ampliació 
dels serveis interns del museu, aspectes 
tots ells fonamentals per garantir també 
l’accessibilitat als continguts i una experièn-
cia de qualitat per part dels visitants.

L’espai destinat a la ubicació de l’ampli-
ació del MACBA al Convent dels Àngels se 
situa davant de la façana de l’antic dormidor, 
a la cara nord, el que en el seu moment era 
l’hort de les monges. El Convent dels Àngels 
és un conjunt d’edificis que, juntament amb 
els patis, formaven el monestir de Nostra 
Senyora dels Àngels i Peu de la Creu de les 
monges agustines. 

Per a la realització del projecte i la cons-
trucció de l’edifici, al desembre del 2019 es 
va demanar la inclusió de la proposta en el 
marc del Programa Operatiu Feder Cata-
lunya 2014-2020; el 13 d’octubre de 2020 
s’ha rebut l’aprovació de l’OSIC (Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural de la Genera-
litat) de la subvenció sol·licitada per valor 
de dos milions i mig d’euros. Els esmentats 
fons Feder han estat substituïts per una 
nova convocatòria d’ajuts procedents del 
Fons de Contingència de la Generalitat per 
a la conservació, la protecció, el foment i el 
desenvolupament del patrimoni natural i cul-
tural, amb l’objectiu específic de promoure 
la protecció, el foment i el desenvolupament 

Ampliació de les zones d’ús públic del museu / Desplegament d’accions del pla d’accessibilitat /  
Racionalització dels recursos i millora de les eines en termes de sostenibilitat /  
Actuacions per a millorar la seguretat i l’eficiència energètica d’edificis i equipaments 
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del patrimoni cultural. La línia d’actuació se 
situa en la conservació del patrimoni cultural 
i dels nuclis antics. A banda, s’han rebut 
fons de l’Ajuntament de Barcelona per valor 
de 700.000 €, per tal d’abordar aquesta 
primera fase.

El 2020 s’ha portat a terme el concurs 
de projectes per a l’ampliació del MACBA 
davant del Convent dels Àngels. En aquest 
sentit, s’ha preparat el recull de la docu-
mentació de preexistències i s’han elaborat 
els plecs de condicions tècniques i les 
condicions administratives, en col·laboració 
amb els serveis jurídics del museu. Amb els 
serveis tècnics del Departament de Planeja-
ment de l’Ajuntament de Barcelona s’ha tre-
ballat en la tramitació de l’estudi de viabilitat 
de l’ocupació parcial de l’aparcament per 
l’ampliació i en la tramitació de la modifica-
ció del Pla General Metropolità. Finalment, 
s’han rebut 33 candidatures al concurs, i, 
un cop han estat revisades, s’ha preparat la 
valoració inicial, segons els criteris objectius 
del plec, per donar pas a les valoracions 
realitzades pel jurat, al qual s’ha assistit en 
totes les seves deliberacions. 

11.2. 
Actuacions als edificis

S’ha col·laborat amb altres equips del  
museu a fi de dotar d’elements de protec-
ció als serveis d’atenció al públic arran  
de la pandèmia de la covid-19. En aquest 
sentit, s’han dissenyat i instal·lat mampares 
de metacrilat en els diferents mostradors 
del museu.

Una altra mesura empresa en relació 
amb la pandèmia ha estat baixar la densitat 
d’ocupació d’alguns serveis. D’aquesta mane-
ra s’ha equipat l’espai de coworking del Con-
vent dels Àngels per traslladar les oficines 
del Departament d’Audiovisuals a aquesta 
nova ubicació, i s’han reubicat els espais 
destinats al Departament de Restauració.

Pel que fa a les intervencions al museu, 
s’ha procedit a acabar alguns dels temes 
pendent per a la llicència mediambiental del 
Convent dels Àngels, com per exemple do-
tar de sobrepressió els vestíbuls de l’escala. 

Igualment, s’ha donat continuïtat al pla 
de manteniment implantat, s’han reparat 
els paraments dels nuclis de comunicacions 
d’oficines del museu i s’ha comprat mobiliari 
i equip que complementa l’existent per a les 
diverses activitats que ho requerien.

11.3. 
Gestió energètica

El 2020 l’OSIC ha aprovat la subvenció 
sol·licitada de fons Feder al desembre 
del 2019 per al cofinançament del «Pla 
de millora de l’eficiència energètica del 
MACBA». L’import concedit ascendeix 
a 303.831,70 € per al projecte, que es 
va iniciar el 2014 i que acabarà el 2023. 
Aquestes subvencions tenen per objecte 
afavorir el pas a una economia baixa en 
carboni, potenciant les polítiques de gestió 
intel·ligent de l’energia i de l’ús d’energies 
renovables a les infraestructures públi-
ques. Els esmentats fons Feder han estat 
substituïts per una nova convocatòria 
d’ajuts procedents de Fons de Contingèn-
cia de la Generalitat. El projecte s’alinea, 
molt especialment, amb l’eix estratègic de 
conservar i protegir el medi ambient i pro-
moure l’eficiència dels recursos. I consta 
de quatre actuacions:

1. Millora dels sistemes de gestió de l’efi-
ciència energètica del MACBA.

2. Millora dels sistemes de climatització.
3. Optimització i millora de l’eficiència 

energètica del sistema d’il·luminació.
4. Instal·lació de maquinària audiovisual i 

altres equipaments en favor de l’eficièn-
cia energètica.

El 2020 any s’ha continuat amb la gestió 
i el seguiment del consum energètic del 
MACBA, amb algunes limitacions lògiques 
imposades per la situació de pandèmia.

El 2020 la reducció dels consum ener-
gètic als espais del Convent dels Àngels 
ha estat del 38,5% respecte a l’any 2019. 
Aquesta reducció ve donada per la dismi-
nució d’activitat i d’ús dels espais. Pel que 
fa a l’edifici Meier, s’ha produït un estalvi de 
consum d’un 17,68% pel que fa a l’any an-
terior. Cal esmentar que es tracta d’una re-
ducció considerable, tenint en compte que, 
tot i que la pandèmia ha obligat a reduir 
sensiblement l’activitat del museu, aques-
tes restriccions no afecten el funcionament 
obligatori de tot el sistema de producció 
de climatització per a la conservació de les 
obres d’art. Al Centre d’Estudis i Documen-
tació s’ha produït un estalvi d’un 16,78% de 
consum, una reducció important, ja que en 
aquest edifici també cal mantenir la pro-
ducció de climatització per a la conservació 
d’arxius i obres d’art.
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Informació 
financera  
i de gestió Detall de les sales 

d’exposició del museu, 
2020. Foto: Miquel Coll
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Tots els indicadors d’activitat de 2020 
estan fortament impactats per les con-
seqüències de la crisi sanitària derivada 
de la covid-19. D’una banda, la important 
reducció de públic com a conseqüència 
del tancament del museu durant l’estat 
d’alarma, la reducció del turisme i totes les 
restriccions imposades amb posterioritat 
han generat l’aturada de l’activitat, que ha 
obligat a la recalendarització i la recerca 
de nous formats que requereixin menys 
presencialitat. D’altra banda, s’han suspès 
els processos de selecció i d’altres proces-
sos administratius per imperatiu legal. En 
definitiva, aquesta situació ha significat 
una reducció d’ingressos i, en menor me-
sura, també una reducció de despeses.

Durant aquest període s’ha treballat al 
voltant de tres eixos que han marcat l’orga-
nització i l’activitat de museu. L’eix prioritari 
i vertebrador de les decisions que s’han 
pres des del 13 de març ha estat la salut de 

Senyalística de prevenció 
davant la covid-19, 2020.  
Foto: Miquel Coll

les persones, per això s’ha posat per davant 
el treball a distància sempre que l’activitat 
ho ha fet possible. Un altre dels eixos prio-
ritaris ha estat la preservació de l’estabilitat 
laboral mitjançant la promoció de l’estabi-
litat de les plantilles de les empreses que 
presten serveis periòdics.  
I l’altre eix vertebrador de les decisions ha 
estat el suport al sector artístic. L’activitat 
interna del museu no s’ha aturat i s’ha 
accelerat l’aprenentatge i l’aprofitament de 
les eines tecnològiques per afavorir aquest 
treball a distància. Tant és així que, en una 
situació tan restrictiva, a banda de la co-
bertura de l’activitat ordinària, dels canvis 
expositius quan la situació ha estat més se-
gura, de donar prioritat a la creació de nous 
continguts en format digital, entre d’altres, 
també s’han portat a terme altres projectes 
extraordinaris que estava previst realitzar 
de forma presencial, com per exemple la 
licitació del concurs per a la redacció de 

Racionalització dels recursos i millora de les eines en termes de sostenibilitat / Reducció del  
consum de fungibles i substitució de productes d’un sol ús / Programes centrats en les persones,  
amb plans específics de formació i conciliació / Desenvolupament de la contractació pública  
responsable, amb criteris ètics i de sostenibilitat / Transparència
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l’avantprojecte d’ampliació i reforma del 
MACBA; la primera fase d’implantació d’ei-
nes d’intel·ligència de negoci que permeten 
la monitorització de dades de visitants, que 
es va posar en marxa a finals de juliol; o la 
implantació del registre electrònic i altres 
eines per facilitar el treball a distància.

En aquest sentit, el mes d’octubre 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha 
comunicat la concessió de les subvencions 
per al cofinançament dels tres projectes Fe-
der que es van presentar a finals del 2019, 
que sumen un total de 3.704.603,31 € i 
s’executaran durant els propers tres anys.

12.1. 
Pressupost 2020

La crisi sanitària ha afectat d’una manera 
molt important la liquidació del pressu-
post 2020: els ingressos propis han patit 
una forta davallada, un 68% (1.643.960 
€) respecte als pressupostats, com a 
conseqüència del tancament al públic 
del museu des del 13 de març fins al 3 de 
juny del 2020, i, amb posterioritat, per la 
reducció de públic i dels altres ingressos 
accessoris. Pel que fa a la despesa, també 
s’ha reduït, però en menor mesura, en 
220.104 €, tot i la comptabilització de la 
despesa liquidada a la Seguretat Social 
vinculada a la internalització de personal 
autònom (per resolució judicial l’any 2019) 
per valor de 475.328,20 €.

Així, malgrat la pèrdua d’ingressos pro-
pis a causa de la pandèmia de la covid-19, 
el tancament equilibrat del pressupost 
2020 ha estat possible gràcies a l’aportació 
extraordinària realitzada per l’Ajuntament 
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
per un total d’1.476.000 € per al finança-
ment de les despeses de funcionament del 
MACBA de l’exercici 2020.

Per una altra banda, s’han rebut subven-
cions addicionals associades a projectes 
extraordinaris de rellevància per als propers 
tres anys que seran consumides en exerci-
cis futurs per un total de 2.099.064 €. Les 
més significatives són:

• Projecte d’ampliació i reforma, per al 
qual s’ha confirmat el finançament amb 
una aportació el 2020 de 700.000 € de 
l’Ajuntament de Barcelona i 290.000 € 
de la Generalitat de Catalunya.

• Pla de transformació digital per apropar 
l’art contemporani a la ciutadania, amb 
un import rebut de la Generalitat de 
Catalunya de 381.718,16 €. 

• Pla de millora de l’eficiència energètica 
del MACBA, amb un import rebut 
de la Generalitat de Catalunya de 
127.345,71 €.

• Compra d’obra d’art per donar suport 
al sector artístic de la ciutat per 
compte de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb una aportació de l’Ajuntament de 
600.000 €.

Finalment, després de l’aplicació del 
romanent d’anys anteriors per valor de 
255.906 €, i, si es consideren els ingressos 
finalistes rebuts durant l’exercici que seran 
consumits en exercicis futurs per valor de 
2.304.592 €, s’arriba a un resultat pressu-
postari ajustat positiu de 78.199 €.

Liquidació pressupost 2020

Ingressos propis 787.933 €

Aportacions 
administracions 
públiques

12.670.762 €

Ingressos 13.458.695 €

Despeses ordinàries 11.099.680 €

Inversions 232.130 €

Despeses i inversions 11.331.810 €

Resultat 
pressupostari

2.126.886 €

Aplicació del 
romanent d’anys 
anteriors

255.906 €

Aportacions finalistes -2.304.592 €

Resultat 
pressupostari ajustat

78.199 €
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En resum, les grans xifres de l’impacte 
que ha provocat la crisi sanitària es deta-
llen a continuació:

• Reducció d’ingressos propis respecte 
als pressupostats: -1.643.960 €.

• Estalvi de despeses respecte a les 
pressupostades: -220.105 €.

• Aportacions extraordinàries de 
l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya per 
compensar les reduccions d’ingressos 
propis: 1.476.000 €.

• Aportació extraordinària de 
l’Ajuntament de Barcelona per 
recolzar el teixit artístic amb compra 
d’obra d’art: 600.000 € (import que 
s’executarà durant el 2021).

LIQUIDACIÓ D’INGRESSOS 
La ràtio d’autofinançament ha quedat 
reduïda a un 6% (un 24% el 2019). La 
liquidació d’ingressos és de 13.458.695 €, 
procedents en un 94,15% de les adminis-
tracions consorciades; la resta correspon a 
ingressos propis, principalment a ingressos 
de taquilla, lloguer d’espais i patrocinis. El 
finançament rebut de les administracions 
públiques consorciades ha estat el següent:

A més, s’ha aplicat el romanent de treso-
reria provinent de l’exercici anterior, que 
ascendeix a 255.906 €. Els ingressos propis 
liquidats el 2020 han estat un 68% inferiors 
als pressupostats. S’han vist minorats tots 
els conceptes d’ingrés, exceptuant els pa-
trocinis i els altres ingressos, que incremen-
ten sobre l’import inicialment pressupostat. 
En comparació amb la liquidació de 2019, 
els ingressos s’han reduït un 72%, reducció 
que s’ha generalitzat en tots els conceptes. 
El 2020 la configuració dels ingressos pro-
pis ha variat respecte a la d’anys anteriors: 
el 39% prové dels patrocinis i aportacions 
privades; el 29%, de taquilla; i el 14%, del 
lloguer d’espais i concessions. Aquest canvi 
en l’estructura d’ingressos és conseqüència 
directa de l’impacte de les mesures sani-
tàries derivades de la covid-19. 

COMPARATIU D’INGRESSOS 
PROPIS DEL 2020 RESPECTE  
AL 2019 

Aportacions administracions 2020

Ajuntament de 
Barcelona

6.692.426 € 56%

Generalitat de 
Catalunya

4.785.436 € 38%

Ministeri de Cultura 
i Esport

1.192.900 € 9%

Total aportacions 
administracions 
públiques

12.670.762 € 100%

Patrocinis

Lloguer espais museu

Visitants

0 1.200.0001.000.000800.000600.000400.000200.000

Altres ingressos

Venda catàlegs i 
publicacions

Coproduccions i 
itineràncies

Concessions

PEI

  Liquidat 2019      Liquidat 2020
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DESPESES ORDINÀRIES I 
INVERSIONS DEL 2020
El pressupost de despesa liquidada es 
redueix a 250.466 € respecte a l’exercici 
2019, s’han reduït les despeses de funciona-
ment com a conseqüència de la realització 
d’ajustos en la programació derivats de la 
situació sanitària excepcional i també d’una 
menor execució en partides d’inversió, ja 
que al 2019 es van realitzar, entre d’altres, 
les obres de condicionament de la cafeteria 
del museu, la nova web i d’altres projectes 
de manteniment de l’edifici finançats amb 
romanent afectat. Per una altra banda, 
incrementa la partida de personal per la 
comptabilització de la Seguretat Social dels 
autònoms dels exercicis anteriors, derivat de 
la sentència judicial de l’11 d’abril de 2019. 

El MACBA té oberts procediments de 
reclamació de l’IVA dels exercicis 2014 i 
2016 per part de l’Administració Tributària 
a Catalunya, que va iniciar comprova-
cions en relació amb les sol·licituds de 
l’IVA d’aquests exercicis. El MACBA no 
comparteix els arguments aplicats per 

l’Administració Tributària als efectes de les 
regularitzacions proposades, i encara més, 
si és possible, després de la modificació 
introduïda per la nova Llei de Contractes 
del Sector Públic aprovada el 8 de novem-
bre, que exclou del concepte de subvenció 
vinculada al preu, així com del de con-
traprestació, les aportacions financeres 
rebudes per les administracions públiques 
per promoure la cultura.

12.2. 
Persones i corresponsabilitat

PERSONES: AL SERVEI DE  
LES NECESSITATS DEL PRESENT  
I DEL FUTUR 
La salut de les persones ha estat l’eix 
prioritari i vertebrador de totes les deci-
sions que el museu ha pres des del 13 de 
març. La pandèmia ha fet virar la gestió 
cap a l’atenció del que demanava aquesta 
situació sobrevinguda, deixant en un segon 

Personal Funcionament

Estructura

Personal

46,22%

Exposicions

8,16%

Programes públics

3,94%

Comunicació

4,25%

Atenció al públic

5,88%

Edifici i telecomunicacions

20,74%

Gestió 
econòmica, 
administrativa  
i de personal

5,45%

Manteniment de 
la Col·lecció 

2,78%

Centre d’Estudis i Documentació

0,51%

Despeses de lloguers  

0,27%

Publicacions

1,21%

ESTRUCTURA DE DESPESES LIQUIDADES EL 2012

Web

0,59%
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pla els objectius marcats per a l’any 2020 
en aquest àmbit. Els objectius per al 2020 
estaven centrats en avançar en la confi-
guració d’un model d’organització i desen-
volupament on els valors referenciats a la 
nostra brúixola de valors es concretessin 
en diferents aspectes: en objectius com la 
implementació d’un nou model de valora-
ció de llocs de treball, en un programa de 
formació cada vegada més ric en experièn-
cies per a tota la plantilla, en la construcció 
d’un programa de creixement que incorpo-
ra les necessitats del museu del present 
i del futur, les diferents visions de carrera 
professional, la millora de la comunicació 
interna així com l’atenció a l’experiència del 
treballador des que s’incorpora al museu 
fins que finalitza la seva col·laboració.

Tot i així, s’han mantingut els mateixos 
valors de referència, i aquesta situació ha es-
devingut una prova de foc per a tota la feina 
que el MACBA ha desenvolupat en el nou 
marc estratègic al voltant de les persones.

Per tal de liderar la gestió de la crisi 
derivada de la covid-19, s’ha creat des de 
l’inici un comitè de crisi integrat per tot 
l’equip directiu i els responsables implicats 
amb els serveis essencials del museu, que 
s’ha encarregat de prendre les decisions 
organitzatives tant dels serveis com de 
l’equip. El comitè s’ha reunit a diari en els 
moments més crítics i amb una modulació 
de la periodicitat de les reunions en funció 
de la situació de la pandèmia.

Durant el període de més afectació 
de la pandèmia s’ha posat èmfasi en la 
comunicació, l’organització de l’equip i el 
moviments de persones, la prevenció de 
riscos laborals, l’adaptació dels convenis 
dels estudiants en pràctiques, l’activació 

de la formació voluntària de benestar, 
l’adaptació de la gestió del temps als can-
vis constants, l’assistència a les persones 
de l’equip del MACBA i la coordinació 
de mesures relatives a la covid-19. La 
formació i les dinàmiques realitzades en 
els darrers anys, així com l’actualització 
dels canals de comunicació, han millorat 
la dinàmica dels equips i la capacitat de 
resposta del museu per transformar la 
forma de treball, adaptant l’organització a 
la situació sanitària i social canviant que 
ha afectat la majoria de processos del 
museu. Així mateix, l’agilitat en el canvi de 
l’organització del treball, que ha passat  
de ser totalment presencial a prioritària-
ment a distància, també ha estat possible 
pel model de cooperació i corresponsabili-
tat de tots els equips implicats i per la dis-
ponibilitat d’equips mòbils per a la major 
part de l’equip (aproximadament un 70% 
dels treballadors tenien equips portàtils a 
l’inici de la pandèmia, i la resta de treballa-
dors van poder continuar la seva activitat 
laboral posant a disposició equips propis). 
I això ha estat possible sobretot gràcies a 
la feina de coordinació realitzada conjun-
tament pels equips de persones i siste-
mes durant la segona setmana de març, 
avançant-se al confinament total, i que van 
coordinar la reorganització dels equips del 
museu segons activitats i prioritats fins ar-
ribar a tenir equips informàtics per a tots 
els treballadors que realitzaven la seva 
activitat a distància. D’aquesta manera, 
de forma immediata, l’equip del MACBA 
va poder treballar durant el confinament 
i posteriorment a mesura que la normati-
va ho feia possible, mantenint un model 
híbrid de treball presencial i a distància. 

Seguretat, salut i benestar 
físic i emocional

Corresponsabilitat  
en les relacions

Transparència, comunicació  
i participació

Gestió del talent i 
coneixament col·lectiu

Innovació i creativitat:  
Model de cocreació

Brúixola de valors

Visió global
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Aquest model de treball híbrid s’ha regulat 
per un pla de contingència, aprovat pel 
comitè de la covid-19, on s’han contem-
plat diferents escenaris d’afectació de 
la pandèmia i que ha permès adaptar de 
manera eficient l’organització. Respectant 
aquest pla, el museu ha estat capaç de 
donar servei públic de manera àgil, essent 
dels primers museus en reobrir les seves 
portes després del confinament i podent 
fer els canvis expositius previstos.

Pel que fa la comunicació, que ha estat 
un element vertebrador de la capacitat 
organitzativa del museu, s’ha articulat mit-
jançant una comunicació setmanal enviada 
a tot l’equip per la xarxa de caps i responsa-
bles, que ha permès tenir un retorn fluid de 
l’equip i intensificar els contactes a distàn-
cia entre les diferents àrees del museu. 
Amb aquesta xarxa de comunicació i coo-
peració s’ha atès tant a la normativa com a 
les necessitats del museu i dels equips. La 
vocació d’aquest model intens de reunions 
i de comunicació ha estat que els treballa-
dors del museu puguin sentir la proximitat 
de l’equip i tinguin uns referents clars enmig 
del desconcert de la situació. 

Durant la crisi, la política de conciliació 
de vida laboral i familiar s’ha convertit en 
una necessitat encara més rellevant, ja que 
les escoles i els serveis d’atenció a perso-
nes dependents han hagut d’aturar els seus 
serveis. Així doncs, el museu ha promogut la 
màxima flexibilitat possible per tal de poder 
compaginar la continuïtat de l’activitat labo-
ral amb la situació complexa a nivell general 
i personal. Aquesta flexibilitat s’ha coordinat 
amb la col·laboració dels diferents coman-
daments del museu que han passat a fer 
un seguiment a distància dels objectius del 
museu. Per una altra banda, s’han donat 
ajuts als treballadors per a la millora de 
l’ergonomia per al treball a distància.

La gestió de la crisis sanitària ha tingut 
una valoració global molt positiva, tal i com 
s’ha reflectit a l’enquesta que s’ha dut a ter-
me al mes de juliol realitzada dins del marc 
de les accions de responsabilitat social.

Per altra banda, s’ha accelerat la posada 
en marxa d’un portal destinat a la cobertura 
de les vacants de personal per tal que els 
interessats puguin presentar i registrar les 
seves candidatures amb totes les garanties 
de transparència i traçabilitat que supo-
sa la carpeta del ciutadà que ofereix el 
portal. Així mateix, les entrevistes han estat 
realitzades a través d’eines telemàtiques. 
D’aquesta manera s’han reprès les selec-

cions de personal que van quedar aturades 
seguint les indicacions inicials derivades de 
l’establiment de l’estat d’alarma.

D’altra banda, el projecte de la implemen-
tació del nou model de valoració de llocs 
de treball previst per ordenar l’organització 
i establir les categories i nivells de referèn-
cia d’acord amb la diversitat de funcions i 
responsabilitats que el MACBA necessita 
per a dur a terme la seva missió, ha patit un 
endarreriment en el seu calendari d’execu-
ció. Durant el segon i tercer trimestre de 
l’any s’han aturat les tasques de valoració 
per a poder centrar-nos en l’atenció a les ne-
cessitats més urgents. El quart trimestre de 
l’any s’ha pogut reprendre el projecte per tal 
d’encaminar la darrera etapa d’implementa-
ció per a principis de l’any 2021.

El MACBA ha continuat aplicant la polí-
tica MacbaFlex, donant opció als treballa-
dors de destinar voluntàriament una part 
de la retribució fixa a la contractació d’una 
sèrie de productes i/o serveis. Això els per-
met adaptar la retribució a les necessitats 
personals i familiars, i incrementar-ne la 
disponibilitat neta. Durant la crisi sanitària 
també s’han suspès els serveis compro-
mesos pel confinament i s’han reprès a 
mesura que han estat necessaris.

PLA DE FORMACIÓ  
I DESENVOLUPAMENT 
El pla de formació i desenvolupament de 
l’equip esdevé clau per alinear l’equip a la 
missió i l’estratègia del MACBA. Aquest pla 
té principalment tres vessants: formació 
transversal, formacions tècniques i forma-
cions relacionades amb la prevenció de 
riscos laborals. Per a aquest any 2020 es-
tava planificat prosseguir amb el programa 
de formació transversal i seguir adaptant 

Homes

26%
Antiguitat

9,16

Dones 

73% 
Edat mitjana

44,66

Equip

99

PLANTILLA A 31 DE DESEMBRE  
DE 2020
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la formació específica a les necessitats del 
museu i a la gestió del talent de l’equip. No 
obstant això, la formació s’ha hagut d’adap-
tar tant en necessitats com en modalitats, 
prioritzant totes les formacions específi-
ques i transversals que es fessin en línia i 
abordant les noves necessitats sorgides de 
la situació sanitària, cap a una cultura de 
compromís, cohesió i corresponsabilitat. 
Val a dir que, afortunadament, pel que fa a 
les eines per facilitar el treball a distància 
el museu estava preparat, cosa que ha fet 
possible seguir les formacions per video-
conferència o per plataformes en línia. 

Cal destacar també que durant els 
mesos de confinament es va promoure la 
formació interna voluntària de l’equip, i que 
en el nou pla formatiu de 2021 ha esdevin-
gut una nova línia, com a espai d’interacció 
i coneixement de les persones que integren 
el museu.

A continuació els trets més rellevants 
de les tres línies de formació:

• Pla de formació transversal. Aquest 
pla respon a la mirada estratègica 
de les necessitats globals de l’equip 
amb un doble objectiu: la cohesió 
dels treballadors i l’oferiment de 
coneixements i habilitats que 
es consideren necessaris per al 
desenvolupament de les competències 
fonamentals a fi que el museu pugui 
assolir els seus reptes. Enguany la 
confecció d’aquest pla s’ha centrat 
també en diferents fonts de recollida 
d’informació i en les enquestes a 
l’equip, en moments diferents de 
l’any, per tal de conèixer i analitzar 
les necessitats formatives de cada 
departament i també per copsar 
el «sentir» de l’equip del MACBA 
respecte a la situació de la covid-19. 
Això s’ha plasmat en noves línies de 
formació, com són la de benestar 
i la d’eines de gestió per al treball 
a distància, ambdues resultat del 

teletreball i que es posaran en marxa  
el 2021.

Resultat de la formació transver-
sal iniciada el 2019 sobre lideratge, 
feedback, gestió del talent, trets de 
personalitat i codesenvolupament, cal 
destacar que s’han constatat resultats 
en la cohesió de l’equip de responsa-
bles i en el seu vocabulari compartit. 
Queda encara feina per davant per 
tal d’assolir altres objectius com són 
la planificació estratègica amb visió 
compartida, la comunicació i la gestió 
del talent dels equips.

• Formacions tècniques. Les formacions 
tècniques estan relacionades amb 
actualitzacions de coneixements 
específics, normatius, tecnològics 
o d’idiomes. Les circumstàncies de 
pandèmia d’enguany han fet que 
aquesta formació específica s’hagi 
reduït, no només per la disminució 
d’interès per formacions tècniques, 
sinó també pels canvis constants que 
les escoles i universitats han hagut de 
fer en les programacions dels cursos. 
Així i tot, s’han pogut organitzar, a 
distància, les següents categories:
– Idiomes.
– Eines digitals.
– Actualització en matèria artística, 

arxiu i digitalització.
– Actualització en matèria de gestió i 

desenvolupament organitzacional.

• Formacions de Prevenció de Riscos 
Laborals (PRL). Durant el 2020 hi 
ha hagut un increment dels cursos 
organitzats per a la Prevenció de Riscos 
Laborals, en un afany de mantenir tot 
l’equip del museu actualitzat en les 
mesures de seguretat resultat de la 
pandèmia. És per això que s’han fet 
formacions específiques relatives a 
la covid-19 i el lloc de feina (vegeu 
l’apartat específic de Prevenció de 
Riscos Laborals).
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INDICADORS DEL PLA DE 
FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
DEL 2020 

Detall de les hores de formació segons la 
tipologia de les formacions1: 
Hores de formació específica: 2.841 hores.

– Tipus 1: actualització de coneixe-
ments: 677 hores.

– Tipus 2: formació carrera professional 
presencial: 492 hores.

– Tipus 3: formació carrera professional 
en línia: 1.656 hores.

– Tipus 4: bossa d’hores: 16 hores.

Hores de formació transversal: 9 hores.

Hores de formació PRL: 86

Valoracions del contingut teòric de les 
formacions, els formadors i l’organització
L’avaluació global dels cursos de formació 
ha estat de 2,46 punts sobre 3.

1.  Cal destacar que 
el 2020 quasi tota la 
formació s’ha realitzat 
o bé en línia o bé per 
videoconferència.

18,43
Hores de formació/
treballador a càrrec  
del MACBA

0,86
Hores de formació  
en PRL/ treballador

10,35
Hores de formació/
treballador a càrrec del 
treballador 

=

= 1.025
Hores a càrrec del 
treballador

1.825
Hores a càrrec del 
MACBA

2.936
Hores de formació

+ +

+ +29,64
Hores de formació/
treballador

86
Hores de formació  
en PRL

15.621,50 €
Inversió en formació

50,5%
% de la plantilla que  
ha gaudit de formació  
el 2010

90
Cursos

Valoració global 2,46 sobre 3

Contingut teòric 2,43

Formador 2,47

Organització 2,47

Avaluació general 2,49
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RECERCA I EXCEL·LÈNCIA
El MACBA impulsa la participació de l’equip 
en activitats de recerca i difusió especialit-
zada. A banda de la recerca i la generació 
de nou coneixement implícit dins de tota 
l’activitat, cal destacar: tretze publicacions 
d’articles de recerca, la majoria d’origen aliè 
al programa del MACBA; l’assistència a di-
vuit taules rodones, la realització de catorze 
classes magistrals i cinc ponències, la parti-
cipació en quatre congressos i la realització 
de quatre conferències. Tot i que en els 
darrers anys les xifres s’havien incrementat 
progressivament, l’afectació de la covid-19 
ha suposat una disminució de les xifres 
obtingudes el 2020. Per una altra banda, el 
museu també facilita la cooperació secto-
rial en forma de suport tècnic, és per això 
que durant el 2020 s’han realitzat 32 asses-
soraments i col·laboracions tècniques, una 
cessió de material a d’altres entitats i s’ha 
participat en onze jurats.

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 
PER A ESTUDIANTS
El MACBA manté una plataforma de pràcti-
ques per als estudiants mitjançant un acord 
amb escoles i universitats, amb les quals 
se signen els respectius convenis marc. 
L’objectiu d’aquest programa és que els 
estudiants puguin aplicar els coneixements 
adquirits i estendre’ls amb la pràctica de 
l’activitat del museu, familiaritzant-se amb 
la realitat del sector cultural. Al seu torn, el 
museu obté l’oportunitat de regenerar els 
coneixements i mantenir la proximitat amb 
les escoles, el món universitari i les necessi-
tats dels joves actuals. Durant el període de 
pràctiques els estudiants tenen un pla de 
treball assignat i participen en les tasques 
establertes pels departaments respectius. 

La remuneració mínima acordada és de 
6€/h per a tots els estudiants que cursen 
pràctiques extracurriculars.

Durant l’any 2020 el nombre d’estu-
diants en pràctiques s’ha reduït a causa de 
l’afectació de la pandèmia, no només des 
del punt de vista personal dels participants, 
sinó també perquè part de les pràctiques 
no es podien realitzar a distància. Algunes 
s’han pogut mantenir a distància però 
moltes d’altres s’han hagut de suspendre 
temporalment o fins i tot finalitzar. La repre-
sa s’ha anat donant a mesura que tots els 
ens involucrats en els convenis han pogut 
adaptar-se la nova situació. 

2020

Publicacions

Articles de recerca o temàtics 13

Membre en grup d’investigació 1

Alienes 9

Pròpies 4

Participació en activitats 
especialitzades

Assistència a congressos 4

Classes impartides 14

Comissariat realitzat 1

Conferències realitzades 4

Participació en taules rodones 18

Ponències presentades 5

Pòsters presentats 2

Interacció amb altres agents

Assessorament i col·laboracions 
tècniques 

32

Cessió de material a altres entitats 1

Membre de jurats 11
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RESUM DELS ESTUDIANTS  
QUE HAN ESTAT ACOLLITS 
DURANT EL 2020

PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS
La prevenció de riscos laborals ha passat 
a un primer plànol durant tot l’any 2020. 
La situació d’excepcionalitat ha suposat 
un repte per a l’organització, ja que ha 
requerit l’adopció d’un seguit de mesures 
extraordinàries per vetllar en tot moment 
per la salut i el benestar de tota la plantilla 
de l’organització i també de les persones 
externes a la mateixa, així com per col·labo-
rar seguint les indicacions de les autoritats 
sanitàries i prendre tota mesura que ajudés 
a frenar la propagació de la covid-19.

Entre aquestes mesures cal destacar:

• L’avaluació i adaptació de les 
condicions dels llocs de treball 
presencials per garantir el compliment 
dels requeriments sanitaris. En 

aquest sentit, s’han posat mampares 
als espais d’atenció al públic i s’han 
reubicat els llocs de treball que no 
garantien les condicions establertes. 
Així mateix, s’ha donat caràcter 
preferencial al treball a distància, 
sempre que la situació sanitària ho  
ha requerit.

• L’adopció de protocols d’actuació per 
al personal potencialment contagiat 
amb covid-19 i confinat com a mesura 
preventiva, així com l’establiment 
de protocols específics adaptats a 
les necessitats específiques de les 
diferents activitats i exposicions que 
s’han realitzat. 

• L’adopció de protocols d’actuació per 
al personal inclòs en grups vulnerables 
a la malaltia. El servei de prevenció 
extern contractat pel MACBA ha 

Departament Núm. estudiants Escoles i universitats

Arquitectura i Serveis Generals 1 Escuela de Empresa

Centre d’Estudis i Documentació 1 Biblioteconomia i Documentació UB

Col·lecció 4 Facultat de Geografia i Història de l’Art UB, 
Facultat Belles Arts UB

Concessions i Gestió d’Espais 1 UPF, Escuela de Empresa

Conservació-Restauració 2 Escola Superior de Conservació i Restauració 
de Béns Culturals de Catalunya, Escuela 
Superior de Arte del Principado de Asturias

Exposicions 6 Facultat de Geografia i Història UB, UAB, 
Facultat Belles Arts UB

Gestió Econòmica 1 Facultat d’Economia i Empresa UB

Gestió de Recursos Humans 2 Facultat d’Economia i Empresa UB, Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia UAB, Escuela de 
Empresa

Logística i Registre 1 Facultat de Geografia i Història UB, Escuela de 
Empresa

Mitjans Digitals 1 Facultat d’Humanitats UPF, Geografia i Història 
UB

Programes Públics i Educació 1 UB

Publicacions 1 Escuela de Empresa

Relacions Institucionals 1 Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Total 23
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avaluat la possible vulnerabilitat del 
personal i ha determinat que hi ha 
catorze persones que requereixen 
l’adopció de mesures preventives, 
diferenciades segons el seu grau de 
vulnerabilitat.

• Amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Barcelona, el MACBA ha posat a 
disposició del seu personal tests ràpids 
covid-19 per a aquelles persones 
que voluntàriament es volguessin fer 
la prova per detectar la malaltia. En 
total, 87 persones de l’empresa la van 
realitzar.

• L’adopció de les mesures preventives 
adequades per a poder realitzar 
adequadament el treball a distància 
i, quan les circumstàncies ho han 
requerit, de manera presencial. Cal 
destacar l’enquesta d’autoavaluació 
realitzada voluntàriament pel 
personal amb el propòsit d’avaluar 
excepcionalment els riscos i poder 
facilitar l’exercici de la modalitat 
de treball a distància. El resultat de 
l’enquesta ha comportat l’adopció 
d’una sèrie de mesures preventives que 
garanteixen la seguretat sanitària al lloc 
de treball, entre les quals cal destacar 
la posada en marxa d’un ajut de fins 
a 170 € per a millorar les condicions 
d’ergonomia en el treball a distància. 
Han gaudit d’aquest ajut un total de 72 
treballadors amb una despesa mitjana 
de 156,45 €.

• L’adequació dels protocols per dur 
a terme la coordinació de l’activitat 
empresarial tenint present les mesures 
de contingència establertes pel 
MACBA. 

Per una altra banda, el MACBA ha conti-
nuat treballant per millorar l’aplicació de la 
normativa de prevenció de riscos laborals 
relativa a la coordinació d’activitats empre-
sarials amb l’objectiu d’aplicar de forma co-
herent i responsable els principis de l’acció 
preventiva, de verificar l’aplicació adequada 
dels mètodes de treball per part de les 
empreses concurrents al centre de treball i 
de realitzar el control de les interaccions de 
les diferents activitats desenvolupades. A 
aquest efecte, s’ha treballat en el desenvo-
lupament i la millora de la plataforma utilit-
zada per realitzar l’intercanvi documental, 
facilitar l’operativa i optimitzar la càrrega de 
feina que representa donar compliment a 
aquesta obligació legal tant als usuaris in-
terns com als col·laboradors externs. Com 
a resultat d’aquest treball, durant el primer 
trimestre del 2021 es realitzarà la migració 
a la nova plataforma. En aquest sentit, du-
rant el 2020 s’han validat un total de 4.808 
documents de 196 empreses diferents. 

En concret: 

• 400 documents administratius. 
• 1.614 documents preventius. 
• 2.394 documents relatius als 

treballadors. 

S’han validat un total de 1.721 treballs 
programats en l’agenda de la plataforma 
e-coordina. 

Les actuacions ordinàries realitzades 
durant el 2020 en matèria de prevenció de 
riscos laborals han estat les següents: 

• Activitat preventiva integral i revisions 
mèdiques. 

El MACBA contracta l’empresa Ser-
vicio de Prevención Externa Laboral XXI 
SA per a la prestació del servei d’acti-
vitat preventiva integral, que inclou les 
següents disciplines preventives: 
– Seguretat en el treball. 
– Higiene industrial. 
– Ergonomia / psicosociologia aplicada.
– Medicina del treball. 
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Com cada any, el MACBA ofereix al  
seu personal la possibilitat de fer-se la  
revisió mèdica. Durant l’any 2020 l’han  
fet 38 treballadors. 

• Vigilància salut: Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA).

El MACBA contracta l’empresa Epi-
crisi Consultors Sanitaris S.L. per a la 
prestació del servei de direcció mèdica 
vinculada als protocols, formació i d’al-
tres temes relacionats amb els DEA. 
Actualment el MACBA té dos DEAS i 
vuit persones de la plantilla formades 
per a poder actuar en cas d’emergèn-
cia mèdica. 

• Lliurament d’equips de protecció 
individual (EPI).

En relació al lliurament d’EPIS, s’ha 
lliurat el següent material: 

• Formació Preventiva
Durant el 2020, tenint present les ne-

cessitats dels diferents departaments, 
el MACBA ha gestionat les següents 
formacions:

Equip de protecció individual Departament Quantitat

Mascareta de protecció 
respiratòria quirúrgica

Tots 2.587

Mascareta respiratòria FFP2 Tots 978

Ulleres de seguretat (SF201AF) Audiovisuals, 
Publicacions i Registre

3

Calçat de seguretat (S1P) Registre 1

Temàtica curs Centre formador Assistents Data inici Data fi Durada

PRL específic covid-19 lloc 
de treball 

Servicio de Prevención 
Externa Laboral XXI S.A.

81 04/06/2020 21/10/2020 1h 

PRL específic lloc de treball 
- inicial

Servicio de Prevención 
Externa Laboral XXI S.A.

4 09/07/2020 21/10/2020 1h 30’
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COL·LABORACIÓ AMB 
BARCELONA ACTIVA
El MACBA ha participat en la convocatòria 
de projectes integrals amb contractació 
(PICs) que formen part de l’estratègia per 
l’ocupació de Barcelona 2016-2020. Es 
tracta de convocatòries que fa l’Ajuntament 
de Barcelona a través de Barcelona Activa 
dirigides a persones que estan a l’atur, 
col·lectius en situació de vulnerabilitat i 
amb perfils competencials baixos, de for-
ma que el projecte suposa una oportunitat 
de creixement professional i la millora com-
petencial de les persones contractades. 
S’han prioritzat, entre d’altres, projectes 
innovadors i amb impacte social, com és 
el cas del projecte de transformació digital 
que ha presentat el MACBA.

En relació amb la convocatòria 2020 
hem acollit nou documentalistes digitals 
que han estat col·laborant en els departa-
ments d’Arxiu, Biblioteca, Registre, Progra-
mes Públics, Sostenibilitat, Comunicació 
i Públics. En total nou persones que han 
estat un any o sis mesos amb nosaltres, 
amb resultats molt satisfactoris a nivell 
global, tant per al MACBA com per a les 
persones contractades.

12.3. 
Tecnologia

ACCELERACIÓ DE LA 
DIGITALITZACIÓ
L’any 2020 s’ha posat en evidència la 
importància de la inversió en tecnologia i 
la digitalització dels processos de treball. 
La pandèmia causada per la covid-19 
ha marcat una enorme acceleració de la 
digitalització de la cultura a tots els nivells, 
i per al MACBA no ha estat menys. L’es-
tratègia digital que el MACBA ha portat 
a terme durant els darrers anys, i que 
quedava reforçada en l’Estratègia 2022 
sota el paraigües del repte estratègic del 
«MACBA digital», ha estat fonamental per 

poder superar els canvis urgents derivats 
de la situació excepcional a partir del 13 de 
març. En aquesta línia, el 13 d’octubre ha 
estat aprovat el cofinançament per part de 
la Generalitat de Catalunya d’un projecte 
presentat el desembre del 2019 anomenat 
«Pla de transformació digital del MACBA 
per a apropar l’art contemporani a la ciu-
tadania», un projecte plurianual que dona 
cobertura a projectes iniciats el 2014 i que 
es desenvoluparan fins al 2023.

L’aposta per la mobilitat que el museu 
ja ha dut a terme els darrers anys i, per 
tant, l’existència d’aquesta base sòlida, 
ha permès desplegar una sèrie d’eines 
de manera àgil. De la mateixa manera, la 
posada en marxa de la nova web en la qual 
s’ha estat treballant en els darrers anys 
ha estat clau per poder desplegar part de 
l’activitat en línia. És per això que un dels 
eixos fonamentals de l’any 2020 en relació 
amb la tecnologia ha estat l’adaptació al 
treball a distància i l’activitat en línia, i ha 
obligat a potenciar al màxim la mobilitat i el 
treball en equip de forma àgil i segura fora 
del museu. Per tant, ha estat necessari dur 
a terme un pla de xoc per a desplegar una 
sèrie d’eines que han permès que tots els 
i les professionals del museu hagin pogut 
treballar des del domicili. 

En aquest sentit podem destacar els 
següents punts: 

• Acceleració del desplegament d’eines 
existents. El desplegament de les eines 
de Microsoft 365 per al treball en línia, 
com ara grups d’Office 365, llocs webs 
amb repositori de fitxers per equips 
de SharePoint, l’eina de treball per 
equips i projectes Teams, que inclou, 
entre d’altres, xat, accés a fitxers, 
videoconferència i esdeveniments 
en viu, s’han accelerat i s’ha posat en 
marxa d’un dia per l’altre.

• Posada en marxa de nous serveis interns. 
També s’ha dut a terme el desplegament 
dels serveis de xarxa privada virtual 
(VPN en les seves sigles en anglès) per 
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tal que tots els professionals del museu 
poguessin connectar-se als recursos de 
la xarxa privada del MACBA des de fora 
del museu.

• Acceleració de la posada en marxa 
d’eines que permeten els tràmits dels 
ciutadans de manera electrònica 
(proveïdors i candidats). Inclou la 
posada en marxa d’eines d’administració 
electrònica que permeten tràmits en 
línia com e-notum o el sobre digital de 
l’AOC per a la licitació electrònica, i la 
posada en marxa d’una nova plataforma 
per al registre electrònic de documents 
i per a la gestió 100% telemàtica dels 
expedients de contractació de personal. 

• Inversió en equipament mòbil. Un 
70% de la plantilla del museu ja 
disposava d’equips portàtils per poder 
treballar des de fora del museu o amb 
mobilitat dins el propi museu (sales 
d’exposicions, magatzems, oficines...). 
A la resta de professionals, fins ara, 
no els havia calgut un equip portàtil 
ja que el tipus de feina era totalment 
presencial i en un únic lloc d’oficina. 
Molts d’aquests perfils s’han hagut de 
reconvertir i s’han adquirit, configurat 
i distribuït nous equips, amb la 
qual cosa, a dia d’avui, el 90% dels 
professionals del MACBA disposen 
d’ordinador portàtil. 

• Eines de videoconferència. S’ha 
dotat la sala de juntes i de reunions 
d’equips professionals per a 
videoconferència que integren pantalla 
4k, micros i altaveus i que permeten 
videoconferències de qualitat amb 
grups de persones a la mateixa sala. 
Aquests equips s’han integrat amb 
les plataformes de videoconferència 
Zoom, Teams i Webex.

• Adaptació de les activitats presencials 
al format a distància. Cal destacar 
també la feina de transformació 
necessària per adaptar activitats 
públiques, que són eminentment 
presencials, a aquesta nova realitat. 

En aquest sentit molts dels programes 
públics del museu s’han hagut de 
transformar per poder dur-los a terme 
de manera descentralitzada i amb 
l’assistència del públic des de casa. 
Tot i així, s’han cercat i desplegat les 
eines de videoconferència i webinar 
necessàries que han permès continuar 
oferint serveis importants, com 
ara la interpretació de llengües, la 
subtitulació i traducció a la llengua  
de signes així com la participació  
del públic.

• Adaptació de la producció d’activitats 
a la nova situació. D’altres tasques 
més directament relacionades amb els 
muntatges, desmuntatges i tasques 
de conservació preventiva de les 
exposicions també s’han vist afectades 
a causa a les restriccions per viatjar 
i, en general, per sortir de casa en 
els moments de confinament més 
estricte. Així doncs, figures com les 
dels correus que viatgen per supervisar 
els muntatges i desmuntatges 
d’obres d’art o les dels conservadors 
i conservadores del museu que 
fan revisions a les exposicions en 
curs, s’han hagut de transformar en 
correus i conservadors/conservadores 
«virtuals», de manera que el personal 
del museu s’ha mogut per les sales 
amb trípodes, càmeres i equips de 
videoconferència fent les diferents 
tasques mentre el correu/conservador 
les podia anar supervisant.

Tot i la situació de treball a distància, el des-
plegament de totes aquestes eines abans 
esmentades ha permès que s’hagin pogut 
dur a terme amb relativa normalitat d’altres 
projectes ja previstos com son: 

• La primera fase de la implantació 
d’una nova plataforma d’intel·ligència 
de negoci (Business Intelligence) 
on s’han configurat, per una banda, 
l’estructura d’uns primers informes 
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amb indicadors de visitants i, per 
l’altra, d’expedients de contractació. 
Aquest informes s’actualitzen 
diàriament i beuen directament de 
les fonts de dades originals sense 
cap tipus de preparació prèvia de les 
dades. En properes fases s’afegiran 
més fons de dades i s’incorporarà una 
capa intermèdia que tracti, prepari i 
homogeneïtzi totes les dades abans 
de carregar-les i tractar-les amb l’eina 
d’intel·ligència de negoci.

• Aquest any s’ha continuat donant suport 
al projecte del Repositori Digital del 
MACBA, pujant nous continguts del 
Fons Artístic i del Fons Documental. 
S’ha donat prioritat al banc d’imatges de 
Documentació i Arxiu, amb la pujada de 
més de 12.000 imatges d’identificació 
d’elements del catàleg que serveixen per 
nodrir les imatges que també fa servir la 
web. D’aquesta manera els resultats de 
les cerques que es fan sobre el catàleg a 
la web contenen imatge.2

Pàgina web del  
MACBA, 2020

Per a una informació més 
detallada, vegeu l’apartat 
7.6. d’aquesta memòria.
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• Durant el 2020, s’han realitzat 
també diversos treballs de millora 
i optimització de la plataforma en 
línia de venda d’entrades. Destaca 
l’activació de la reserva d’entrades 
amb diferents gratuïtats que fins ara 
només es podien aconseguir a la 
taquilla, o l’habilitació de la reserva a 
través de franges horàries per tal de 
facilitar el control d’aforament derivat 
de les mesures de seguretat contra la 
covid-19. Així mateix, s’ha renovat el 
disseny dels comprovants electrònics 
que reben els visitants que compren 
la seva entrada a través de la venda en 
línia, amb informació rellevant per a la 
seva visita física al museu. S’ha activat 
també una enquesta en línia que recull 
l’opinió dels nostres usuaris després 
de la seva visita, així com els seus 
interessos, queixes i suggeriments, 
posant un especial èmfasi en la seva 
valoració de les mesures adoptades 
contra la covid-19. 

PLA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL 
DEL MACBA PER APROPAR 
L’ART CONTEMPORANI A LA 
CIUTADANIA
El 13 d’octubre del 2020, l’OSIC (Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural de la Gene-
ralitat) ha aprovat la subvenció sol·licitada 
de fons Feder al desembre del 2019 per al 
cofinançament del «Pla de transformació 

digital del MACBA per a apropar l’art con-
temporani a la ciutadania». Els esmentats 
fons Feder han estat reassignats a la cober-
tura de despeses sanitàries derivades de 
l’emergència sanitària de la covid-19 i han 
estat substituïts per una nova convocatòria 
d’ajusts procedents del Fons de Contingèn-
cia de la Generalitat. L’import de l’esmentat 
finançament és de 900.771,62 € per al 
finançament del 50% del projecte iniciat 
el 2014 i que acabarà al 2023. Aquest 
projecte s’alinea, molt especialment, amb 
l’eix estratègic d’avançar cap a «Un museu 
més accessible a audiències diverses» que, 
tal com s’expressa en el document Estratè-
gia 2022, «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 de “captar” 
sinó d’“implicar” les persones i els col·lec-
tius en les dinàmiques del museu». Amb els 
fonaments digitals ja consolidats gràcies 
als esforços de digitalització dels darrers 
anys, posa el focus en la connexió amb els 
públics i usuaris i en l’accés als continguts. 
La digitalització dels fons continua, però 
ara orientada a obrir l’accés en línia. El pla 
es concreta en sis actuacions que faciliten 
aquesta orientació als usuaris, incloent tant 
projectes de continuïtat com de renovació 
o d’adquisició de noves eines:

(8) CRM

(7) Eina de venda 
d’entrades

(1) Digitalitzar el
patrimoni artístic i
el fons documental

(2) Fotografiar les obres
de la Col·lecció

Catalogar i introduir
a l’eina de gestió de

col·leccions i al
Repositori Digital

(6) Web

Catàleg Biblioteca

(3) Nou programari de 
gestió d’imatges

(4) Nou programari de 
gestió de col·leccions

(9) Eines de
monitorització

(5) Nou programari del 
catàleg de la Biblioteca
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1. Continuació de la digitalització del 
Fons Històric i del Fons Artístic (1) per 
millorar la seva conservació, garantir-ne 
l’accessibilitat i potenciar-ne la difusió 
per a tots els públics, sempre tenint en 
compte l’acompliment dels aspectes 
jurídics derivats. En paral·lel, continua-
ció de la documentació fotogràfica de 
gran part de les obres de la Col·lecció 
MACBA (2), i implantació d’un sistema 
de gestió del banc d’imatges (3). Aquest 
fons s’emmagatzema en el Repositori 
Digital i s’obre al públic a través de la 
web i altres plataformes disponibles.

2. Canvi del programari de gestió de 
col·leccions (4) i del catàleg de Bibliote-
ca (5): posada en marxa d’una nova eina 
de catalogació i gestió de les col·lec-
cions pròpies i alienes amb l’objectiu de 
facilitar-ne també la posterior difusió. 
Per tant, aquesta eina ha de ser inte-
roperable i ha de facilitar l’accés tant 
intern com extern. 

3. Nou lloc web dissenyat amb criteris 
actuals d’usabilitat i accessibilitat (6), 
centrat en els usuaris i dirigit a un públic 
ampli, que es vol fer créixer. En aquest 
nou lloc web s’integra tota la informació 
del Repositori Digital que és possible 
difondre en funció dels drets d’autor. La 
nova web s’integra també amb les eines 
de gestió de la relació amb els visitants 
(CRM), venda d’entrades i monitorizació. 
Els continguts conflueixen a la web per a 
ser accessibles al públic.

4. Nou sistema de gestió de la relació amb 
els visitants (CRM) (8) amb orientació 
a l’usuari (B2C). Permet centralitzar i 
gestionar totes les dades de contactes 
del museu en una interfície fàcilment 
usable per l’equip. És una eina clau 
per recollir i segmentar els contactes, 
i per després oferir comunicacions i 
recomanacions personalitzades. Actua 
com un sistema de creació i gestió de 
campanyes multicanal, ja que permet 
l’automatització de les accions de co-
municació digital (com l’e-mail màrque-
ting, SMS, xarxes socials, missatges web 
i pàgines d’aterratge (landing pages), 
per a la construcció de recorreguts de 
l’usuari (customer journeys) dinàmics, la 
creació de formularis i la valoració dels 
contactes (lead scoring).

5. Optimització del sistema de venda d’en-
trades i reserva d’activitats (ticketing) 
(7), i integració en el CRM. Actua com a 
eina de màrqueting relacional, adequant 

el diàleg segons l’usuari i identificant les 
seves preferències i usos prioritaris.

6. Nou sistema de monitorització de dades 
sobre els visitants (9), que ajuda a 
personalitzar la comunicació i orientar 
activitats i experiències en funció dels 
seus interessos (Business Intelligence). 
És una plataforma accessible, ràpida  
i fiable que permet obtenir dades 
analítiques i generar quadres de coman-
dament. Aporta coneixement sobre 
els visitants a través de l’anàlisi de les 
dades procedents de les diferents fonts 
d’informació existents (CRM, web, ticke-
ting, sistema de gestió, xarxes socials i 
Repositori Digital).

Es tracta d’un projecte transversal que tra-
vessa l’organització, on la tecnologia té un 
paper rellevant al servei del ciutadà.

12.4. 
Compra responsable

CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE
El 2020 ha estat un any especial en què 
el MACBA, com la resta de la societat, 
ha experimentat vivències noves i en què 
ha hagut de repensar-se i redefinir-se en 
múltiples àmbits. Pel que fa a la contrac-
tació, aquesta s’alinea amb els eixos prio-
ritaris d’actuació: la gestió de les mesures 
per preservar la salut i l’estabilitat laboral 
dels treballadors i dels proveïdores de 
serveis al MACBA, així com per recolzar 
el sector artístic.

En relació amb la preservació de la sa-
lut, seguint les normatives estatals, autonò-
miques i locals, amb mesures preventives, 
de protecció i organitzatives amb motiu de 
la covid-19, s’han suspès els contractes no 
essencials durant els períodes d’aturada de 
l’activitat fins que les condicions sanitàries 
han permès aixecar la suspensió. Per als 
serveis essencials que han tingut conti-
nuïtat presencial al museu, necessaris per 
mantenir les condicions de seguretat de les 
persones, materials i espai públic (segure-
tat, neteja parcial, manteniment, etc.), s’ha 
requerit el pla de contingència de l’empresa 
per a garantir la seguretat dels treballadors. 
També s’ha fet un seguiment exhaustiu de 
la disposició del pla de contingència per 
part de les empreses, professionals i col·la-
boradors proveïdors de serveis prestats 
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fora del MACBA, i s’ha promogut la presta-
ció de serveis a distància facilitant i adap-
tant els encàrrecs, amb l’objectiu d’evitar al 
màxim els desplaçaments. 

Respecte a la preservació de l’estabilitat 
laboral, s’ha promogut el manteniment de 
les plantilles que presten serveis periò-
dics (neteja, atenció al públic, seguretat) a 
través del pagament d’indemnitzacions a 
les empreses, segons el Decret d’Alcaldia 
de 23 de març del 2020, pel qual s’estableix 
el règim i el procediment per al càlcul de la 
indemnització als contractistes del sector 
públic municipal, amb la condició que les 
empreses mantinguessin les plantilles i 
evitar els acomiadaments.

El MACBA ha tingut molt present la 
necessitat de recolzar el sector artístic i per 
això ha pres mesures per mitigar l’impacte 
de la crisi en les condicions d’execució i 
contractació dels serveis artístics, man-
tenint i adaptant els encàrrecs ja compro-
mesos perquè es poguessin realitzar a 
distància; planificant noves dates per a les 
activitats ja compromeses; adaptant els 
nous encàrrecs a tasques realitzables a 
distància i, sobretot, buscant fórmules per 
evitar les cancel·lacions. A més, s’ha signat 
un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona 
amb una dotació econòmica de 600.000 € 
on es regulen els termes de la col·laboració 
entre l’ICUB i el MACBA per tal d’impulsar 
una línia de suport a la creació artística que 
enriqueixi els fons dels museus públics de 
la ciutat i que ha de servir per donar suport 
al teixit cultural.

Amb tot això, el MACBA ha adjudi-
cat durant l’exercici 2020 un total de 
6.261.416,35 € (IVA inclòs) en 2.210 
contractes.

La tipologia predominant continua essent, 
amb diferència, la contractació de serveis, 
que incrementa el seu pes relatiu en quatre 
punts percentuals, mentre que la d’obres 
el redueix en sis. Les obres han tingut un 
paper residual durant el 2020 a causa a les 
circumstàncies sanitàries, que han limitat 
les execucions presencials. 

Respecte al procediment d’adjudicació, 
pràcticament la meitat (49%) de la con-
tractació del MACBA es realitza mitjançant 
concurs públic: el 42% de l’import per lici-
tacions i el 7% per contractacions basades 
en acords marc. El 51% restant es realitza 
mitjançant adjudicació directa. 

El pes de la contractació menor sobre 
el total ha disminuït dos punts percentuals 
respecte al 2019, que ha passat del 53% 
del 2019 al 51% aquest any. Tot i ser subtil, 
es manté la tendència a la baixa d’aquest 
procediment en els últims anys. L’aturada 
de l’activitat deguda a la covid-19 i els can-
vis que aquesta ha provocat en la progra-
mació fan que el 2020 no pugui ser un any 
representatiu respecte a les compres. En 
qualsevol cas, les dades del 2020 mostren 
l’aposta del MACBA per anar substituint les 
adjudicacions directes per adjudicacions 
mitjançant concurs. 

Les tretze licitacions adjudicades el 
2020 han seguit el procediment obert. 

2020

Import adjudicat  
(IVA inclòs)

6.261.416,35 €

Número de contractes 2.210

Subministres 718.826,5605

Serveis 5.417.134,393 €

Obres

0 1,500,000 € 3,000,000 € 4,500,000 € 6,000,000 €

Concessió de serveis

103,675,4

Composició per tipus de compres

Menors

Licitacions

Basats en 
acord marc

Composició per procediment d’adjudicació

0 4.000.0002.000.000

2.624.486,40 €

3.188.836,6155 €

426.313,34

Concurs obert   
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Pel que fa al nombre de contractes, dels 
2.210 contractes adjudicats el 92% són 
contractes menors, malgrat que el seu 
impacte econòmic només representa el 
51% del total.

L’import mitjà per procediment és el 
reflex de la contractació tipus del MACBA  
i mostra, amb el baix import mitjà dels con-
tractes menors, el caràcter productor del 
museu, que produeix les seves exposicions 
i activitats.

En la seva contractació, el MACBA aplica 
les instruccions tècniques de contractació 
de l’Ajuntament de Barcelona i, en con-
cret, la Instrucció tècnica per a l’aplicació 
de criteris de sostenibilitat en les exposi-
cions, que estableix criteris concrets de 
sostenibilitat respecte al disseny, produc-
ció, muntatge i desmuntatge i instal·lació 
o reposició dels diferents elements de 
l’exposició; els materials i elements d’il·lu-
minació; transport i embalatge dels dife-
rents elements de l’exposició; elements de 
comunicació i neteja. 

A part de les mesures que s’apliquen per 
mitjà de les instruccions tècniques, durant 
el 2020 s’han incorporat a les licitacions les 
següents mesures socials i ambientals:

Import mitjà 2020

Menors 1.573 €

Concurs obert 203.558 €

Compromís de gestió de residus.

Introduir l’ús d’articles i materials ecològics en les  
activitats associades al servei de cafeteria: vaixella,  
coberteria i parament de taules.

Promoció del reciclatge de productes.

Origen i qualitat dels productes: introduir aliments bàsics  
i manufacturats d’agricultura ecològica i/o comerç just,  
productes de temporada i de proximitat.

Mesures socials

Mesures ambientals

Pressupost màxim de licitació desglossat en costos  
directes i indirectes.

Valoració del preu inferior al 35%.

Pagament del preu a les empreses subcontractades.

Exclusió d’oferta anormalment baixa per incompliment 
d’obligacions socials o ambientals.

Acreditació de pagament en termini a les empreses 
subcontractades.

Conciliació del temps laboral, personal i familiar.

Compliment de les normes sociolaborals.
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12.5. 
Transparència

El MACBA té, des de fa anys, un important 
compromís institucional amb la transparèn-
cia i el bon govern amb l’objectiu, d’una 
banda, de posar a disposició dels seus 
usuaris i la societat en general informació 
rellevant i de qualitat sobre la institució i, de 
l’altra, fixar estratègies i avaluar-ne el grau 
de compliment. 

En aquest sentit, el 2020 el MACBA ha 
publicat al seu portal de transparència la 
Política de direcció, gestió i procediments 
de la Col·lecció MACBA, que defineix les 
bases generals de l’adquisició de noves 
obres d’art per a la Col·lecció del museu, del 
préstec de les obres existents i del manteni-
ment i control en general, amb l’objectiu de 
constituir unes col·leccions coherents i que 
serveixin als objectius generals del museu 
i als programes d’actuació. La publicació 
d’aquesta política és un pas important en el 
procés de transparència del MACBA per-
què mostra a la ciutadania el funcionament 
d’una de les activitats centrals del museu, 
incloent com hi participen els diversos 
agents implicats, com la Fundació MACBA i 
la Comissió assessora, i quins són els crite-
ris de selecció de les obres.

Entenent que les compres públiques 
són un element important generador de 
canvis socials i ambientals i que forma part 
de la responsabilitat del MACBA difondre 
les mesures que es promouen des de l’àm-
bit públic en aquest sentit, durant el 2020 
s’ha redactat la Política de compres, amb 
la previsió de publicar-la durant el 2021, 
que pretén mostrar els principis i criteris 
del MACBA a l’hora d’adquirir productes 
i serveis d’una manera més sostenible. 
Aquest document anirà seguit de la Guia 
de compres, en la qual es detallaran els 
procediments que segueix el MACBA en 
les seves compres amb l’objectiu que tant 
l’equip del museu com els seus proveïdors 
coneguin els criteris concrets i les metodo-
logies que s’empren. 

Pel que fa al dret d’accés, durant el 2020 
no s’ha rebut cap petició d’accés a la infor-
mació pública de la qual el MACBA disposa.



16
8

M
em

òr
ia

 M
A

C
B

A
 2

02
0

16
8

13
Responsabilitat 
social

Vista de l’exposició  
Fina Miralles. Soc totes 
les que he sigut, 2020.  
Foto: Roberto Ruiz
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Governança oberta a la ciutadania i als grups d’interès del museu / Compromís i diàleg amb els nostres  
grups d’interès / Treball transversal i col·laboratiu en termes de sostenibilitat / Transparència

Més enllà de la nostra missió de conservar 
i difondre el patrimoni artístic i cultural 
per a la societat actual i les generacions 
futures, durant el 2020 el MACBA ha con-
tinuat la implantació de polítiques pròpies 
de responsabilitat social, integrant un 
component de sostenibilitat i regeneració 
a les dinàmiques habituals de treball per 
aconseguir un museu més responsable i 
obert cap a l’entorn. 

Tot l’equip del museu està implicat en 
aquesta tasca, que va començar el 2017 
i es va formalitzar el 2019 amb la consti-
tució de la Taula de responsabilitat social 
(formada pels mediadors del museu per a 
cada grup d’interès: medi ambient, equip, 
proveïdors, aliances, societat, Consorci i ad-
ministracions, sector educatiu, mitjans de 
comunicació, usuaris i comunitat artística).

Durant aquests tres anys s’han treballat 
les accions definides al pla de treball del 
projecte, dins de les set àrees prioritàries 
de l’Estratègia 2022 en matèria de Respon-
sabilitat social: accessibilitat, ambient de 
treball, compra responsable, comunitats, 
experiència de l’usuari, sistema de res-
ponsabilitat social i sostenibilitat. El 2020, 
donant per conclòs el primer cicle d’implan-
tació, es va portar a terme la primera ava-
luació del projecte, analitzant el progrés de 
les accions i l’impacte sobre l’equip i també 
sobre l’entorn, en totes les dimensions de la 
sostenibilitat (social, ambiental, econòmica, 
laboral i de bon govern). A partir d’aquesta 
avaluació, es van definir els nous objectius 
per al segon cicle del projecte.

En matèria de sostenibilitat, hem man-
tingut el nostre compromís amb l’agenda 
2030, incorporant els objectius de desenvo-
lupament sostenible (ODS) de les Nacions 
Unides al nostre dia a dia, amb la implicació 
de totes les àrees del museu. S’ha consoli-
dat el grup de treball transversal de soste-
nibilitat i s’han portat a terme formacions 
molt diverses, entre les quals cal destacar la 
sessió de Yayo Herrero sobre ecofeminisme 
amb tot l’equip del MACBA, com a inici de 

l’elaboració del nostre primer pla d’igualtat; 
o les jornades específiques sobre sostenibi-
litat en el sector MICE (Meeting, Incentives, 
Conventions, and Exhibitions), centrades en 
la nostra activitat de lloguers d’espais.

A més, el 2020 hem renovat el distintiu 
d’adhesió al Compromís Biosphere de tu-
risme sostenible de Barcelona que vam re-
bre el 2019. En els requisits necessaris per 
a aquesta renovació s’ha posat un especial 
interès en la sostenibilitat de la gestió de la 
pandèmia en les organitzacions.

13.1. 
Compromisos amb  
els grups d’interès

És objectiu prioritari del MACBA complir 
amb els compromisos d’obertura i relació 
amb el seu entorn establerts al Codi ètic.  
A causa de la pandèmia, i coincidint amb 
el 25è aniversari del museu, s’han prioritzat 
les accions amb les nostres comunitats 
més properes i s’ha reconfigurat el pla de 
diàleg amb els grups d’interès, adaptant-lo 
a les complicades circumstàncies que hem 
viscut aquest any. 

• Compromís cap a l’equip. S’ha reforçat 
l’acompanyament a les persones, 
fomentant la conciliació i dotant l’equip 
de nous canals per millorar la comu-
nicació. Entre moltes de les accions 
dutes a terme, cal destacar la consulta 
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sobre l’experiència viscuda durant el 
confinament i les millores de les eines 
informàtiques i d’ergonomia.1

• Compromís amb la comunitat artís-
tica. El 2020 el MACBA ha preparat 
i presentat per als propers anys una 
programació amb una bona represen-
tació de produccions amb artistes, 
col·leccionistes i comissaris locals (Ac-
ció, Fina Miralles, Ignasi Aballí, Col·lec-
ció Rafael Tous, Plaga, entre d’altres). 
També s’han reforçat les relacions i 
col·laboracions amb altres institucions 
i entitats per a coproduccions, resi-
dències per a artistes i investigadors, 
projectes educatius, préstecs d’obres 
i materials de producció, així com per 
a l’intercanvi de coneixement. Per una 
altra banda, en el marc del context 
marcat per la pandèmia, el MACBA 
ha tingut molt present la necessitat 
de recolzar el sector artístic des de la 
institució i per això ha pres mesures 
per mantenir i adaptar els encàrrecs ja 

compromesos per tal que es pogues-
sin realitzar a distància; s’han progra-
mat noves dates per a les activitats ja 
compromeses; s’han adaptat els nous 
encàrrecs a tasques realitzables a dis-
tància i, sobretot, s’han buscat fórmu-
les per a evitar les cancel·lacions.2

• Compromís amb els nostres proveï-
dors. S’ha redactat la nostra pròpia 
política de compra responsable, que 
estableix els principis i criteris per a 
adquirir productes i serveis de manera 
més sostenible. A partir d’aquest docu-
ment, durant els propers anys i conjun-
tament amb els proveïdors, es revisa-
ran els procediments de compres.

Ja des del 2019 s’estan seleccionant 
per a diversos serveis (impressió, ser-
veis gràfics, tintoreria, gestió de residus) 
proveïdors alternatius del nostre entorn 
amb centres especials de treball.3

• Compromís amb les persones visitants 
i usuàries del museu, la Biblioteca 
i la botiga. S’ha establert un pla de 

MACBA
Grups 

d’interès

Usuaris
Administracions  

i consorci

Aliances

Comunitat 
artística

Sector 
educatiu

Societat

Equip

Medi ambient
Mitjans de 

comunicació

Proveïdors

1. Per a més informació 
vegeu l’apartat 12.2 
d’aquesta memòria. 

2. Per a més informació 
vegeu els capítols 3, 4  
i 6 d’aquesta memòria. 

3. Per a més informació 
vegeu els apartats  
12.4. i 12.5. d’aquesta 
memòria.
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contingència per a la gestió dels efectes 
de la pandèmia sobre la nostra activitat 
que garanteix la seguretat i la bona 
experiència de la visita en les noves 
condicions sanitàries. Paral·lelament, 
s’ha estructurat el nostre servei 
d’atenció al públic segons la norma 
UNE EN 302002, que contempla 
tots els aspectes implicats en la 
visita (des de la cerca d’informació i 
l’adquisició d’entrades, passant per tota 
l’experiència al museu, fins a l’atenció 
postvenda, l’anàlisi de satisfacció i la 
fidelització del públic). Durant el 2020 
s’ha portat a terme el diagnòstic inicial, 
que ha estat molt positiu, i durant 
2021 i 2022 està previst realitzar la 
implantació de la norma.4

• Compromís amb el sector educatiu i 
amb el sector cultural. S’han reforçat 
les col·laboracions que ja s’estan 
portant a terme, adaptant-nos a la 
nova situació i trobant nous canals de 
comunicació i noves formes de treball 
conjunt.5

A més, el MACBA continua partici-
pant com a museu pilot en el projecte 
del Baròmetre Social dels Museus, que 
el Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya desenvolupa per 
mesurar l’impacte social col·lectiu dels 
museus catalans.

Compromís amb els mitjans de co-
municació. El Departament de Premsa 
del MACBA, en un context de pandè-
mia i de teletreball generalitzat, ha fet 
un salt enorme en l’ús de eines infor-
màtiques per tal de facilitar el treball 
dels periodistes. En aquest sentit, se’ls 
ha facilitat entrevistes a distància a 
través de diverses plataformes, se’ls ha 
avançat la informació (dossiers em-
bargats) sempre que s’ha pogut i, per 
descomptat, les rodes de premsa s’han 
dut a terme en grups molt reduïts i, fins 
i tot, de manera individual.6

Compromís amb la ciutat de Barce-
lona i el barri del Raval. Durant el 2020, 
en el context de la pandèmia, s’han 
reforçat les relacions de complicitat  
i treball en xarxa amb les institucions  

i els diversos actors socials de la ciutat, 
acostant-nos a les diferents realitats i 
perspectives, posant el museu al servei 
del barri, escoltant les necessitats que 
anaven sorgint i oferint/cedint espais i 
recursos. Tot i que les taules de treball 
programades per a formalitzar el diàleg 
amb el barri es van haver d’ajornar, la 
comunicació s’ha intensificat per portar 
a terme accions i projectes conjunts, 
propis o acollits.

Atesa la necessitat de les entitats 
de comptar amb espais més grans,  
el MACBA ha acollit activitats d’algu-
nes entitats del barri com ara el Casal 
dels Infants del Raval, el programa  
Rava[L]inks (formació vivencial per a 
joves del Raval), i l’espai Eamiss, que 
ofereix suport a la comunitat filipina.

Des del 2019, el MACBA forma part 
de la xarxa local per la sostenibilitat 
Barcelona + sostenible, juntament amb 
més de mil organitzacions comprome-
ses amb la sostenibilitat ambiental, so-
cial i econòmica, per construir col·lecti-
vament una ciutat responsable amb les 
persones i amb l’entorn. Com a membre 
de la xarxa, per exemple, el MACBA va 
participar en l’actualització dels estatuts 
de la Taula de sostenibilitat, un procés 
participatiu impulsat per l’Ajuntament 
de Barcelona.7

• Compromís amb el medi ambient. 
Continuant amb la implantació del 
sistema de gestió ambiental que es va 
configurar durant l’any anterior, 2020 
ha culminat amb l’obtenció del Distintiu 
de garantia de qualitat ambiental de la 
Generalitat de Catalunya, en la cate-
goria d’equipaments culturals: bibliote-
ques, museus i col·leccions. Aquesta 
distinció té definits uns criteris ambien-
tals estrictes relacionats amb la gestió 
de residus, estalvi i eficiència energèti-
ca, incorporació de sistemes d’estalvi 
d’aigua, criteris de compres de produc-
tes certificats amb etiquetes ecològi-
ques i criteris de mobilitat sostenible 
tant per als treballadors com per als 
usuaris, entre d’altres.8

4. Per a més informació 
vegeu els capítols 7 i 10 
i l’apartat 6.5. d’aquesta 
memòria. 

5. Per a més informació 
vegeu el capítol 6 
d’aquesta memòria. 

6. Per a més informació 
vegeu el capítol 8 
d’aquesta memòria. 

7. Per a més informació 
vegeu l’apartat 13.2. 
d’aquesta memòria. 

8. Per a més informació 
vegeu l’apartat 12.3. 
d’aquesta memòria.
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13.2. 
Projecte social

A més de les nombroses activitats del 
nostre Departament de Programes Públics 
i Educació9 amb les nostres comunitats i de 
les accions específiques en termes d’ac-
cessibilitat, cal destacar:

• Durant el 2020, el MACBA ha mantin-
gut el seu acord amb l’ONG Refugee 
Friendly, dedicada a generar llaços 
d’amistat entre locals i refugiats a tra-
vés de les seves aficions, que permet 
que refugiats que han arribat recent-
ment a Barcelona puguin gaudir de les 
activitats dels Amics del MACBA. 

• Black Barcelona és un espai per a la 
visibilització, el reconeixement i la tro-
bada de la comunitat afrodescendent, 
africana i aliats, per mitjà de diverses 
activitats literàries, teatrals, musicals, 
gastronòmiques o de moda. La col·la-
boració del MACBA amb Black Barce-
lona inclou activitats acollides i progra-
mació conjunta de manera regular. 

• El MACBA continua la seva aliança 
estratègica amb Barcelona Tech City 
per oferir visites al Raval a emprene-
dors que han arribat recentment a la 
ciutat i a les seves famílies per tal que 
coneguin l’oferta cultural del barri i del 
MACBA. Barcelona Tech City és una 
associació oberta al conjunt de l’eco-
sistema tecnològic local i internacional 
amb seu a Barcelona. 

• Metzineres. Entornos de cobijo para 
mujeres que usan drogas sobrevivien-
do violencias. És el primer programa 
integral de reducció de danys exclusiu 
per a dones i persones de gènere dis-
sident a Catalunya. Aquest procés de 
relació que iniciem conjuntament vol 
trobar un espai de confiança i com-
plicitat on el col·lectiu pugui conèixer 
i descobrir, en les estratègies de l’art 
contemporani, eines d’empoderament 
personal i col·lectiu.

13.3. 
Gestió ambiental

Una de les principals àrees de treball dins 
del projecte de responsabilitat social ha 
estat incorporar la sostenibilitat mediam-
biental en la producció i el desenvolupa-
ment de la nostra activitat i posar en relleu 
el treball que el MACBA, com a institució 
pública, ha estat desenvolupant sempre 
en relació amb l’optimització de processos 
i la gestió eficient dels recursos. Al no-
vembre del 2020, el MACBA va obtenir el 
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambien-
tal de la Generalitat de Catalunya, en la 
categoria d’equipaments culturals: biblio-
teques, museus i col·leccions. 

Entre les mesures ambientals adoptades el 
2020, cal destacar:

• El pla de millora de l’eficiència energè-
tica del MACBA. Tot i que la reducció 
d’activitat i mobilitat causada per la 
pandèmia ha portat la consegüent re-
ducció dràstica de la nostra petjada de 
carboni, s’ha continuat amb el nostre 
projecte de desplegament de mesures 
d’estalvi, renovació de tecnologies i 
millora de l’eficiència energètica, pel 
qual s’ha confirmat el cofinançament 
sol·licitat a l’OSIC (Oficina de suport a 
la iniciativa cultural de la Generalitat).

• Pla de mobilitat. Al gener del 2020 es 
va finalitzar la primera fase correspo-
nent a la mobilitat diària de la planti-
lla, on es recollien diverses mesures 
(fomentar mitjans de transport menys 
contaminants, flexibilitat horària i 
treball a distància, etc.) amb l’objectiu 
de reduir la nostra petjada de carbo-
ni. Irònicament i malauradament, al 

9. Per a més informació 
vegeu el capítol 6 
d’aquesta memòria.

https://www.refugeefriendly.org/
https://www.refugeefriendly.org/
https://barcelonatechcity.com/ca/partners/
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març la nostra mobilitat es va veure 
interrompuda i l’objectiu es va assolir i 
superar sense cap esforç. Les següents 
fases, relatives als viatges de treball i 
la mobilitat dels col·laboradors, que 
estava prevista per a 2020, es desenvo-
luparà entre 2021 i 2022. 

• Correus virtuals. Amb la suspensió de 
l’activitat causada per l’estat d’alarma, 
vam implantar una nova metodologia 
per a la supervisió del desmuntatge de 
l’exposició Takis per part dels prestadors 

i els responsables de l’exposició a la Tate 
Modern de Londres de manera virtual.

• Implantació del protocol de gestió  
de residus i incorporació de requisits 
i criteris de valoració als plecs per a 
contractació pública per promocionar 
la recollida selectiva de residus  
i el reciclatge.

• Substitució de productes i materials 
per altres més sostenibles: productes 
més eficients, de proximitat i/o amb 
certificació d’origen (alguns exemples: 

Activitat «Dibuixa, copia  
i distribueix», 2020.  
Foto: Isaac Sanjuan
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Consum de paper a les màquines impressores i fotocopiadores

vinils menys contaminants per a les 
exposicions, material d’oficina certifi-
cat, paper reciclat i/o d’origen certifi-
cat, etc.).

En el cas del paper, a més de la millo-
ra en la procedència del mateix, des de 
2014 es porta a terme una consciencia-
ció i control de consums que ha derivat 
en la següent evolució:

• Reducció de l’ús de plàstics d’un sol ús. 
Després d’eliminar els gots de plàstic 
de les oficines durant el 2019, el 2020 
s’han substituït les ampolles de plàstic 
per altres de vidre a les activitats.

• Continuació del nostre projecte d’eco-
nomia circular. Durant 2020 s’han inten-
sificat els esforços per racionalitzar els 
consums i allargar el cicle de vida dels 
elements (mobiliari, marcs, equipament 
audiovisual, etc.), organitzant la reutilit-
zació tant internament al museu com 
també col·laborant amb altres entitats 
de l’entorn (alguns exemples: préstec de 
peanyes per a un espectacle teatral a la 
Fira Mediterrània de Manresa, reutilit-
zació de marcs i vitrines d’exposicions 
anteriors a les exposicions del MACBA, 
préstec de vitrines per a una exposició a 
la Casa Elizalde, etc.). 

A la nostra programació, la preocupació 
per l’emergència climàtica i la relació entre 
les poblacions, la natura i el territori han 
tingut especial protagonisme en l’exposició 
del Centre d’Estudis i Documentació Plaga 
i la conversa «Estètica fòssil. Imaginaris de 
l’energia i crisi ecosocial».

Abans 2014

Color

b/n

Total

Abans 2018 Actualitat

110,000

82,500

55,000

27,500

0
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«L’invisible no es veu, però 
això no vol dir que no existeixi. 

Endinsar-se en l’invisible  
és fantàstic perquè aquest 

invisible es fa visible.»
— Fina Miralles a Parlem de... He sortit a escoltar el soroll de les  

fulles sota el pes del meu pas, conversa amb Maite Garbayo

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/parlem-fina-miralles-soc-totes-que-he-sigut.

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/parlem-fina-miralles-soc-totes-que-he-sigut
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Annexos

Inauguració de l’exposició 
Acció. Una història 
provisional dels 90, 2020. 
Foto: Miquel Coll
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Núm. 
de 
registre

Autor/s Títol Data Tècnica Dimensions Crèdit

5802 Clavé, Antoni Tríptic per a l’Ajuntament 
de Barcelona / Tríptic 
del 92

1991 Tècnica mixta i 
collage sobre tela

2 elements: 247 × 170 cm 
c/u: 1 element: 247 × 200 cm

Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de l’Ajuntament de 
Barcelona

5801 Guinovart, Josep La taula menorquina / 
Taula / La taula

1993 Tècnica mixta i 
collage sobre tela

240 × 296,5 × 17 cm Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de l’Ajuntament de 
Barcelona

5803 Tàpies, Antoni Vertical amb sabata 1987 Tècnica mixta sobre 
fusta

200 × 100 cm Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de l’Ajuntament de 
Barcelona

5800 Tàpies, Antoni Complement miraculós 2000-2004 Tècnica mixta i 
collage sobre fusta

275 × 600 cm Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de l’Ajuntament de 
Barcelona

5806 Posenenske, Charlotte Vierkantrohre Serie D 1967-2016 Reconstrucció. Acer 1a part: 50 × 92 × 50 cm 
2a part: 50 × 66 × 58 cm 
3a part: 50 × 46 × 50 cm 
4a part: 50 × 45 × 50 cm

Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. Dipòsit 
particular

5916 Esteban, Max de A Forest 2019 Vídeo monocanal, 
color, so, 23 min 38 s

23 min, projecció continuada Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA

5915 Esteban, Max de A Forest 2019 Serigrafia sobre 
paper

21 serigrafies: 29 × 21 cm c/u Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA

5805 Franke, Ivana Ubiety Unknown 2018 Construcció 
d’alumini amb 
monofilament, 
bombeta i control 
remot

Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA

5795 VV AA [carpeta Bombers de 
Barcelona]

2002-2019 Serigrafia, litografia 
i reproducció 
litogràfica offset 
sobre paper

21 elements 50 × 34 cm c/u Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació Bombers de 
Barcelona

5796 Marcelle, Cinthia 
Mata Machado, Tiago

Comunidade [Série B e o 
outro processo]

2016 Vídeo monocanal, 
color, so i animació 
en vídeo, 8 min 16 
s c/u

Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de Cleusa 
Garfinkel

5804 Aballí, Ignasi Enderroc 1996/2020 Pintures acríliques, 
papers d’empaperar, 
sòcol de fusta i pols

Dimensions variables Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5870 Laguillo, Manolo Barcelona, abril 2020 2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

20 fotografies:  
29,7 × 42 cm c/u

Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5787 Medina-Campeny, 
Xavier

Triangula 1962 Alumini 182 × 51 × 79 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5784 Medina-Campeny, 
Xavier

Construcció 111 1963 Alumini 145 × 30 × 30 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5785 Medina-Campeny, 
Xavier

Construcció 117 1963 Alumini 228 × 48 × 41 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5786 Medina-Campeny, 
Xavier

Construcció 16 1963 Alumini 225 × 21,5 × 48 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

ANNEX A
LLISTAT D’ALTES I BAIXES DE LA COL·LECCIÓ MACBA

ALTES
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5873 Miralles, Fina Fenòmens naturals 1973/2020 Projecció digital de 
diapositives

Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5912 Miralles, Fina Translacions. Deixada 
anar de cargols. 
Barcelona

1973/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

4 fotografies: 38 × 58 cm c/u Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5914 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals: l’aigua. Mirar 
el sol

1975/2019 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5874 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre amb 
personalitat humana

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

--- [foto no produïda] Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5875 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i altres 
elements naturals. Fang 
a les branques

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

28 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5876 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i altres 
elements naturals. 
Fruits de pedra

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5877 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i altres 
elements naturals. 
Fulles-plomes

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

28 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5878 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i l’home. 
A dalt de l’arbre

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5879 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i l’home. 
El penjat

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 28 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5880 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i l’home. 
Lligada a l’arbre

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 28 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5881 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i l’home. 
Paraules a l’arbre

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

4 fotografies:  
42 × 28,2 cm c/u

Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5882 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i l’home. 
Vestint l’arbre

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

2 fotografies: 42 × 28 cm c/u Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5883 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb el foc. Fer foc

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

2 fotografies: 42 × 42 c/u Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5884 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Caminar

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5885 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Fer un 
cigarret

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5886 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Fer una 
infusió

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5887 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Menjar

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

3 fotografies: 42 × 42 cm c/u Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5888 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Mirar

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista
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5889 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Prendre 
una infusió

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5990 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Rentar-se 
la cara

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5891 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Rentar-se 
les mans

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5892 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Tocar fusta

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5893 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Tocar fusta 
i pedra

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5894 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Tocar 
la carn

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5895 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Tocar la 
gàbia de l’ocell

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5896 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Tocar pedra

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5897 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Tocar terra

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5898 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals. El cos cobert 
de pedres

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

3 fotografies: 42 × 28 cm  c/u Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5899 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals. El cos cobert 
de sorra

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

5 fotografies: 42 × 42cm c/u Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5900 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals. El cos cobert 
de terra

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

4 fotografies:42 × 42 cm c/u Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5901 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals. El cos sobre 
l’herba

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

3 fotografies: 28 × 42 cm c/u Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5902 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals. Rebolcar-se a 
la sorra

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

1 fotografia: 28 × 42 cm; 2 
fotografies: 42 × 42 cm c/u

Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5903 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb l’aigua. El cos 
amb l’aigua del mar i 
la sorra

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

3 fotografies: 28 × 42 cm  c/u Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista
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5904 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb l’aigua. El cos 
dins del mar

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

1 fotografia: 42 × 42 cm; 2 
fotografies: 28 × 42 cm c/u

Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5905 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos humà amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Beure

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5906 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos humà amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Fumar

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5907 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos humà amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Parlar

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5908 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos humà amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Rentar-se 
les dents

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5909 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos humà amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Respirar

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5910 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos humà amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Tocar 
l’herba

1975/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 42 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5911 Miralles, Fina Standard 1976 Projecció digital de 
63 diapositives i 2 
impressions per raig 
de tinta sobre paper

2 fotografies: 60 × 40 cm c/u Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5872 Miralles, Fina Emmascarats 1976/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

6 fotografies «Emmascarats»: 
68 × 100 cm c/u; 4 fotografies 
del procés de treball:  
50 × 74 cm c/u

Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5913 Miralles, Fina Triangle, simbologia de 
poder i mort

1976/2020 Acció dins el cicle 
«Per matar-ho».  
Museu de Mataró. 
Amb Jordi Benito, 
Ferran Garcia Sevilla 
i Fina Miralles. 
Impressió per raig de 
tinta sobre paper

14 fotografies Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5871 Miralles, Fina El rastre de la sirena 2014/2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

60 × 80 cm Col·lecció MACBA. 
Consorci MACBA. 
Donació de l’artista

5861 Aballí, Ignasi Vitrinas CMYK 2011 Metacrilat, impressió 
digital i alumini

4 vitrines: 180 × 180 × 60 
cm c/u

Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5859 Arza, Mar Nada reiterada 2005-2008 Paper i águales 87 fulls: 18 × 11 cm c/u Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5860 Balseca, Adrián Suspensión I 2019 Vídeo digital, color, 
so, 5 min

Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5863 Espaliú, Pepe Vídeo de l’acció «El 
nido» (Arnhem, Holanda)

1993 Vídeo monocanal, 
color, so, 15 min

 Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5856 Garrido, Cristina Boothworks 2017 Vídeo digital, b/n, so, 
13 min 27 s

 Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5855 Llena, Antoni Sèrie SOS: senyals de 
fum des d’un subsòl

2018 Tècnica mixta sobre 
paper

40 dibuixos:  
25,4 × 36,8 cm c/u

Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5862 Mohaiemen, Naeem Two Meetings and a 
Funeral

2017 Instal·lació de vídeo 
de 3 canals, color, 
so, 85 min

 Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA
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5790 Rubio Juliana, Marcel Darrere aquestes 
escales ja està el mar

2019 Carbonet sobre tela 179 × 154 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5791 Rubio Juliana, Marcel El club de natació 2019 Carbonet sobre tela 210 × 246,5 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5792 Rubio Juliana, Marcel Per tant, llumenetes 2019 Carbonet sobre tela 100,5 × 81 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5858 Sallarès, Mireia Las muertes chiquitas 2006-2009 Vídeo monocanal, 
color, so,286 min 
44 s

Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5853 Sevilla, Soledad Sense títol 1969 Impressió sobre 
polièster

51 × 65 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5847 Sevilla, Soledad Sense títol 1969 Subratllador sobre 
reprografia

29,5 × 36 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5850 Sevilla, Soledad Sense títol 1969 Impressió sobre 
polièster

49,50 × 63,50 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5852 Sevilla, Soledad Sense títol 1975-1976 Tinta i llapis sobre 
paper mil·limetrat

57 × 76,50 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5851 Sevilla, Soledad Sense títol 1978 Tinta sobre paper 
vegetal

70 × 78 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5854 Sevilla, Soledad Sense títol 1978 Tinta sobre paper 
vegetal

70 × 78 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5849 Sevilla, Soledad Sense títol 1978 Tinta sobre paper 
vegetal

70 × 78 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5848 Sevilla, Soledad Sense títol 1978 Tinta sobre paper 
vegetal

70 × 78 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5843 Tres Francis Picabia 1992-1994 Imatge tractada 45 × 30 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5841 Tres Kafka 1992-1994 Imatge tractada 42 × 32 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5838 Tres The King of Silence 1997 Tècnica mixta 70 × 60 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5839 Tres El País vaciado – 29 
días de junio de 2005 
vaciados

2005 Diari troquel·lat  Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5840 Tres Mallarmé, Le Silence, le 
mystère précipité

2005 Gesso i acrílic sobre 
paper troquel·lat

146 × 105 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5842 Tres Sense títol ca. 2000 Guix, iman, plom 
i feltre

Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5845 Tres Borrador 2005 Plom, feltre i 
serigrafia

12 × 8 × 5 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA. 
Donació de Lorna Agustí

5844 Tres Tijeras para cortar el 
silencio

2006 Metall 43 × 20 × 2 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5837 Valcárcel Medina, 
Isidoro

La celosía 1972 Pel·lícula 16 mm 
transferida a vídeo 
digital, color, b/n, 
115 min i impressió 
offset sobre paper

Durada: 115 min.  
Cartell: 45 × 34,3 cm

Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA

5857 Sevilla, Soledad Sense títol 1975-1976 Tinta, retolador i 
llapis sobre paper 
vegetal

59 × 98,5 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA. 
Donació de l’artista

5793 Alvargonzález, Chema A la deriva 2005 Projecció de vídeo 
monocanal, color, 
so,6 min 13 s, 
altaveu i mirall

Mirall 120 × 240 cm Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art 
Contemporani
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5794 Alvargonzález, Chema Barcelona, 15.04.2007, 
registrando caminos 
sobre el mapa

2007 Quadern, tinta, 
fotografia i retalls

22 × 15 cm Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art 
Contemporani

5865 Canosa, Yamandú Inestable Eu 2019 Oli sobre tela 210,5 × 130,5 × 3,8 cm Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art 
Contemporani

5869 Coderch, Lúa Estil Internacional (Mur 
d’ònix)

2014 Inflable, impressió 
digital sobre PVC

310 × 586 × 20 cm Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art 
Contemporani

5868 Dauder, Patricia Calendar #4 (Home) 2018 Transfer sobre paper 60 × 41 cm Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art 
Contemporani

5867 Dauder, Patricia Finning 2019 Fang i cuir cremat 32 × 148 × 25 cm Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art 
Contemporani

5846 Güell, Núria Ayuda humanitaria 2008-2013 Materials diversos Mides diverses Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art 
Contemporani

5799 Pino, Lucía C. Pieza 2 Non-Slave 
Tenderness 113 1331 

2018 Metacrilat, escaiola, 
llautó i neó

Element de metacrilat: 150 
× 133 × 20 cm; element 
d'escaiola i metall: 110 × 102 
× 67 cm; element de llautó: 
100 × 61 × 35 cm

Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art 
Contemporani

5798 Pino, Lucía C. Pieza 3 Non-Slave 
Tenderness 113 1331 

2018 Llautó, metacrilat, 
escaiola i neó

Element de metacrilat: 
120 × 85 × 28 cm; element 
d'escaiola: 105 × 85 × 36 cm

Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art 
Contemporani

5797 Pino, Lucía C. Pieza 5 Non-Slave 
Tenderness 113 1331 

2018 Metacrilat, metall, 
llautó i neó

200 × 110 × 40 cm Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art 
Contemporani

5864 Ruiz, Francesc The Funhouse 2020 Impressió digital en 
b/n sobre paper

Dimensions variables Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art 
Contemporani

5866 Saladrigues, Mireia C. TXSSSIT! 2013 Vídeo monocanal, 
color, so, 10 min 42 
s i impressió per raig 
de tinta sobre paper

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional d’Art 
Contemporani

5807 Andreu, Núria Documentació sobre la 
trajectòria del col·lectiu 
Los Rinos

1985-1992 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

71 fotografies: 20 × 30 cm c/u 
38 fotografies: 30 × 20 cm c/u 
7 fotografies: 30 × 30 cm c/u

Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5830 Bautista, Consuelo 
Abril Ascaso, Oscar 
Sedcontra 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics] 
Tatú, Noel

Óscar Abril Ascaso + 
Sedcontra en «Jornadas 
Robespierre contra el 
Capitán Trueno (una 
aventura politípica 
y patibularia)», 
Pati Montcada 21, 
Barcelona. Organitza: 
Noel Tatú + La hiena 
ya no se ríe [Accidents 
Polipoètics]

1993 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia
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5819 Bautista, Consuelo 
Accidents Polipoètics 
[Rafael Metlikovez i 
Xavier Theros]

Accidents Polipoètics 
durant el recital 
«Polipoesia urbana de 
poble» al bar El Mirallet, 
Granollers

1991 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5834 Bautista, Consuelo 
Accidents Polipoètics 
[Rafael Metlikovez i 
Xavier Theros]

Accidents Polipoètics 
durant el recital 
«Polipoesia urbana 
de poble» al bar El 
Mirallet,Granollers 
(Barcelona)

1991 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5820 Bautista, Consuelo 
Accidents Polipoètics 
[Rafael Metlikovez i 
Xavier Theros]

Accidents Polipoètics 
durant el recital 
«Polipoesia urbana de 
poble» al bar El Mirallet, 
Granollers (Barcelona)

1991 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5818 Bautista, Consuelo 
Accidents Polipoètics 
[Rafael Metlikovez i 
Xavier Theros]

«Ponent somordo», 
presentació del 
número 8 de la 
revista Fenici (titulat 
«Audiopoètiques»), 
Reus (Tarragona)

1992 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5821 Bautista, Consuelo 
Accidents Polipoètics 
[Rafael Metlikovez i 
Xavier Theros]

Accidents Polipoètics 
recitant el poema 
«Nenecaca» al Festival 
de Poesia Sorpresa 
Europea, Sant Andreu 
Teatre, Barcelona

1993 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5825 Bautista, Consuelo 
Alcalde, Jaume 
Tatú, Noel 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics]

Jaume Alcalde 
durant les «Jornadas 
Robespierre contra el 
Capitán Trueno (una 
aventura politípica 
y patibularia)», Pati 
Moncada 21, Barcelona. 
Organitza: Noel Tatú + 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipètics]

1993 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5828 Bautista, Consuelo 
Baixas, Miquel 
Tatú, Noel 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics]

Miquel Baixas, «Homus 
Preocupatus», a les 
«Jornadas Robespierre 
contra el Capitán 
Trueno (una aventura 
politípica y patibularia)», 
Pati Montcada 21, 
Barcelona. Organitza: 
Noel Tatú + La hiena 
ya no se ríe [Accidents 
Polipoètics]

1993 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5817 Bautista, Consuelo 
C72-R

«Alí-dadá en 
acció. Epifanies 
paraparèmiques en 
evocació del lleidadà 
universal Arthur 
Cravan», Palau de la 
Virreina, Barcelona, en 
el marc de la mostra 
Arthur Cravan. Poeta i 
Boxador. Organitzat per 
Vicenç Altaió, Carles 
Hac Mor i Ester Xargay

1992 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5835 Bautista, Consuelo 
Casasses, Enric 
Tatú, Noel 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics]

Enric Casasses a «De 
reptiles y batracios, o 
una selección natural de 
experiencias poéticas 
evolutivas», Puerto 
Hurraco Sisters Bar, 
Barcelona. Organitza: 
Noel Tatú + La hiena 
ya no se ríe [Accidents 
Polipoètics]

1993 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia
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5833 Bautista, Consuelo 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics]

Veivi Gisus Urkestra a 
«De reptiles y batracios, 
o una selección natural 
de experiencias 
poéticas evolutivas», 
Puerto Hurraco 
Sisters Bar, Barcelona. 
Organitza: La hiena ya 
no se ríe [Accidents 
Polipoètics]

1993 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5832 Bautista, Consuelo 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics] 
Superelvis [Anki 
Toner, Meteo Giráldez, 
Raimon Aymerich]

Superelvis a «De reptiles 
y batracios, o una 
selección natural de 
experiencias poéticas 
evolutivas», Puerto 
Hurraco Sisters Bar, 
Barcelona. Organitza: 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics]

1993 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5823 Bautista, Consuelo 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics] 
Tatú, Noel 
Ignorant, Antón

Anton Ignorant a 
«Jornadas Robespierre 
contra el Capitán 
Trueno (una aventura 
politípica y patibularia)», 
Pati Moncada 21, 
Barcelona. Organitza: 
Noel Tatú + La hiena 
ya no se ríe [Accidents 
Polipoètics]

1993 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5836 Bautista, Consuelo 
La PAPA (Performers, 
Artistes i Poetes 
Associats) [Xavier 
Sabater, Rafael 
Metlikovec, Xavier 
Theros]

«Fiesta de la 
Polipoesía», bar Glaciar. 
La PAPA

1990 Fotografia a les sals 
de plata

30 × 40 cm Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5824 Bautista, Consuelo 
La PAPA (Performers, 
Artistes i Poetes 
Associats) [Xavier 
Sabater, Rafael 
Metlikovec, Xavier 
Theros]

«Fiesta de la 
Polipoesía», bar El 
Glaciar, Barcelona. 
La PAPA. Instal·lació 
de Steve Foster amb 
música

1991 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5827 Bautista, Consuelo 
La PAPA (Performers, 
Artistes i Poetes 
Associats) [Xavier 
Sabater, Rafael 
Metlikovec, Xavier 
Theros]

La PAPA al bar 
Marcapasos, Barcelona

1991 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5831 Bautista, Consuelo 
Metlikovez, Rafael

Performance (amb un 
pa de pagès de 5 kg) 
que es va fer al túnel 
del metro de Passeig 
de Gràcia entre les 
línies 3 i 4

1991 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5822 Bautista, Consuelo 
Metlikovez, Rafael

Acció al fossat de 
la muralla antiga de 
Barcelona

 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5826 Bautista, Consuelo 
Pope, Jordi

Jordi Pope a «POESIA+ 
POLIPOESIA», Facultat 
d´Econòmiques. Sala de 
Graus, UB, Barcelona 
«POESIA+ 
POLIPOESIA», Facultat 
d´Econòmiques. Sala de 
Graus, UB, Barcelona

1994 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5829 Bautista, Consuelo 
Tatú, Noel

Noel Tatú a «POESIA+ 
POLIPOESIA». Facultat 
d´Econòmiques. Sala de 
Graus, UB, Barcelona 
«POESIA+ 
POLIPOESIA». Facultat 
d´Econòmiques. Sala de 
Graus, UB, Barcelona

1994 Fotografia a les sals 
de plata

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia
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5809 Domènec L’estadi, el pavelló i el 
palau

2018 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

4 fotografies:  
47 × 75 × 3 cm c/u

Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5788 FOTORAMBLAS FOTORAMBLAS [grup 
de 22 fotografies 
realitzades per l’estudi/
laboratori]

1956-1998 
2008

Fotografia b/n sobre 
paper baritat

22 fotografies:  
63 × 53 cm c/u

Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5810 Laguillo, Manolo Barcelona, abril 2020 2020 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

10 fotografies:  
29,7 × 42 cm c/u

Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5789 Lasurt, Lola Exercici de Ritme (sobre 
el monument a Francesc 
Layret), Storyboard

2016 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

3 parts: 78,5 × 111,5 cm c/u Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5808 Llobet, Josep Maria de Blank 2013-
2014/2020

Impressió per raig de 
tinta sobre paper

Mides diverses Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5811 Plademunt, Aleix Iberia 2020 Impressió per raig 
de tinta i impressió 
offset sobre paper 
i fusta

2 fotografies emmarcades:  
92 × 70 × 4 cm c/u.  
117 impressions doble cara: 
32 × 23,2 cm c/u. 1 text:  
32 × 19,5 cm. 1 estoig:  
35 × 26 × 4 cm

Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5812 Reboredo, Sergi Barcelona al canvi de 
mil·lenni

2000-2004  25 fotografies: 30 × 40 cm c/u Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5814 Ribé, Àngels Mon corps 2017 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

42 × 55,5 cm Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5813 Ribé, Àngels L’Esprit de la loi 2018 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

47,5 × 60 cm Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5815 S. Carrera, Jordi La solitud de les ànimes 1979 Impressió per raig de 
tinta sobre paper

8 fotografies: 48,3 × 32,88 
cm c/u 
2 fotografies: 32,88 × 48,3 
cm c/u

Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia

5816 Valera, Juan Diego Diente de chucho 2011 (2016) Impressió offset 
sobre paper

 Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de la Generalitat 
de Catalunya. Col·lecció 
Nacional de Fotografia
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Núm. de 
registre

Autor/s Títol Data Tècnica Dimensions Ingrés

2857 Abelló Prat, Joan Paisatge del Vallès 1972 Oli sobre tela 60 × 73 cm Col·lecció MACBA. 
Dipòsit de l’Ajuntament de 
Barcelona

1851 Chillida, Eduardo La casa de Hokusai 1981 Acer Corten patinat 25,5 × 28,4 × 37,3 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA. 
Col·lecció Telefónica

1932 Tàpies, Antoni Creu i R 1975 Sorra, tela, pedres, 
pintura i llapis grafit 
sobre fusta de 
contraplacat

162 × 162,5 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA. 
Col·lecció Telefónica

1931 Tàpies, Antoni Barrera secreta 1971 Cera, pintura, sorra, 
pedres, retolador i 
claus de ferro sobre 
tela

100,3 × 172,8 cm Col·lecció MACBA. 
Fundació MACBA. 
Col·lecció Telefónica

BAIXES

REGULARITZACIONS
Aquest any no hi ha hagut regularitza-
cions per afegir als recomptes de la 
col·lecció. Sí que hi ha hagut, però, regula-
ritzacions de dos elements dins de dues 
obres de Fina Miralles que no afecten el 
recompte del fons.
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6.1. 
Programes públics

6.1.1. COL·LECCIÓ,  
EXPOSICIONS I VISITES

Parlem de...

Parlem de... Un segle breu: Col·lecció  
MACBA

20 de febrer. Parlem de l’obra Déus de 
Ferran García Sevilla a Un segle breu: 
Col·lecció MACBA amb Glòria Picazo, 
crítica d’art i comissària independent. 
Presencial.

Parlem de... Takis

16 de gener. Parlem de la poètica de  
Takis amb Eduard Escofet, poeta i agita-
dor cultural. Presencial.

13 de febrer. Parlem de recital de buit 
a Takis amb Paco Chanivet, artista. 
Presencial.

Parlem d’una mirada personal a 
l’exposició de l’artista grec en temps 
de pandèmia amb Pep Vidal, artista. 
Videocàpsula.

Parlem de mística i poètica de l’electro-
magnetisme: línies de camps i camps de 
força, inducció magnètica i electricitat 
sense fils a Takis amb Josep Perelló, 
físic, professor de la Universitat de Bar-
celona i responsable d’OpenSystemsUB. 
Videocàpsula.

Parlem de l’escolta de Takis amb Arnau 
Horta, comissari independent, crític i 
docent especialitzat en l’estudi del so i 
de l’escolta. Videocàpsula.

Parlem de... Charlotte Posenenske: Work  
in Progress

30 de gener. Parlem de «Masturbar 
l’existència» amb Roger Bernat, director 
d’escena. Presencial.

6 de febrer. Parlem de «NI D, NI E» amb 
Andrea Valdés, escriptora. Presencial.

27 de febrer. Parlem de Charlotte amb 
Burkhard Brunn. Presencial.

Parlem d’... Acció. Una història provisional 
dels 90

1 d’octubre. Parlem d’un art murmurat 
a Acció. Una història provisional dels 90 
amb Lluís Alabern, artista. Presencial.

29 d’octubre. Parlem de la revista parla-
da. Evocacions de De viva veu a Acció. 
Una història provisional dels 90 amb 
Ester Xargay, artista. Presencial.

Parlem de... Tony Cokes. Música, text, 
política

3 de desembre. Parlem de «Les deci-
sions que prenem amb Tony Cokes. 
Música, text, política» amb María Elena 
Ortiz, curadora i escriptora. En línia.

Parlem de «So i afecte amb Tony Cokes. 
Música, text, política» amb Andrea Soto 
Calderón, filòsofa experta en estètica i 
teoria de la imatge. Videocàpsula.

Parlem de... Fina Miralles. Soc totes les  
que he sigut

Parlem d’«Un pou en la paraula artista a 
Fina Miralles. Soc totes les que he sigut» 
amb Mar Arza, artista. Videocàpsula.

Parlem d’«He sortit a escoltar el soroll 
de les fulles sota el pes del meu pas, a 
Fina Miralles. Soc totes les que he sigut» 
amb Maite Garbayo, historiadora de l’art 
i investigadora, en conversa amb Fina 
Miralles. Videocàpsula.

Parlem de «L’arbre de la vida a Fina  
Miralles. Soc totes les que he sigut» amb 
Juan Canela, curador independent i 
crític. Videocàpsula.

ANNEX B  
DETALL DE LES ACTIVITATS DE  
PROGRAMES PÚBLICS I EDUCATIUS
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Visites situades
• Els divendres. Takis, a càrrec d’Antonio 

Gagliano i Albert Tarrats, artistes; i 
després, Fina Miralles. Soc totes les que 
he sigut amb Linda Valdés i Eva Paià.

• Els dissabtes. Un segle breu: 
Col·lecció MACBA, a càrrec de Laura 
Arensburg, Ricardo Cárdenas, Itxaso 
Corral i Alba Rihe.  

• Els diumenges. Charlotte Posenenske: 
Work in Progress a càrrec de Carolina 
Jiménez i Anna Penalva; i després, 
Acció. Una història provisional dels 
90, a càrrec d’Antonio Gagliano i Loli 
Acebal.

6.1.2. PENSAMENT I DEBAT 
Utòpics 90’s. Entre el gir social de l’art i la 
dimensió estètica de l’activisme
Curs / 19, 26 de febrer; 4 de març; 30 de 
setembre; 7, 14 i 21 d’octubre (presencial al 
febrer, interromput al març, acabat en línia 
a la tardor).

El 1989, la caiguda del mur de Berlín 
semblava confirmar l’arribada d’un capita-
lisme sense fissures. I tanmateix, els anys 
noranta, aparentment destinats a la cele-
bració de les democràcies capitalistes, van 
veure néixer una proliferació de moviments 
contraculturals i activistes que qüestio-
naven l’individualisme neoliberal a partir 
de les dissidències col·lectives. També els 
artistes d’aquella dècada es van interessar 
per tot el que era comunitari i van recuperar 
formes creatives que, més que buscar la 
fabricació d’objectes, aspiraven a la creació 
de situacions i espais on es poguessin 
produir moments de comunitat, generosi-
tat i dissidència. A través d’una multiplicitat 
de veus, aquest curs ha recorregut diverses 
geografies i maneres de fer, intentant retra-
tar la polifonia d’aquest retorn d’allò comu-
nitari. Els camins que es van agafar temps 
enrere continuen oberts: aquestes sessions 
ens conviden a endinsar-nos-hi de nou. 

A càrrec de Julia Ramírez-Blanco.
Participants: Lara Almarcegui, Lars Bang 
Larsen, Jesús Carrillo, Anna Maria Guasch, 
Nasheli Jiménez del Val i Fefa Vila.

El que pot un llibre
Cicle / 17 de gener; 7 de febrer; 20 de 
novembre; 11 de desembre.

Aquest cicle ha proposat encontres 
mensuals amb artistes, editors i persones 
del context artístic per parlar de la pràctica 
artística de fer llibres. Hem pres l’artefacte 

llibre com un cos que es resisteix a esde-
venir quelcom de normatiu, emmarcant el 
treball i l’imaginari dels seus autors però 
també el de l’Arxiu del MACBA. I hem 
parlat de comunitat, dissidència, situa-
cionisme, performativitat, immaterialitat, 
lectura, distribució, traducció, economies, 
construccions, afectes i d’altres coses que 
no podem imaginar. Perquè de fet ningú, 
fins ara, ha determinat el que pot un llibre.

A càrrec d’Anna Pahissa, gestora cultural, 
editora i especialista en publicacions d’art.
Participants: Pere Llobera i Sergi Botella, 
Anna Dot, Núria Gómez Gabriel i Estela 
Ortiz, i Xavier Ristol.

Escriptures en fuga. Cap a una història de 
l’acció als noranta
Seminari / 30-31 d’octubre. En línia.

Aquest seminari, organitzat amb motiu 
de l’exposició Acció. Una història provisional 
dels 90, ha indagat en algunes de les pràc-
tiques que van travessar aquella època i ha 
reflexionat sobre la vigència de moltes de les 
pràctiques que es van iniciar aleshores: la 
necessitat de generar espais que permetes-
sin la fluïdesa de les relacions intergeneracio-
nals; el compromís amb unes pràctiques que 
semblaven que naveguessin sempre a contra 
corrent; les extensions a camps paral·lels –
com la música o la poesia, la parateatralitat, 
el cos en moviment, les noves tecnologies–, 
amb els quals l’acció sempre ha mantingut 
una relació estreta, o la mateixa estratègia 
per desvetllar i reescriure juntament amb 
tots els agents de la dècada els múltiples 
relats que van quedar invisibilitzats.

Participants: Óscar Abril Ascaso, Santiango 
Barber, Ferran Barenblit, Joan Casellas, 
Nieves Correa, José Díaz Cuyás, Eduard 
Escoffet, Marcelo Expósito, Bartolomé 
Ferrando, Esther Ferrer, Barbara Held, Karin 
Ohlenschläger, Marta Pol Rigau, Aída Roger, 
Maria Salgado, Los Torreznos i Ester Xargay.

Converses
• 15 de octubre. «Estètica fòssil. 

Imaginaris de l’energia i crisi ecosocial», 
conversa entre Jaime Vindel i César 
Rendueles en la qual han debatut entorn 
dels imaginaris de l’energia i la crisi 
ecosocial en un intent d’avançar algunes 
hipòtesis que permetin reconstruir 
l’estètica davant les aportacions de 
l’ecologia política, concretament en el 
vessant ecomarxista.
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Activitat organitzada amb motiu de 
la publicació de l’assaig Estética fósil. 
Imaginarios de la energía y crisis ecoso-
cial, el setè volum de la col·lecció et al. 
coeditada per MACBA i Arcàdia.
Activitat en col·laboració amb la Biennal 
de Pensament Ciutat Oberta. 

• 22 d’octubre. Conversa entre Tony 
Cokes i Beatriz Leal Riesco. Amb 
motiu de la inauguració de l’exposi-
ció, l’artista Tony Cokes ha conversat 
amb Beatriz Leal Riesco, crítica i 
comissària especialitzada en cinema 
i art africà i de la diàspora negra. A 
partir de les obres de l’exposició, han 
reflexionat sobre qüestions de visibi-
litat, apropiació i recodificació dels 
règims de representació, temes que 
han marcat durant tres dècades la 
praxi de Cokes.

• 25 de novembre. En línea: «Enderroc 
(1996 i 2020)», conversa entre Ignasi 
Aballí, Ferran Barenblit (actual director 
del MACBA), Miquel Molins (director 
del MACBA entre 1995-1998) i Antònia 
Maria Perelló (conservadora i cap de 
la Col·lecció MACBA i comissària de 
Mirades (sobre el Museu)), amb motiu 
de la reproducció de l’obra Enderroc 
per part de l’artista Ignasi Aballí, en 
el context de la celebració del 25è 
aniversari del MACBA.

6.1.3. CINEMA 
Focus #3 Isaac Julien
En aquesta tercera edició, «Focus» ha 
reivindicat l’obra cinematogràfica d’Isaac 
Julien, amb motiu del 30è aniversari de la 
seva pel·lícula Looking for Langston (1989). 

Programa:

Dijous 9 de gener. Looking for Langston, 
1989, digital, b/n, so, VOSE, 46 min. 
Presentació a càrrec de Pablo Martínez 
i conferència posterior a càrrec d’Isaac 
Julien i Tanya Barson.

Divendres 10 de gener. Frants Fanon: 
Black Skin White Mask, 1996, digital, 
color, so, VOSE, 70 min.

Dissabte 11 de gener. Derek, 2008, 
digital, color, so, VOSE, 78 min.

Diumenge 12 de gener. Young Soul 
Rebels, 1991, digital, color, so, VOSE, 
105 min.

6.1.4. ARTS EN VIU1

6.1.5. DISSABTES MACBA
Dansa a fi de mes 

Programa: 

25 de gener. Carmelo Salazar (posposat al 
dia 7 de març per malaltia del ballarí).

Amb la peça Non Show Work in Mini-
mal Ground, el coreògraf i ballarí canari ha 
explorat intensament els límits de la dansa 
des de diversos experiments físics amb 
els quals ha desbordat el marc escènic. En 
aquesta ocasió, Salazar ha entrat en diàleg 
amb l’obra de Posenenske, la seva variabili-
tat i la crítica social que planteja.

29 de febrer. Catherine Wood i Paz Rojo. 
La comissària de performance Ca-

therine Wood ha obert la sessió amb la 
conferència Charlotte Posenenske. L’escul-
tura a les xarxes socials, sobre el caràcter 
transicional de l’obra de Posenenske, que 
ella compara amb conductors o nodes que 
actuen com a punts de transició d’un estat 
a un altre. Després de la conferència, s’ha 
presentat Invisible labor de Paz Rojo, que 
des de fa més d’una dècada s’interroga 
sobre la potència del cos, sobre la dansa 
més enllà del mercat, l’anonimat i les pos-
sibilitats d’una producció cultural que no es 
restringeixi a la producció de valor.

El «Fi de mes» de març s’ha hagut de 
posposar al 2021 i no s’han programat 
activitats presencials del programa fins al 
setembre. Tanmateix, de maig a juliol s’ha 
fet el programa en línia «Distàncies a fi de 
mes».

Distàncies a fi de mes
Cicle de performance musical l’últim 
dissabte de cada mes durant els mesos de 
maig, juny i juliol.

30 de maig. rebe i Chico Blanco.

27 de juny. Ikram Bouloum, Sense of Time 
and Discrepancy: An Experimental Ode for a 
New Center

25 de juliol. Jessica Boston & Desert, This 
Feeling Is You.

1. Vegeu la pàgina 74 
d’aquesta memòria.
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Acció a fi de mes

Programa:

26 de setembre. Música d’acció. Ses-
sió dedicada a la recuperació de peces 
de música d’acció d’artistes de la dècada 
dels noranta. 

Pere Lluís Pla Boixó, De l’Ecorapper-Pla-
boixó. Des de l’«Última-Performance» 
(1996) fins a les sigles del MEC = «Movi-
ment-Eco-Concentròleg», 2020, 20 min.

Jordi Mitjà, Artificial, 1996, 4 min.

Pedro F. Bericat, Psicopompo Pontificex, 
1991, 20 min.

Quim Tarrida, Em sap molt greu, 1996.

Óscar Abril Ascaso, Low-Tech Music No. 
5 (peça de plàstic de polietilè alveolar), 
1995, 30 min.

Organitzat en el marc del projecte 
ARTefACTe, iniciativa del Club9 i Trànsit 
Projectes.

6.1.6. GRUPS D’ESTUDI
La Cuina
Tots els dijous, gener – desembre 

La irrupció de la pandèmia i la obligació 
de restar confinats i suspendre les activi-
tats presencials ha estat una oportunitat 
per endreçar tot el material treballat i fer 
visible a la nostra web tota la feina acumu-
lada de més d’un any de treball. El resul-
tat ha estat un receptari acompanyat de 
reflexions que expliquen les línies de treball 
que travessen el projecte de La Cuina. 

A càrrec de Marina Monsonís i Yolanda 
Nicolás.

Receptari:

«Massa mare salvatge». L’origen.
«Detergent amb pells de taronja recicla-
des». La pell.
«Sopa de farigola». La paciència.
«Suquet de peix». Ecosistemes.
«Llet de civada». Amor, l’ingredient més 
important.
«Pesto d’aprofitament “low cost”». 
Espigoladors.
«Garrofa versus cacau». Fronteres.

«De figuera de pala i borratja». La ten-
dresa que punxa.
«Refresc de saüc». Flors d’alta cuina, 
«low cost».
«Conserva de tomàquet». Horts urbans, 
memòria tàctica.
«Rituals de proximitat». Copa de l’amis-
tat (coppa dell’amicizia).
«Aigua de fruites». Ens alimentem  
de la fam.
«La carn». Bull d’ossos.
«Fulla de col i mató». Hackejar  
i draguejar.
«exfoliant». Cosmètica comestible 
d’aprofitament.

6.1.7. MACBA EN FAMÍLIA
Experiència canyera: taller de construcció 
amb fibres vegetals
23 de desembre de 2019 – 3 de gener de 
2020 (taller de vacances d’hivern) / Infants 
i adults

El taller ha estat un espai per aprendre, 
compartir i experimentar amb un material 
natural com és la canya, per tal de conèixer 
la seva transformació en element construc-
tiu. S’han conegut les possibilitats que té 
com a material de construcció i la facili-
tat de treballar-la amb les pròpies mans. 
L’objectiu del taller és fomentar la sensi-
bilització envers l’ús de materials naturals 
en l’arquitectura i el seu efecte positiu per 
al medi ambient, i sobretot el treball i la 
coordinació per decidir en equip. 

A càrrec de Voltes cooperativa  
d’arquitectura.

Concert d’Any Nou amb ZA!
3 de gener

Per estrenar l’any s’ha convidat el grup 
ZA!, un duet amant de l’experimentació i les 
barreges impossibles. Rock, electrònica, 
jazz i altres músiques d’arreu del planeta 
s’han fos en una festa col·lectiva. En el 
concert d’Any Nou ens han proposat un 
concert que interactua i dialoga amb l’espai 
que s’havia construït al taller «Experiència 
canyera» i que ha comptat amb la col·la-
boració dels nens i les nenes del barri del 
taller extraescolar dels dijous al MACBA. 

Magnetismes + - / + +
11, 18 i 25 de gener; 1, 8 i 15 de febrer / 
2-5 anys 

Les persones, com qualsevol ésser viu, 
necessitem energia per poder viure. Aques-
ta força d’acció està en constant transfor-
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mació i generant moviments. Entre l’atracció 
i la resistència, com afecta l’energia a les re-
lacions humanes? Des del fer i la incertesa, 
hem proposat accions col·lectives per ex-
perimentar interrelacions entre els cossos, 
a mode de càrregues elèctriques positives i 
negatives, assajant maneres d’estar junts, i 
posant en joc altres orientacions espacials 
entre el dins-fora i el nord-sud. 

A càrrec d’Experimentem amb l’Art.

Alliberar les màquines
12 de gener – 2 de febrer / 6-12 anys

Una proposta on, buscant una forma, 
un moviment, un so en el camí d’aquesta 
recerca, ens hem perdut per deixar-nos 
portar per la intuïció. Les màquines s’han 
mogut amb dificultat enmig de l’espai, sen-
se destí aparent. 

A càrrec de Lolo & Sosaku, artistes.

Mengem-nos les imatges!
2 de febrer – 8 de març / 6-12 anys

A partir de les imatges de l’Arxiu del mu-
seu, hem fet una petita recerca i selecció 
responent a qüestions com: Què és el que 
m’atrau d’aquestes imatges? Què tenen en 
comú? Què les diferencia? Com les podem 
agrupar? Partint de la seva pràctica artísti-
ca, l’Ariadna Guiteras ha proposat explorar 
les nocions de cos i porositat, i hem expe-
rimentat a La Cuina del MACBA amb un 
material comestible: l’agar-agar, i ens hem 
menjat l’Arxiu, fent-nos-el nostre, digerint-lo. 

A càrrec d’Ariadna Guiteras, artista.

Xerrar(nos) pels descosits
Octubre / 6-12 anys 

A partir d’una estructura especialment 
dissenyada per al taller, hem fet un exercici 
d’expansió de les tècniques tèxtils. Hem 
canviat l’escala manual de la costura, per 
intervenir, amb tot el nostre cos i junt al dels 
altres, sobre les teles i l’ordit. Amb diferents 
tècniques, tallant i tornant a muntar, bor-
dant i teixint, a través del collage o de l’ús 
d’element decoratius, hem anat desteixint 
poc a poc les nostres idees preconcebu-
des sobre allò tèxtil i les seves propietats 
expressives i comunicatives. 

A càrrec de Vanesa Varela, artista.

Babum bum bum tic-tac bum bum tucutún
Octubre / 2-5 anys

Quan observem un nadó, descobrim una 
atenció dispersa on es dissolen incessant-
ment les dicotomies entre el jo i l’altre, el 
que és material i l’immaterial, el pensament 
i l’acció. Molts d’aquests moviments es pro-
dueixen a través del tacte. El tacte, un sentit 
que ha quedat «en suspensió» a causa de la 
situació que vivim i al qual ens hem d’apro-
par amb molta cura. En aquest taller, creant 
un context segur per a les famílies, acotant 
espais i generant bombolles unifamiliars, 
hem practicat i recuperat la capacitat de 
mirar, d’escoltar i de dir sense deixar de 
compartir des de l’experiència comuna. 
Hem provocat altres maneres d’estar junts, 
alterant els rols de la quotidianitat i sorpre-
nent-nos en llocs inesperats. Ens hem cen-
trat en la materialitat del cos per a trencar 
les jerarquies entre corporalitats i gaudir de 
les dimensions afectives que s’inscriuen en 
tota la matèria (humana i no humana).

A càrrec de Bea Fernández, ballarina, co-
reògrafa, curadora i mare.

6.1.8. COL·LABORACIONS
La mida no importa. Festival internacional 
de curtmetratges del Raval
25-26 de gener

En la seva vuitena edició, s’han presen-
tat un total de 48 obres d’autors proce-
dents d’una vintena de països. Un total de 
cinc programes d’una gran varietat, tant de 
gèneres com de temàtica, que posen de 
manifest la multiplicitat i la diversitat d’in-
teressos, de punts de vista i sensibilitats 
característiques del món actual.

Organitzat Casal de Barri Folch i Torres i la 
Fundació Tot Raval.

The Human Hibernation Project
6 de febrer

Presentació del projecte d’investigació 
d’Anna Cornudella i Matteo Cerri amb 
connexió en línia amb Sonia Fernández 
Pan. «The Human Hibernation Project» va 
ser el projecte seleccionat en la modalitat 
d’investigació de la convocatòria Art Jove 
2019, i ha comptat amb la tutoria de Sònia 
Fernández Pan.

En el marc de la col·laboració entre el  
MACBA i la Sala d’Art Jove de l’Agència 
Catalana de la Joventut. Generalitat  
de Catalunya.
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Extraterrestres arrelats. Encontres amb 
Alicia Kopf i Ariadna Guiteras
16 d’octubre

Extraterrestres arrelats ha estat una 
proposta del grup pli-é collective (Eva Paià, 
Marina Ribot Pallicer i Angelica Tognetti). 
Va ser el projecte seleccionat en la moda-
litat de mediació de la convocatòria Art 
Jove 2019.

En el marc de la col·laboració entre el  
MACBA i la Sala d’Art Jove de l’Agència 
Catalana de la Joventut. Generalitat  
de Catalunya.

SÂLMON<
8, 15 i 16 de febrer

El MACBA ha tornat a col·laborar amb la 
vuitena edició del Festival SÂLMON< amb 
una proposta en tres formats pensada con-
juntament, que ha tingut lloc a les sales del 
museu en diàleg amb les obres de l’exposi-
ció Charlotte Posenenske: Work in Progress. 

Programa:

8 de febrer. Carmelo Salazar, Non Show 
Work in Minimal Ground. Un diàleg amb 
l’obra de Posenenske, la seva variabilitat 
i la crítica social que planteja.

15 de febrer. Paz Rojo, presentació del 
llibre To Dance in the Age of No-Future.

16 de febrer. Paloma Calle, 100 cosas 
que hacer hoy mejor que ver esta perfor-
mance. Presentació de la peça, fruit de 
la seva residencia prèvia al MACBA.

Organitzat amb la col·laboració del Mercat 
de les Flors. 

Lliurament dels premis ACCA
11 de març

36ena edició del lliurament dels Premis 
de l’Associació Catalana de Crítics d’Art. 
Els Premis ACCA s’atorguen a l’activitat 
creadora, galerística i crítica desenvolu-
pada a Catalunya, en un ampli marc que 
inclou exposicions d’artistes en museus i 
galeries, centres de producció, comissaris, 
llibres, revistes convencionals o digitals, 
produccions videogràfiques centrades en 
el món de l’art, iniciatives patrimonials o 
promoció de l’art català a l’estranger. 

Grec en obert. El Grec al MACBA
9-10 de juliol

El MACBA s’ha afegit a la programació 
del Festival Grec acollint dues propostes 
performatives i dos espectacles de dansa 
reprogramats després de la suspensió de 
Dansa. Quinzena Metropolitana. 

Programa:

9 de juliol. Amaranta Velarde, Aparicions 
sonores. Una investigació sobre les 
possibles dimensions coreogràfiques i 
plàstiques del so i el cos.

Dutor de Palol, Sortir de l’armari. 
Un tour en línia que ens ha portat de 
passeig per la Barcelona turística, la 
ciutat oculta i els llocs importants en 
la història del col·lectiu LGTBIQ+. Una 
sortida de l’armari en tota regla en què 
hem parlat sobre temes fonamentals 
en el seu dia a dia com el VIH, les seves 
dissidències i altres formes d’estimar i 
de cuidar-se.

10 de juliol. Cia Lali Ayguadé, Underneath.  
Una delicada peça que ens ha recordat 
que en la simplicitat del moviment recau 
la nostra força.

La Intrusa (Virginia García / Damián 
Muñoz), Niágara. Una reflexió sobre 
conceptes com la caiguda, la pèrdua o 
el canvi, que sovint ens llancen cap a 
l’abisme vital, un territori de llibertat per 
al qual no estem preparats. 

Visual AIDS Transmissions.  
Day With(out) Art
1 de desembre 

En col·laboració amb Visual AIDS i 
amb motiu del Day With(out) Art 2020, el 
MACBA ha presentat «Transmissions», un 
programa de sis vídeos de nova creació que 
examinen l’impacte del VIH i la sida més 
enllà dels Estats Units. Aquest programa ha 
reunit artistes que treballen arreu del món: 
Jorge Bordello (Mèxic), Gevi Dimitrakopou-
lou (Grècia), Las Indetectables (Xile), Lucía 
Egaña Rojas (Xile/Espanya), Charan Singh 
(Índia/Regne Unit) i George Stanley Nsam-
ba (Uganda). La presentació dels vídeos i el 
debat posterior ha anat a càrrec de Lucía 
Egaña, artista seleccionada per Visual AIDS 
per a aquesta edició i col·laboradora habi-
tual del MACBA.
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Haurem de trobar un lloc on trobar-nos
2 de desembre (cancel·lades les activitats 
previstes per al 10 de novembre i 16 de 
desembre)

Presentació a càrrec de Cloe Masotta 
amb motiu de la presentació de la publica-
ció del mateix nom, guanyadora de la beca 
d’edició promoguda per BCN Producció.

Amb la col·laboració de BCN Producció.  
La Capella. 

The Garden. Derek Jarman
14 de desembre

Projecció de The Garden de Derek Jar-
man, en el marc de la 6a edició del cicle de 
cinema i jardí «Paradís perdut» comissariat 
per Ignacio Somovilla.

En col·laboració amb la Filmoteca  
de Catalunya i l’Associació d’Amics del 
Jardí Botànic.

6.2. 
Programes educatius

6.2.1. PROJECTES ESCOLARS
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Postdata. Correspondències d’artista a 
l’escola. Educació primària i especial
Tot el curs escolar / Tots els nivells d’educa-
ció infantil i primària

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 domesti-
car-lo, i generar situacions fora de la lògica 
escolar a partir de l’expectativa, l’estran-
yament, la disrupció i la complicitat entre 
alumnat i mestres. Inspirat en les pràctiques 
artístiques que van utilitzar la correspon-
dència com a mitjà d’experimentació i sis-
tema de distribució de l’art durant els anys 
seixanta i setanta, aquest projecte apropa 
a l’aula la tradició de Fluxus, de dadà, de 
les arts performatives i de les pràctiques 
site-specific a través de cinc propostes 
específiques d’artistes contemporanis.

En aquesta segona edició, l’escola 
ha rebut al llarg de tres mesos i mig les 
propostes de Fermín Jiménez Landa, David 
Bestué, Ariadna Rodríguez, Nicolás Paris, 
Tere Recarens i Cris Blanco. Cadascuna 
juga, des de diferents perspectives, amb 

conceptes com el desig, l’atzar, el secret, la 
investigació experimental, el dualisme, la 
memòria o la sorpresa. 

Al final del projecte l’escola sumarà una 
petita col·lecció d’art a la seva experiència 
singular, acompanyada pels exercicis i les 
qüestions dels alumnes.

Com sona un museu?
Taller / Tot el curs escolar / Infantil  
i primària (P4-2n) 

Aquesta proposta educativa para aten-
ció a tots els sons al nostre voltant, que 
sembla que no existeixin. El museu és un 
espai on hem descobert el que no s’aprecia 
a primera vista. L’activitat ha proposat un 
matí per descobrir, amb el cos, d’on venen 
els sons que habiten el museu, fent un 
recorregut sonor observant que hi ha sons 
que són lliures, com els que cauen de dalt a 
baix com una cascada, i d’altres també lliu-
res però que fan espirals per l’aire i passen 
ràpid a cau d’orella. Una vegada recopilats 
tots els sons i sorolls, hem creat la nostra 
partitura col·lectiva per cantar-la i ballar-la 
plegats. Al mateix temps, al mirar pel 
voltant hem identificat les formes geomè-
triques que habiten l’espai, i tot l’edifici del 
museu s’ha convertit en una gran partitura 
per ser ballada.

A càrrec d’Ángela Peris, ballarina, coreò-
grafa i educadora, i Jorge Horno, artista 
plàstic, coreògraf i educador.

L’onada màgica
Taller / Gener – juny / 2-5 anys

En aquesta aventura hem tingut cura 
d’una balena en la seva missió i li hem 
alegrat la travessia cantant la seva tonada 
preferida. D’on sorgeix una obra d’art? 
Com arriba fins a un museu? I quan hi 
arriba, com troba el seu lloc? En el reco-
rregut el protagonista ha estat el cos: hem 
parat l’orella per escoltar el so distintiu 
d’una balena, hem posat banda sonora als 
quadres i hem nedat sota una tela. Com 
que ha estat una primera aproximació 
i exploració a l’art des de l’experiència, 
aquesta activitat ha proposat endinsar-se 
en un conte que es desplega per l’espai i 
que convida a recórrer diversos racons del 
museu de manera insòlita per activar el 
cos i despertar-ne els sentits.

A càrrec de Núria Clemares i Carla Ricart, 
narradores i actrius. Ideat per Marga So-
cias, creadora i actriu, i Núria Clemares.

http://angelaperis.blogspot.com/
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Un lloc sorprenent
Visita-taller al museu / Octubre – desem-
bre / Infantil

Es tracta d’un recorregut sonor pensat 
per a què els més petits tinguin un primer 
contacte amb l’art, i és també una experièn-
cia d’exploració sensorial pels espais del 
museu. Amb un conte com a fil conductor 
de la visita, la narradora ha proposat una 
experiència d’escolta però també d’activació 
dels sentits. Així, s’ha proposat als nens i ne-
nes que explorin determinats llocs de l’edifici 
d’una manera poc habitual en un museu. La 
història els ha dut a mirar obres que els han 
deixat bocabadats, a escoltar música i no 
només paraules, i a descobrir petits secrets i 
tresors amagats que han pogut emportar-se 
a l’escola. Aquesta vivència del museu a 
partir d’un fil narratiu i un imaginari proper 
als infants ens ha permès potenciar la curio-
sitat 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 So-
cias, creadora i actriu.

Dibuixa, copia i distribueix
Visita-taller a la Col·lecció / Tot el curs es-
colar / Primària (3r-6è), educació especial  
i grups amb diversitat funcional

La proposta s’ha plantejat com un pro-
cés on acció i pensament van de la mà, per 
atendre i treballar sobre l’acte de prendre 
la paraula i fer-la circular. Per a això, hem 
habitat 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 provar una veu pròpia en un 
procés de presa de decisions en equip 
que ha acabat amb una proposta gràfica 
que s’ha distribuït fora del museu. Així s’ha 
obert un espai perquè els nens i les nenes 
participessin en qüestions col·lectives.

Hem continuat incorporant la diversi-
tat de maneres de percebre, interactuar, 
comunicar-se, estar i de qüestionar l’art i 
la narrativa històrica de la Col·lecció. S’ha 
promogut la participació de grups amb 
diversitat funcional per forçar els límits de 
la normalitat en l’experimentació i la com-
prensió de l’art contemporani.

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

Recurs ExpressArt. Museu portàtil
Tot el curs escolar / Infantil, primària,  
secundària i educació especial

El projecte ha modificat el seu plan-
tejament, mantenint-se a disposició de 
les escoles com un recurs permanent per 
agafar en préstec (en els diferents centre 
de recursos pedagògics de Catalunya) amb 
l’objectiu de proporcionar eines per treba-
llar a l’aula qüestions i temàtiques diverses, 
com ara la relació que s’estableix entre l’art 
contemporani i la ciutat, entre la ciutat i els 
museus, o entre les històries i les cultures 
del joc. En la seva nova etapa, el projecte 
s’ha desvinculat de la visita al museu, tot i 
que ha mantingut la possibilitat de conèixer 
i experimentar amb certes metodologies i 
tècniques artístiques a través d’una selec-
ció d’obres i autors que formen part del 
fons de la Col·lecció MACBA. ExpressArt, 
doncs, ha continuat vinculat al context es-
colar, però ha donat un ampli marge perquè 
cada grup pugui desenvolupar el seu propi 
centre d’interès o projecte transversal al 
voltant de l’art contemporani. 

SECUNDÀRIA, BATXILLERAT  
I CICLES FORMATIUS
L’art com a resposta
Recorregut per la Col·lecció MACBA /  
Tot el curs escolar / Secundària, batxillerat  
i cicles formatius

Aquesta visita ha transitat per un conjunt 
d’obres del fons del museu que testimonien 
les tensions que hi ha hagut al llarg de la 
història de l’art contemporani en relació amb 
els diversos contextos culturals, socials i 
polítics. Ha estat com un espai per investigar 
altres formes d’encontre i mediació, mane-
res d’estar i de construir conjuntament. No 
s’ha tractat només de fer relats múltiples i 
debats al voltant d’una col·lecció d’art, sinó 
d’anar més enllà del discurs autorreferencial 
del camp artístic, per passar a prendre par-
tit, actuar políticament i produir un coneixe-
ment transversal, social, polític i cultural.

Una proposta de mediació interdisci-
plinària i intergeneracional formada per 
antics estudiants del Programa d’Estudis 
Independents del museu i docents que 
han acabat la seva etapa a les aules, i que 
busca generar un espai de gran poten-
cialitat precisament perquè recull les 
tensions, els dubtes i les preguntes, més 
que les respostes. 

A càrrec de Laura Arensburg, Ricardo Cár-
denas, Itxaso Corral, Alba Rihe i Antonio 
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Gagliano, artistes; Anna Estany, Irene Font 
i Àngels Pradilla, docents jubilats; i Aida 
Fortuny, investigadora.

Narratives que construeixen una col·lecció
Recorregut per la Col·lecció MACBA / Oc-
tubre – desembre / Secundària, batxillerat  
i cicles formatius

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 Bar-
celona. 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 dialò-
gica ens hem aproximat 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. 

La visita transita per nou dècades, que 
comencen en el 1929 i que exploren els 
discursos de radicalitat de l’art dels anys 
trenta, amb la transformació de Barcelo-
na, el seu compromís amb la modernitat 
i la Guerra Civil. Continua amb les pro-
postes de revolució social que sorgeixen 
a finals dels anys seixanta, amb el paci-
fisme, el feminisme, l’art conceptual i el 
minimalisme. I enllaça amb l’actualitat a 
través dels discursos de l’estètica relacio-
nal 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’acces-
sibilitat, i Eva Paià, curadora i investigadora 
independent.

Visita-taller a l’exposició Acció. Una his-
tòria provisional dels 90
Novembre-desembre / Secundària, batxille-
rat i cicles formatius

Amb motiu de l’exposició Acció. Una 
història provisional dels 90 s’ha proposat un 
exercici per experimentar i desbordar els 
límits tradicionals entre la visita i el taller. 
Mitjançant les estratègies artístiques que 
ens ofereixen les obres i la seva documen-
tació, ens hem aproximat a les pràctiques 
que hi va haver en la dècada dels noran-
ta en el nostre context més pròxim: són 
treballs que reprenen les experiències 
conceptuals de dècades anteriors i que en 

recuperen el cos. Se les va denominar «art 
d’acció»: la performance en va ser el mitjà 
d’expressió principal, i l’espectador passava 
a ser-ne un agent activador. Són peces que 
busquen la unió entre art i vida, la dissolu-
ció del concepte d’autoria i que s’allunyen 
del mercat i les dinàmiques del sistema 
institucional de l’art. Al mateix temps, es 
van erigir en espais crítics d’un determinat 
moment històric (quan imperava la pro-
ductivitat i eficiència propis del triomfant 
sistema neoliberal, la insubmissió al servei 
militar o el terrible impacte de la pandèmia 
de la sida).

A càrrec de Cris Celada, Marc Larré i Marc 
Vives, artistes.

L’ABC de l’antiracisme
Taller / Gener-febrer / 3r i 4t d’ESO, batxi-
llerat i cicles formatius

Aquest taller dedicat a instituts ha 
utilitzat com a eina el llibre de Daniela Ortiz 
El ABC de l’Europa racista, en el qual s’han 
explicat diversos temes des d’una interpre-
tació eurocèntrica i blancocèntrica, i també 
des d’una perspectiva anticolonial i antira-
cista. Replicant la idea del llibre, s’ha treba-
llat en la creació d’imatges i d’un abecedari 
relatiu a aquests conceptes, a partir de la 
tècnica del muntatge-collage. S’ha explicat 
la «posicionalitat colonial» en relació amb 
el llenguatge, és a dir, com s’entenen les 
paraules i els conceptes segons el cos que 
ocupem o la nacionalitat que ens identifica.

A càrrec de Daniela Ortiz, artista.

Històries de l’art des de Barcelona
Tot el curs escolar / Secundaria, batxillerat, 
universitat i cicles formatius

Aquest programa ha proposat noves 
perspectives sobre allò que el discurs 
normalitzat de la història de l’art ha soterrat 
o que directament ha obviat. Ha estat una 
proposta per obrir nous espais de debat a 
l’aula, i plantejar dubtes a partir de l’art. El 
programa ha inclòs una sèrie de vídeos en 
obert, que s’han conformat amb la col·labo-
ració de diversos artistes, teòrics i activis-
tes, i els dossiers corresponents adreçats 
al professorat, amb línies d’acció i amplia-
ció de continguts.

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 
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(Passar a l’acció), i Yera Moreno (Feminis-
mes dels setanta).

Hola, món
En línia

Aquesta proposta ha nascut amb l’ob-
jectiu de parar atenció a un món que no s’ha 
aturat, tot i canviar radicalment el nostre dia 
a dia durant un període de temps incert. És 
una invitació a generar unes pràctiques que 
dialoguin amb les característiques del con-
finament. Una situació que ens ha obligat a 
treballar amb la limitació d’eines, materials 
i recursos; a pensar en l’acció des de l’espai 
domèstic, on l’escala s’ha vist alterada, i a 
reflexionar sobre els nous mitjans de relació 
i d’intercanvi entre veïns, familiars i amics, ja 
siguin tecnològics o no.

Amb aquesta premissa, els cinc artistes 
del projecte educatiu «Dibuixa, copia i dis-
tribueix» ens han proposat fixar-nos en com 
ens comuniquem i com ens relacionem amb 
la nostra quotidianitat del moment. Aquesta 
sèrie d’exercicis sense instruccions ha sorgit 
amb la voluntat de donar continuïtat a les 
experiències educatives al museu. Unes 
propostes pensades per ser contemplades i 
que, al mateix temps, ens conviden a passar 
a l’acció a casa o a la nostra habitació. Con-
signes que hem pogut gaudir en la intimitat 
o en col·lectiu, i que, fins i tot, s’han pogut 
fer públiques per compartir els descobri-
ments a què ens ha portat la seva pràctica. 
En aquest escenari canviant, en una realitat 
interrompuda, ha estat necessari tornar a 
sacsejar-nos per pensar, en temps present, 
«allò que devem estar dibuixant amb les 
nostres formes de viure».

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

6.2.2. PROJECTES  
DE COL·LABORACIÓ
En residència. Creadors als instituts  
de Barcelona
Tot el curs escolar / Secundària i batxillerat

Programa que apropa l’art a l’educació, 
un vincle que es construeix a partir del 
diàleg constant entre estudiants, profes-
sors i artistes. En col·laboració amb l’Insti-
tut de Cultura de Barcelona.

• Durant el curs escolar 2019-2020 
hem treballat amb el col·lectiu 
Nyamnyam, format per Ariadna 
Rodríguez i Iñaki Álvarez, que des 
d’una pràctica híbrida volen ampliar la 

visió de l’ecofeminisme, la sobirania 
alimentària, la cuina com a pràctica 
relacional o el diàleg entre art i 
artesania com a possibles punts de 
partida. El col·lectiu ha treballat amb 
l’Institut Barri Besòs. 

• Durant el curs escolar 2020-2021 hem 
treballat amb Xavier Bassas, filòsof, 
i Raquel Friera, artista, que treballen 
junts en el projecte «Institut del 
temps suspès». Aquest procés, iniciat 
el 2020, reflexiona sobre la relació 
contemporània amb el temps. Han 
treballat amb l’Institut Poeta Maragall. 

Apadrina el teu equipament. Projecte per 
a escoles i instituts del barri
Tot el curs escolar / Infantil, primària,  
secundària, batxillerat i cicles formatius

El museu participa des dels seus inicis 
en aquest programa 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, amb 
l’objectiu que s’adaptin a les realitats de 
cada centre.

El 2020 cinc centres educatius del barri 
han apadrinat el museu, i cadascun propo-
sa un projecte singular: amb els nens i les 
nenes de dos anys de l’escola bressol Cani-
gó hem explorat el museu engrescats pels 
relats de la narradora i actriu Núria Clema-
res; l’Escola Castella és escola resident al 
museu i ha vingut amb els grups d’infantil i 
cicle mitjà de primària tres dies a la set-
mana a fer l’«Espai d’art» i «Art in English»; 
l’Escola Drassanes ha fet un projecte amb 
educació infantil al voltant del cos i el so, 
de la mà dels artistes Ángela Peris i Jorge 
Horno; l’Institut Miquel Tarradell ha conti-
nuat amb el projecte «Els oficis del Raval», 
iniciat el curs passat amb l’artista Teresa 
Lanceta; i, per últim, hem estrenat apadri-
nament amb l’Institut Consell de Cent, que 
ha treballat amb el 1r de batxillerat artístic 
i en complicitat amb el 2n d’ESO en una 
proposta que ha acostat, per una banda, la 
Col·lecció MACBA als alumnes, i, per l’altra, 
les veus dels alumnes sobre la Col·lecció al 
mateix museu. Un projecte que ha anat a la 
recerca d’aquelles altres veus «no exper-
tes» en art que proposen noves maneres 
de parlar sobre l’encontre amb l’obra d’art.

A càrrec d’Itxaso Corral, Alba Rihe i Anto-
nio Gagliano, artistes.
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Els oficis del Raval.  
Programa d’art i educació
Tot el curs escolar / Secundària i batxillerat

Aquest és un projecte de llarga dura-
da en col·laboració amb l’artista Teresa 
Lanceta i altres agents del barri del Raval, 
com ara l’associació intercultural Diàlegs de 
dona o l’Institut Miquel Tarradell. Una de les 
característiques de l’obra de Lanceta és el 
desafiament de les lògiques imperants que 
diferencien art d’artesania, genialitat de ma-
gisteri. El seu treball s’ha orientat a recupe-
rar els sabers tradicionals en una pràctica 
en la qual és indispensable aprendre dels 
altres i recuperar maneres de fer diferents.

El projecte ha començat al gener amb 
els dos grups classe de 2n d’ESO i s’ha 
vinculat al projecte TIL (Tractament Integrat 
de les Llengües) de l’institut. Igual que la 
resta de l’activitat escolar, s’ha vist afectat 
pel confinament, però des del setembre 
ha continuat amb els mateixos dos grups 
d’alumnes i docents, aquest cop, cursant 
3r d’ESO. S’ha proposat un procés d’expe-
rimentació pedagògic i interdisciplinari. Els 
alumnes han connectat amb persones de 
diverses generacions i orígens, i ho han fet 
a partir de la mirada de Teresa Lanceta, que 
reflexiona entorn de l’obra tèxtil i el vincle 
amb els oficis.

A càrrec de Teresa Lanceta, artista, Joan 
Antoni Brotons, Marta Gil i Francesc Ro-
yuela, docents de l’Institut Miquel Tarradell, 
Pablo Martínez i Isaac Sanjuan, coordina-
dors d’educació.

6.2.3. PROJECTES EN EDUCACIÓ 
NO REGLADA
Els nens i les nenes del barri,  
amb Cristina Fraser
Taller extraescolar / Tots els dijous durant el 
curs escolar / Nens i nenes del Raval de 9 a 
12 anys

Durant el 2020 s’ha continuat amb 
aquest taller on es proposa viure una 
experiència col·lectiva en una zona elàstica, 
oberta a la imaginació i amb ganes de tren-
car normes. Amb el seu projecte «Beyond 
the Spatial» Cristina Fraser ha proposat 
una recerca-acció qualitativa per explorar 
les limitacions i possibilitats del joc en el 
museu i el seu entorn. La recerca ha estat 
guiada segons un tipus de raonament emo-
cional a través del cos i la pròpia experièn-
cia com a punts de partida. Els mètodes 
han estat dinàmics, i hem incorporat tot el 
que sentim que necessitem: hem inventat 

proves de pilotes que salten, recorreguts 
de patins, mapes de molles o inspeccions 
espacials mitjançant coreografies.

A càrrec de Cristina Fraser, artista, i Yolan-
da Jolis, coordinadora d’educació. 

Infinita sonora
6 de juliol – 10 de setembre / Esplais  
i casals amb grups de nens i nenes de 4  
a 12 anys

En aquest taller d’estiu s’han posat en 
joc les possibilitats de crear formes amb la 
veu i el cos mitjançant el traç a l’espai. Amb 
l’ús del loop –pedal que permet fer jocs 
sonors i composicions– els participants 
s’han endinsat en el plaer de crear els seus 
propis temes musicals i han il·lustrat un 
món sonor infinit i espontani. 

A càrrec d’Ángela Peris, ballarina, coreò-
grafa i educadora, i Jorge Horno, artista 
plàstic, coreògraf i educador.

6.2.4. PROJECTES PER A JOVES
Departament exotèric.  
Grup d’autoformació
Edició de gener a desembre / Estudiants 
universitaris de qualsevol disciplina

«Departament exotèric» és un projecte 
artístic i un plantejament pedagògic adreçat 
a estudiants de tots els àmbits a partir de 
18 anys. Aquest grup d’investigació ha tre-
ballat amb la consigna: «Què vols aprendre? 
Què pots ensenyar?», seguint un planteja-
ment educatiu que propicia l’horitzontalitat 
i l’autogestió entre els participants i que ha 
creat un espai d’intercanvi de coneixements 
i experiències al voltant de l’art i el pensa-
ment contemporanis. És un espai de gestió 
col·lectiva on s’han anat vertebrant tant la 
programació del projecte com el format en 
què es vol dur a terme. Des d’aquesta expe-
riència i pràctica el departament exotèric 
pot ser entès com un espai d’investigació en 
l’àmbit educatiu autogestionat.

Ha constat de dues sessions mensuals, 
una pública i l’altra tancada. Les sessions 
tancades, en què només han participat els 
membres del grup de treball, han estat  
destinades a organitzar i gestionar les ses-
sions obertes, que han combinat xerrades, 
visites a diversos espais culturals, tallers, 
visionats o sessions amb convidats. Aques-
tes sessions públiques han estat gratuïtes  
i obertes a tothom.



1
4

. A
nn

ex
os

20
1

A càrrec de Jordi Ferreiro, artista i educador, 
i Yolanda Jolis, coordinadora d’educació. 

Festa Starter Pack. Taller de creació d’una 
festa inclusiva
21 i 28 de febrer; 6 de març / Joves de 15 
a 18 anys

La idea principal del projecte ha estat 
generar un espai de trobada, d’oci, d’inter-
canvi d’idees, afectes i experiències on 
posar en relleu la creativitat personal i gru-
pal, el pensament crític i la capacitat de les 
participants per organitzar-se de manera 
autònoma. L’objectiu final del projecte era 
l’organització d’una festa que malaurada-
ment ja no s’ha pogut celebrar, on poder 
compartir i exposar els materials generats 
durant les trobades anteriors: cartells, fan-
zine, audiovisuals, cançons, etc. Aquests 
han abordat el reconeixement i el respecte 
de diferents identitats socials i culturals, la 
seva interseccionalitat i l’anàlisi dels privile-
gis que resulten d’afavorir sistemàticament 
o estructuralment determinades realitats.

«Starter Pack» ha estat un espai edu-
catiu i experimental que ha posat sobre la 
taula idees, afectes i veus heterogènies, ha 
reballat amb la curiositat, l’entusiasme i les 
inquietuds compartides mitjançant un pro-
cés cuidat i obert a la improvisació. N’han 
format part Sergio Dahdouh Cabia, Gala 
Gabaldón, Marcos Gómez Baker i Alverd 
Gual-Cibeira.

Projecte seleccionat en la modalitat 
d’educació de la convocatòria Art Jove 
2019 i realitzat en col·laboració amb la Sala 
d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya 
i ACVic Centre d’Arts Contemporànies de 
Vic. Ha comptat amb un procés de tutoria 
realitzat per Fito Conesa.

Game Not Over
A partir del 16 d’octubre, trobades setma-
nals presencials o en línia / Joves d’entre 
12 i 16 anys

És un espai d’educació artística informal 
amb una vocació pedagògica i experimen-
tal. La intenció ha estat posar en contacte 
els joves i el museu mentre es treballava 
la curiositat, l’entusiasme i les inquietuds 
compartides a través d’un procés obert a 
la improvisació. L’objectiu ha estat trencar 
amb l’estereotip o els prejudicis que els 
adolescents tenen envers els museus i els 
museus envers els adolescents. 

A càrrec de Las Ácaras en col·laboració 
amb l’Espai 12@16.

6.2.5. FORMACIÓ  
DEL PROFESSORAT
Grup de treball sobre la Col·lecció MACBA
Cada dues setmanes durant tot el curs 
escolar / Artistes, professorat i agents de la 
comunitat educativa

Aquest grup ha reflexionat sobre què 
és una col·lecció d’art. Els seus integrants 
s’han reunit cada dues setmanes, a partir 
d’una metodologia que combina diverses 
aproximacions. Les sessions teòriques, que 
permeten l’autoformació del grup, s’han 
alternat amb les visites internes a espais 
del museu que el vinculen amb la institu-
ció. A més, un dels elements centrals ha 
consistit en generar els propis continguts 
de mediació en relació amb la Col·lecció. A 
partir d’aquesta pràctica, el grup de treball 
ha explorat la relació bidireccional entre la 
institució i els que l’habiten. Aquesta edició 
ha continuat amb les línies de treball a 
partir d’alguns conceptes relacionats amb 
la investigació del museu: comissariat, 
institucionalitat, política i cossos.

A càrrec de Julia Ramírez Blanco, historia-
dora i crítica d’art (de gener a juny), i d’Isaac 
Sanjuan, coordinador d’educació (de 
setembre a desembre).

P2P. D’igual a igual
22 de gener i 5 de febrer / Tallers amb 
artistes i docents

Aquests tallers han plantejat compartir 
pràctiques artístiques entre artistes i do-
cents per trastocar-les, posar-les en comú 
en l’espai educatiu i retornar-les, transfor-
mades per la interacció dels alumnes a 
l’aula, a la resta dels docents i a l’artista. En 
aquesta quarta edició de P2P, els tallers 
han tingut com a fil conductor les pràcti-
ques narratives que es desenvolupen per 
mitjà de la performance, el vídeo o el for-
mat radiofònic amb la finalitat d’experimen-
tar amb la veu, el text, l’objecte, la ficció, el 
so i la música.

A càrrec de Violeta Ospina. Els tallers pro-
gramats amb Lúa Coderch i Laura Llaneli 
no s’han pogut fer presencialment i s’han 
reprogramat per al 2021.

Tecnocolonialisme de butxaca:  
taller de desmuntatge
3 de març – 28 d’abril / Presencial i en línia

Amb una mirada atenta, aquest taller 
ha examinat les implicacions polítiques 
(econòmiques, estètiques, ecològiques, 
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colonials) que nien en els dispositius de 
producció audiovisual mundana i quotidia-
na, com els smartphones. El plantejament 
metodològic del curs ha consistit a articu-
lar teoria (lectures, discussions en grup, 
problematització i invenció de discursos 
oportuns davant la complexitat del pre-
sent de les tecnociències de la imatge i 
la textualitat contemporànies) i pràctica 
(desmuntatge i especejament, enginyeria 
inversa i recerca material/experimental per 
equips) per tal de desenvolupar plegats, 
diagramàticament, recursos (per exemple 
editorials i en format cartell) que després 
(es) poguessin continuar pol·linitzant a 
l’aula, de manera situada.

A càrrec de Jara Rocha i Joana Moll, 
artistes.

Jugant amb la Col·lecció MACBA.  
Curs virtual d’històries de l’art
Curs / Sis sessions entre octubre i novem-
bre / En línia

Els mesos de pandèmia han demostrat 
que l’art és una finestra cap a altres mons 
i altres maneres de viure. Així mateix, les 
circumstàncies viscudes ens han animat 
a reflexionar sobre qüestions pedagògi-
ques fonamentals i sobre les possibilitats 
i les potències de la docència en línia. 
Mitjançant diverses sessions temàtiques, 
aquest curs teòric i pràctic ha plantejat  
diferents maneres de rellegir l’art contem-
porani utilitzant, com a guia, sis eixos: peda-
gogia, política, exploració urbana, cos  
i moviment, espai domèstic i comunitats.  
A partir d’aquestes qüestions, hem convo-
cat les obres del MACBA per portar-les fins 
a l’actualitat i dur a terme exercicis pràctics 
per jugar amb els seus continguts. Malgrat 
la varietat d’enfocaments, totes les ses-
sions han respost a una mateixa pregunta: 
Com podem utilitzar l’art com a element 
transformador a l’aula i a la vida?

A càrrec de Julia Ramírez-Blanco i Víctor 
Ramírez, investigadors.

6.3. 
Programa d’Estudis 
Independents (PEI)

Durant aquest any, han tingut lloc els dos 
darrers trimestres del Programa de la sete-

na edició, que s’ha desenvolupat a través 
de tres projectes d’investigació col·lectiva: 
«Ecologies culturals» amb Jaime Vindel; 
«Memòries de la dissidència sexual a Bar-
celona» amb Lucía Egaña Rojas; i «Amor 
rojo / Red Love» a càrrec de Dora García. 

A més de les classes teòriques, el 
programa ha portat a terme projectes 
concrets d’investigació individuals que 
els participants han presentat durant els 
mesos de setembre i desembre de 2020, 
concloent així quinze mesos d’aprenentat-
ge i docència. 

Els continguts del programa s’han arti-
culat al voltant de grans àrees transversals: 
la crítica del discurs, la imaginació políti-
ca, els estudis visuals, els investigacions 
artístiques, els estudis feministes, la teoria 
queer i la crítica decolonial. La direcció 
acadèmica del bienni 2019-2020 ha estat a 
càrrec d’un claustre format per Lucía Egaña 
Rojas, Marina Garcés, Dora García, Pablo 
Martínez i Jaime Vindel.

Ecosocialisme, ecomarxisme i economia 
ecològica. Jaime Vindel.
Seminari / 20 de gener 

El cortíssim segle xxi: crisi ecològica, 
ecofeixisme i emancipació social. Emilio 
Santiago Muiño.
Seminari / 24-25 de febrer

La societat industrial, especialment 
en la seva modulació capitalista, porta 
quaranta anys vivint per sobre de les 
seves possibilitats biosfèriques, la qual 
cosa implica dues grans conseqüències 
històriques. La primera, un estrenyiment 
del nostre radi d’acció col·lectiva: trans-
formacions socials que eren material-
ment possibles en 1972 o en 1992 avui 
s’han perdut per sempre. La segona, una 
prospectiva política molt turbulenta per 
a les pròximes dècades, amb tendències 
sistèmiques que apunten al sorgiment de 
processos regressius. Per això el segle xxi, 
en el qual s’entrecreuen les desigualtats 
superlatives heretades de la victòria neo-
liberal i una crisi ecològica que amenaça 
amb fer col·lapsar els nostres patrons 
civilitzatoris, serà també un segle curt. A 
mitjan segle haurà emergit un ordre social 
substancialment diferent. Que l’ecofeixis-
me no guanyi la batalla passa per una 
reinvenció radical del projecte emanci-
pador en la teoria, en la praxi i especial-
ment en la configuració cultural dels seus 
imaginaris i desitjos.
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Posar la vida al centre: cap a una antro-
pologia dels límits i la vulnerabilitat. Yayo 
Herrero.
Seminari / 2-4 de març

Vivim un moment de crisi de civilització. 
Podríem dir que la cultura, l’economia i 
la política hegemòniques han declarat la 
guerra a la vida. En l’origen d’aquesta crisi 
hi ha la ruptura de la cultura occidental i de 
la modernitat respecte a la materialitat de 
la Terra i dels cossos. Deconstruir els mites 
i les creences en els quals es recolza una 
cultura ecocida, patriarcal, colonial i injusta 
és un pas previ per reorientar subjectivitats 
i pràctiques que anteposin la vida, vulnera-
ble i finita, com una prioritat.

6.3.1. PEI OBERT 
La imatge pendent. Apunts per a una 
anàlisi de l’estètica de la violència.  
Daniel Inclán.
Seminari semiobert / 14-17 de gener

L’eix de treball del seminari ha estat 
la reflexió sobre la dialèctica que es crea 
davant la possibilitat o impossibilitat de 
construir imatges (visuals, sonores, escri-
tes, performatives) de la violència. Per a 
la violència de segle xxi hi ha una imatge 
pendent, com a mínim, en tres grans sen-
tits: 1) una imatge que falta per explicar la 
complexitat del procés; 2) una imatge que 
penja i oscil·la entre l’astorament i el clixé; 
i 3) una imatge que respon a una disputa 
encara no resolta a favor de la crítica o a 
favor de les doxes.

Autogestió porca. Trobada de col·lectius 
queer autogestionats. Lucía Egaña Rojas.
Seminari / 12-14 de febrer

Segona trobada de col·lectius queer 
autogestionats amb la voluntat de seguir 
compartint estratègies, metodologies i te-
mes d’investigació de persones i col·lectius 
procedents del sud d’Europa que treballen 
als límits de la producció cultural i l’activis-
me de la dissidència sexual. 

Aquesta trobada ha tingut dos elements 
de referència: 

- El context geopolític de procedència 
dels agents convocats, ja que resideixen 
i treballen als països europeus cone-
guts en l’àmbit anglosaxó com a PIGS 
(«porcs» en anglès): Portugal, Itàlia, 
Grècia i Espanya.

- El desenvolupament de manera auto-
gestionada de pràctiques de treball 
vinculades a la producció cultural. Pràc-
tiques que, al seu torn, són travessades 

de forma diferent per la dissidència se-
xual, el feminisme, les pràctiques queer  
i el treball polític i activista.

Amb proposta pràctica i col·lectiva, s’han 
desenvolupat quatre tallers amb estudiants 
del PEI i persones interessades, basats 
en la relació del cos amb l’alimentació, la 
tecnologia, la performativitat i el desig.

Amb la participació d’Anabela Moreira dos 
Santos i Sandra Pereira da Rocha (PT), 
Laboratorio Smaschieramenti (IT), la drag-
queen Paraskevi Damaskou / Atossa (GR),  
i Elena-Urko i Patricia Carmona (ES).

Tallers: 
- «Veganisme popular, performativitats 

fagocitadores i transformació social», a 
càrrec de Anabela Moreira dos Santos i 
Sandra Pereira da Rocha.

- «F_Hack_App: l’experiència del transma-
ricabollotariat», a càrrec del col·lectiu 
Laboratorio Smaschieramenti.

- «Com crear tallers infantils a través  
del drag», a càrrec del col·lectiu Drag  
for Kids.

- «Laboratori sensorial per a corporalitats 
dissidents», a càrrec de Elena-Urko i 
Patricia Carmona.

A més dels tallers, «Autogestió porca» ha 
comptat amb la presentació d’El libro de 
buen 

A

mor. Sexualidades raras y políticas 
extrañas. A càrrec de Fefa Vila i Javier Sáez 
i amb la participació de Lucía Egaña Rojas, 
Diego Marchante – Genderhacker, Pablo 
Martínez i Iñaki Vázquez. 

Cap a una nova imaginació ecosocial. 
Narratives i transicions enfront la crisi de 
la civilització. Jaime Vindel.
Seminari / 5-7 de març

Aquest seminari ha tractat de respon-
dre a l’onada de mobilitzacions contra 
la crisi climàtica que s’estan produint en 
diverses parts de món amb la intenció de 
debatre les declinacions de la imaginació 
política contemporània en relació amb la 
transició ecosocial. Des dels partidaris del 
Green New Deal fins als plantejaments 
ecomarxistes, passant per les lògiques de 
la desconnexió comunitària o les aporta-
cions de l’ecofeminisme, aquestes posi-
cions teòriques se solapen amb el treball 
pràctic que desenvolupen nombrosos 
col·lectius d’activistes, artistes i produc-
tors culturals. 
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Amb la participació de Luna Acosta, 
Aura Lolita Chávez Ixcaquic, Cara New Da-
ggett, Yayo Herrero, Miriam García Torres, 
Luis González Reyes, Laura Laguna, Ánxela 
Louzao, Joan Martínez Alier, Daniel Tanuro, 
Emilio Santiago Muiño i Marian Simón Rojo. 

S’han organitzat dos tallers simultanis 
al seminari: «Artivisme i ecofeminismes», 
a càrrec de Kevin Buckland, i «Artivisme i 
extractivisme», a càrrec d’Oriana Eliçabe, 
membre del col·lectiu Enmedio. 

Sic Transit. Imaginaris radicals de  
la transició postfranquista. Germán  
Labrador Méndez.
Seminari / 6, 8, 13 i 15 d’octubre 

Aquest seminari s’ha interrogat sobre 
les pràctiques culturals i les formes estèti-
ques dels anys setanta en el context de la 
crisi del franquisme i de la transició al règim 
constitucional actual. S’han analitzat relats 
i al·legories de l’època, la producció artísti-
ca vinculada a la protesta i a la creació de 
comunitat, les formes efímeres i les estèti-
ques rupturistes del període.

Germán Labrador Méndez és professor 
titular del Departament d’Espanyol i Portu-
guès de la Universitat de Princeton. La seva 
recerca, en l’àmbit de la història cultural, 
s’especialitza en l’estudi dels mons ibèrics 
a l’època contemporània, a partir de les 
relacions entre estètica i política, ciutada-
nia i memòria.

Art i política a l’Amèrica Llatina des dels 
anys seixanta. Interrogar la investigació 
col·lectiva, l’arxiu vital i les tàctiques d’ac-
tivació. Ana Longoni.
Seminari / 3, 5, 12, 13 i 24 de novembre

Aquest seminari ha proposat debatre 
algunes de les investigacions en les quals 
Ana Longoni va estar implicada, al voltant 
d’experiències d’articulació entre art/
política que van tenir lloc a l’Argentina i 
l’Amèrica Llatina des de la dècada dels 
seixanta fins a l’actualitat. Ha estat una 
aproximació a maneres de fer i d’entendre 
la pràctica artística que impliquen tant el 
desbordament del concepte modern de 
l’art com la reformulació radical d’allò que 
entenem per política. 

Ana Longoni és escriptora, docent i 
investigadora independent del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas d’Argentina, doctora en Arts (Uni-
versitat de Buenos Aires), especialitzada en 
el creuament entre art i política a l’Argenti-

na i Amèrica Llatina des de mitjan segle xx 
fins a l’actualitat.

6.3.2. GRUPS D’INVESTIGACIÓ PEI 
2019-2020 
Memòries de la dissidència sexual a Bar-
celona, amb Lucía Egaña Rojas.

S’ha proposat una línia de treball vincu-
lada a les memòries de la dissidència se-
xual local, articulada a través de l’exposició 
de disturbis, dols i festes, una amplia mos-
tra que, amb materials d’arxius, entrevistes, 
documents, vídeos i altres materials, ha fet 
un recorregut per la història de les dissi-
dències sexuals i els activismes racialitzats. 
L’exposició ha arrenglerat fites importants 
en la cultura feminista, la comunitat LGB-
TIQ+ i les sexodissidències, i s’ha centrat 
en una diversitat d’identitats queer, festes, 
sexe, drets civils i estratègies de resistència 
a l’opressió.

Amb motiu de l’exposició s’han progra-
mat les activacions següents:

29 de setembre. «La llorona». Perfor-
mance a càrrec de Linda Porn. «La llo-
rona» és una peça que reflexiona sobre 
les mares a qui els han robat els fills 
criminalitzant-les. «La llorona» és una 
mare no blanca, sense mascle, no sana, 
no burgesa i puta, i els seus fills seran el 
menjar dels gossos dels colons.

5 d’octubre. «Exercici neobarroc d’escrip-
tura travestí». A càrrec de Frau Diamanda 
/ Héctor Acuña. En línia. «Exercici neobar- 
roc d’escriptura travestí» és una acció- 
ritual que se serveix de la virtualitat per 
situar-se en la immediatesa i la circulació 
desenfrenada d’informació; en aquest 
cas, un escrit-reflexió a través i des del 
fet travestí com a desencadenant. 

13 d’octubre. «Me’n vaig anar per por,  
i ara que tinc por aquí, què?». Xerrada a 
càrrec de Tania Irias. En línia. Tania Irias 
és activista lesbiana, feminista del grup 
lèsbic Artemisa i del Moviment Femi-
nista de Nicaragua. Moderada per Luna 
Acosta, la xerrada ha abordat què passa 
amb les persones que han de migrar 
per resguardar la seva seguretat física, 
emocional, sexual o familiar i quins són 
els reptes per a les dones lesbianes 
que han migrat. Aquesta activitat va ser 
possible gràcies a la col·laboració de la 
Biennal de Pensament Ciutat Oberta.
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16 d’octubre. #RegularizaciónYa. L’ob-
jectiu d’aquesta activació, organitzada 
en col·laboració amb la campanya 
#RegularizaciónYa, és impulsar i sostenir 
en el temps la recollida de signatures 
necessàries que permetien la «regularit-
zació permanent i sense condicions de 
totes les persones migrants i refugiades 
davant l’emergència sanitària». 

27 d’octubre. «Cap a nous imaginaris 
i pràctiques pornortopèdiques». A 
càrrec d’Elena/Urko i de Majo Post Op 
(Post Op). Taller pensat com un espai 
per imaginar, dibuixar i crear joguines, 
pròtesis i ortopèdia amb finalitats 
sexuals per a totes. 

Amor rojo / Red Love. Grup d’investigació, 
d’escriptura i de pràctica, amb Dora García.

Aquest grup d’investigació s’ha cen-
trat en la relació entre les avantguardes 
estètiques i polítiques i, per descomptat, 
en la idea d’amor roig o amor dins d’una 
economia comunista o comuna. Fruit 
d’aquesta recerca ha nascut la publicació 
Amor y revolución (Kollontai), una selecció 
de textos d’Aleksandra Kol·lontai (Sant 
Petersburg, 1872 – Moscou, 1952), marxis-
ta 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 artís-
tiques 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 Progra-
ma d’Estudis Independents del MACBA 
(2019-2020).

Ecologies culturals, amb Jaime Vindel i 
Albert Berzosa Camacho.

Vinculat a un dels eixos de programa 
del PEI, aquest grup de recerca treballa 
sobre ecologies culturals i ha abordat 
la possibilitat de posar en pràctica una 
investigació situada en el diàleg entre la 
història, la imaginació, la cultura i la eco-
logia mitjançant diferents metodologies 
provinents de la curadoria, l’escriptura 
i l’arxivística. Com a resultat d’aquesta 
recerca cal destacar l’exposició Plaga, 

inaugurada el 26 de novembre, i que ha 
desenvolupat el concepte de plaga i les 
seves formes de categorització. Eucalip-
tus, cotorres, herbes urbanes, aigua, es-
pècies autòctones i espècies invasores. 
El grup Ecologies culturals proposa una 
mirada crítica sobre les diverses formes 
de gestió de «la natura» que existeixen 
actualment.

6.3.3. PROGRAMA EXPANDIT
L’objectiu del programa expandit del PEI és 
construir vincles entre estudiants del PEI 
i el context artístic i cultural de Barcelona 
(espais i organitzacions de la ciutat, amb 
especial èmfasi en els centres de produc-
ció i recerca artística), per promoure l’ús 
d’espais i equips i generar vincles entre els 
actors, projectes i processos culturals de la 
ciutat i els estudiants. 

Aquesta nova infraestructura en el 
programa ha enriquit el desenvolupament 
de projectes entre estudiants i centres de 
producció artística de la ciutat. El progra-
ma ha comptat, així mateix, amb una sèrie 
d’esdeveniments que s’han vertebrat amb el 
nom de «Temptatives»: trobades realitzades 
al llarg del programa 2019-2020 que han 
esdevingut espais per a compartir experièn-
cies de processos oberts i no acadèmics. 
Durant els tres primers mesos de 2020 
s’han realitzat temptatives en els centres 
Experimentem amb l’Art, Graner i Hangar.

6.4. 
Ràdio Web MACBA 
rwm.macba.cat 

SON[I]A
#303. Oyèrónké Oyèwùmi
10 de gener de 2020 (47’ 48’’, anglès)

La professora Oyèrónké Oyèwùmi ana-
litza les maneres en què l’universalisme de 
l’acadèmia distorsiona la comprensió de les 
cultures africanes, especialment en l’àmbit 
de la raça i el gènere. En aquest podcast, 
Oyèwùmi parla sobre edat, experiència i 
respecte, desaprensió i acadèmia, despulla 
i espiritualitat. Analitza l’oxímoron contingut 
en la noció de «mare soltera», vist des de 
la cultura yoruba, i assenyala també com 
l’observació de pràctiques comunitàries 
provinents de cultures no-occidentals 
podria constituir un pas indefugible enfront 
dels desafiaments planetaris del futur.
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#304. Céline Gillain
23 de gener de 2020 (48’ 52’’, anglès)

L’artista i productora belga Céline Gillain 
alternava el seu treball com a professora 
d’art en un institut amb la pràctica solitària 
de la pintura del seu estudi de Brussel·les, 
fins que un dia va dir prou i va convocar una 
residència per a sis dones artistes a casa 
de la seva àvia. Cinc anys d’experimentació 
col·lectiva i en femení li van obrir camí a la 
concepció de performances híbrides i en 
solitari, entre la recerca artística, la posada 
en escena de la seva escriptura especula-
tiva i les seves tonades pop encomanadis-
ses, acuradament inserides en complexes 
narratives, sense costures ni fissures 
aparents. Conversem amb Céline sobre la 
seva incursió a la industrial musical, por es-
cènica, el poder de la fragilitat i la depressió 
com una forma de resistència actual. Para-
doxalment, la seva pràctica actual parteix 
d’una mescla de cançons pop, discursos 
motivacionals i ficcions actualitzades del 
món de l’entreteniment, que travessen la 
quotidianitat amb un humor negre esmolat.

#305. Anton Kats
30 de gener de 2020 (119’ 59’’, anglès)

Procés, liminalitat, mediació, transmissió, 
ràdio, ressonància, oralitat, arxiu i abundàn-
cia. En el nostre encreuament i coincidència 
amb l’artista, mediador, educador i músic 
ucraïnès Anton Kats «es van alinear els 
astres» per a posar a prova formats i apre-
nentatges previs. Tres trobades en remot, 
sis hores d’enregistrament i diverses tisores 
en flames han donat forma aquest cadàver 
exquisit des del qual abordem un discurs i 
una pràctica que tendeix a desbordar-se i 
excedir-se tant en els matisos com en els 
detalls. En quest podcast, parlem de l’Europa 
de la integració des d’una experiència en-
carnada, de memòria, demència i diferents 
formes de no saber, de recerca artística i art 
que desafia a la representació, de projectes 
site-specific i dispositius mòbils i efímers, 
d’emissions de curt abast i la ràdio com un 
dispositiu generador d’espai comú i públic.

#306. Isaac Julien
28 de febrer de 2020 (59’ 36’’, anglès)

L’obra d’Isaac Julien transita per espais 
liminals. Zones de confluència entre la 
fotografia, el cinema i la instal·lació; la co-
reografia i la dansa; la poesia i la música... i 
la infinitat de possibles iteracions, revisions 
i versions possibles que pot obrir un treball 
sistemàtic amb l’arxiu. Punts de trobada 
en els quals ficció, documental, narrativa i 
radicalitat convergeixen per a produir ima-
ginaris i relats de factura estètica curosa i 
profunda acció política, que desafien, amb 
les seves temporalitats, construccions 
narratives i formes estètiques, les con-
vencions del cinema blanc heterosexual. 
En aquest podcast, Isaac Julien ens parla 
sobre la necessitat de donar veu i cos a la 
identitat i el desig dissident negre en l’ima-
ginari audiovisual col·lectiu; sobre els seus 
continus transvasaments entre el món de 
l’art, el videoart i el cinema i sobre cinema 
expandit i muntatge coreogràfic.

#307. Fefa Vila
5 de març de 2020 (91’ 0’’, castellà)

Fefa Vila Nuñez és artivista queer femi-
nista, sociòloga, mare, assagista, docent i 
diverses coses més. A més a més, va ser 
impulsora del col·lectiu lèsbic LSD (1993-
1998) que, al costat de La Radical Gai, va 
ser una referència als noranta de militància 
queer-artivista a l’Estat espanyol. Amb les 
seves accions político-artístiques, LSD i La 
Radi reivindicaven noves maneres d’enten-
dre el cos, el sexe, la vida, la mort, el desig, 
l’amistat, les relacions familiars i laborals i 
l’acció política. En aquest podcast, Fefa Vila 
reflexiona sobre el concepte del queer, com 
un estat d’estranyament militant en perma-
nent redefinició. Traça també una lúcida 
i emotiva possible genealogia dels movi-
ments queer, feministes i de dissidència se-
xual a l’Estat espanyol des dels setanta fins 
a l’actualitat, que es bifurca en múltiples 
línies de fuga. Fefa ens parla també sobre 
la necessitat de viure altres sociabilitats, 
sobre altres models afectius-relacionals i 
sobre maternitat lesbiana.
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#308. Susan Bee
12 de març de 2020 (55’ 10’, anglès)

Susan Bee reivindica el potencial polí-
tic i subversiu que art i plaer despleguen 
quan s’uneixen. I és així com en la seva 
obra –tant en els seus collages i pintu-
res, com en els seus llibres d’artista– la 
imaginació, la poesia, l’humor, la subjecti-
vitat, les textures, els colors, els traços i la 
matèria cobren un paper determinant. La 
seva formació com a artista, a les acaba-
lles dels seixanta, va avançar en paral·lel 
als seus primers contactes amb l’activis-
me feminista i amb d’altres moviments 
civils com el black power, la defensa dels 
drets dels homosexuals i les protestes 
contra la guerra de Vietnam. El 1986 es va 
embarcar al projecte de M/E/A/N/I/N/G, 
una revista d’art autogestionada que va 
coeditar, al costat de la també artista Mira 
Schor, durant trenta anys. En aquest po-
dcast, Susan comparteix a més a més les 
particularitats de ser dona, artista i haver 
superat la barrera dels 65 anys en l’ecosis-
tema artístic novaiorquès actual.

#309. Terike Haapoja
9 d’abril de 2020 (84’ 10’’, anglès)

L’artista finlandesa Terike Haapoja ens 
convida a imaginar aquest posthumanis-
me, un «nosaltres» híbrid, expansiu, em-
pàtic on càpiguen l’ambigüitat i la diferèn-
cia, l’enteniment polític entre espècies, 
i on s’acabi per sempre amb la mòrbida 
fantasia de l’excepcionalisme humà i de la 
jerarquia de les espècies. Informada per 
conceptes com el veganisme negre de Syl 
Ko, la teoria expandida dels drets dels ani-
mals de Donaldson i Kymlicka o la política 
sexual de la carn de Carol J. Adams, Terike 
s’atreveix a pensar en un món més enllà de 
l’animalització, de l’ordre que separa els 
éssers en protegits i descartables.

#310. Tatiana Heuman
28 d’abril de 2020 (42’ 48’’, castellà)

Per a la trompetista, percussionista i 
música argentina Tatiana Heuman, el món 
és una pista de ball i el camí del so s’obre 
cos a cos, a base d’intuïció, moviment i 
baquetes. La paradoxa es produeix doncs 
en el registre, quan l’espontaneïtat i la 
corporalitat queden reduïdes a mers 
compassos en una línia de temps. En 
aquest podcast, Tatiana Heuman ens 
parla de música que travessa el cos, d’en-
creuaments entre la dansa i la percussió, 
de sons que mouen, de folklore descons-
truit, d’ensenyament formal i informal, 
de sumes i restes, de noms que no signi-
fiquen res i de l’experiència de dones que 
toquen i arrosseguen bateries.

#311. Alma Söderberg
11 de maig de 2020 (64’ 23’’, anglès)

Alma Söderberg és una coreògrafa i per-
former que treballa amb música i dansa. 
L’Alma explora l’escolta atenta, l’escolta del 
ritme i l’escolta del moviment per habitar el 
polirritme i allò que Eric Davies anomena la 
‘diferència simultània’. En aquest podcast, 
comparteix els múltiples referents musicals 
que inspiren la seva pràctica coreogràfica: 
el jazz, el flamenc, el hip-hop, la música 
experimental i la música afroamericana. 
També ens parla de multiplicitat, d’escolta 
reduïda i d’escolta profunda, de deixar-se 
travessar pel ritme, de la veu, del compar-
tir, d’idiorítmies, d’Anni Albers, de teixir, 
d’aprendre a esperar i de jugar.
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#312. Lars Holdhus/TCF
18 de maig de 2020 (105’ 44’’, anglès)

El treball de l’artista i músic Lars Holdhus,  
àlies TCF, qüestiona la nostra relació amb 
les infraestructures tecnològiques que im-
pregnen la contemporaneïtat a través del 
llenguatge, el codi, la criptografia i, més 
recentment, l’ecologia. En aquest podcast, 
Lars Holdhus advoca per la presència i la 
consciència. Entre xarrups de te, reflexio-
na sobre la fabricació d’eines i el seu 
impacte, la intel·ligència artificial i l’obses-
sió per la carn, el temps humà i el temps 
de les màquines. Lars també confessa 
l’avorrida que es torna la tecnologia quan 
ets un 70% budista, mentre ens presenta 
els seus darrers projectes: un software de 
gires virtuals que juga amb els límits de la 
indústria de la música en directe i una eina 
de processament aleatori que ell mateix 
alimenta i confronta per a compondre i 
crear imatges.

#313. Joana Moll
27 de maig de 2020 (79’ 6’, anglès)

A través d’una combinació de recerca 
artística, treball detectivesc i un enfoca-
ment gairebé forense del nostre rastre 
de dades quotidià, el treball de la Joana 
Moll exposa alguns dels problemes més 
urgents de la nostra existència digital. 
Els seus projectes de recerca, xerra-
des, tallers i obres d’art es colen per les 
esquerdes d’aquests gegants tecnològics 
per tal d’entendre millor la seva natura-
lesa polimòrfica i revelar algunes de les 
capes ocultes que donen forma i soste-
nen el fractal hipercapitalista. En aquest 
podcast, parlem amb Joana Moll sobre 
interfícies i les seves implicacions socials, 
sobre tecnocolonialisme, agència, vigilàn-
cia, explotació, especulació i, per què no, 
sobre el riure.

#314. Anja Kanngieser
22 de juny de 2020 (78’ 5’, anglès)

La geògrafa política i artista sonora Anja 
Kanngieser opera entre les coordenades 
que uneixen espai i so, un col·lapse de dis-
ciplines totalment natural als seus ulls i que 
sol causar més estranyesa en el compar-
timentat món de l’acadèmia i les ciències, 
que en la indisciplinada pràctica artística. 
En aquest podcast, l’Anja reflexiona sobre 
l’escolta expandida, l’inaudible i el nostre 
antropocentrisme, narra el seu interès 
primigeni en la governança sonora i des-
munta les moltes tensions que va acumular 
el projecte «Climates of Listening», amb el 
propòsit de partida d’amplificar les lluites 
aborígens a les illes del Pacífic per l’autode-
terminació i l’autorepresentació.

#315. Laagencia
9 de juliol de 2020 (81’ 47’’, castellà)

Per al col·lectiu colombià Laagencia, 
mediació i educació són indiscernibles de 
la pràctica artística. Laagencia va obrir les 
seves portes l’any 2010 al barri de Chapi-
nero, a Bogotà, com una oficina de projec-
tes d’art amb sala d’exposicions, de la mà 
de Mariana Murcia, Diego García, Santiago 
Pinyol, Mónica Zamudio i Sebastián Cruz. 
Cinc anys més tard es va reinicialitzar com 
un grup d’estudi i pensament col·lectiu 
obert a l’experimentació metodològica i la 
informalitat, sempre cercant noves mane-
res «de fer amb altres». En aquest podcast 
coral parlem amb tres agents d’aquests 
deu anys d’«extitució».

#316. Jennifer Walshe
22 de juliol de 2020 (70’ 56’’, anglès)

Jennifer Walshe va estudiar composició 
i actua sovint com a vocalista, però la seva 
pràctica, així com una enorme llista d’obres 
al llarg dels darrers vint anys, la situen en una 
zona indeterminada on la música, les arts 
escèniques i el teatre s’entrecreuen i conver-
geixen. Walshe tracta els seus textos, guions 
i partitures musicals de manera recursiva, a 
partir d’una mena de bucle de retroalimenta-
ció que inclou i incorpora tot tipus de dades 
sobre el mateix text: el seu context i paratext. 
En aquest podcast, parlem amb Jennifer 
Walshe sobre escriure, anotar, ensenyar, 
col·leccionar, escoltar, actuar, falsificar i una 
mica d’aprenentatge automàtic.
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#317. Reni Hofmüller
9 de setembre de 2020 (101’ 55’’, anglès)

Als anys noranta, n’hi havia prou amb 
vint minuts perquè les autoritats locals de 
Graz (Àustria) detectessin i neutralitzessin 
qualsevol transmissor de ràdio il·legal. En 
aquell temps, Reni Hoffmüller formava part 
d’un grup d’activistes que ocupava l’espai 
electromagnètic amb emissions pirates, 
emeses cada diumenge des de les mun-
tanyes que envolten la ciutat. Després de 
breus sessions de 18 minuts, l’equip de 
Radio Dauerwelle recollia el seu material 
per a fugir a temps, instants abans que arri-
bessin les autoritats. En aquest podcast, 
Hoffmüler comparteix la seva passió per la 
ràdio, així com la seva obsessió per des-
muntar l’invisible, en un generós viatge en el 
temps dels anys vuitanta fins al dia d’avui, 
a través de la seva involucració en primera 
persona a les discussions feministes des 
dels new media. A la nostra conversa es co-
len per totes les escletxes la seva militància 
open source, el fer en comunitat, l’encreu-
ament desacomplexat de disciplines, i la 
seva dèria per les ones electromagnètiques 
i les bicicletes.

#318. Jonáš Gruska
1 d’octubre de 2020 (99’ 30’’, anglès)

El músic, artista sonor i maker eslovac 
Jonáš Gruska és un amateur orgullós de 
ser-ho, fent honor de l’arrel francesa del 
terme (estimar el que fas). La curiositat i 
la passió travessen gairebé tot el que fa. 
Des de les seves instal·lacions sonores 
específiques fins als seus micròfons i eines 
d’àudio fetes a mà, el seu interès recent per 
la micologia o la seva exploració lúdica de 
l’espectre electromagnètic, Jonáš fa servir 
sovint la paraula «fascinació» a la nostra 
conversa. Parlem amb Jonáš sobre espais 
ressonants, superfícies ressonants, tram-
vies, circuits electrònics casolans, enregis-
traments de camp, fermentació, bolets i 
micròfons estranys.

#319. Dirty Electronics
26 d’octubre de 2020 (90’ 39’, anglès)

L’improvisador i maker britànic John 
Richards comparteix el desafiament de 
gravar una pràctica basada en la interpreta-
ció i obre la seva praxi de Dirty Electronics 
a través d’accessoris i projectes. Ens parla 
també sobre els ludites i Leicester, sobre 
la funcionalitat, el control i les xarxes de 
seguretat, i parla sobre els seus circuits 
especulatius, l’autoria i la composició.

#320. Ji Youn Kang
10 de novembre de 2020 (69’ 10’’, anglès)

Les composicions abstractes de Ji 
Youn Kang estan impregnades de la seva 
pròpia mescla de so experimental occi-
dental i música ritual coreana. Un rerefons 
que també es filtra en les seves presen-
tacions en viu, on explora les estructures 
rítmiques primitives i empoderadores del 
xamanisme coreà, que sovint evolucionen 
de lentes a ràpides, i fonts de so sorollo-
ses a través d’una amalgama de dispo-
sitius analògics de construcció pròpia, 
instruments acústics i tècniques de pro-
cessament digital. En aquest podcast, Ji 
parla sobre música ritual coreana, quintes 
justes i naturalesa, objectes ressonants, 
soroll, instruments casolans, incertesa i 
tensió, Wave Field Synthesis i estratègies 
per a involucrar l’audiència a la xarxa per a 
una comunicació significativa.

#321. César Rendueles
26 de novembre de 2020 (85’ 2’, castellà)

Parlem amb César Rendueles amb les 
pàgines de Contra la igualdad de opor-
tunidades. Un panfleto igualitarista (Seix 
Barral, 2020) encara amb la tinta fresca. 
Xerrem sobre el mite de la connectivitat 
universal i les distopies tecnològiques. 
Parlem sobre necropolítica, necroecono-
mia i la importància dels vincles socials 
en els processos de transformació social. 
Entrem als museus, les biblioteques i les 
escoles per a abordar les problemàtiques 
dels projectes públics i les possibilitats 
de la socialització igualitària i de la imagi-
nació política. Ens fiquem a la vida i en el 
mercat, el treball i les cures, la salut i els 
negocis, la meritocràcia i els privilegis… 
per a assenyalar la fragilització compar-
tida i l’obligació comuna de pensar en 
l’economia d’una altra manera, sabent que 
mai no partim de zero.
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#322. Hugo Esquinca
1 de desembre de 2020 (82’ 41’’, anglès)

L’obra d’Hugo Esquinca és una crosta 
multicapa, ofuscada intencionalment a 
través de l’excés, deliberadament difí-
cil de pelar. Eliminar capes d’ofuscació 
en aquesta densa xarxa d’interaccions 
transductives no serveix de gaire, perquè 
aquestes capes són precisament el que 
l’Hugo utilitza per a exposar-te a tu (i a ell 
mateix) a una mena de sobrecàrrega sen-
sorial. Parlem amb l’Hugo sobre criar-se 
en l’hipercaos de la Ciutat de Mèxic i com 
aquesta experiència es relaciona amb la 
seva fascinació per la velocitat, la sobrea-
bundància i el sincretisme.

#323. Elaine Gan
22 de desembre de 2020 (125’ 41’’, anglès)

Un gra d’arròs reposa en un camp a la 
vora del riu Mekong. Un búfal d’aigua trenca 
el sòl als arrossars d’Ifugao a les Filipi-
nes. Una caixa negra amb llavors d’arròs 
és col·locada en un prestatge del Banc 
Mundial de Llavors de Svalbard a Noruega, 
a -18° C. A partir d’una llavor tan normal 
i corrent, l’artista i acadèmica Elaine Gan 
teixeix una xarxa dinàmica de relacions 
que connecten l’agroecologia i la sociabi-
litat més-que-humana, els agricultors de 
subsistència i el canvi climàtic, les taxono-
mies contaminades i la teoria feminista. En 
aquest podcast, Elaine Gan parla sobre la 
ciència dels cultius, les tecnologies salvat-
ges, la pandèmia global, la diferència radi-
cal, l’art d’adonar-se, els fongs Matsutake i, 
per descomptat, la blablasfera.

ESPECIALS
Altars, sucre i cendres #2
Antiracisme i resistència anticolonial des 
de l’afrodescendència
17 de gener de 2020 (68’ 43’’, castellà)

Conversem amb Diego Falconí Travez, 
Lucía Piedra Galarraga i Karo Moret sobre 
esclavisme i amor, la caribenyització de les 
identitats i la violència entesa com un recurs 
possible. Comparteixen afectes, fòbies, 
autofàgies i objectes inquietants. I esmico-
len el llatí davant de la màscara del gai, la 
sortida de l’armari com una promesa liberal 
i el re-sentiment com una forma circular que 
impedeix que la memòria desaparegui. 

Altars, sucre i cendres #3
Antiracisme i resistència anticolonial des 
de l’afrodescendència
20 de març de 2020 (51’ 28’’, castellà)

Conversem amb Diego Falconí Travez, 
Lucía Piedra Galarraga i Karo Moret sobre 
esclavisme i amor, la caribenyització de les 
identitats i la violència entesa com un recurs 
possible. Comparteixen afectes, fòbies, 
autofàgies i objectes inquietants. I esmico-
len el llatí davant de la màscara del gai, la 
sortida de l’armari com una promesa liberal 
i el re-sentiment com una forma circular que 
impedeix que la memòria desaparegui. 

Objectualitat #7
17 d’abril de 2020 (102’ 53’’, anglès)

Aquest episodi de la sèrie de Roc 
Jiménez de Cisneros «Objectualitat» 
conté converses amb Diego Falconí, Rick 
Dolphijn, Dave Phillips i música de Kali Ma-
lone. Un viatge espiral sobre foc, cremes, 
cendres, rituals, cuina, menjar i selves. 
Encara que també va de tot allò que hi ha 
entre i sota totes i cadascuna d’aquestes 
coses. La micropolítica invisible del menjar 
a l’exèrcit; la càrrega simbòlica de les 
cendres, restes sòlides d’un objecte intan-
gible, el foc, que ha donat forma a aquest 
planeta durant milions d’anys; la lectura en 
clau de gènere del genocidi Aimara; una 
percepció circular i cíclica del temps; o el 
paper i la rellevància dels ecosistemes, 
fins i tot més enllà del vell clixé de la vida 
silvestre, perquè, ja saps, «tot és un eco-
sistema, al final del dia».

Radioactivitat #7
Notes sobre Babel de Cildo Meireles
18 de setembre de 2020 (4’ 5’’, castellà)

L’artista conceptual i escultor brasiler 
proposava l’any 2001 l’obra Babel, una torre 
de forma cònica de cinc metres d’alçada i 
dos d’ample, que s’alça fins al sostre expo-
sitiu i que està construïda a base de ràdios, 
de diferent eres, totes elles sintonitzades 
en diferents emissores.
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RECERCA
Sondes #26.2
Auxiliars
11 de febrer de 2020 (30’ 27’’, anglès)

Chris Cutler repassa una amplíssima va-
rietat d’incorporacions musicals integrades 
de botzines d’automòbils, timbres, ferralla, 
asfalt, sirenes de boira i eines elèctriques, 
en els mons del rock, el pop, la música 
contemporània, el jazz i el cinema.

Sondes #27
9 de juny de 2020 (54’, anglès)

A Sondes #27 Chris Cutler segueix la 
pista del compositor modern des de l’abo-
cador fins a l’oficina, després a través de la 
sala d’estar i cap a la cuina a la recerca de 
nous recursos musicals, com a ferralla, mà-
quines d’escriure, aspiradores, impressores 
matricials, quantitats industrials de paper, 
telèfons i l’humil mongeta.

Sondes #27.2
Auxiliars
3 d’agost de 2020 (30’ 10’’, anglès)

En aquest Auxiliar de Chris Cutler, les 
màquines d’escriure envaeixen tots els 
gèneres musicals imaginables, mentre que 
les pistoles, les bicicletes, les bombetes, el 
foley, la torre Eiffel i els segells de correus 
es converteixen en instruments a la recerca 
de noves sonoritats.

Sondes #28
25 de setembre de 2020 (58’ 3’’, anglès)

A mesura que els nous recursos musi-
cals continuen expandint-se, Chris Cutler se-
gueix a Sondes #28 la incorporació en nous 
treballs de serres, paper de vidre i eines 
elèctriques, artesans i màquines de teixir, i 
continua investigant la reutilització de ràdios 
i gramòfons com a recursos musicals.

EXTRA
Anton Kats sobre MÆKUR (Anton Kats + 
Eva Rowson + Maia Urstad)
Escenes eliminades
13 de febrer de 2020 (31’ 32’’, anglès)

En aquestes escenes eliminades, l’ar-
tista, mediador, educador i músic ucraïnès 
Anton Kats parla sobre la transició del pro-
jecte de MAKU cap a MÆKUR, sobre baixar 
el ritme i obrir espais d’escolta i sobre 
infraestructures contextuals i emocionals 
dins de la pràctica artística.

Son[i]a #304. Céline Gillain
Escenes eliminades
24 de març de 2020 (14’ 1’’, anglès)

Recuperem aquí fragments inèdits de 
l’entrevista amb Céline Gillain que no vam 
poder utilitzar en el seu moment.

Son[i]a #307. Fefa Vila
Escenes eliminades
1 d’abril de 2020 (24’ 4’’, castellà)

Recuperem aquí fragments inèdits de 
l’entrevista amb Fefa Vila que no vam poder 
utilitzar en el seu moment.

Son[i]a #306. Isaac Julien
Escenes eliminades
4 de maig de 2020 (13’ 17’’, anglès)

Recuperem aquí fragments inèdits de 
l’entrevista amb Isaac Julien que no vam 
poder utilitzar en el seu moment.

Son[i]a #308. Susan Bee
Escenes eliminades
3 de juny de 2020 (31’ 33’’, anglès)

Recuperem aquí fragments inèdits de 
l’entrevista amb l’artista i editora novaior-
quina Susan Bee que no vam poder utilitzar 
en el seu moment.

Sondes #27
Transcripció
9 de juny de 2020 (anglès)

Transcripció de Sondes #27, a càrrec de 
Chris Cutler.

Son[i]a #293. Ramon Amaro
Escenes eliminades
15 de juny de 2020 (19’ 10’, anglès)

Recuperem aquí fragments inèdits de 
l’entrevista amb l’investigador i docent 
Ramon Amaro que no vam poder utilitzar 
en el seu moment.

Son[i]a #309. Terike Haapoja
Escenes eliminades
30 de juny de 2020 (3’ 25’’, anglès)

Recuperem aquí fragments inèdits de 
l’entrevista amb l’artista finlandesa Terike 
Haapoja que no vam poder incloure en el 
seu moment.
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Radioactivitat #6. Xarxa de Ràdios Comu-
nitàries de Barcelona (XRCB)
Escenes eliminades
2 de juliol de 2020 (34’ 11’’, castellà)

Recuperem aquí fragments inèdits 
de l’entrevista amb Efraín Foglia sobre la 
Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelo-
na (XRCB) que no vam poder utilitzar en el 
seu moment.

Son[i]a #269. Mônica Hoff
Escenes eliminades
17 de juliol de 2020 (0’ 41’’, castellà)

Recuperem aquí un fragment inèdit de 
la conversa amb l’artista, educadora i inves-
tigadora Mônica Hoff, en què problematitza 
la noció de creativitat, que no vam poder 
incloure en el seu moment.

Son[i]a #277. Marina Gržinić
Escenes eliminades
29 de juliol de 2020 (21’ 1’’, anglès)

Recuperem aquí fragments inèdits de 
la nostra conversa amb la videoartista, 
activista i investigadora Marina Gržinić, que 
no vam poder utilitzar en el seu moment. 
Marina reflexiona sobre la seva trajectòria, 
juntament amb Aina Šmid, en el camp del 
videoart i els new media, des dels anys 
vuitanta fins al dia d’avui, des d’una pers-
pectiva socialista i feminista militant.

Son[i]a #311. Alma Söderberg 
Escenes eliminades
19 d’agost de 2020 (11’ 42’’, anglès)

Recuperem fragments inèdits de la 
nostra conversa amb la coreógrafa i balla-
rina Alma Söderberg, que no vam poder 
utilitzar en el seu moment. Alma parla de 
les seves influències, mestres i escoles i de 
dos projectes col·lectius de diferent tipus: 
«Manyone» i «John The Houseband».

Son[i]a #314. Laagencia
Escenes eliminades
28 d’agost de 2020 (18’ 5’’, castellà)

Recuperem fragments inèdits de la nos-
tra conversa amb el col·lectiu Laagencia, 
encarnat en les veus de Mariana Murcia, 
Diego García i Santiago Pinyol, que no vem 
poder incloure en el seu moment.

Son[i]a #316. Jennifer Walshe
Escenes eliminades
3 de setembre de 2020 (14’ 44’’, anglès)

Recuperem fragments inèdits de la nos-
tra conversa amb la compositora i vocalista 
Jennifer Walshe que no vam poder incloure 
en el seu moment.

Son[i]a #314. Anja Kanngieser
Escenes eliminades
6 d’octubre de 2020 (49’ 56’’, anglès)

Recuperem fragments inèdits de la 
nostra conversa amb la geògrafa i artista 
sonora Anja Kanngieser que no vam poder 
incloure en el seu moment.

Son[i]a #312. Lars Holdhus/TCF
Escenes eliminades
19 d’octubre de 2020 (34’ 50’’, anglès)

Recuperem fragments inèdits de la 
nostra conversa amb l’artista sonor Lars 
Holdhus que no vam poder incloure en el 
seu moment.

Son[i]a #317. Reni Hofmüller
Escenes eliminades
6 de novembre de 2020 (22’ 15’’, anglès)

Recuperem fragments inèdits de la 
nostra conversa amb l’artista austríaca Reni 
Hofmüller.

Sondes #28
Transcripció
24 de novembre de /2020 (anglès)

Transcripció de Sondes #28, a càrrec de 
Chris Cutler.
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Son[i]a #318. Jonáš Gruska
Escenes eliminades
10 de desembre de 2020 (52’ 38’’, anglès)

Recuperem fragments inèdits de la 
nostra conversa amb l’artista sonor eslovac 
Jonáš Gruska que no vam poder incloure 
en el seu moment.

Son[i]a #320. Ji Youn Kang
Escenes eliminades
17 de desembre de 2020 (38’ 32’’, anglès)

Recuperem fragments inèdits de la 
nostra conversa amb l’artista sonora Ji 
Youn Kang que no vam poder incloure en 
el seu moment.

Son[i]a #319. John Richards/ 
Dirty Electronics
Escenes eliminades
30 de desembre de 2020 (16’ 49’’, anglès)

Recuperem fragments inèdits de la 
nostra conversa amb l’artista sonor i maker 
John Richards/Dirty Electronics que no 
vam poder incloure en el seu moment.
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4 ANNEX C

DADES DEL CENTRE D’ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ

Incorporacions, catalogació, usuaris i altes i baixes de l’Arxiu  
i de la Biblioteca del Centre d’Estudis i Documentació (CED).

7.1. INCORPORACIONS

Incorporacions ordinàries de patrimoni bibliogràfic i documental 

Arxiu Biblioteca

Compres 185 522

Donacions 6 156

Intercanvis 0 229

Traspàs altres departaments 3 42

Traspàs Biblioteca 6

Total

Revistas en subscripció 4 115

DETALL DE LES INCORPORACIONS A L’ARXIU

Col·leccions documentals

Núm. de registre Títol Autor/s Editorial Història de 
l’objecte

Entitat Productor

A.CD.0005 Col·lecció documental 
Desacuerdos

2003 - 2014 Museu d'Art 
Contemporani 
de Barcelona 
(MACBA); Arteleku; 
Museo Nacional 
Centro de Arte 
Reina Sofía; Centro 
José Guerrero

A.HIS.06048 Ayalga -- Folklore a fi 
de mes [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Ayalga

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06049 Dissabtes MACBA. 
UNIQLO [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06050 De dol. Parlem de 
Col·lecció amb Cinta 
Moreno, Julia Ramírez 
Blanco, Víctor Ramírez, 
Ana Rossi i Lior Zalis 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Ramírez Blanco, Julia; 
Moreno, Cinta; Rossi, 
Ana; Zalis, Lior; Ramírez, 
Víctor

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06051 Presentació programa 
educatiu 2019-2020 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Premsa. MACBA
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A.HIS.06052 Manga Scroll -- Christian 
Marclay. Composicions. 
Performances 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Hirsch, Shelley

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06053 Zoom Zoom (2007- en 
procés) -- Christian 
Marclay. Composicions. 
Performances 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Hirsch, Shelley

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06054 Heather Roche i Eva 
Zöllner (clarinet i 
acordió) -- Chalkboard. 
Performance 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Roche, Heather; Zöllner, 
Eva

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06055 Mark Cunningham 
(trompeta) 
-- Chalkboard. 
Performance 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Cunningham, Mark

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06056 Ferran Fages (guitarra 
elèctrica) -- Chalkboard. 
Performance 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Fages, Ferran

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06057 Núria Andorrà 
(percussió) 
-- Chalkboard. 
Performance 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Andorrà, Núria

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06058 Tom Chant (saxo) 
-- Chalkboard. 
Performance 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Chant, Tom

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06059 Barbara Held 
(flauta travessera) 
-- Chalkboard. 
Performance 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Held, Barbara

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06060 Grup de pensament, 
pràctiques i activismes 
afro/negres (GPPAAN, 
Barcelona) -- Parlem 
de... Territoris Indefinits. 
Perspectives sobre 
el llegat colonial 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Grup de pensament, 
pràctiques i activismes 
afro/negres (GPPAAN, 
Barcelona)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06061 Mery Cuesta -- Comic 
on drums. Interpretem 
Christian Marclay 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Cuesta, Mery

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06062 Alán Carrasco -- Parlem 
d'Un cert aniconisme 
a "Territoris Indefinits. 
Perspectives sobre 
el llegat colonial" 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Carrasco, Alan

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06063 Hiuwai Chu -- Parlem 
de... Charlotte 
Posenenske: Work in 
Progress [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Chu, Hiuwai

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA
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A.HIS.06064 Grup de pensament, 
pràctiques i activismes 
afro/negres (GPPAAN, 
Barcelona) -- Parlem 
de... Territoris Indefinits. 
Perspectives sobre 
el llegat colonial 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Grup de pensament, 
pràctiques i activismes 
afro/negres (GPPAAN, 
Barcelona)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06065 Azahara Ubera -- Parlem 
d'alteritat a Charlotte 
Posenenske: Work in 
Progress [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Ubera, Azahara

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06066 Nazario Díaz -- Parlem 
d'Un segle breu: 
Col·lecció MACBA. Otro 
borrado a través de la 
insistencia [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Díaz, Nazario

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06067 Teresa Grandas 
-- Parlem de... Takis 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Grandas, Teresa

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06068 Curs professors. 
Programa educatiu 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06069 Magnetismes + - / + +. 
Adreçat a famílies amb 
nens i nenes de 2-5 anys 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06070 Presentació de 
Pantallas y Pastillas 
(Los Cinco Delfines, 
2018) -- El que pot un 
llibre [Enregistrament 
audiovisual activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Farrés Duran, Enric; 
Pahissa, Anna

2019 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06071 Presentació de la 
publicació Ralston 
Farina (Como Ediciones, 
2019) de Ch. Mill 
-- El que pot un llibre 
[Enregistrament 
audiovisual activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Pahissa, Anna; Ardid, 
Pau; Aballí, Octavi

2019 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06072 Presentació de les 
edicions Can Serrat 
-- El que pot un llibre 
[Enregistrament 
audiovisual activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Pahissa, Anna; Murillo, 
Carles; Blais, Sophie

2019 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06073 Charlotte Posenenske: 
Work in Progress 
[Enregistrament 
audiovisual exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Chu, Hiuwai

2019 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06074 Lucía Piedra -- Parlem 
de... Desoccidentalitzar 
el mapa. Territoris 
Indefinits. Perspectives 
sobre el llegat colonial 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Piedra, Lucía

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06075 Hiuwai Chu -- Parlem 
de... Charlotte 
Posenenske: 
Work in Progress 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Chu, Hiuwai

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA
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A.HIS.06076 Alán Carrasco -- Parlem 
d'Un cert aniconisme 
a "Territoris indefinits. 
Perspectives sobre 
el llegat colonial" 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Carrasco, Alan

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06077 Grup de pensament, 
pràctiques i activismes 
afro/negres (GPPAAN, 
Barcelona) -- Parlem 
de... Territoris indefinits. 
Perspectives sobre 
el llegat colonial 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Grup de pensament, 
pràctiques i activismes 
afro/negres (GPPAAN, 
Barcelona)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06078 Mery Cuesta -- Comic 
on drums. Interpretem 
Christian Marclay 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Cuesta, Mery

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06079 Nazario Díaz -- Parlem 
d'Un segle breu: 
Col·lecció MACBA. 
Otro borrado a través 
de la insistencia 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Díaz, Nazario

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06080 La veu de la comissària: 
Hiuwai chu parla de 
"Charlotte Posenenske: 
Work in Progress" 
[Enregistrament 
audiovisual]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Chu, Hiuwai

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06081 App MACBA [Teaser] Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06082 Teresa Grandas 
-- Parlem de... Takis 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Grandas, Teresa

2019 Incorporació 
2020

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06083 Eduard Escoffet -- 
Parlem de... la poètica 
de Takis [Enregistrament 
sonor visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Escoffet, Eduard

2020 Incorporació 
2020

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06084 Jaume Plensa 
[Reportatge fotogràfic 
exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Plensa, Jaume

2018 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06085 Christian Marclay. 
Investigations. 
Performance 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Beresford, Steve; 
Espigolé, Lluïsa; 
Fernández, Agustí; Font, 
Elena; Lizarazu, Haize; 
López, Jordi; Millà, 
Jordina; Portugal, Kayla; 
Thomas, Philip; Viarnès, 
Carles

2019 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06086 Lolo & Sosaku 
-- Parlem de... Takis 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Lolo & Sosaku (Grup 
d'artistes)

2019 Incorporació 
2020

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06087 Un segle breu: Col·lecció 
MACBA [Reportatge 
fotogràfic exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06088 Un segle breu: Col·lecció 
MACBA [Reportatge 
fotogràfic exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA
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A.HIS.06089 Un segle breu: Col·lecció 
MACBA [Reportatge 
fotogràfic exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06090 Charlotte Posenenske: 
Work in Progress 
[Reportatge fotogràfic 
exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Posenenske, Charlotte

2019 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06091 Melanie Smith. Farce 
and artifice [Postal]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2018

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06092 Melanie Smith. Farce 
and artifice [Postal]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2018

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06093 Melanie Smith. Farsa 
i artifici [Pantalla 
directori]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06094 Melanie Smith: Farsa i 
artifici [Pantalla ona]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2018

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06095 MACBA en família. 
Gener-Abril 2019 
[Fulletó]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06096 Domènec. Ni aquí ni 
enlloc [Full de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06097 Domènec. Ni aquí ni en 
ningún lugar [Full de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06098 Domènec. Not here, not 
anywhere [Full de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06099 Domènec. Ni aquí ni 
enlloc [Màstil]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06100 Domènec. Ni aquí 
ni enlloc [Banderola 
exterior]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06101 Domènec. Ni aquí ni 
enlloc [Vinil paret]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06102 Domènec. Ni aquí ni en 
ningún lugar [Invitació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06103 Domènec. Ni aquí ni 
enlloc [Invitació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06104 Domènec. Not here, not 
anywhere [Invitació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06105 Domènec. Ni aquí ni 
enlloc [Postal]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06106 Agenda MACBA. Gener-
Març 2019 [Agenda]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06107 Agenda MACBA. Abril-
Juny 2019 [Agenda]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06108 Activitats al MACBA. 
Programa Gener-Març 
2019 [Vinil vitrina]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA
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A.HIS.06109 Allez! Pràctiques 
ambulants i museus 
dispersos. Seminari 
internacional entorn 
dels artefactes mòbils 
[Programa activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06110 Allez! Pràctiques 
ambulants i museus 
dispersos. Seminari 
internacional entorn 
dels artefactes mòbils 
[Flyer]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06111 Activitats al MACBA. 
Programa Gener-Març 
2019 [Vinil vitrina]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06112 Christian Marclay. 
Composicions 
[Invitació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06113 Christian Marclay. 
Composiciones 
[Invitació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06114 Christian Marclay. 
Compositions [Invitació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06115 Christian Marclay. 
Composicions [Full 
de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06116 Christian Marclay. 
Composiciones [Full 
de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06117 Christian Marclay. 
Compositions [Full 
de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06118 Christian Marclay. 
Compositions [Full 
de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06119 Christian Marclay. 
Composicions [Postal]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06120 Christian Marclay: 
Compositions [Postal]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06121 Christian Marclay. 
Composicions [Cartell]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06122 Idiorítmies. Programa de 
performances, música, 
poesia, laboratori i text 
[Flyer]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06123 Idiorítmies. Programa de 
performances, música, 
poesia, laboratori i text 
[Vinil vitrina]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06124 Idiorítmies. Programa de 
performances, música, 
poesia, laboratori i text 
[Banderola exterior]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06125 Poesia Brossa -- 
Catàleg. Publicacions 
MACBA [Pantalla ona]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2017 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA
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A.HIS.06126 El cos fragmentat. 
Curs sobre l'art 
contemporani. Una 
genealogia de l'art 
espanyol dels noranta 
[Programa activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06127 Make kin(D), not 
future(S). Jornada 
entorn de "Al descobert 
o d'amagat. La 
presència rebel d'un 
futur íntim" [Programa 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06128 Idiorítmies. Programa de 
performances, música, 
poesia, laboratori i text 
[Programa activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06129 M'estic construint una 
estructura geodèsica de 
poder. Clínica/trobada 
sobre autoedició gràfica 
i sonora [Pantalla ona]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06130 La cuina. Taller a càrrec 
de Marina Monsonís 
[Flyer]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06131 Melanie Smith. Farce 
and artifice [Postal]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06132 Melanie Smith. Farce 
and artifice [Postal]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06133 Un segle breu: Col·lecció 
MACBA [Màstil]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06134 Lolo & Sosaku -- Parlem 
de... Takis [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Lolo & Sosaku (Grup 
d'artistes)

2019 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06135 Eduard Escoffet -- 
Parlem de... La poètica 
de Takis [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Escoffet, Eduard

2020 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06136 Roger Bernat -- Parlem 
de... Masturbar 
l'existència [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Bernat, Roger

2020 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06137 Nico Roig, Mancebia 
Postigo i Martí Sales 
-- La cuina [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Roig, Nico; Sales i 
Sariola, Martí; Postigo, 
Mancebia

2020 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06138 Maria Arnal i Illan 
Manouach -- La cuina 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Arnal, Maria; Manouach, 
Illan

2020 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06139 Sopes del món -- La 
cuina [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2020 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06140 Com sona un museu? 
Recorregut sonor pel 
museu [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2020 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA
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A.HIS.06141 Charlotte Posenenske: 
Work in Progress 
[Reportatge fotogràfic 
exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Posenenske, Charlotte

2019 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06142 Charlotte Posenenske: 
Work in Progress 
[Reportatge fotogràfic 
exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Posenenske, Charlotte

2019 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06143 Un segle breu. 
Poètiques i polítiques 
des de 1929 fins avui. 
Curs sobre la Col·lecció 
MACBA [Programa 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06144 Territoris indefinits. 
Perspectives sobre 
el llegat colonial [Full 
de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06145 Territorios indefinidos. 
Perspectivas sobre el 
legado colonial [Full 
de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06146 Undefined territories: 
Perspectives on colonial 
legacies [Full de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06147 Mostreig #3. Anti-books 
[Reportatge fotogràfic 
exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2020 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06150 Francesc Torres. 
Conservació de la seva 
obra [Enregistrament 
audiovisual de 
preservació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Rodríguez, Ariadna

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06152 Charlotte Posenenske: 
Work in Progress 
[Publicació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Dia Art Foundation; 
Guidelli-Guidi, Matilde; 
Hirsch, Liz; Lowry, 
Alexis; McBride, Rita; 
Posenenske, Charlotte; 
Morgan, Jessica; 
Spaulding, Daniel; 
Wood, Catherine; Malz, 
Isabelle

Barcelona : Museu 
d'Art Contemporani 
de Barcelona, 2019

Incorporació 
2020

Departament 
de Publicacions. 
MACBA

A.HIS.06153 Fina Miralles. Soc 
totes les que he sigut 
[Publicació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Grandas, Teresa; 
Garbayo Maeztu, Maite; 
Roma, Valentín; Díaz 
Bringas, Tamara

Barcelona : Museu 
d'Art Contemporani 
de Barcelona, 2019

Incorporació 
2020

Departament 
de Publicacions. 
MACBA

A.HIS.06154 Takis [Publicació] Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Brett, Guy; Wellen, 
Michael; Warak, Melissa; 
Bouisset, Maïten

Barcelona : Museu 
d'Art Contemporani 
de Barcelona, 2019

Incorporació 
2020

Departament 
de Publicacions. 
MACBA

A.HIS.06155 Christian Marclay. 
Composicions 
[Publicació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Barson, Tanya; 
McCarthy, Tom; Balsom, 
Erika

Barcelona : Museu 
d'Art Contemporani 
de Barcelona, 2019

Incorporació 
2020

Departament 
de Publicacions. 
MACBA

A.HIS.06156 Sida [Publicació] Martínez, Pablo; 
Lebovici, E. (Elisabeth)

Barcelona : Arcàdia : 
MACBA Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona, 2020

Incorporació 
2020

Departament 
de Publicacions. 
MACBA
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A.HIS.06157 Estética fósil. 
Imaginarios de la 
energía y crisis 
ecosocial [Publicació]

Vindel, Jaime Barcelona : Arcàdia : 
MACBA Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona, 2020

Incorporació 
2020

Departament 
de Publicacions. 
MACBA

A.JBR.03912 0 figura : Homenaje 
informal a Velázquez 
/ [realización, J. 
Hernández Pijuán, R. 
Santos Torroella, J. 
J.Tharrats, J. Vilacasas]

Hernández Pijuan, Joan; 
Santos Torroella, Rafael; 
Tharrats, Joan Josep; 
Vila Casas, Joan

[Barcelona : s.n., 
1960] ([Barcelona] : 
Gráficas Layetana)

Incorporació 
2011

Sala Gaspar

A.JBR.03913 0 figura : Vilacasas Vila Casas, Joan; Santos 
Torroella, Rafael

Barcelona : [s.n.], 
1961 ([Barcelona] : 
Industrias Gráficas 
Zen)

Incorporació 
2011

Sala Gaspar

A.JBR.03914 0 figura : Subirachs Subirachs, Josep Maria; 
Santos Torroella, Rafael

Barcelona : [s.n.], 
1962 ([Barcelona] : 
Gráficas Mendoza)

Incorporació 
2011

Sala Gaspar

A.JBR.03915 0 figura : "Grafismes" Claret, Joan; Tharrats, 
Joan Josep; Vila Casas, 
Joan

Barcelona : [s.n.], 
1963 (Barcelona : 
Gráficas Mendoza)

Incorporació 
2011

Sala Gaspar

A.JBR.03916 El congelador : 
suplemento de La 
nevera [núm. 1]

Albacete : Tanto de 
Tanto, 1993

Incorporació 
2011

Asociación Cultural 
Tanto de Tanto 
(Albacete)

A.JBR.03917 El congelador : 
suplemento de La 
nevera [núm. 0]

Albacete : Tanto de 
Tanto, 1992

Incorporació 
2011

Asociación Cultural 
Tanto de Tanto 
(Albacete)

A.JBR.03918 El congelador : 
suplemento de La 
nevera [núm. 2]

Albacete : Tanto de 
Tanto, 1993

Incorporació 
2011

Asociación Cultural 
Tanto de Tanto 
(Albacete)

A.JBR.03919 El congelador : 
suplemento de La 
nevera [núm. 4]

Albacete : Tanto de 
Tanto, 1994

Incorporació 
2011

Asociación Cultural 
Tanto de Tanto 
(Albacete)

A.JBR.03920 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 1]

Barcelona : Cave 
Canis, 1995

Incorporació 
2011

A.JBR.03921 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 2]

Barcelona : Cave 
Canis, 1996

Incorporació 
2011

A.JBR.03922 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 3]

Barcelona : Cave 
Canis, 1996

Incorporació 
2011

A.JBR.03923 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 4]

Barcelona : Cave 
Canis, 1996

Incorporació 
2011

A.JBR.03924 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 5]

Barcelona : Cave 
Canis, 1997

Incorporació 
2011

A.JBR.03925 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 6]

Barcelona : Cave 
Canis, 1997

Incorporació 
2011

A.JBR.03926 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 7]

Barcelona : Cave 
Canis, 1998

Incorporació 
2011

A.JBR.03927 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 8]

Barcelona : Cave 
Canis, 1998

Incorporació 
2011

A.JBR.03928 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 9]

Barcelona : Cave 
Canis, 1999

Incorporació 
2011

A.JBR.03929 Doc(k)s [núm. 12] Ventabren : NEPE, 
1978

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires
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A.JBR.03929.001 L'Echo des doc(k)s : 
journal d'annonces 
poétiques, artistiques et 
littéraires [núm. 1]

Ventabren : Nepe, 
1978

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03929.002 L'Echo des doc(k)s : 
journal d'annonces 
poétiques, artistiques et 
littéraires [núm. 2]

Ventabren : Nepe, 
1978

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03930 Doc(k)s [núm. especial, 
1978, des.]

Ventabren : [NEPE], 
1978

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03931 Doc(k)s [núm. 50] Ventabren : NEPe, 
1982

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03932 Doc(k)s [núm. 80] Ventabren : NèPE, 
1987

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03933 Doc(k)s [nova sèrie, 
núm. 0]

Ventabren : NÈPE, 
[1987]

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03934 Doc(k)s [nova sèrie, 
núm. 5]

Ventabren : NÈPE, 
1989

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03935 Doc(k)s [sèrie 3, núm. 
9/10/11/12]

Ajaccio : Akenaton ; 
[Ventabren] : NÈPE ; 
[Marseille] : Spectres 
familiers, [1995]

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03935.001 Sortie de quarantaine 
[1993, set.-1994, des.] / 
Julien Blaine

Blaine, Julien [Ventabren] : NèPE, 
[1994?]

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03936 Doc(k)s [sèrie 3, núm. 
17/18/19/20]

Ajaccio : Akenaton ; 
[Ventabren] : NEPE 
; Nice : Z éditions, 
1998

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03937 L'equilibrista [núm. 01] [Vilanova i la Geltrú] : 
Laia Calvet Figueras, 
2006

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.001 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 1]

Barcelona : 
Leteradura, 1977

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.002 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 2-3]

Barcelona : 
Leteradura, [1978]

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.003 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 4]

Barcelona : 
Leteradura, 1978

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.004 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 5]

Barcelona : 
Leteradura, 1979

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.005 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 6]

Barcelona : 
Leteradura, 1979

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.006 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 7]

Barcelona : 
Leteradura, 1980

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.007 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 8]

Barcelona : 
Leteradura, 1980

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.008 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 9-10]

Barcelona : 
Leteradura, [1981]

Incorporació 
2011

A.JBR.03939 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 5]

Barcelona : 
Leteradura, 1979

Incorporació 
2011

A.JBR.03940 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 5]

Barcelona : 
Leteradura, 1979

Incorporació 
2011

A.JBR.03941 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 5]

Barcelona : 
Leteradura, 1979

Incorporació 
2011

A.JBR.03942 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 7]

Barcelona : 
Leteradura, 1980

Incorporació 
2011
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A.JBR.03943 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 12]

Barcelona : 
Leteradura, [1982]

Incorporació 
2011

A.JBR.03944 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 12]

Barcelona : 
Leteradura, [1982]

Incorporació 
2011

A.JBR.03945 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 12]

Barcelona : 
Leteradura, [1982]

Incorporació 
2011

A.JBR.03946 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 13]

Barcelona : 
Leteradura, 1982

Incorporació 
2011

A.JBR.03947 Arc voltaic [núm. 16] Barcelona : Destino, 
1989

Incorporació 
2011

A.JBR.03948 Arc voltaic [núm. 17] Barcelona : Destino, 
1990

Incorporació 
2011

A.JBR.03949 Arc voltaic [núm. 18] Barcelona : Destino, 
1990

Incorporació 
2011

A.JBR.03950 Arc voltaic [núm. 19] Barcelona : Destino, 
1992

Incorporació 
2011

A.JBR.03951 Arc voltaic [núm. 20] Barcelona : Destino, 
1993

Incorporació 
2011

A.JBR.03952 Malalletra [núm. 07] [Vilanova i la Geltrú] : 
Laia CalveT, 2004

Incorporació 
2011

A.JBR.03953 Malalletra [núm. 19] [Vilanova i la Geltrú] : 
Laia Calvet, 2009

Incorporació 
2011

A.JBR.03954 Piedra lunar : revista 
de poesía visual y 
experimental [núm. 2]

[Bargas] : Corpá, 
1990

Incorporació 
2011

A.JBR.03954.001 Carta : Bargas 
(Castella-la Manxa), a 
Joan [i.e. Joan Brossa], 
[Barcelona, 1990?]

[1990?] Incorporació 
2011

Piedra Lunar (Revista)

A.JBR.03955 2 de oro : revista 
de poesía visual 
experimental [núm. 2]

Quilmes : Centro de 
Arte Moderno, 1998

Incorporació 
2011

A.JBR.03956 2 de oro : poesía visual 
experimental [núm. 1]

Quilmes : Centro de 
Arte Moderno, 1997

Incorporació 
2011

A.JBR.03957 2 de oro : revista 
de poesía visual 
experimental [núm. 3]

Quilmes : Centro de 
Arte Moderno, 1998

Incorporació 
2011

A.JBR.03958 2 de oro : revista 
de poesía visual 
experimental [núm. 4]

Quilmes : Centro de 
Arte Moderno, 1998

Incorporació 
2011

A.JBR.03959 [Joan Brossa 
escrivint al seu estudi 
probablement als 
anys 40]

Ferrer, Roman [194-?] Incorporació 
2011

A.JBR.03960 [Joan Brossa amb 
barret de copa 
caminant per una 
carretera probablement 
als anys 50]

Farré, Santiago [2002?] Incorporació 
2011

A.JBR.03961 2 de oro : revista 
de poesía visual 
experimental [núm. 5]

Quilmes : Centro de 
Arte Moderno, 1999

Incorporació 
2011

A.JBR.03962 2 de oro : revista 
de poesía visual 
experimental [núm. 6]

Quilmes : Centro de 
Arte Moderno, 1999

Incorporació 
2011



1
4

. A
nn

ex
os

22
5

A.JBR.03963 UNI/vers(;) : visuelle und 
experimentelle Poesie 
international. Magazin 1 
/ [Redaktion, Auswahl 
und Titelseite, Guillermo 
Deisler]

Halle : Guillermo 
Deisler, 1994 
(Druckerei 
Teichmann)

Incorporació 
2011

A.JBR.03964 God, Nederland & 
Oranje [núm. 7]

Amsterdam : [Peter 
Schat], 1967

Incorporació 
2011

A.JBR.03965 Noigandres [núm. 5] São Paulo, Brasil : 
Massao Ohno, 1962

Incorporació 
2011

A.JBR.03966 Ocorrefocorref : Mercè 
82 : 26 de setembre, pl. 
St. Jaume

Brossa, Joan Barcelona : 
[Ajuntament de 
Barcelona], DL 1982 
(Barcelona : CEGE)

Incorporació 
2011

A.JBR.03967 Ariel : revista de les arts 
[núm. 5]

Barcelona : [s.n.], 
1946

Incorporació 
2011

A.JBR.03968 Ariel : revista de les arts 
[núm. 6]

Barcelona : [s.n.], 
1946

Incorporació 
2011

A.JBR.03969 Ariel : revista de les arts 
[núm. 7-8]

Barcelona : [s.n.], 
1946

Incorporació 
2011

A.JBR.03970 Ariel : revista de les arts 
[núm. 9]

Barcelona : [s.n.], 
1947

Incorporació 
2011

A.JBR.03971 Ariel : revista de les arts 
[núm. 10]

Barcelona : [s.n.], 
1947

Incorporació 
2011

A.JBR.03972 Ariel : revista de les arts 
[núm. 11]

Barcelona : [s.n.], 
1947

Incorporació 
2011

A.JBR.03973 Ariel : revista de les arts 
[núm. 12]

Barcelona : [s.n.], 
1947

Incorporació 
2011

A.JBR.03973.001 [Provatures per a 
concebre estrofes d'una 
oda i un text]

Brossa, Joan [1948?] Incorporació 
2011

A.JBR.03974 Ariel : revista de les arts 
[núm. 13]

Barcelona : [s.n.], 
1947

Incorporació 
2011

A.JBR.03974.001 [Provatures per a 
concebre una nota a 
un text]

Brossa, Joan [1948?] Incorporació 
2011

A.JBR.03975 Ariel : revista de les arts 
[núm. 14]

Barcelona : [s.n.], 
1947

Incorporació 
2011

A.JBR.03976 Ariel : revista de les arts 
[núm. 15]

Barcelona : [s.n.], 
1948

Incorporació 
2011

A.JBR.03977 Ariel : revista de les arts 
[núm. 16]

Barcelona : [s.n.], 
1948

Incorporació 
2011

A.JBR.03978 Ariel : revista de les arts 
[núm. 17]

Barcelona : [s.n.], 
1948

Incorporació 
2011

A.JBR.03978.001 Noticiari d'actualitats 
culturals [núm. 1]

[Barcelona : s.n.], 
1948

Incorporació 
2011

A.JBR.03978.002 [Un poema en vers 
regular, i.e. un sonet]

Brossa, Joan 1948 Incorporació 
2011

A.JBR.03978.003 [Un text en prosa] Brossa, Joan [1948?] Incorporació 
2011

A.JBR.03979 Ariel : revista de les arts 
[núm. 18]

Barcelona : [s.n.], 
1948

Incorporació 
2011

A.JBR.03979.001 Noticiari d'actualitats 
culturals [núm. 2]

[Barcelona : s.n.], 
1948

Incorporació 
2011
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A.JBR.03980 4 taxis [núm. 6/7] Bordeaux : 4 taxis, 
1980

Incorporació 
2011

4 taxis (Associació)

A.JBR.03981 4 taxis [núm. 8] Bordeaux : 4 taxis, 
1982

Incorporació 
2011

4 taxis (Associació)

A.JBR.03982 4 taxis [núm. 8] Bordeaux : 4 taxis, 
1982

Incorporació 
2011

4 taxis (Associació)

A.JBR.03983 Èczema [1978, nov.] Sabadell : [Èczema], 
1978

Incorporació 
2011

A.JBR.03983.001 Èczema [1979, març] Sabadell : Èczema, 
1979

Incorporació 
2011

A.JBR.03984 Èczema [1980, nov.] Sabadell : Èczema, 
1980

Incorporació 
2011

A.JBR.03985 Èczema [1980, des.] Perejaume Sabadell : [Èczema], 
1980

Incorporació 
2011

A.JBR.03986 Ocorrefocorref : Mercè 
82 : 26 de setembre, pl. 
St. Jaume

Brossa, Joan Barcelona : 
[Ajuntament de 
Barcelona], DL 1982 
(Barcelona : CEGE)

Incorporació 
2011

A.JBR.03987 Ocorrefocorref : Mercè 
82 : 26 de setembre, pl. 
St. Jaume

Brossa, Joan Barcelona : 
[Ajuntament de 
Barcelona], DL 1982 
(Barcelona : CEGE)

Incorporació 
2011

A.JBR.03988 Èczema [1981, set.] Sabadell : Èczema, 
1981

Incorporació 
2011

A.JBR.03989 Èczema [1981, oct.] Gifreu, Patrick Sabadell : Èczema, 
1981

Incorporació 
2011

A.JBR.03990 Èczema [1981, gen.-
1982, gen.]

Altaió, Vicenç; Laval, 
Antoine

Sabadell : Èczema, 
1982

Incorporació 
2011

A.JBR.03991 Èczema [1981, gen.-
1982, gen.]

Altaió, Vicenç; Laval, 
Antoine

Sabadell : Èczema, 
1982

Incorporació 
2011

A.JBR.03992 Èczema [1981, març] Miralles, Fina [Sabadell : Èczema], 
1981

Incorporació 
2011

A.JBR.03993 Èczema [1982, set.] Altaió, Vicenç; Uclés, 
Josep

Sabadell : Èczema, 
1982

Incorporació 
2011

A.JBR.03994 Èczema [1982, oct.] Calens, Jean Sabadell : Èczema, 
1982

Incorporació 
2011

A.JBR.03995 Èczema [1982, des.] Balsach, Maria-Josep; 
Laval, Antoine; Picazo, 
Glòria; Rossell, Benet; 
Sala-Sanahuja, Joaquim; 
Pas, Annemieke van 
de; Balaguer, Lena; 
Perejaume; Domènech, 
Jordi, 1941-2003

Sabadell : Èczema, 
1982

Incorporació 
2011

A.JBR.03996 Èczema [1983, març] Coca, Jordi; Llopis, 
Francesca

Sabadell : Èczema, 
1983

Incorporació 
2011

A.JBR.03997 Èczema [1983, juny] Balsach, Llorenç Sabadell : Èczema, 
DL 1983

Incorporació 
2011

A.JBR.03998 Èczema [1984, març] Altaió, Vicenç; Balsach, 
Maria-Josep; Picazo, 
Glòria; Maymó, Jaume

[Sabadell : Èczema], 
DL 1984

Incorporació 
2011

A.VNO.0083 Barcelona - Espacios 
verdes. Encuesta para el 
barrio / Servei de Vídeo 
Comunitari

Video-Nou [1977] Incorporació 
2007
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A.VNO.0084 Video-bus Ameller Ferretjans, 
Carles

[1977] Incorporació 
2007. Exposició 
"Desacuerdos", 
04/03/2005 - 
29/05/2005, 
MACBA

Video-Nou; 
Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0085 Vísperas electorales: 
más sobre los despidos 
en la Lliga

[Barcelona : Correo 
Catalán, 1977]

Incorporació 
2007. Exposició 
"Desacuerdos", 
04/03/2005 - 
29/05/2005, 
MACBA

Correo Catalán (Diari) Video-Nou; 
Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0086 El equipo de Video de la 
Lliga explica su despido

Pérez de Olaguer, 
Gonzalo

[Barcelona : Correo 
Catalán, 1977]

Incorporació 
2007. Exposició 
"Desacuerdos", 
04/03/2005 - 
29/05/2005, 
MACBA

Correo Catalán (Diari) Video-Nou; 
Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0087 El autobús caza-votos 
de la Lliga

Fons, Pere [Barcelona : 
Catalunya express : 
el diario de la tarde, 
1977]

Incorporació 
2007. Exposició 
"Desacuerdos", 
04/03/2005 - 
29/05/2005, 
MACBA

Catalunya express : 
el diario de la tarde 
(Diari)

Video-Nou; 
Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0088 El equipo de Video de la 
Lliga explica su despido

Pérez de Olaguer, 
Gonzalo

[Barcelona : Correo 
Catalán, 1977]

Incorporació 
2007

Correo Catalán (Diari) Video-Nou; 
Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0089 [Documents de la 
campanya de la Lliga de 
Catalunya realitzada per 
Video-Nou]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[Barcelona : Correo 
Catalán, 1977]

Incorporació 
2007

A.VNO.0090 [Documents de la 
campanya de la Lliga de 
Catalunya realitzada per 
Video-Nou]

Video-Nou [Barcelona : Correo 
Catalán, 1977]

Incorporació 
2007

A.VNO.0091 [Fotografia d'un quadre 
del vídeo "Telediario 
Montesol-Onliyou" 
realitzat per Video-Nou 
l'any 1977]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0092 [Fotografia d'integrants 
del col·lectiu Video-
Nou al Parc Güell 
l'any 1977 durant les 
Jornades Llibertàries 
Internacionals]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0093 [Fotografia de l'espai 
creat per Video-Nou per 
l'exhibició de vídeos i el 
debat al Parc Güell al 
juliol de 1977 durant les 
Jornades Llibertàries 
Internacionals]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0094 [Fotografia d'integrants 
del col·lectiu Video-
Nou al Parc Güell 
l'any 1977 durant les 
Jornades Llibertàries 
Internacionals]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0095 [Fotografia d'un quadre 
del vídeo "Huelga de 
gasolineras" realitzat 
per Video-Nou l'any 
1977]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0096 [Fotografia d'un quadre 
del vídeo "Huelga de 
gasolineras" realitzat 
per Video-Nou l'any 
1977]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007
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A.VNO.0097 Projecte inicial d'estudi 
de les formes de vida 
i cultura popular als 
barris de Barcelona. 
Video-Nou. Novembre 
1977

Video-Nou 1977 Incorporació 
2007. Exposició 
"Desacuerdos", 
04/03/2005 - 
29/05/2005, 
MACBA

A.VNO.0098 Projecte inicial d'estudi 
de les formes de vida 
i cultura popular als 
barris de Barcelona 
; Projecte d'estudi i 
d'intervenció vídeo 
al barri de Can Serra 
(Hospitalet)

Video-Nou 1977-1978 Incorporació 
2007

A.VNO.0099 [Fotografia d'un quadre 
d'un vídeo sobre Can 
Serra a l'Hospitalet]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0100 [Fotografia d'un quadre 
d'un vídeo inclòs a 
l'exposició de Javier 
Mariscal "Gran Hotel" 
celebrada a la Galeria 
Mec-Mec de Barcelona]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0101 [Fotografia d'un assaig 
de Lindsay Kemp 
al Teatre Lliure al 
desembre de 1977]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0102 [Fotografia d'un assaig 
de Lindsay Kemp 
al Teatre Lliure al 
desembre de 1977]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0103 [Fotografies del míting 
celebrat per la U.G.T. a 
Montjuïc al desembre 
de 1977]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0104 De Video-Nou a serveis 
de cultura popular

Video-Nou 1977 Incorporació 
2007

A.VNO.0105 Vídeo social en 
Barcelona, una 
experiencia post festival 
vídeo

Video-Nou [1977] Incorporació 
2007. Exposició 
"Desacuerdos", 
04/03/2005 - 
29/05/2005, 
MACBA

A.VNO.0106 [Pressupost i rebut de 
l'empresa TRIAC, S.A. a 
Video-Nou]

Video-Nou [1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0107 Debat Costa Brava. 
Congrés de Cultura 
Catalana. Unió de 
Pagesos de l'Empordà

Video-Nou [1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0108 Rel·lació de treballs de 
l'àmbit d'ordenació del 
territori

Video-Nou [1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0109 Congrés de Cultura 
Catalana. Resolucions 
en l'àmbit de turisme. 
Països Catalans, 
setembre de 1977

Video-Nou 1977 Incorporació 
2007

A.VNO.0110 Congrés de Cultura 
Catalana. Àmbit 
recerca. Projecte de 
resolucions. Països 
Catalans, setembre 
1977

Congrés de Cultura 
Catalana

1977 Incorporació 
2007

A.VNO.0111 Congrés de Cultura 
Catalana. Àmbit VIII. 
L'ordenació del territori. 
Resolucions. Maig del 
1977

Video-Nou 1977 Incorporació 
2007
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A.VNO.0112 Declaració final del 
"debat". Debat Costa 
Brava

1977 Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.0113 [Guió del vídeo "Una 
vida als barris. Can 
Serra"]

Video-Nou [1978] Incorporació 
2007

A.VNO.0114 Programa de intervenció 
vídeo a la campanya 
pro-ateneus. Video-Nou, 
maig-juny 78

Video-Nou 1978 Incorporació 
2007

A.VNO.0115 Intervenció vídeo als 
Ateneus

Video-Nou 1978 Incorporació 
2007

A.VNO.0116 [Fotografies d'accions 
relacionades amb la 
campanya a favor dels 
ateneus]

Video-Nou [1978] Incorporació 
2007

A.VNO.0117 Vídeo animació a 
l'esplai del barri de la 
Ribera

Video-Nou [1978] Incorporació 
2007

A.VNO.0118 Guió cinta vida 
quotidiana dels vells al 
barri de la Ribera

Video-Nou [1978] Incorporació 
2007

A.VNO.0119 Cap a la televisió 
local. Avantprojecte 
d'instalació [sic] d'un 
centre de televisió local 
mitjançant la creació 
d'un vídeo-bus i d'un 
centre de recursos

Video-Nou; Ameller 
Ferretjans, Carles; 
Úbeda, Joan

1978 Incorporació 
2007

A.VNO.0120 [Primer dossier de 
Video-Nou]

Video-Nou; Ameller 
Ferretjans, Carles; 
Úbeda, Joan

1978 Incorporació 
2007

A.VNO.0121 Video-Nou, 1977-78 1979 Incorporació 
2007.

Video-Nou

A.VNO.0122 Video-Nou, 1977-78 1979 Incorporació 
2007.

Video-Nou

A.VNO.0123 Video-Nou, 1977-78 1979 Incorporació 
2012.

Video-Nou

A.VNO.0124 [Documents preparatius 
del primer dossier de 
Video-Nou]

Video-Nou [1979] Incorporació 
2007.

A.VNO.0125 [Fotolits i negatius 
de les il·lustracions i 
fotografies del catàleg 
Video-Nou, 1977-78]

1979 Incorporació 
2007.

Video-Nou

A.VNO.0126 [Transparències del 
catàleg Video-Nou, 
1977-78]

1979 Incorporació 
2007.

Video-Nou

A.VNO.0127 Dossier 1977-78 Video-Nou [1979] Incorporació 
2007.

A.VNO.0128 [Maqueta del dossier de 
Video-Nou 1977-78]

Video-Nou [1979] Incorporació 
2007.

A.VNO.0129 Dossier 1977-78 Video-Nou [1979] Incorporació 
2007.

A.VNO.0130 [Correspondència de 
Joan-Baptista Bellsolell, 
d'Andorra Produccions 
S.A. a Pasqual Maragall i 
a Narcís Serra]

[1979] Incorporació 
2007.
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A.VNO.0131 Col·laboració SVC 
- Institut del Teatre - 
CIACE

Video-Nou 1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0132 Realitzacions de Video-
Nou i Servei de Vídeo 
Comunitari a l'àmbit de 
l'ensenyament

Video-Nou 1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0133 Memòria d'equipament 
per al Servei de Vídeo 
Comunitari

Ameller Ferretjans, 
Carles; Úbeda, Joan

1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0134 [Correspondència entre 
la Fundació de Serveis 
de Cultura Popular i 
Vídeo-Nou]

Ameller Ferretjans, 
Carles; Maragall, Pau

[1979-1980] Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0135 Servei de Vídeo 
Comunitari. Estructura i 
funcions de la Comissió 
d'Orientació del SVC

Video-Nou 1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0136 [Carta i document 
del Servei de Vídeo 
Comunitari dirigits a 
la Fundació Serveis de 
Cultura Popular al juliol 
de 1979]

Ameller Ferretjans, 
Carles; Maragall, Pau

1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0137 Col·laboració Servei 
de Vídeo Comunitari 
- Ajuntament de 
Barcelona

Ameller Ferretjans, 
Carles; Maragall, Pau; 
Úbeda, Joan

1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0138 Conveni S.V.C - 
Ajuntament de 
Barcelona

1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0139 Conveni S.V.C - 
Ajuntament de 
Barcelona

1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0140 [Document informatiu 
sobre el canvi de local 
del Servei de Vídeo 
Comunitari a l'Institut 
del Teatre]

1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0141 Servei de Vídeo 
Comunitari

1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0142 Conveni Ajuntament 
- Servei Vídeo-
Comunitari. Selecció de 
propostes d'acord amb 
la Memòria presentada

[1979] Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0143 Acta de constitución de 
la sociedad cooperativa

[1979] Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.SE Sèrie Barri de La 
RiberaSecció 1978. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Avantprojecte 
“Cap a la Televisió 
Local”. Secció 1978. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Primer dossier 
Video-Nou. Secció 
1978. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Visita de John 
Hopkins. Secció 1978. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou
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A.VNO.SE Sèrie Targetes. Secció 
198-. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Introducció al 
vídeo. Secció 198-. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie 1er Conveni 
Ajuntament de 
Barcelona – SVC. 
Secció 1980. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Pescando entre 
la caca. Secció 1980-. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Seminari Vídeo i 
Educació. Secció 1980. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Documents 
administratius 1983. 
Secció 1983. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie projecte Can 
Serra. Secció 1977. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie I Festival de Vídeo. 
Secció 1981. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Jóvenes de barrio. 
Secció 1982. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Barcelona, espais 
verds. Secció 1977. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie projecte Can 
Serra. Secció 1978. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

[1978] Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie projecte Ateneus. 
Secció 1978. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Telediario 
Montesol-Onliyou. 
Secció 1977. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Jornades 
Llibertàries 
Internacionals 1977 
Barcelona. Secció 1977. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Vaga de 
gasolineres. Secció 
1977. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou
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A.VNO.SE Sèrie Vida en común. 
Secció 1977. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Assaig de Lindsay 
Kemp al Teatre Lliure. 
Secció 1977. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Semana de 
información sobre 
vídeo. Secció 1979. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Institut del Teatre. 
Secció 1979. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Àmbit de 
l'ensenyament. Secció 
1979. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Fundació de 
Serveis de Cultura 
Popular. Secció 1979. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Documents 
administratius 1981. 
Secció 1981. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Televisió 
municipal. Secció 1980. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Vídeo a 
l’ensenyament. Secció 
1980. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Publicacions 
del Servei de Vídeo 
Comunitari 1981. 
Secció 1981. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Documents 
administratius 1977. 
Secció 1977. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Campanya 
política per a la Lliga de 
Catalunya. Secció 1977. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Míting de la U.G.T. 
a Montjuïc. Secció 1977. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Documents 
administratius 1979. 
Secció 1979. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou
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A.VNO.SE Sèrie Manifestació de 
bicicletes. Secció 1977. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Congrés de 
Cultura Catalana. 
Secció 1977. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Dossier Video-Nou 
77-78. Secció 1979. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Jornades de Vídeo 
Comunitari. Secció 
1979. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Ajuntament de 
Barcelona. Secció 1979. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Fulls informatius. 
Secció 1979. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Vídeo i 
comunicació social. 
Secció 1980. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Vídeo a les 
escoles. Secció 1980. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE El vídeo i la informàtica. 
Secció 1981. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Publicacions 
Servei de Vídeo 
Comunitari 1982. 
Secció 1982. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Premsa de 1977. 
Secció 1977. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Vídeo: un mitjà de 
comunicació. Secció 
1979. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie De Video-Nou 
al Servei de Vídeo 
Comunitari. Secció 
1979. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Fotografies 
diverses. Secció 1979. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Objectes. Secció 
198-. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou
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A.VNO.SE Sèrie Introducció al 
vídeo lleuger. Secció 
1980. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Institut del Teatre. 
Secció 1980. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.XMI.4800 [Fotografia en blanc i 
negre]

Miserachs, Xavier [196-?] Incorporació 
2016

A.XMI.4801 [Fotografia 
termolaminada amb 
tres ampolles]

Miserachs, Xavier [197-?] Incorporació 
2016

A.XMI.4802 [Full amb part d'un 
fultlletó publicat per 
el Club de tenis de la 
salud, Barcelona, amb 
publicitat de Lacoste]

Miserachs, Xavier 1962 Incorporació 
2016

A.XMI.4803 Calafat [S.l.] : UCESA, 1965 
(SADAGCOLOR, 
1965)

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4804 La moda con ud. y con 
Softy : la seda de los 
plásticos : temporada 
otoño-invierno 1964/65 
: marroquinería

[S.l. : s.n.,1964] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4805 [Tres fulls amb publicitat 
de neveres]

[196-] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4806 Porqué? [S.l. : s.n.,196-] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4807 Iglesias nuevas en 
España : de Arsenio 
Fernández Arenas, O.P.

[S.l. : s.n.,196-] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4808 1er Salón del hogar y la 
decoración

[Barcelona : s.n.], 
1961 (Grafcolor- San 
Adrián)

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4809 Uno quisiera leerlo 
todo…

[Barcelona? : Seix 
Barral, 196-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4810 [Full amb un esquema 
manuscrit]

Miserachs, Xavier [196-?] Incorporació 
2016

A.XMI.4811 Barcelona blanc i negre Barcelona : Aymá 
S.A. Editora, [1964]

Incorporació 
2016

Aymá, S.A. Editora Miserachs, Xavier

A.XMI.4812 Hace un tiempo de 
Nortal

[196-?] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4813 Un orfebre actual para 
el hogar de hoy : A. 
Serrahima

[196-?] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4814 Piel nueva : a pleno sol [S.l. : s.n., 1966?] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4815 Maria : a pleno sol de 
verano

[S.l. : s.n.], 1966 Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4816 Círculo de lectores : 
enero, febrero, marzo 67

[S.l.] : Círculo de 
lectores, [1967]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4817 Antoñita Singla [S.l. : s.n., 196-?] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4818 Poliertal : Enkalene [Barcelona : Seix 
Barral], 1964

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier
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A.XMI.4819 Poliertal : Enkalene [Barcelona? : s.n.], 
1963

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4820 Hace un tiempo de 
Nortal

[Barcelona? : s.n.], 
1963

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4821 Risk : alta costura [Barcelona? : s.n., 
196-]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4822 Puig Doria : Joyeros. La 
diferencia entre crear 
y hacer

[Barcelona? : s.n., 
196-]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4823 Armorial [Barcelona : Seix 
Barral, 1964]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4824 [Publicitat de roba] [S.l. : s.n., 196-?] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4825 ¿Cómo será el hombre 
'65?

[Barcelona] : Seix 
Barral, 1964

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4826 Cava Coloma : los 
entendidos saben el 
secreto : el champaña 
de artesanía

[Barcelona? : s.n., 
196-]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4827 [Retall de premsa amb 
nota sobre Antoñita La 
Singla]

[Frankfurt : Traveler, 
1962

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4828 [Catàleg Bagués] [Barcelona? : s.n., 
1974]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4829 [Catàleg Bagués] [Barcelona? : s.n., 
1974]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4830 Bagués : noticias [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4831 Bagués : noticias [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4832 Bagués : noticias [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4833 Bagués : noticias [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4834 Bagués : noticias [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4835 Bagués : noticias [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4836 Bagués : noticias [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4837 Bagués : selección [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4838 Bagués : selección [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4839 [Retall amb publicitat 
de joies]

[Barcelona? : s.n., 
1975?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4840 [Retall amb publicitat 
de joies Juan Farrás 
Paytubí]

[Barcelona? : s.n., 
1976?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4841 [Retall amb publicitat de 
joies Vasari]

[S.l. : s.n., 1982] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4842 [Material de difusió 
de diverses gomes 
d'esborrar Milan]

[S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier
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A.XMI.4843 [Material de difusió 
de diverses gomes 
d'esborrar Milan]

[S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4844 Milan : para borrar bien [S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4845 Milan : para borrar bien [S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4846 Milan : para borrar bien [S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4847 Milan : para borrar bien [S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4848 Milan : colección con 
figuras : Ref. 460

[S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4849 Milan : graphic : goma 
técnica de plástico con 
envoltorio de cellophane

[S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4850 Milan : de plástico, para 
borrar bien

[S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4851 Milan : plastic erasers [S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4852 Technical eraser for film 
and drafting. Dust does 
not adhere to paper, and 
erase clean and quick 
= Borrador técnico, 
para dibujo lineal, sobre 
láminas, y para dibujo 
artístico. Borra rápido y 
limpiamente. Las virutas 
no se adhieren al papel

[S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4853 Technical eraser for film 
and drafting. Dust does 
not adhere to paper, and 
erase clean and quick 
= Borrador técnico, 
para dibujo lineal, sobre 
láminas, y para dibujo 
artístico. Borra rápido y 
limpiamente. Las virutas 
no se adhieren al papel

[S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4854 Fred Perry : sprotswear : 
comercial Ebro, S.A.

[Barcelona? : s.n., 
1976?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4855 Boatelle Tr : napa 
polimerizada con fibra 
Trevira 860 : qué es, 
cómo es, para qué sirve

Barcelona : Oeste 
publicidad, [1975]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4856 Xavier Miserachs [S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4857 [Publicitat de fibres de 
seda sintètica]

[Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4858 [Publicitat de fibres de 
seda sintètica]

[Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4859 1er Salón del hogar y de 
la decoración

[Barcelona : s.n.], 
1961

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4860 Vivan los "minis" de 
Nutria!!!

[Barcelona? : s.n., 
1980?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4861 Bagués : listas de boda : 
joyería, platería, relojería

[Barcelona? : s.n., 
1963?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4862 Bagués : listas de boda : 
joyería, platería, relojería

[Barcelona? : s.n., 
1963?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier
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A.XMI.4863 Bagués : listas de boda : 
joyería, platería, relojería

[Barcelona? : s.n., 
1963?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4864 Bagués : listas de boda : 
joyería, platería, relojería

[Barcelona? : s.n., 
1963?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4865 Bagués : listas de boda : 
joyería, platería, relojería

[Barcelona? : s.n., 
1963?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4866 [Retall de premsa] [Barcelona? : s.n., 
196-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4867 Catalunya : benvinguts, 
bienvenidos, bienvenus, 
welcome, willkommen

[Barcelona : 
Departament de 
Comerç i Turisme, 
Generaliat de 
Catalunya, 1983]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4868 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
[Barcelona], 1958 
març 31

1958 Incorporació 
2011

A.XMI.4869 Carta : Saarbrücken, 
a Xavier Miserachs, 
[Barcelona], 1959 abr. 7

1959 Incorporació 
2011

A.XMI.4870 Carta : Palma de 
Mallorca, a Xavier 
Miserachs, [Barcelona], 
1960 març 4

1960 Incorporació 
2011

A.XMI.4871 Carta : Llafranc, a Xavier 
Miserachs, [Barcelona], 
1974 set. 2

1974 Incorporació 
2011

TEDE S.A. (entitat)

A.XMI.4872 Carta : Llafranc, a Xavier 
Miserachs, [Barcelona], 
1974 nov. 25

1974 Incorporació 
2011

A.XMI.4873 Carta : Barcelona, 
a Joseph Charuel, 
Mallorca, 1975 gen.15

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4874 Carta : Wetzlar, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1975 gen.17

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4875 Carta : Llafranc, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1975 mars 20

1975 Incorporació 
2011

TEDE S.A. (entitat)

A.XMI.4876 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 abr. 14

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4877 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 abr. 14

1975 Incorporació 
2011

Editorial Lumen

A.XMI.4878 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 abr. 25

1975 Incorporació 
2011

Editorial Lumen

A.XMI.4879 Carta : Barcelona, 
a Juan Roca Pujol, 
Barcelona, 1975 abr. 29

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4880 Carta : Guijón, a [s.n.], 
[s.l.], 1975 maig 2

1975 Incorporació 
2011

Miserachs, Xavier

A.XMI.4881 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 maig 9

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4882 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 juny 6

1975 Incorporació 
2011
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A.XMI.4883 Carta : Buenos Aires, a 
[s.n.], Barcelona, 1975 
juny 25

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4884 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 jul. 2

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4885 Carta : Madrid, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1975 jul. 3

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4886 Carta : Buenos Aires, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 jul. 7

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4887 Carta : Barcelona, a 
Casa Arpí, Barcelona, 
1975 set. 3

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4888 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 oct. 6

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4889 Carta : Roma, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1975 oct. 31

1975 Incorporació 
2011

Kosmos Press Photo 
(entitat)

A.XMI.4890 Carta : Barcelona, 
a editorial Blume, 
Barcelona, 1975 oct. 31

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4891 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 nov. 18

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4892 Carta : Lleida, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1975 nov. 19

1975 Incorporació 
2011

Sociedad Fotográfica 
Lérida (entitat)

A.XMI.4893 Carta : Llafranc, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1975 des. 3

1975 Incorporació 
2011

TEDE S.A. (entitat)

A.XMI.4894 Carta : Barcelona, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1975 des. 4

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4895 Carta : Barcelona, a 
Juan [sic] Roca Pujol, 
Barcelona, 1975 des. 4

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4896 Carta : Barcelona, 
a editorial Blume, 
Barcelona, 1975 des. 22

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4897 Carta : Barcelona, 
a Baltasar Gassiot, 
Barcelona, 1975 des. 22

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4898 Carta : Barcelona, 
a Salvador Cerdà, 
Pollensa, 1976 gen. 14

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4899 Carta : Barcelona, a 
Javier Pastor, Palma de 
Mallorca, 1976 gen. 15

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4900 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1976 gen. 21

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4901 Carta : Nova York, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1976 gen. 22

1976 Incorporació 
2011

Martha Jackson 
Gallery

A.XMI.4902 Carta : Barcelona, a 
Operation Sail, Nova 
York, 1976 abr. 6

1976 Incorporació 
2011
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A.XMI.4903 Carta : Barcelona, a 
Derek Stevens, Londres, 
1976 abr. 5

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4904 Carta : Barcelona, 
a Hertz de España, 
Madrid, 1976 abr. 6

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4905 Carta : Barcelona, a 
editorial Everest, León, 
1976 abr. 26

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4906 Carta : Barcelona, a 
Juan Llorente Aguado, 
Madrid, 1976 maig 20

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4907 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1976 
maig 28

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4908 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1976 juny 4

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4909 Carta : Barcelona, 
a Bocaccio S.A., 
Barcelona, 1976 juny 14

1976 Incorporació 
2011

Bocaccio, S.A. (firma)

A.XMI.4910 Carta : Barcelona, a 
Ricard Terré, Vigo, 1976 
juny 28

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4911 Carta : Barcelona, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1976 juny 28

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4912 Carta : Barcelona, a 
MYCSA, Barcelona, 
1976 jul. 2

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4913 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1976 jul. 6

1976 Incorporació 
2011

Covadonga Sociedad 
Anónima de Seguros 
(Barcelona)

A.XMI.4914 Carta : Barcelona, a 
José Maria Sancho, 
Barcelona, [1976]

1976 Incorporació 
2011

Covadonga Sociedad 
Anónima de Seguros 
(Barcelona)

A.XMI.4915 Carta : Barcelona, 
a Bocaccio S.A., 
Barcelona, 1976 jul. 19

1976 Incorporació 
2011

Bocaccio, S.A. (firma)

A.XMI.4916 Carta : Barcelona, Time 
Life editions, London, 
1976 nov. 23

1976 Incorporació 
2011

Time Life (firma : 
Londres)

A.XMI.4917 Carta : Madrid, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1976 nov. 26

1976 Incorporació 
2011

Hertz Corporation 
(Firma : Espanya)

A.XMI.4918 Carta : Barcelona, a 
José Fernández, Madrid, 
1976 des. 2

1976 Incorporació 
2011

Hertz Corporation 
(Firma : Espanya)

A.XMI.4919 Carta : Barcelona, 
a Joan Roca Pujol, 
Barcelona, 1976 des. 7

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4920 Carta : Barcelona, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1977 feb. 7

1977 Incorporació 
2011

A.XMI.4921 Carta : Londres, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1977 feb. 10

1977 Incorporació 
2011

Time Life (firma : 
Londres)

A.XMI.4922 Carta : Barcelona, a 
Yanko, Inca [Mallorca], 
1977 març 3

1977 Incorporació 
2011
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A.XMI.4923 Carta : Barcelona, a 
Yanko, Inca [Mallorca], 
1977 abr. 4

1977 Incorporació 
2011

A.XMI.4924 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1977 abr. 12

1977 Incorporació 
2011

A.XMI.4925 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1977 juny 28

1977 Incorporació 
2011

Salvat Editores S.A. 
(Barcelona, Espanya)

A.XMI.4926 Carta : Barcelona, 
a Joaquín Marco, 
Barcelona, 1977 jul. 13

1977 Incorporació 
2011

Salvat Editores S.A. 
(Barcelona, Espanya)

A.XMI.4927 Carta : Barcelona, 
a Museu Marítim de 
Barcelona, Barcelona, 
1977 ago. 17

1977 Incorporació 
2011

Museu Marítim 
(Barcelona, 
Catalunya)

A.XMI.4928 Carta : Barcelona, a 
[Xavier Miserachs, 
Barcelona], 1977 
gen. 26

1977 Incorporació 
2011

A.XMI.4929 Carta : Barcelona, a Art 
amb fusta, Barcelona, 
1978 gen. 11

1978 Incorporació 
2011

A.XMI.4930 Carta : Barcelona, a 
Presidente del Hospital 
de Niños Pobres de 
Barcelona, Barcelona, 
1978 febr. 1

1978 Incorporació 
2011

Hospital de Niños 
Pobres de Barcelona 
(entitat)

A.XMI.4931 Carta : Barcelona, 
a ingeniero jefe de 
la Junta del Puerto, 
Barcelona, 1978 febr. 2

1978 Incorporació 
2011

Port de Barcelona 
(Firma)

A.XMI.4932 Carta : Barcelona, a 
Benito R. Mallol, Madrid, 
1978 abr. 5

1978 Incorporació 
2011

A.XMI.4933 Carta : Barcelona, 
a Baltasar Gassiot, 
Barcelona, 1978 abr. 17

1978 Incorporació 
2011

A.XMI.4934 Carta : Barcelona, 
a Juan Roca Pujol, 
Barcelona, 1978 juny 17

1978 Incorporació 
2011

A.XMI.4935 Carta : Barcelona, a 
Legrain a l'atenció del 
Sr. Aguirre, Barcelona, 
1978 set. 25

1978 Incorporació 
2011

A.XMI.4936 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1979 gen. 4

1979 Incorporació 
2011

Salvat Editores S.A. 
(Barcelona, Espanya)

A.XMI.4937 Carta : Barcelona, 
a Joaquín Navarro, 
Barcelona, 1979 gen. 5

1979 Incorporació 
2011

Salvat Editores S.A. 
(Barcelona, Espanya)

A.XMI.4938 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
[Barcelona], 1979 
febr. 28

1979 Incorporació 
2011

Agrupación 
Fotográfica de 
Cataluña

A.XMI.4939 Carta : Barcelona, a 
l'atenció de la vocalia 
de Concursos i 
Exposicions, Agrupació 
Fotogràfica de 
Catalunya, [Barcelona], 
1979 març 5

1979 Incorporació 
2011
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A.XMI.4940 Carta : Dordrecht, 
a Xavier Miserachs, 
[Barcelona], 1979 
març 27

1979 Incorporació 
2011

A.XMI.4941 Carta : Connecticut, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1979 des. 21

1979 Incorporació 
2011

A.XMI.4942 Carta : Barcelona, 
a Robert F. Haiko, 
Connecticut, 1980 
gen. 5

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4943 Carta : Barcelona, a 
José [i.e. Josep] Tarín 
Iglesias, Barcelona, 
1980 gen. 5

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4944 Carta : Barcelona, 
a Escola Peter Pan, 
Barcelona, 1980 set. 8

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4945 Carta : Barcelona, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1980 set. 9

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4946 Carta : Barcelona, a 
Caixa de Pensions per 
la Vellesa i d'Estalvis, 
Palafrugell, 1980 set. 9

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4947 Carta : Barcelona, 
a Baltasar Gassiot, 
Barcelona, 1980 set. 13

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4948 Carta : Barcelona, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1980 set. 20

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4949 Carta : Barcelona, a 
Angel Montoto i Xavier 
Miserachs, [Barcelona], 
1980 set. 22

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4950 Carta : Barcelona, a 
Ricard Española S.A., 
Barcelona, 1981 gen. 30

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4951 Carta : Barcelona, 
a Sr. Presidente del 
Puerto Autónomo de 
Barcelona, Barcelona, 
1981 feb. 5

1981 Incorporació 
2011

Port de Barcelona 
(Firma)

A.XMI.4952 Carta : Barcelona, 
a Ernst Leitz GmbH, 
Wetzlar, 1981 feb. 12

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4953 Carta : Barcelona, a 
Studio Dany, Perpignan, 
1981 feb. 27

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4954 Carta : Perpignan, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1981 març 3

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4955 Carta : Wetzlar, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1981 març 3

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4956 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1981 abr. 10

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4957 Carta : Barcelona, a 
Interex, a l'atenció del 
Sr. Marcos Fingrhut, 
Barcelona, 1981 març 4

1981 Incorporació 
2011

Interex (Firma)
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A.XMI.4958 Carta : Barcelona, a 
cap de servei Bronica, 
Barcelona, 1981 març 4

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4959 Carta : Barcelona, 
a Museu Marítim de 
Barcelona, Barcelona, 
1981 març 18

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4960 Carta : Barcelona, a 
Interex, a l'atenció del 
senyor Esteban Molist, 
Barcelona, 1981 abr. 1

1981 Incorporació 
2011

Interex (Firma)

A.XMI.4961 Carta : Palafrugell, a 
l'adminisctració de 
Correus de Palafrugell, 
Palafrugell, 1982 
gen. 21

1982 Incorporació 
2011

Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos 
(España); Palafrugell 
(Catalunya). 
Ajuntament

A.XMI.4962 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Palafrugell, 1982 
maig 17

1982 Incorporació 
2011

Catalunya. 
Generalitat

A.XMI.4963 Carta : Palafrugell, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1982 
maig 21

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4964 Carta : Palafrugell, a 
Caixa de Pensions "La 
Caixa", Palafrugell, 1982 
maig 21

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4965 Carta : Barcelona, a 
Amadeu Jori Rogés, 
Barcelona, 1982 juny 2

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4966 Carta : Barcelona, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1982 juny 30

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4967 Carta : Barcelona, a 
l'Agrupación Fotográfica 
de Cataluña, Barcelona, 
1982 juny 30

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4968 Carta : Esclanyà, a Club 
Meliá, Madrid, 1982 
juny 30

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4969 Carta : Barcelona, a 
Francesc [i.e. Xavier] 
Miserachs, Palafrugell, 
1982 jul. 6

1982 Incorporació 
2011

Ampliaciones y 
Reproducciones Arxiu 
Mas (Firma)

A.XMI.4970 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Palafrugell, 1982 jul. 26

1982 Incorporació 
2011

Galeria René Metras 
(Barcelona)

A.XMI.4971 Carta : Ciutat de 
Mallorca [i.e. Palma de 
Mallorca], a Paco Iraola, 
Esclanyà, 1982 ago. 30

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4972 Carta : Barcelona, 
a Òscar Tusquets, 
Esclanyà, 1982 set. 22

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4973 Carta : Barcelona, a 
Amadeu Jori Rogés, 
Esclanyà, 1982 set. 21

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4974 Carta : Barcelona, 
a Lluís Parellada, 
Esclanyà, 1982 nov. 28

1982 Incorporació 
2011
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A.XMI.4975 Carta : Madrid, a 
Carlos Barral i Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1982 des. 11

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4976 Carta : Barcelona, 
a Banco Central, 
Palafrugell, 1983 gen. 3

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4977 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Palafrugell, 1983 
gen. 20

1983 Incorporació 
2011

Ampliaciones y 
Reproducciones Arxiu 
Mas (Firma)

A.XMI.4978 Carta : Esclanyà, a 
Montserrat Blanch, 
Barcelona, 1983 gen. 24

1983 Incorporació 
2011

Ampliaciones y 
Reproducciones Arxiu 
Mas (Firma)

A.XMI.4979 Carta : Esclanyà, a 
Edicions 62, Barcelona, 
1983 gen. 28

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4980 Carta circular : 
Barcelona, a [Xavier 
Miserachs] , [s. l.], 1983 
gen. 28

1983 Incorporació 
2011

Generalitat 
de Catalunya. 
Departament de 
Cultura

A.XMI.4981 Carta : Palafrugell, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1983 
març 23

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4982 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Palafrugell, 1983 
març 23

1983 Incorporació 
2011

Caixa de Pensions per 
a la Vellesa i d'Estalvis 
de Catalunya i 
Balears

A.XMI.4983 Carta : Palafrugell, 
a Josep Maria 
Samaranch, Barcelona, 
1983 abr. 18

1983 Incorporació 
2011

Caixa de Pensions per 
a la Vellesa i d'Estalvis 
de Catalunya i 
Balears

A.XMI.4984 Carta : Palafrugell, a 
Centre d'elaboration 
Ricard Bessan, Hérault, 
1983 abr. 14

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4985 Carta : Casablanca, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1983 
maig 11

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4986 Carta : Palafrugell, 
a Najib Moussaid, 
Casablanca, 1983 
maig 27

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4987 Carta : Palafrugell, 
a Hertz de España, 
Madrid, 1983 maig 26

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4988 Carta : Madrid, a Xavier 
Miserachs, Palafrugell, 
1983 juny 1

1983 Incorporació 
2011

Hertz Corporation 
(Firma : Espanya)

A.XMI.4989 Carta : Palafrugell, 
a Cia. de Ediciones 
Especiales S.A., Madrid, 
1983 juny 23

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4990 Carta : Palafrugell, 
a Nicolás Guerrero 
Guilabert, Barcelona, 
1983 juliol 15

1983 Incorporació 
2011

A02062.215 Point d'ironie [núm. 39] Paris : Agnès B., 
2006

Incorporació 
2020

A13598.001 Las cosas, Quebec, 
1993

Ferrer, Esther 1990 Incorporació 
2009

Le Lieu. Centre en Art 
Actuel (Quebec)
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A13598.002 Czaso Becny - Historia 
Opowiana / Esther 
Ferrer

Ferrer, Esther 1991 Incorporació 
2009

A13694.008 [Fotografies del taller 
impartit per Esther 
Ferrer dintre del festival 
Sin número. Arte de 
acción al Círculo de 
Bellas Artes de Madrid 
del 4 al 16 de novembre 
de l'any 1996]

1996 Incorporació 
2009

Círculo de Bellas 
Artes (Madrid)

A13694.009 [Retrats fotogràfics 
d'Esther Ferrer realitzats 
en el marc de l'exposició 
"ZAJ. Colección Archivo 
Conz" presentada al 
Círculo de Bellas Artes 
de Madrid l'any 2009]

[2009] Incorporació 
2009

Círculo de Bellas 
Artes (Madrid)

A13694.010 [Invitació a l'exposició 
"ZAJ. Colección Archivo 
Conz" presentada al 
Círculo de Bellas Artes 
de Madrid l'any 2009]

[2009] Incorporació 
2009

Círculo de Bellas 
Artes (Madrid)

A13694.011 [Nota de premsa 
de l'exposició "ZAJ. 
Colección Archivo 
Conz" presentada al 
Círculo de Bellas Artes 
de Madrid l'any 2009]

[2009] Incorporació 
2009

Círculo de Bellas 
Artes (Madrid)

A13694.012 [Dossier de premsa 
de l'exposició "ZAJ. 
Colección Archivo 
Conz" presentada al 
Círculo de Bellas Artes 
de Madrid l'any 2009]

[2009] Incorporació 
2009

Círculo de Bellas 
Artes (Madrid)

A13695 [Fotografies de 
l'acció "Quatorze 
chaises de este sur" 
a la presentació del 
número 13-14 la revista 
Salamandra al Patio 
del Gobierno Civil 
d'Almeria l'any 2003]

2003 Incorporació 
2009

A13696 [Fotografies de l'acció 
d'Esther Ferrer "Al ritmo 
del tiempo" presentada 
al La Muga Caula l'any 
2009]

Associació Cultural La 
Muga Caula

2009 Incorporació 
2009

Trobada de Poesia 
d'Acció i Performance 
La Muga Caula (5a : 
2009 : Boadella i les 
Escaules)

A13697 L'Echo des doc(k)s : 
journal d'annonces 
poétiques, artistiques et 
littéraires

Ventabren : Nepe, 
1978-

Nouvelles éditions 
polaires

A13697.001 L'Echo des doc(k)s : 
journal d'annonces 
poétiques, artistiques et 
littéraires [núm. 1]

Ventabren : Nepe, 
1978

Incorporació 
2006. El 
material va ser 
cedit en règim 
de comodat a 
la Biblioteca 
del MACBA el 
15/05/2006

Nouvelles éditions 
polaires

A13697.002 L'Echo des doc(k)s : 
journal d'annonces 
poétiques, artistiques et 
littéraires [núm. 2]

Ventabren : Nepe, 
1978

Incorporació 
2006. El 
material va ser 
cedit en règim 
de comodat a 
la Biblioteca 
del MACBA el 
15/05/2006

Nouvelles éditions 
polaires

A13698 Obras / Esther Ferrer Ferrer, Esther [1966-2005] Incorporació 
2009
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A13698.001 [Documents 
amb biografia 
professional, principals 
performances, 
cronologia 
d'exposicions, obres 
radiofòniques i 
seminaris d'Esther 
Ferrer]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.002 [Fotografies de les 
obres de la sèrie "El 
libro de las cabezas" 
d'Esther Ferrer]

Ferrer, Esther 1985-2005 Incorporació 
2009

A13698.003 [Llistat d'imatges 
d'obres pertanyents a 
la sèrie "El libro de las 
cabezas" realitzades per 
Esther Ferrer entre l'any 
1985 i l'any 2005]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.004 [Fotografies de les 
obres pertanyents a 
la sèrie escultòrica 
"Adoquines" d'Esther 
Ferrer realitzada entre 
els anys 70 i 80]

Ferrer, Esther [1970-1985] Incorporació 
2009

A13698.005 [Llistat d'imatges 
d'obres pertanyents 
a la sèrie escultòrica 
"Adoquines" realitzades 
per Esther Ferrer entre 
els anys 70 i 80]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.006 [Fotografies d'obres 
pertanyents a la sèrie 
"El libro de las manos" 
d'Esther Ferrer]

Ferrer, Esther 1977-2006 Incorporació 
2009

A13698.007 [Llistat d'imatges 
d'obres pertanyents a 
la sèrie "El libro de las 
manos" d'Esther Ferrer]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.008 [Fotografies 
d'instal·laccions 
realitzades per Esther 
Ferrer entre finals dels 
anys 80 i principis de la 
dècada dels 2000]

Ferrer, Esther [1988-2003] Incorporació 
2009

Koldo Mitxelena 
Kulturunea; Centro 
de Arte "La Regenta” 
Las Palmas deGran 
Canaria. (Las Palmas, 
Illes Canàries); 
Biennale di Venezia 
(48a : 1999); Galerie 
J. &. J. Donguy; 
Galeria Arsenal 
(Bialystok, Polònia); 
Artium, Centro-
Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo; 
Musée d̀art et 
d̀histoire de 
Neuchâtel (Neuchâtel, 
Suïssa); Centro 
Andaluz de Arte 
Contemporáneo; 
Galerie art et 
essai (Rennes); 
Sala Municipal 
de Exposiciones 
del Museo de la 
Pasión; Museet 
for Samtidskunst 
(Dinamarca)

A13698.009 [Llistats d'imatges 
d'instal·lacions 
realitzades per Esther 
Ferrer entre finals dels 
anys 80 i principis de la 
dècada dels 2000]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009
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A13698.010 [Fotografies d'obres 
pertanyents a la sèrie 
"Juguetes Educativos" 
realitzades per Esther 
Ferrer des de l'any 
1979]

Ferrer, Esther [1979] Incorporació 
2009

A13698.011 [Llistat d'imatges 
d'obres pertanyents 
a la sèrie "Juguetes 
Educativos" realitzades 
per Esther Ferrer des de 
l'any 1979]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.012 [Fotografies de 
diverses performances 
realitzades per Esther 
Ferrer entre 1968 i 
2006]

Ferrer, Esther 1968-2006 Incorporació 
2009

La Porta, Associació 
de Dansa 
Independent de 
Barcelona; Círculo de 
Bellas Artes (Madrid); 
Centre Georges 
Pompidou; Teatre de 
la Bastille; 

A13698.013 [Llistats d'imatges 
d'obres pertanyents a 
diverses performances 
realitzades per Esther 
Ferrer entre 1968 i 
2006]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.014 [Fotografies d'obres 
pertanyents a la sèrie 
"Proyectos espaciales" 
d'Esther Ferrer 
realitzades des de 
principis dels anys 70]

Ferrer, Esther [1970-1990] Incorporació 
2009

A13698.015 [Llistat d'imatges 
d'obres pertanyents 
a la sèrie "Proyectos 
espaciales" d'Esther 
Ferrer realitzades 
des de principis dels 
anys 70]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.016 [Fotografies dels 
dibuixos originals 
d'Esther Ferrer realitzats 
per el llibre de poemes 
"La Isla" de Blanca 
Calparsoro publicat 
l'any 1967]

Ferrer, Esther [1967] Incorporació 
2009

A13698.017 [Fotografies d'obres 
d'Esther Ferrer 
pertanyents a la sèrie 
"Marcos" realitzades 
entre els anys 80 i 90]

Ferrer, Esther 1986-1990 Incorporació 
2009

A13698.018 [Llistats d'imatges 
d'obres pertanyents a la 
sèrie "Marcos" d'Esther 
Ferrer realitzades 
realitzades entre els 
anys 80 i 90]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.019 [Fotografies d'obres 
d'Esther Ferrer 
pertanyents a la sèrie 
"Números primos" 
realitzades entre els 
anys 80 i 90]

Ferrer, Esther [1985-1990] Incorporació 
2009

A13698.020 [Llistat d'imatges 
d'obres d'Esther Ferrer 
pertanyents a la sèrie 
"Números primos" 
realitzades realitzades 
entre els anys 80 i 90]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.021 [Fotografies d'obres 
d'Esther Ferrer 
realitzades entre els 
anys 70 i 90]

Ferrer, Esther [1973-1991] Incorporació 
2009
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A13698.022 [Llistat d'imatges 
d'obres d'Esther Ferrer 
realitzades entre els 
anys 70 i 90]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.023 [Fotografies d'obres 
pertanyents a la 
sèrie "El libro del 
sexo" d'Esther Ferrer 
realitzades realitzades 
entre els anys 80 i 90]

Ferrer, Esther [1983] Incorporació 
2009

A13698.024 [Llistats d'imatges 
d'obres pertanyents a la 
sèrie "El libro del sexo" 
d'Esther Ferrer]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.025 [Fotografies de 
la partitura de la 
performance "Las 
cosas" d'Esther Ferrer]

Ferrer, Esther 1993 Incorporació 
2009

A13698.026 [Llistat d'imatges de 
partitures pertanyents 
a la performance "Las 
cosas" d'Esther Ferrer]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.027 [Llistat d'imatges de 
dibuixos d'Esther Ferrer]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.028 [Fotografies d'obres 
realitzades per Esther 
Ferrer]

Ferrer, Esther Incorporació 
2009

A13700 L'equilibrista [Vilanova i la Geltrú] : 
Laia Calvet Figueras, 
2006-

A13701 Malalletra [Vilanova i la Geltrú] : 
Laia CalveT, 2003-

A13702 Piedra lunar : revista 
de poesía visual y 
experimental

[Bargas] : Corpá, 
1984-1995

A13703 Un ojo, dos ojos, 
tres ojos / [proyecto 
= project : Uqbar 
Foundation ; textos = 
texts : Mariana Castillo 
...[et al.]]

Castillo Deball, Mariana; 
Kopelman, Irene

México, D.F : Casa 
Vecina ; Fundación 
del Centro Histórico 
de la Ciudad de 
México ; Fundación 
Carlos Slim, 2012

Incorporació 
2019

Uqbar Foundation; 
Casa Vecina 
(programa); 
Fundación Carlos 
Slim (entitat)

A13704 Dora García : I always 
tell the truth / editor, 
Caroline Elgh Klingborg

García, Dora; Elgh 
Klingborg, Caroline

Stockholm : Art and 
Theory Publishing ; 
Bonniers Konsthall, 
cop. [2018]

Incorporació 
2019

A13705 A.M. Messager, Annette [Bordeaux : 
capcMusée d'art 
contemporain de 
Bordeaux], 1996

Incorporació 
2019

A13706 Viaje por las ramas / 
Abraham Lacalle

Lacalle, Abraham Madrid : Ediciones 
del Limón, [1998]

Incorporació 
2019

A13707 Franz Erhard Walther 
: the body decides / 
[Franz Erhard Walther] ; 
editor, Elena Filipovic

Walther, Franz Erhard Brussels : WIELS ; 
Bordeaux : CAPC ; 
London : König, cop. 
2014

Incorporació 
2015

Wiels (Galeria : 
Brussel·les, Bèlgica); 
CAPC Musée d'art 
contemporain de 
Bordeaux

A13708 "Obscene is?" / by 
Daniel J. Martinez

Martinez, Daniel J. [S.l.] : Dent Art, 
cop. 1990 (Alan 
Lithograph Inc.)

Incorporació 
2020

Dent Art (entitat)

A13709 Diseased pariah news Oakland, CA : 
Beowulf Thorne 
and Tom Shearer, 
1990-1999
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A13709.001 Diseased pariah news 
[núm. 1]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1990

Incorporació 
2020

A13709.002 Diseased pariah news 
[núm. 2]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1991

Incorporació 
2020

A13709.003 Diseased pariah news 
[núm. 3]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1991

Incorporació 
2020

A13709.004 Diseased pariah news 
[núm. 5]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1992

Incorporació 
2020

A13709.005 Diseased pariah news 
[núm. 6]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1992

Incorporació 
2020

A13709.006 Diseased pariah news 
[núm. 7]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1992

Incorporació 
2020

A13709.007 Diseased pariah news 
[núm. 8]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1993

Incorporació 
2020

A13709.008 Diseased pariah news 
[núm. 9]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1994

Incorporació 
2020

A13709.009 Diseased pariah news 
[núm. 10]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1995

Incorporació 
2020

A13709.010 Diseased pariah news 
[núm. 11]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1999

Incorporació 
2020

A13710 Can we talk? AIDS & KS Foundation; 
Harvey Milk Gay 
Democratic Club

San Francisco, 
CA : Harvey Milk 
Gay Democratic 
Club ; AIDS & KS 
Foundation, [198-?]

Incorporació 
2020

A13711 Bush AIDS flag Gran Fury (Grup 
d'artistes)

[New York : Gran 
Fury, 1992]

Incorporació 
2020

A13712 Patina du Prey's 
memorial dress / by 
Hunter Reynolds

Reynolds, Hunter New York : The 
Contemporary Art 
Institute ; Creative 
Time City Wide, 
[1994]

Incorporació 
2020

The Contemporary 
Art Institute of New 
York; Creative Time 
City Wide

A13713 AIDS-safe S/M : AIDS 
prevention for gay men 
into S/M

San Francisco, CA 
: The San Francisco 
Knights Templar, 
1987

Incorporació 
2020

The San Francisco 
Knights Templar

A13714 [Full amb adhesius 
emès amb motiu de 
l'esdeveniment "Day of 
Desperation"]

[New York : Act Up, 
1991]

Incorporació 
2020

ACT UP (Nova York)

A13715 Day without art : 
selected press clippings

[New York : Visual 
Aids, 1990]

Incorporació 
2020

Visual AIDS 
(Organització)

A13716 AIDS is germ warfare 
by the U.S. gov't against 
gays & blacks

Depperman, William H. [New York : United 
Front against Racism 
and Capitalism-
Imperialism, 1986]

Incorporació 
2020

United Front 
against Racism 
and Capitalism-
Imperialism (entitat)

A13717 Stonewall was a riot [New York : 
Stonewall Now!, 
1994]

Incorporació 
2020

United Front 
against Racism 
and Capitalism-
Imperialism (entitat)
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A13718 Unsafe San Francisco, CA. 
: Girl with arms 
akimbo, [1990]

Incorporació 
2020

United Front 
against Racism 
and Capitalism-
Imperialism (entitat)

A13719 God, Nederland & 
Oranje

Amsterdam : [Peter 
Schat], 1966-1968

A13720 Monumenten : 2011-
2013

Dewaele, Daniël [S.l. : Daniël Dewaele, 
2013]

Incorporació 
2019

A13721 Nice to be also 
represented : het belang 
Van Limburg project : 
01.07.02-31.08.02 / 
Daniel Dewaele

Dewaele, Daniël [S.l. : s.n., 2002] Incorporació 
2019

A13722 Tekens van onvrede / 
Daniël Dewaele

Dewaele, Daniël [S.l. : Daniël Dewaele, 
2017]

Incorporació 
2019

A13723 Walking on the iberian 
peninsula / Hamish 
Fulton

Fulton, Hamish; Santa 
Ana, Mariano de; 
Enguita, Núria

València : Fundació 
per Amor a l’Art, 
[2018]

Incorporació 
2019

A13724 Libros = Books / 
Sebastián Preece

Preece, Sebastián Santiago de Chile 
: Ruda ediciones, 
2018

Incorporació 
2020

A13725 Causas : vistos y 
considerando : (1958 
- 1964) / Sebastián 
Preece

Preece, Sebastián Santiago de 
Chile : Galeria 
Patricia Ready, 
2014 (Ograma 
impresores)

Incorporació 
2020

A13726 Y penas : Ex centro 
cumplimiento 
penitenciario Rancagua 
/ Sebastián Preece

Preece, Sebastián Santiago de Chile : 
[Sebastián Preece], 
2018

Incorporació 
2020

A13727 Entre = Between / 
Sebastián Preece ; 
textos, José Luis Uribe, 
Sebastián Preece, 
Guillermo Machuca, 
Dan Cameron, Gustavo 
Boldrini

Preece, Sebastián [Santiago, Chile] : 
Sebastián Preece, 
Carola Undurraga, 
José Luis Uribe, 
[2018] (Salesianos 
Impresores, 2018)

Incorporació 
2020

A13728 Bioart : eleva tu 
frecuencia vibratoria 
para crear una realidad 
propia

Montilla, Julia [Barcelona : AAVC & 
Hangar, 2005]

Incorporació 
2019

Fundació AAVC 
Hangar (Barcelona); 
Hangar (Centre d'art)

A13729 Bioart : eleva tu 
frecuencia vibratoria 
para crear una realidad 
propia

Montilla, Julia [Barcelona : AAVC & 
Hangar, 2005]

Incorporació 
2019

Fundació AAVC 
Hangar (Barcelona); 
Hangar (Centre d'art)

A13730 Garabandalistas : 
un relato fotográfico 
de las apariciones 
de San Sebastián de 
Garabandal. 1961-1965 
/ Julia Montilla

Montilla, Julia Barcelona : Julia 
Montilla (Edicions 
Maravilla), 2013

Incorporació 
2019

Fundació Joan Miró

A13731 Garabandalistas : 
un relato fotográfico 
de las apariciones 
de San Sebastián de 
Garabandal. 1961-1965 
/ Julia Montilla

Montilla, Julia Barcelona : Julia 
Montilla (Edicions 
Maravilla), 2013

Incorporació 
2019

Fundació Joan Miró

A13732 Meditaciones 
atmosféricas. Antes del 
presente (338 U-710 U)

Gibellini, Laura F. [Madrid] : Slowtrack ; 
Nocapaper Books & 
More, 2016

Incorporació 
2017

A13733 Something, some things, 
something else : three 
collections for Mette 
Edvardsen / Jeroen 
Peeters

Peeters, Jeroen Brussels ; Oslo : 
Varamo Press, 2019

Incorporació 
2019
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A13734 The polycephalus / 
Michael Lawton

Lawton, Michael [Barcelona : Michael 
lawton ; Ariadna 
Guiteras, 2018]

Incorporació 
2018

A13735 Bauhaus Museum 
Dessau : cahier 5 & 6 
/ Addenda Architects, 
Joachim Brihm & 
Valentina Seidel 
[fotografies], Moritz 
Küng [editor]

Addenda Architects 
(Firma); Brihm, Joachim; 
Seidel, Valentina

London : Addenda 
Architects ; Koenig 
Books, 2019

Incorporació 
2017

A13736 Ovni archive = Archivo 
UFO

Meseguer, Rosell [Madrid] : Rosell 
Meseguer, [2012]

Incorporació 
2020

A13737 Jungle check / Cristina 
de Middel & Kalev 
Erickson

De Middel, Cristina; 
Erickson, Kalev

Barcelona ; Ciutat de 
Mèxic (Mèxic) : R.M. ;

Incorporació 
2019

A13738 Tere Recarens Recarens, Tere Valence : Art3, DL 
1997

Incorporació 
2020

A13739 Racial makeup / Julião 
Sarmento

Sarmento, Julião Kitakyushu, 
Japan : Center for 
Contemporary Art 
CCA Kitakyushu 
; Kyoto, Japan : 
Korinsha Press, 1997

Incorporació 
2020

Gendai Bijutsu Sentā 
CCA Kitakyushu

A13740 Crypticcrystalcloud / 
a collaboration by Kris 
Delacourt, Nico Docks 
and Jan Mast

Delacourt, Kris; Dockx, 
Nico; Mast, Jan

Kitakyushu, 
Japan : Center for 
Contemporary Art, 
2006

Incorporació 
2020

Gendai Bijutsu Sentā 
CCA Kitakyushu

A13741 Black Japan / [Marcel 
Pey]

Pey, Marcel Granollers : Museu 
de Granollers, 1998

Incorporació 
2020

A13742 En algún lugar Buitrago, José [Madrid] : José 
Buitrago, 2019

Incorporació 
2019

A13743 The Vienna guide Cokes, Tony Vienna : 
saxpublishers, cop. 
2018

Incorporació 
2019

A13744 Noticiari d'actualitats 
culturals

[Barcelona : s.n.], 
1948-1948

A13745 Orb / Pep Duran Duran, Pep [Barcelona : 
Teatre Nacional de 
Catalunya, 2018]

Incorporació 
2020

Teatre Nacional de 
Catalunya

A13746 An ornamental way of 
moving : decorative 
elements, recurrent 
pattern = piezas de 
adorno, patrones 
recurrentes : [exposició] 
diciembre 2016 - 
febrero 2017, Sala 
Santa Inés / Leonor 
Serrano Rivas ; [textos, 
Lorena Muñoz-Alonso]

Serrano Rivas, Leonor; 
Muñoz-Alonso, Lorena

[Sevilla] : Junta 
de Andalucía, 
Consejería de 
Cultura, D.L. 2016

Incorporació 
2018

Sala de Exposiciones 
de Santa Inés 
(Sevilla); Junta de 
Andalucía, Consejería 
de Cultura; Espacio 
Iniciarte (Sevilla)

A13747 Buried treasures : 
stories unearthed 
along the London/
Edinburgh railway / a 
new work by Grennan 
& Sperandio for On-line 
an Impressions Gallery 
project for Photo 98

Grennan, Simon; 
Sperandio, Christopher

York, [England] : 
Impressions Gallery 
: Seattle, Wash. 
: Fantagraphics 
Books, cop. 1998

Incorporació 
2020

A13748 2016-2018 : Endotic, 
FFWD>>, Strange 
stranger, Gowanus, 
Pahoehoe ; 2012-2015 
: Skins, Muscle memory, 
Zechstein sea, Pannotia, 
Walls, High tides / 
Carlos Irijalba

Irijalba, Carlos [S.l. : s.n., 2018?] Incorporació 
2019
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A13749 Exhibition continues = 
Izložba se nastavlja

Aballí, Ignasi Split : Galerija Kula, 
[2018]

Incorporació 
2019, 
Incorporació 
2018

Galerija Kula

A13750 De l'Urgell a Mart: arxiu 
d'emergència / David 
Ricart Andreu

Ricart Andreu, David [S.l.] : Arxiu 
Comarcal de l'Urgell, 
2019

Incorporació 
2020

A13751 Persistència del cercle 
/ Josep Iglésias del 
Marquet

Iglésias del Marquet, 
Josep

[Barcelona : Pal·las 
A.G., DL 1972]

Incorporació 
2018

A13752 Imatge enllà / Josep 
Iglésias del Marquet

Iglésias del Marquet, 
Josep

Agramunt : Editorial 
Urgell, 1973

Incorporació 
2018

A13753 Vida hurdana : lo que 
escriben los niños : 
2015-2016 / Carme 
Nogueira

Nogueira, Carme [Vigo] : Vida 
Publicaciones, 
[2016]

Incorporació 
2018

A13754 Manual para superar el 
test de integración en a 
sociedad española

Ortiz, Daniela [Barcelona? : s.n., 
2014]

Incorporació 
2019

A13755 [Contiene copia disco: 
"Performance" Esther 
Ferrer 02-03-09]

Ferrer, Esther [1968-2006] Incorporació 
2009

A13756 Chamalle X. II Jornadas 
de arte de acción. 
Pontevedra, 15 y 16 de 
noviembre de 2005

Ferrer, Esther [Pontevedra : 
Facultade de Belas 
Artes, Universidade 
de Vigo, 2005]

Incorporació 
2009

Xornadas de Arte 
de Acción (2es : 
2005 : Pontevedra); 
Facultade de Belas 
Artes de Pontevedra

A13757 Romanticismo-Punk : 
Víctor Jaenada : Galería 
Balaguer, Barcelona 
12/03/15-27/06/15

Jaenada, Víctor [Barcelona : Víctor 
Jaenada, 2015]

Incorporació 
2017

A13758 Lección #1 : Víctor 
Jaenada : Galería 
Balaguer : Barcelona 
29/11/12 - 02/02/13

Jaenada, Víctor [Barcelona : Víctor 
Jaenada, 2012]

Incorporació 
2017

A13759 Google, política, 
miscticismo y familia : 
Víctor Jaenada : Galería 
T20 : Murcia 25/09/15 - 
13/11/15

Jaenada, Víctor [Barcelona : Víctor 
Jaenada, 2015]

Incorporació 
2017

A13760 Lo subestimable como 
estrategia creativa : 
revelaciones pictóricas : 
Víctor Jaenada : 2008

Jaenada, Víctor [Barcelona? : Víctor 
Jaenada?, 2008]

Incorporació 
2016

A13761 [Conjunt de material de 
difusió d'activitats de 
Circo Interior Bruto]

Circo Interior Bruto 
(Grup d'artistes)

[Madrid? : s.l., 20--?] Incorporació 
2019

A13762 Borja Zabala - Artur Lleó 
: photo performances

Zabala, Borja; Lleó, 
Artur

[Vic] : Associació 
per a les Arts 
Contemporànies, 
1996

Incorporació 
2019

Associació per a les 
Arts Contemporànies; 
Fundació la Caixa

A13763 El ojo del silencio / José 
Antonio Sarmiento

Sarmiento, José 
Antonio

Cuenca : Facultad 
de Bellas Artes, 
Centro de Creación 
Experimental, 
Universidad de 
Castilla-La Mancha, 
[1999]

Incorporació 
2019

Centro de Creación 
Experimental de 
la Universidad de 
Castilla-La Mancha; 
Radio Fontana Mix

A13764 "Motores" / 
Isidoro Valcárcel Medina

Valcárcel Medina, 
Isidoro

Cuenca : Ediciones 
Radio Fontana Mix, 
1994 (Madrid : 
Hurtman)

Incorporació 
2019

Centro de Creación 
Experimental de 
la Universidad de 
Castilla-La Mancha; 
Radio Fontana Mix



25
2

M
em

òr
ia

 M
A

C
B

A
 2

02
0

25
2

A13765 Sonart'95 : encuentro 
de arte sonoro y 
radiofónico

Cuenca : Universidad 
de Castilla-La 
Mancha, Facultad de 
Bellas Artes, [1995]

Incorporació 
2019

Radio Fontana Mix

A13766 Otros comportamientos 
artísticos : Cuenca : 
Taller de ediciones, Sin 
título, Taller de sonido, 
Radio Fontana Mix, (ras), 
Archivo de arte sonoro, 
+-491 / Facultad de 
Bellas Artes

Cuenca : Facultad 
de Bellas Artes, 
Universidad de 
Castilla-La Mancha, 
1996

Incorporació 
2019

A13767 1993 Radio Fontana 
Mix 1994 / Ricardo 
Echevarría, José 
Antonio Sarmiento, Luís 
García-Ochoa, Javier 
Ariza, Kepa Landa

Sarmiento, José 
Antonio; Landa, Kepa; 
Echevarría, Ricardo; 
García-Ochoa, Luís; 
Ariza, Javier

[Cuenca] : 
Vicerectorado 
de Extensión 
Universitaria, 
Universidad de 
Castilla-La Mancha, 
[1994]

Incorporació 
2019

Radio Fontana Mix

A13768 Isidoro Valcárcel Medina 
: 9 secuencias sobre la 
pantalla

Valcárcel Medina, 
Isidoro

Cuenca : Facultad 
de Bellas Artes, 
Universidad de 
Castilla-La Mancha, 
1996

Incorporació 
2019

Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
Facultad de Bellas 
Artes; La sala 5.18 x 
3.57 metros

A13769 [Programa de La Sala 
7.44 x 3.57 metros]

Cuenca : Universidad 
de Castilla-La 
Mancha, Facultad de 
Bellas Artes, 2018

Incorporació 
2019

Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
Facultad de Bellas 
Artes; La Sala 7.44 x 
3.57 metros

A13770 [Enregistrament 
audiovisual de la 
performance d'Esther 
Ferrer presentada 
a la inauguració de 
l'exposició "Le livre du 
sexe/Le livre des têtes" 
al Centre international 
de poésie Marseille 
(CIPM) l'any 1998]

Ferrer, Esther 27/03/1998 Incorporació 
2009

Centre international 
de poésie Marseille

A13771 Gran velada futurista 
: programa : palabras 
en libertad, poesia 
fonética, manifiestos, 
teatro sintético

[Cuenca : 
Universidad de 
Castilla-La Mancha, 
Facultad de Bellas 
Artes], 1991

Incorporació 
2019

Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
Facultad de Bellas 
Artes

A13772 Actions corporelles / 
Esther Ferrer

Ferrer, Esther 1975 Incorporació 
2009

A13773 Archivo de arte sonoro [Cuenca : 
Universidad de 
Castilla-La Mancha, 
Facultad de Bellas 
Artes], 1997

A13773.001 Archivo de arte sonoro 
[núm. 1]

[Cuenca : 
Universidad de 
Castilla-La Mancha, 
Facultad de Bellas 
Artes], 1997

Incorporació 
2019

A13774 Tres trabajos de clase... 
y un proyecto de 
investigación... en la 
Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca / [trabajos] 
coordinados por José 
Antonio Sarmiento ; 
[proyecto] dirigido por 
Isidoro Valcárcel Medina

Valcárcel Medina, 
Isidoro; Sarmiento, José 
Antonio

Cuenca : Ediciones 
de la Universidad de 
Castilla-La Mancha ; 
Centro de Creación 
Experimental, 2019

Incorporació 
2019

Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
Facultad de Bellas 
Artes

A13775 ZAJ: teoría y práctica / 
Esther Ferrer

Ferrer, Esther 1998 Incorporació 
2009

A13776 Dossier Fina Miralles Miralles, Fina [S.l. : s.n., 197--198-] Incorporació 
2011

A13777 Fina [S.l. : s.n., 198-?] Incorporació 
2011
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A13778 Straight as a banana [Barcelona : Rico, 
201-?]

Incorporació 
2019

A13779 Strike a pose [Barcelona : Rico, 
201-?]

Incorporació 
2019

A13780 Maricones contra toda 
autoridad

Hu, Rapha [S.l. : Rapha Hu, 
2017]

Incorporació 
2019

A13781 [Brujería contra el 
heteropatriarcado]

Hu, Rapha [S.l. : Rapha Hu, 
2017]

Incorporació 
2019

A13782 Hitler was right... The 
homosexual is an enemy 
of the state

Hu, Rapha [S.l. : Rapha Hu, 
2017]

Incorporació 
2019

A13783 13 + 1 [S.l. : s.n., 201-?] Incorporació 
2019

A13784 Pornortopedia [S.l. : s.n., 201-?] Incorporació 
2018. Exposició 
"Arxiu 
desencaixat", 
15/02/2018 - 
13/07/2018, 
Centre d'Estudis 
i Documentació, 
MACBA

Post-Op (Grup 
d'artistes)

A13785 Performance's : Centre 
d'Art Santa Mònica

Centre d'Art Santa 
Mònica (Barcelona)

[Barcelona: Centre 
d'Art Santa Mònica, 
Ajuntament de 
Barcelona, 1989]

Incorporació 
2019

Barcelona 
(Catalunya). 
Ajuntament

A13786 Clean-in Moscoso, Victor [S.l.] : Neon Rose, 
1967

Incorporació 
2020

A13787 Continental : Bill 
Hamilton presents in 
dance and concert at 
the Auditorium [...]

Gannon [Londres?] : San 
Francisco Poster Co, 
[197-]

Incorporació 
2020

San Francisco Poster 
Company

A13788 [Moscafera] Brossa, Joan [1997?] Incorporació 
2014

A13789 Peter Piller Archive : 
materials (G) : Albedo 
/ texts by Elisabetta 
Antonelli ... [et al.] ; 
editor, Thomas Seeling 
; translations, Ishbel 
Flettlig ... [et al.]

Piller, Peter; Antonelli, 
Elisabetta 
Antonelli, Elisabetta

Köln : Buchhandlung 
Walther König, cop. 
2015

Incorporació 
2015

A13790 But beautiful / Cristina 
Nuñez

Nuñez, Cristina [Brussel·les] : Le 
calliou bleu, [2012]

Incorporació 
2014

A13791 Scripts / Cally Spooner Spooner, Cally London : Slimvolume, 
cop. 2016

Incorporació 
2018

A13792 The pigs / [Carlos 
Spottorno]

Spottorno, Carlos Madrid : PHREE, cop. 
2013 ; Barcelona 
; México, D.F. : RM 
Verlag, cop. 2013

Incorporació 
2014

A13793 Historia de la fuerza / 
David Bestué

Bestué, David Madrid : Caniche, 
2017

Incorporació 
2017

A13794 You Noël, Anne Zurich : everyedition, 
2019

Incorporació 
2020

A13795 AMMCQ AIYCI IAOSA 
QIEIQ MAOSC OIGOO 
QUIMWI WIAGI YAQA

no informat [S.l. : s.n., 2005] Incorporació 
2019

A13796 [Haiku / Rafaël 
Rozendaal]

Rozendaal, Rafaël [S.l.] : Spheres 
editions, 2018

Incorporació 
2019

A13797 What artists do / 
Leonard Koren

Koren, Leonard Point Reyes, 
California : Imperfect 
publishing, [2018]

Incorporació 
2019
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A13798 Art handling in oblivion / 
Rob van Leisjen

Leijsen, Rob van Zurich : edition fink, 
2014

Incorporació 
2019

A13799 a, A novel / Derek 
Beaulieu. Suivi d’un 
essai de Gilda Williams 
Breaking up is hard to 
do = Comme il est dur 
de rompre

Beaulieu, D. A.; Williams, 
Gilda

Paris : Jean Boîte 
éditions, 2017

Incorporació 
2019

A13800 Paul in Paris, Paris 
in Paul / edited by 
Donatien Grau ; 
translation, Donatien 
Grau

Berlin : Sternberg 
Press, cop. [2018]

Incorporació 
2019

A13801 [Archivo 1969-... : 
Algunas hipótesis 
de ruptura para una 
historia política del arte 
en el estado español]

2003 - 2005 Museu d'Art 
Contemporani 
de Barcelona 
(MACBA); Arteleku; 
Universidad 
Internacional de 
Andalucía; Centro 
José Guerrero

A13801.001 [Feminismos : grupo 
80s 22/05/04]

Vila, Fefa; Navarrete, 
Carmen; Ruido, María; 
Marugán Pintos, 
Begoña; Dauder, Silvia; 
Ramos, Juana; Piedad, 
Susana; Platero Méndez, 
Raquel (Lucas)

2004

A13801.002 [Feminismos : Entrevista 
a Eskalera Karakola]

Vila, Fefa; Galcerán 
Huguet, Montserrat; 
Eskalera Karakola

2004

A13801.003 [Entrevista a Fiambrera 
Obrera]

Fiambrera obrera (Grup 
d'artistes); Expósito, 
Marcelo

2004

A13801.004 [Entrevistes a Fefa Vila] Vila, Fefa 2004

A13801.005 [Entrevista a Brian 
Holmes]

Holmes, Brian; Expósito, 
Marcelo

2004

A13801.006 [Entrevista a Andrés 
Linares]

Linares, Andrés 2004

A13801.007 [Entrevista a Eugeni 
Bonet] [Parts 2 i 3]

Bonet, Eugeni; Expósito, 
Marcelo

2004

A13801.008 [Entrevista a Eugeni 
Bonet] [Part 1]

Bonet, Eugeni; Lisa, 
Mariano; Avizanda, 
Francisco

2004

A13801.009 [Entrevista a Simon 
Marchán] [Part 2]

Avizanda, Francisco 2004

A13801.010 [Entrevista a Gabriel 
Villota]

Villota, Gabriel; Muñoz 
López, Pilar; Mayayo, 
Patricia

2004

A13801.011 [Entrevista a Tino 
Calabuig]

Calabuig, Tino; Santos, 
Dámaso; Expósito, 
Marcelo

2004

A13801.012 [Entrevista a Pere 
Portabella]

Portabella, Pere; Rom, 
Martí

2004

A13801.013 [Entrevista a Antoni 
Padrós]

Padrós, Antoni; Lisa, 
Mariano

2004

A13801.014 [Feminismos][Grupo de 
discussion 80s]

Vila, Fefa; Ruido, María; 
Navarrete, Carmen

2004

A13801.015 [Feminismos][Entrevista 
a Fefa Vila]

Vila, Fefa; Ruido, María; 
Navarrete, Carmen; 
Galcerán Huguet, 
Montserrat

2004
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A13801.016 [Feminismos][Entrevista 
a Marta Selva i Anna 
Solà]

Vila, Fefa; Ruido, María; 
Navarrete, Carmen; 
Galcerán Huguet, 
Montserrat

2004

A13801.017 [Feminismos][Entrevista 
a Eskalera karakola]

Vila, Fefa; Ruido, María; 
Navarrete, Carmen; 
Eskalera Karakola; Blas, 
Susana

2004

A13802 Diary 2019 / Sherrie 
Levine

Levine, Sherrie New York : David 
Zwirner Books ; 
Brussels, Belgium 
: Xavier Hufkens, 
[2018]

Incorporació 
2019

A13803 Foucault in : (205 words 
from Simeon Wade's 
manuscript 'Foucault 
in California') / by Olaf 
Nicolai

Nicolai, Olaf; Foucault, 
Michel

Amsterdam : Roma 
Publications ; [St. 
Gallen, Switzerland] 
: Kunstmuseum St. 
Gallen, 2018

Incorporació 
2019

Kunstmuseum St. 
Gallen

A13804 Tief Luft holen und Luft 
anhalten = Take a deep 
breath of air and hold it 
/ Erwin Wurm

Wurm, Erwin Köln : Verlag der 
Buchhandlung 
Walther König, cop. 
[2017]

Incorporació 
2019

Kunsthaus Graz

A13805 Dictionary 2018 / 
Claude Closky

Closky, Claude [Paris, France] : 
RRose editions, 
2018

Incorporació 
2019

A13806 Deconstructing Jackson 
Pollock / Volker Renner

Renner, Volker Hamburg : Textem 
Verlag, [2018]

Incorporació 
2019

A13807 Wikipedia / edited, 
compiled and designed 
by Michael Mandiberg 
(user: Theredproject)

Mandiberg, Michael [Brooklyn, N.Y?] : 
Michael Mandiberg, 
[2015]

Incorporació 
2019

A13808 Annotations = 
Anotações / Luis 
Camnitzer

Camnitzer, Luis São Paulo : IKREK 
Edições, 2015

Incorporació 
2019

A13809 We say, we are fine. 
They say, we are not

Bertschi, Denise [Arau, Suïssa 
: s.n. , 2018] 
(Arau : Mitteland 
Zeitungdruck AG)

Incorporació 
2019

A13810 The Pre-Presidential 
Library of the United 
States / Alekandra Mir

Mir, Aleksandra [London, England] : 
Retrospective Press, 
2019

Incorporació 
2019

A13811 [A prop] / Montserrat 
Cortadelles

Cortadellas, Montserrat Reus : Montserrat 
Cortadelles, [200-]

Incorporació 
2005

A13812 [A prop] / Montserrat 
Cortadelles

Cortadellas, Montserrat Reus : Montserrat 
Cortadelles, [200-]

Incorporació 
2005

A13813 Rúbliques d'Olot Vidal, Francesc 2002 Incorporació 
2005

Museu comarcal de 
la Garrotxa

A13814 PHN / Francesc Vidal Vidal, Francesc 2003 Incorporació 
2005

A13815 PHN / Francesc Vidal Vidal, Francesc 2004 Incorporació 
2005

Capella de 
Sant Roc (Valls, 
Catalunya)

A13816 PHN / Francesc Vidal Vidal, Francesc 2002 Incorporació 
2005

Hospital de la Santa 
Creu (Barcelona, 
Catalunya). Capella

A13817 PHN / Francesc Vidal Vidal, Francesc 2001 Incorporació 
2005

Escola d'Art i 
Disseny (Tortosa, 
Catalunya)

A13818 PHN / [coordinació: 
Núria Àrias, Leonardo 
Escoda, Joan Panisello, 
Francesc Vidal]

Reus : Comissariat 
Associació, 2003

Incorporació 
2005
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A13819 Ensenyament i cultura 
visual / Coordinació del 
monogràfic: Montserrat 
Cortadellas

Reus : Talp club; 
Institut Municipal 
d'Acció Cultural de 
Reus, 2003

Incorporació 
2005

A13820 Ideologia : àdhuc [núm. 
1] / [Coordinació 
Francesc Vidal ; Edició 
de textos Antoni Mateu]

Reus : Comissariat 
Associació, [2000]

Incorporació 
2005

A13821 Ideologia : àdhuc [núm. 
2] / [Coordinació 
Francesc Vidal ; Edició 
de textos Antoni Mateu]

Reus : Comissariat 
Associació, [2000]

Incorporació 
2005

Núm. de registre Títol Autor/s Publicació

b13381234 La Época heroica : obra gráfica de las 
vanguardias rusa y húngara : 1912-1925 : las 
colecciones suizas / organizado y redactado por 
Isadora Rose-De Viejo ; textos: Christina Lodder, 
Susan Compton

València : IVAM Centre Julio González : 
Generalitat Valenciana, [1990]

b19871612 L'Ansietat de les influències : Tàpies vist 
per Llena / direcció Manuel J. Borja-Villel ; 
comissariat Antoni Llena

Tàpies, Antoni, 1923-2012, artista Barcelona : Fundació Antoni Tàpies : Lunwerg, 
[1991]

b2357172x El Desvanecimiento de la memoria : autorretrato 
de una comunidad rural

Gómez Molina, Juan José, autor, fotògraf [Toledo] : Servicio de Publicaciones, Consejería 
de Educación y Cultura, [1998]

b25507254 Relecturas : ilustraciones para el periódico La 
Vanguardia / Peret

Peret, 1945- artista Barcelona : Sala Tandem, [1995]

b27707684 Rodar pel món : Antoni Miró : antològica 1960-
1999 / Gaspar Jaén i Urban

Miró, Antoni, 1944- Elx : Aula de Cultura CAM, DL 1998

b40031962 Utopías de la Bauhaus : obra sobre papel / el 
catálogo ha sido preparado y redactado por 
Wulf Herzogenrath y Stefan Kraus, con textos 
adicionales de Ulrike Gross y Karin Thönnissen

Madrid : Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio 
de Cultura, [1988]

b42395549 Dani Karavan : homenatge a Walter Benjamin: 
Passatges" lloc de commemoració a Portbou = 
Dani Karavan: hommage à Walter Benjamin: le 
lieu commémoratif "Passages" à Portbou / Ingrid 
Scheurmann, Konrad Scheurmann (Hrsg.)

Karavan, Dani Mainz : Verlag Philipp Zabern, 1995

b4341929x The Situationist International : a user's guide / 
Simon Ford

Ford, Simon, 1965- autor London : Black Dog, [2005]

b44697144 Spirit of Barcelona : Spring 1995 : A collection of 
works by seven Catalan painters : Wednesday, 
24th May - Saturday, 17th June, 1995 : David 
Messum, London

London : David Messum Fine Art, [1995]

b48555198 La Intimitat d'una dona / M.P. Igual ; realització: 
Pep Blanes i Plans

Igual, Maria Pilar, il·lustradora Sant Cugat del Vallès : Rourich, 1986

b55098666 Jaume Ribas, 1990-2011: La Nau Centre 
Cultural de la Universitat de València, Sala 
Martínez Guerricabeitia, del 29 d'abril al 30 de 
juny de 2013

Valencia : Universidad de Valencia, Servicio de 
Publicaciones, 2013

b68390592 Yolanda Herranz : ...en un suspiro... = ...in a 
heartbeat... / textos: Josefina Cuesta Bustillo, 
Miguel González Diez, Yolanda Herranz Pascual, 
Úrsula Martín Asensio

Herranz, Yolanda, 1957- artista Salamanca : Ediciones Universidad de 
Salamanca, [2016]

b68591561 Luis Martínez Giraldo : escultor Badajoz : Diputación de Badajoz, DL 2017

b73690685 Ángel Ramírez : ejercicio crítico = critical exercise 
/ presentación Diana Sánchez Prieto ; contexto 
de Hortensia Montero Méndez, Andrés D. Abreu, 
Reynaldo González ; textos en portadillas, Ángel 
Ramírez

Ramírez, Angel Manuel, 1954- artista La Habana, Cuba : Taller La Sexta Puerta : 
Artecubano Ediciones, [2014]

DETALL DE LES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA
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b73692499 Passage / Nujoom Alghanem ; edited by Sam 
Bardaouil and Till Fellrath

Alghanem, Nujoom, artista Abu Dhabi : National Pavilion United Arab 
Emirates, La Biennale di Venezia ; Milan : Silvana 
editoriale, [2019]

b73694113 Urbanismo feminista : por una transformación 
radical de los espacios de vida / Col·lectiu Punt 
6 ; prólogo: Zaida Muxí

Barcelona : Virus, noviembre de 2019

b7369454x Dos clausuras / Pepe Cobo ; comisaríado por 
Laura Revuelta

Cobo, Pepe, artista Sevilla : Fundación Cajasol ; Lima, Perú : ICPNA, 
Instituto Cultural Peruano Norteamericano, 
[2019]

b73696456 Carol Rama : eye of eyes / curated by Flavia 
Frigeri ; in collaboration with Valentina Castellani

Rama, Carol, artista New York : Lévy Gorvy, [2019]

b7369700x Devotion / Georg Baselitz Baselitz, Georg, 1938- artista London : Alan Cristea Gallery, [2019]

b73697266 Darío Villalba : Pop Soul : encapsulados & otros : 
Sala Alcalá 31, Madrid, 23 de mayo - 28 de julio 
= 23 May - 28 July, 2019 / comisaria, María Luisa 
Martín de Argila ; textos, María Luisa Martín de 
Argila, Manuel Segade Lodeiro, Darío Villalba

Villalba, Darío, 1939- artista Madrid : Comunidad de Madrid, [2019]

b73697758 XIII Bienal de la Habana 2019 : la construcción 
de lo posible : 12 de abril - 12 de mayo 2019

Bienal de La Habana (13a : 2019 : 
l'Havana), autor

La Habana, Cuba : Centro de Arte 
Contemporáneo Wifredo Lam : ArteCubano 
Ediciones, [2019]

b73698969 Melanie Smith : farsa y artificio = farce and 
artifice / textos, José Luis Barrios, Alejandra 
Labastida, Cuauhtémoc Medina ; curaduría, 
Tanya Barson, Alejandra Labastida

Smith, Melanie, 1965- artista Ciudad de México : MUAC, Museo Universitario 
Arte Contemporáneo, UNAM ; Puebla, Pue. 
México : Museo Amparo, 2019

b73700083 Keep reading giving rise / Rogelio López Cuenca ; 
curator, Manuel Borja-Villel

López Cuenca, Rogelio, 1959- artista Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, [2019]

b73700897 Shiota Chiharu : the soul trembles / curator: 
Kataoka Mami

Chiharu, Shiota, artista Tokyo : Bijutsu Shuppan-Sha, [2019]

b73709682 Virginia Patrone : el objetivo del tango / curaduría 
y diseño de montaje, Virginia Patrone ; textos, 
Cristina Bausero [i 4 més]

Patrone, Virginia, 1950- artista Montevideo : Museo Juan Manuel Blanes, [2019]

b73709803 The Mariner's meadow / Enrique Martínez 
Celaya ; edited by Alkistis Tsampouraki and 
Diana Clarke

Martínez Celaya, Enrique, 1964- artista, 
entrevistat

London : Blain/Southern, [2019]

b73712802 Universos / David Jiménez, catálogo ; textos, 
David Campany, Alejandro Castellote, Mario 
Montalbetti

Jiménez, David, 1970- autor [Madrid] : Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes, Communidad de Madrid ; [Pamplona] 
: Museo Universidadde Navarra ; Barcelona : RM 
Verlag, [2019]

b73714823 Xabier Morrás : pinturas y dibujos : del 13 
de diciembre de 2019 al 19 de enero de 
2020, Palacio del Condestable, Pamplona = 
margolanak eta marrazkiak : 2019ko abenduaren 
13tik, 2020ko urtarrilaren 19ra, Kondestable 
jauregia, Iruña

Morrás, Xabier, 1943- artista Pamplona : Ayuntamiento de Pamplona = 
Iruñeko Udala, [2019]

b73715013 Noche transfigurada / Paco Ñíguez ; comisariado 
y coordinación, Juan Gª Sandoval

Ñíguez, Paco, 1959- artista [Murcia] : MURAM, Museo Regional Arte 
Moderno Cartagena, [2018]

b73715530 Jesús Segura : time lag / comisariado = 
exhibition curators, Miguel Ángel Hernández 
Navarro, Juan Gª Sandoval, Jesús Segura ; textos 
= texts, Juan Antonio Alvárez Reyes [i 6 més]

Segura, Jesús, 1967- artista [Murcia] : Editorial Tres Fronteras : Dirección 
General de Bienes Culturales = Administration 
of Cultural Assets, [2018]

b73715748 Ana Torralva : teoría y juego del Duende = 
theory and play of the Duende / comisario y 
diseño expositivo, Ana Torralva Forero, Juan 
Gª Sandoval ; textos, Javier Celdrán Lorente [i 
3 més]

Torralva, Ana, 1957- artista Murcia : Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. Dirección General de Bienes Culturales, 
[2017]

b73715852 Antológica / Dora Catarineu ; comisariado 
y museografía, Juan Gª Sandoval, Fernando 
Plácido Sáenz de Elorrieta

Catarineu, Dora, artista [Murcia] : [Servicio de Museos y Exposiciones de 
la C.A.R.M.], [2018]

b73716327 Senga Nengudi : topologien = topologies / 
herausgegeben von Stefanie Weber, Matthias 
Mühling

Nengudi, Senga, 1943- artista Múnchen : Hirmer, [2019]
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b73716698 Irma Blank / [curated by] Johana Carrier, Joana 
P. R. Neves

Blank, Irma, 1934- artista London : Koenig Books, [2019]

b73719122 Alfred Klinkan : wasnichtallessorauskommt / 
herausgeber, Günther Holler-Schuster

Klinkan, Alfred, 1950-1994, artista Graz : Neue Galerie Graz Joanneumsviertel ; 
[Weitra] : Verlag Bibliothek der Provinz, [2019]

b73719201 Jun Yang : der Künstler, das Werk und die 
Ausstellung = the artist, the work and the 
exhibition / Kurator/in, Barbara Steiner und 
Jun Yang

Yang, Jun, 1975- artista Graz : Universalmuseum Joanneum GmbH, 
[2019]

b73719791 La Ofensiva sensible : neoliberalismo, populismo 
y el reverso de lo político / Diego Sztulwark

Sztulwark, Diego, autor Buenos Aires : Caja Negra Editora, [2019]

b73719833 Sida / Élisabeth Lebovici ; [pròleg:] Pablo 
Martínez, Jefe de Programas del MACBA

Lebovici, Elisabeth, autor Barcelona : Arcadia : MACBA Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona, enero de 2020

b73719997 Förderungspreis des Landes Steiermark 
für zeitgenössische bildende Kunst 2019 = 
Promotion prize of the province of Styria for 
contemporary fine arts 2019 / kurator: Radmila 
Iva Jankovic

Graz : Neue Galerie Graz, Universalmuseum 
Joanneum, [2019]

b73720094 Negra por los cuatro costados : una historia 
racial de la identidad trans / C. Riley Snorton ; 
traducción de Javier Sáez del Álamo

Snorton, C. Riley, autor Barcelona : Edicions Bellaterra, [2019]

b73721086 Kunst ohne Unikat. Das Finale : Edition Artelier 
1985-2019 = Art without the unique. The finale 
/ mit Vorworten von = with prefaces by Peter 
Weibel und den Herausgebern = and the editors 
; Herausgeber = editors: Artelier Collection, 
Artelier Contemporary, Neue Galerie Graz am 
Universalmuseum Joanneum

Graz : Atelier Collection, [2019]

b73723150 Lara Almarcegui / Ines Goldbach, Kunsthaus 
Baselland (Hg./Ed.)

Almárcegui, Lara, 1972- artista [Basel] : Christoph Merian Verlag, [2015]

b7372368x Islands : 11 September-8 December 2019 = 11 
Eylül-8 Aralik 2019, Zilberman, Istanbul / Pedro 
Gómez-Egaña

Gómez-Egaña, Pedro, artista Istanbul : Zilberman, [2019]

b73723976 Teresa Margolles : mundos Margolles, Teresa, 1963- artista Montréal : Musée d'art contemporain de 
Montréal, [2017]

b73724397 Nicanor Aráoz : antología genética : esculturas y 
estudios encadenados, 2006-2016 / edición y 
notas, Alejo Ponce de León ; proyecto curatorial 
de Inés Katzenstein, Lucrecia Palacios y Alejo 
Ponce de León

Aráoz, Nicanor, 1981- artista Buenos Aires : Mansalva : Universidad Torcuato 
di Tella, 2018

b73725110 Martin Creed : amigos : 6 de abril - 9 de junio, 
2019 = April 6 - June 9, 2019 / comisario = 
curator: Benjamin Weil

Creed, Martin, 1968- artista Santander : Fundación Botín, [2019]

b73725596 Marcos Kurtycz : contra el estado de guerra, un 
arte de acción total / edición, Ekaterina Álvarez 
; ensayos, Katarzyna Cytlak, Francisco Reyes 
Palma

Kurtycz, Marcos, artista Puebla, México : Fundación Amparo ; Barcelona, 
España : RM Verlag, 2019

b73725651 El Sonido de mis pasos / Carmen F. Sigler ; 
comisaria, Susana Blas

Sigler, Carmen, 1960- artista Granada : Diputación de Granada. Delegación 
de Cultura y Memoria Histórica y Democrática. 
Artes Plásticas, [2019]

b7372578x Sorted, resorted / Gabriel Kuri ; editor: Zoë Gray ; 
essays: Cathleen Chaffee, Brian Dillon, Zoë Gray

Kuri, Gabriel, 1970- artista London : Koenig Books, [2019]

b73726412 Blank Forms Brooklyn, NY : Blank Forms, [2017]-

b7372662x Magdalēnas Abakanovičas visumā =  W 
przestrzeni Magdaleny Abakanowicz =  Into the 
space of Magdalena Abakanowicz : tkanina i 
rzeźba = tkanina i rzeźba = textile und sculpture / 
edited by Eulalijā Domanovska, Irēna Bužinska

Abakanowicz, Magdalena, artista Riga : Latvijas Nacionalais maskslas muzejs, 
2019

b73727039 Vagabondages : revue de poésie Paris : Atelier Marcel Jullian, 1978-[1990]

b73727878 Introspective : Richard Hamilton / by Phillip 
Spectre

Hamilton, Richard, 1922-2011, artista Köln : Verlag der Buchhandlung Walther König, 
[2019]
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b7372807x Litfass : Berliner Zeitschrift für Literatur [Berlin] : [Litfass], [1976]-

b73731158 Anarchivismo : tecnologías políticas del archivo / 
Andrés Maximiliano Tello

Tello, Andrés Maximiliano, autor Adrogué : Ediciones La Cebra, [2018]

b73731432 Erdruckt und erstochen : die Druckgrafik von 
Günter Brus = Incised and stabbed : the graphic 
works of Günter Brus / Herausgeber = editor, 
Roman Grabner

Brus, Günter, artista Köln : Verlag der Buchhandlung Walther König, 
2019

b73731821 Connected. Peter Kogler with George Antheil 
with Friedrich Kiesler with Hedy Lamarr with 
Fernand Léger with museum in progress with 
Otto Neurath with Charlotte Perriand with 
Franz Pomassl with Winfried Ritsch with Franz 
West / Kuratorin, Katrin Bucher Trantow ; 
Herausgeberin, Katrin Bucher Trantow

Kogler, Peter, artista Wien : VfmK Verlag für moderne Kunst GmbH, 
[2019]

b73732047 Picasso-Cela : historia de una amistad : 
Colección Gabarrón / comisariado, Juan Ga. 
Sandoval ; texto, Miriam Guardiola Salmerón [i 
4 més]

[Murcia] : Dirección General de Bienes 
Culturales : Ediciones Tres Fronteras, [2018]

b73732588 Lidó Rico : corpus / comisariado, Juan Gª 
Sandoval, Lidó RIco ; textos, Javier Celdrán ... 
[i 4 més]

Lidó Rico, José Ramón, 1968- artista Murcia : Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, [2017]

b73732679 Takis / edited by Guy Brett and Michael Wellen Takis, 1925- artista London : Tate Enterprises Ltd, [2019]

b7373486x Nicolás Martínez Roa : horror vacui 217-2019 
/ textos: Eduardo Aguirre Romero, Luis García 
Martínez y Nicolás Martínez Roa

Martínez Roa, Nicolás, artista León : Instituto Leonés de Cultura. Diputación 
de León, 2019

b73737203 Signals : 27 April - 13 July 2018 / [texts:] Eleanor 
Crabtree, Guy Brett, Jane England

London : Sothebys S2, 2018

b73740019 Foc, foc, correfoc : història dels grups de foc de 
Barcelona / Jordi Barbet Kami,  Amadeu Carbó, 
Xavier Cordomí,  Jordi Cubillos, Ester Estela, 
Montserrat Garrich, Daniel Vilarrúbias

Barbet, Jordi, 1979- autor Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Institut de 
Cultura : El Cep i la Nansa Edicions, novembre 
de 2019

b7374072x A-Z : Festa del Grafisme 2008-2018 / textos de 
Jaume Pujagut, Raúl Goñi y diversos autores

Barcelona : Asociación Cultural Frontera, mayo 
del 2019

b73743768 Jaume Plensa : wispern : Església del convent 
de Sant Domingo, Pollença : del 8 d'agost al 15 
de setembre de 2002 / textos, Carsten Ahrens 
... [i 3 més]

Plensa, Jaume, 1955- artista Pollença : Ajuntament de Pollença, [2002]

b73744219 Ibrahim El-Salahi : pain relief El Salahi, Ibrahim, 1930- artista London : Vigo Gallery, [2019]

b73744591 No more jokes / Terje Nicolaisen ; editor, 
Johanne Nordby Wernø ; authors, Kjetil Røed, 
Tina Rigby Hanssen and Johanne Nordby Wernø

Nicolaisen, Terje, 1964- artista Bielefeld : Kerber Verlag, [2019]

b73745340 Landskate : desafiando la gravedad : del 3 
de octubre al 23 de noviembre 2019, Sala de 
Exposiciones del Rectorado, Vicerrectorado 
de Cultura y Deporte, Universidad de Málaga / 
comisariado, Juan José Moya Fuentes

Málaga : Universidad de Málaga, Servicio 
de Publicaciones y Divulgación Científica, 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte, [2019]

b73746095 Historia urgente del arte en Colombia : dos siglos 
de arte en el país / Halim Badawi

Badawi, Halim, autor Bogotá : Editorial Planeta Colombiana, 
noviembre de 2019

b7374623x Xornada sobre bibliotecas especializadas : 
(actas 2010, 2013 e 2016) = Jornada sobre 
bibliotecas especializadas : (actas 2010, 2013 y 
2016) / organizan, Museo Etnolóxico Ribadavia, 
Direccion Xeral de Patrimonio Cultural, 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria ; coordinación, Rosa Lamas Casado

[Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia ; 
Ribadavia, Ourense : Museo Etnolóxico, [2018]

b73753154 Ceija Stojka : esto ha pasado / comisarios, Paula 
Aisemberg, Noëlig Le Roux, Xavier Marchand

Stojka, Ceija, 1933-2013, artista Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, [2019]

b73753257 Mario Merz : el tiempo es mudo / comisariado  
Manuel Borja-Villel

Merz, Mario, artista Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, [2019]
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b73753476 Supernovas : una historia feminista de la ciencia 
ficción audiovisual / Elisa McCausland, Diego 
Salgado

McCausland, Elisa, 1983- autor Madrid : Errata naturae, septiembre de 2019

b73753580 Miriam Cahn : I as human / edited by Marta 
Dziewańska

Cahn, Miriam, 1949- artista Warsaw, Poland : Museum of Modern Art in 
Warsaw, 2019

b73753774 Object lessons : Zofia Rydet's Sociological 
record / edited by Krzysztof Pijarski

Warsaw : Museum of Modern Art in Warsaw, 
2017

b73754067 Lluís Pessa / Francesc Miralles Pessa i Cortada, Lluís, 1930- artista [Barcelona] : Àmbit, [2019]

b73758115 Animal-trouvé / Joan Fontcuberta Fontcuberta, Joan, 1955- artista [Bilbao] : Caja de Ahorros Vizcaina. 
Departamento Cultural, [1985]

b7375819x J. Fontcuberta : Galerie municipale du Château 
d'Eau, Place Laganne, Toulouse, fevrier 83 / text 
by Jean Dieuzaide

Fontcuberta, Joan, 1955- artista [Tolouse] : [Galerie municipale du Château 
d'Eau], [1983]

b73760961 Andy Warhol screen tests : the films of Andy 
Warhol : catalogue raisonné / Callie Angell

Angell, Callie, autor New York : Abrams : in association with Whitney 
Museum of American Art, [2006]-

b73761308 Artists' invitations 1965-1985 / curated by 
Bruno Tonini ; with the collaboration of Christoph 
Schifferli, Alessandra Faita and Valentino 
Tonini ; featuring an essay by Angela Madesani ; 
introduction by Massimo Minini

[Ravenna] : Danilo Montanari Editore, [2019]

b73762015 Bettina Pousttchi : metropolitan life / a cura di 
Giuliana Altea, Antonella Camarda

Pousttchi, Bettina, 1971- artista Zürich : Scheidegger & Spiess, [2019]

b73762337 Manoel de Oliveira : a casa = the house / 
conceção editorial, António Preto

Oliveira, Manoel de, 1908-2015, artista Porto, Portugal : Fundação de Serralves, [2019]

b73762416 Andrea Geyer : dance a future with all present / 
edited by Alhena Katsof, Karen Kelly and Barbara 
Schroeder ; contributions by Matthew Jeffrey 
Abrams [i 22 més]

Geyer, Andrea, 1971- artista Portland : Portland Institute for Contemporary 
Art ; New York : Dancing Foxes Press, [2019]

b73762489 On blackboard : proyectos : MECA Mediterráneo 
Centro Artístico, del 16 de noviembre al 14 de 
diciembre de 2007 / Pedro Osakar Olaiz

Osakar Olaiz, Pedro, 1965- artista Almería : MECA Mediterráneo Centro Artístico, 
[2007]

b73762957 Per què treballem? : lluites per d'altres imaginaris 
laborals : VI Jornades Filosòfiques de Barcelona 
2015 / Xavier Bassas, Felip Martí-Jufresa (eds.) ; 
Cristina Carrasco [i 7 més]

Madrid : Ediciones Casus-Belli ; Barcelona : 
Centre Arts Santa Mònica, [2017]

b73764826 Resonanzen : eine Ausstellung der Kunststiftung 
Baden-Württemberg im ZKM, Zentrum für 
Kunst und Medien Karlsruhe / Herausgeber 
Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH, ZKM 
Zentrum für Kunst und Medien, Karlsruhe ; 
Redaktion: Silva Brand, Lena Lamprecht, Bernd 
Georg Milla, Philipp Ziegler

Bielefeld : Kerber Verlag, [2019]

b73764966 I'm your mirror : Joana Vasconcelos / 
comissário: Enrique Juncosa ; textos: Idalina 
Conde [i 3 més]

Vasconcelos, Joana, 1971- artista Porto : Fundação de Serralves ; Bilbao : Museo 
Guggenheim Bilbao ; Madrid : La Fábrica, [2019]

b7376498x Chema Madoz : la naturaleza de las cosas = the 
nature of things / textos: Bernardo Atxaga, Oliva 
María Rubio

Madoz, Chema, 1958- artista Madrid : La Fábrica, 2019

b73765478 Soledad Sevilla : el sentimiento del color / textos: 
María de Corral, Lorena Martínez de Corral, 
Alfonso de la Torre

Sevilla, Soledad, 1944- artista Valencia : Fundación Bancaja, [2019]

b7376551x Deshielo y mandorla / Pepe Beas ; comisariado, 
Silvia Tena

Beas, Pepe, artista [Castelló de la Plana] : Coll Blanc, [2013]

b73766148 La Fiesta, lo raro y el espacio público / Fran 
Quiroga (coord.), Fiestas Raras

[A Coruña] : Bartlebooth ; [Madrid] : Fiestas 
Raras, 2019

b7376632x Fotografía de performance : análisis 
autobiográfico de mis performances / textos: 
Francisco Copello

Copello, Francisco, artista Santiago de Chile : Ocho Libros Editores Ltda., 
2002
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b73767426 Temps de plom i plata : derives obligades / 
edició a cura de Nora Ancarola i Joan Maria 
Minguet Batllori

Ancarola, Nora, artista, editor literari [Barcelona] : Edicions1010, [2019]

b73768340 Betón : Lara Almarcegui / [texts:] Max Andrews 
[i 3 més]

Almárcegui, Lara, 1972- artista Milano : Silvana Editoriale S.p.A., [2019]

b73768455 Ahora de nuevo todo / Juan María Sukilbide Sukilbide, Juan María, 1961- artista Pamplona : Ayuntamiento de Pamplona = 
Iruñeko Udala, [2019]

b73768844 Habrá que aceptar, además, que es lo que 
tenemos = We''ll have to accept, besides, that 
this is what we've got : Mariona Moncunill / 
textos: Martí Manen, Sira Pizà, Mariona Moncunill

Moncunill, Mariona, 1984- artista Huesca : Diputación Provincial de Huesca, 2012

b73768935 Book building mountain : selected works 2005-
2009 / Jorge Méndez Blake

Blake, Jorge Méndez, artista Brussels : MSSNDCLRCQ, Messen De Clercq, 
abril 2009

b73769290 Limiferia / Punto de Catástrofe Punto de Catástrofe (Grup d'artistes), 
artista

Pamplona : Ayuntamiento de Pamplona = 
Iruñeko Udala, [2019]

b73769794 Jardí : Sergio Belinchón / textos: Mª José 
Fernández, José Miguel G. Cortés

Belinchón, Sergio, artista València : Institut Valencià d'Art Modern, 2019

b73770218 Tener el azúcar bajo llave / Eva Lootz ; prólogo: 
Chantal Maillard

Lootz, Eva, artista Madrid : Ediciones Asimétricas, 2018

b73770292 Indios antropófagos : a butterfly garden in 
the (urban) jungle / commissioner, Armando 
Andrade de Lucio ; curator, Gustavo Buntinx ; 
assistant curator, Giuliana Vidarte ; main artist 
Christian Bendayán

Bendayán, Christian, artista [Lloc de publicació no identificat] : [editor no 
identificat], [2019]

b73770395 El Patriarcado del salario : críticas feministas al 
marxismo / Silvia Federici

Federici, Silvia, autor Madrid : Traficantes de Sueños, 2018

b73770929 No tiene nombre = Unspeakable : Raúl 
Quintanilla Armijo + Mácula-SBB / textos: 
Adriana Collado Chaves

Collado Chaves, Adriana, autor San José, Costa Rica : Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo, [2019]

b73771144 Cuadra cero : Stephanie Williams / textos: Daniel 
Soto Morúa, Sofía Vindas Solano y Gabriela 
Sáenz-Shelby

Soto Morúa, Daniel, autor San José, Costa Rica : Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo, [2018]

b73771326 Intevals / Joel Vila Truyol ; Mercè Capellà Negre, 
comissària

Vila Truyol, Joel, 1994- artista Menorca : [Associació Comunitart] : [Biblioteca 
Pública de Maó], maig 2019

b73771648 Jaremie Otternbach, Wegweiser = Jaremie 
Otternbach, showing the way / vorwort, Dr. 
Gertrud Roth-Bojadzhiev

Otternbach, Jaremie, 1960- artista Augsburg : Berufsverband Bildender Künstler 
Schwaben-Nord, 2012

b73771685 Jaremie Otternbach, Gepäck = Jaremie 
Otternbach, baggage / vorwort, Dr. Sylvia Jäkel

Otternbach, Jaremie, 1960- artista Augsburg : Berufsverband Bildender Künstler 
Schwaben-Nord, 2019

b73771715 Cabrita : a roving gaze / [texto:] Miguel von Hafe 
Pérez

Reis, Pedro Cabrita, 1956- artista Porto : Fundação de Serralves, [2019]

b73772410 Volksbühne : Berlin Volksbühne (Berlin, Alemanya), autor Berlin : Volksbühne, [2018]

b73772513 Jaume Plensa : lilliput / [text:] Jean Frémon Plensa, Jaume, 1955- artista Paris : Galerie Lelong, [2013]

b73773049 The Solo Project, contemporary art fair : solo 
shows by selected galleries, basel 2016

Solo Project, contemporary art fair. (9è : 
Basilea : 2016), autor

Basel : The Solo Project, [2016]

b73773256 MAP Office : where the map is the territory / 
editor, Robin Peckham ; Texts: Maurizio Bortolotti 
[i 8 més]

MAP Office (Estudi d'art), autor Hong Kong : Office for Discourse Engineering, 
May 2011

b73773700 Jubilee exhibition Engiadina Bassa : House Eva Presenhuber, 
[2007]

b73773876 Joan Brossa : idees verdes incolores dormen 
furiosament. El significat del teatre? / Amadeu 
Viana

Viana, Amadeu, 1958- autor [Barcelona]  : [Institut d'Estudis Catalans] : 
[Curial], 2000

b73776464 Broken mirrors ; Liquid crystals ; Ice reflections ; 
Glass distortion / Arturo Fuentes

Fuentes, Arturo, compositor Vienna : Kairos, [2017]
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b73776683 Liturgia fractal : cycle of five string quartets / 
Alberto Posadas

Posadas, Alberto, 1967- compositor [Vienna] : Kairos, [2009]

b73776865 Olafur Eliasson : o v/nosso futuro é agora = y/our 
future is now / textos: Olafur Eliasson, Gonçalo 
M. Tavares

Olafur Eliasson, 1967- artista Porto : Fundação de Serralves, [2019]

b73776932 Glossopoeia / Alberto Posadas Posadas, Alberto, 1967- compositor [Vienna] : Kairos, [2010]

b73780455 Hypermusic prologue (2008-2009) : a projective 
opera in seven planes / Hèctor Parra

Parra, Hèctor, 1976- compositor, 
entrevistat

[Wien] : Kairos, [2010]

b73781009 Ana Lentsch : cendres sobre camins mil·lenaris 
: del 10 al 30 d'octubre de 2019 / textos, Carles 
Bassó, Sebastià Jané

Lentsch, Anna, 1943- artista Barcelona : Montagut Gallery, [2019]

b73781216 Topless cellist : the improbable life of Charlotte 
Moorman / Joan Rothfuss ; foreword by Yoko 
Ono

Rothfuss, Joan, autor Massachusetts : Massachusetts Institute of 
Technology, [2014]

b73781538 Tony Cragg : rzeźba = sculpture / autorzy 
= authors: Eulalia Domanowska, Dorota 
Monkiewicz, Jon Wood

Cragg, Tony, 1949- artista Orońsku : Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku : 
Wroclaw : Muzeum Wspolczesne Wroclaw, 2016

b73784400 As you go (châteaux en Espagne) : Anri Sala / 
textos: Gianluigi Ricuperati, Benjamin Weil

Sala, Anri, 1974- artista Santander : Fundación Botín, 2019

b73784710 Alejandro Franco : naturalezas : colección de 
obras en acuarela : octubre 2018-enero 2019, 
Museo de Bellas Artes de Murcia / comisario, 
Javier Bernal Casanova

Franco, Alejandro, 1951- artista Murcia : Editorial Tres Fronteras : Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de 
Turismo y Cultura, Dirección General de Bienes 
Culturales : Museo de Bellas Artes de Murcia, 
[2018]

b73785027 ¿Oriente es oriente? : Centro de Arte la Regenta, 
Las Palmas de Gran Canaria, 26.04-26.06.2019 
: sala de exposiciones Instituto de Canarias 
Cabrera Pinto, La Laguna, Tenerife, 21.09 - 
27.10.2019 / comisaria, Gopi Sadarangani 
Rodríguez ; textos, Gopi Sadarangani Rodríguez, 
Francisco Jarauta, Omar-Pascual Castillo

[Las Palmas de Gran Canaria] : Gobierno de 
Canarias, [2019]

b73796554 The Art of feminism : images that shaped the 
fight for equality / Helena Reckitt, consultant 
editor ; written by Lucinda Gosling, Hilary 
Robinson, and Amy Tobin ; preface by Maria 
Balshaw ; foreword by Xabier Arakistain

London : Tate Publishing, 2019

b73796621 La Misma sombra : Isidro López-Aparicio 
(iLA). Derechos humanos, identidad, frontera 
y migraciones / textos: Carlos Delgado 
Mayordomo

López-Aparicio Pérez, Isidro, 1967- artista València : Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana, [2019]

b73797170 Cromorama : com els colors han canviat la 
nostra mirada / Riccardo Falcinelli ; traducció 
d'Elisabet Carreras

Falcinelli, Riccardo, 1973- autor Barcelona : NVN, Navona, octubre de 2019

b73798526 Persistències / Ansesa Ansesa, Enric, 1945- artista Barcelona : Fundació Vila Casas, 2019

b73798551 El Meu compromís / Guerrero Medina Guerrero Medina, José María, 1942- artista Barcelona : Fundació Vila Casas, 2019

b73810034 (h)amor3 : celos y culpas / edición a cargo de 
Sandra Cendal

Madrid : Continta me tienes, 2018

b73813758 Campos de batalla : Bleda y Rosa / textos, 
Nacho París, Paola Cortés Rocca, Liz Wells

Bleda y Rosa, artista Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 
Consellería de Cultura e Turismo : Centro Galego 
de Arte Contemporánea, [2018]

b73814283 Julião Sarmento : without / textos, David 
Barro, Margarita Ledo Andión, Santiago Olmo ; 
comisarios, David Barro, Santiago Olmo

Sarmento, Julião, 1948- artista Santiago de Compostel : Xunta de Galicia, 
Conselleria de Cultura e Turismo : Centro Galego 
de Arte Contemporánea, [2018]

b73814787 El Palacio de las tres historias / Carlos Garaicoa 
; comisariada por Claudia Gioia

Garaicoa, Carlos, 1967- artista Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, Secretaría Xeral de Cultura : 
Centro Galego de Arte Contemporánea, [2018]

b73814969 Paco Guillén : doma_ / comisario, Omar-Pascual 
Castillo ; textos, Omar-Pascual Castillo, David 
Armengol Jiménez

Guillén, Paco, 1974- artista [Lloc de publicació no identificat] : Gobierno de 
Canarias, [2018]
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b73815329 (h)amor4 propio / edición a cargo de Sandra 
Cendal

Madrid : Editorial Continta Me Tienes, 2019

b73816905 L'Afrique d'après Tiepolo ; L'Asie d'après Tiepolo 
/ Hughes Dufourt

Dufourt, Hugues, compositor Köln : Kairos Music Production, [2010]

b73817983 Islas sonoras / Hara Alonso Alonso, Hara, 1990- artista Las Palmas de Gran Canaria : Centro Atlántico 
de Arte Moderno, CAAM, [2019]

b73818446 Todo lo que no / Carmen Ojeda Ojeda, Carmen, artista Las Palmas de Gran Canaria : Centro Atlántico 
de Arte Moderno, CAAM, [2019]

b73819013 More than idle chatter / Paul Lansky Lansky, Paul, 1944- compositor New York, NY : Bridge Records, [1994]

b73819554 Chromatophore / Anthony Pateras Pateras, Anthony, compositor, intèrpret New York, NY : Tzadik, [2008]

b73822486 Lea Lublin : Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, exposición 27 de abril - 16 
de septiembre de 2018 / textos, Juan Vicente 
Aliaga, Lea Lublin

Lublin, Lea, 1929- artista [Sevilla] : Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico, [2019]

b73822929 La Consciencia de ser / José Antonio Cáceres 
; edita, MEIAC ; editora, Emilia Oliva ; textos, 
Emilia Oliva [i 6 més]

Cáceres, José Antonio, 1941- artista [Badajoz] : Junta de Extremadura, [2019]

b73823612 Ross Bleckner : Bilder 1985-2018 = paintings 
1985-2018 / Text von = essay by Julian Heynen

Bleckner, Ross, 1949- artista Wien : Verlag für moderne Kunst, [2019]

b73824288 Ignacio Uriarte : Verwaltungstakte = 
administrative tact / Kurator, Holger Kube 
Ventura

Uriarte, Ignacio, 1972- artista Reutlingen : Kunstmusem Reutlingen Konkret, 
[2019]

b73825268 Sosabravo / Alejandro G. Alonso, José Veigas 
Zamora, Carol Damian ; edición: René Martínez 
Palenzuela

Alonso, Alejandro G., autor [Lloc de publicació no identificat] : [editor no 
identificat], [2002]

b73825554 Ninfas, serpientes, constelaciones : la teoría 
artística de Aby Warburg / curador, José Emilio 
Burucúa

[Buenos Aires] : Museo Nacional de Bellas Artes, 
[2019]

b73825645 Ensayo sobre arte-turismo, algo que a todos nos 
concierne / EspacioGuía (Fernando Maseda y 
Manena Juan)

Maseda, Fernando, autor Las Palmas de Gran Canaria : EspacioGuía, 2019

b73825669 Huemer : Ich hätte auch die gleiche Ausstellung 
immer wieder für Euch machen können = I could 
also have done the same exhibition again and 
again for you / Herausgeber, Reinhard Spieler 
; Texte von Elsy Lahner, Reinhard Spieler, Peter 
Weibel

Huemer, Markus, 1968- artista Hannover : Sprengel Museum Hannover, [2019]

b73825700 Girls like us : lesbian quarterly Amsterdam : Girls Like Us, [2005]-

b73828294 La Caza del faisán : un panorama de la nueva 
pintura española / por Enrique Juncosa

Barcelona : Jorge Alcolea, Sala Nonell, [2019]

b73830768 Archivar / K. J. Rawson, Joan M. Schwartz y Terry 
Cook, Eric Ketelaar

Barcelona : Ajuntament de Barcelona : Instituto 
de Cultura : La Virreina Centre de la Imatge, 
[2017]

b73832030 Humor absurdo : una constelación del disparate 
en España / [concepto y coordinación general:] 
Mery Cuesta ; [autores:] Joaquín Reyes, Luis 
E. Parés, Gloria G. Durán, Gerardo Vilches, 
Desirée Fez

Madrid : CA2M ; Bilbao : Astiberri, enero 2020

b73832200 Ursula New York : Hauser & Wirth , 2018-

b73832492 Mapamundistas 2018 : inmóvil = geldirik Mapamundistas (12a : 2018), autor [Lloc de publicació no identificat] : [editor no 
identificat], [2018]

b73832753 The Play Bauhaus Collection : 100 Jahre 
Bauhaus / Team: Bo Van Le-Mentzel [i 28 més]

Halle : Kulturstiftung des Bundes, [2019]

b73834889 Las Perversiones : nov.-dic. 1977 / J.L. Pascual ; 
texto, Óscar Collazos

Pascual, José Luis, 1947- artista [Lloc de publicació no identificat] : Jose Luis 
Pascual, [1978?]
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b73836102 Basquiat by himself / edited by Dieter Buchhart 
and Anna Karina Hofbauer ; with contributions 
by Dieter Buchhart [i 6 més]

Basquiat, Jean-Michel, 1960-1988, artista München : Hirmer Verlag GmbH, [2019]

b73839292 Les Esses / Francesc Ruiz Ruiz, Francesc, 1971- artista Valencia : IVAM Institut Valencià d'Art Modern, 
[2015]

b73839322 Mec Mec : del 7 al 20 de julio 1977 ... Barcelona [Barcelona] : [Galeria Mec-Mec], [1977]

b73840919 Pascual : exposición de dibujos del año 1975 : 
procesiones, titellas, gigantes y cabezudos : del 
26 de marzo al 16 de abril de 1977

Pascual, José Luis, 1947- artista Bagur, Gerona : Wynn Galería, [1977]

b73853203 Tiempo entrópico : obras 2012-2016 / Pilar 
Soberón ; fotografías, Pilar Soberón García ; 
textos, Pilar Soberón García, Rocio de la Villa, 
Gigliola Foschi y Nekane Aramburu

Soberón, Pilar, 1971- artista [San Sebastián] : Pilar Soberón García, [2017]

b73854347 Saudades de São Paulo : fotografies de Palmira 
Puig i Marcel Giró : de l'1 de febrer al 3 de maig 
del 2020 / comissariat: Rocío Santa Cruz ; 
textos Rocío Santa Cruz, Toni Ricart Giró, Iatã 
Cannabrava

Puig, Palmira, 1912-1978, fotògraf [Barcelona] : Fundació Vila Casas, [2019]

b73854414 Manuel Franquelo : cosas en una habitación : una 
etnografía de lo insignificante : 26 de septiembre 
- 09 de noviembre de 2019

Franquelo, Manuel, 1953- artista Barcelona : Galería Marlborough, [2019]

b73856265 Terrae motus. 1, Joseph Beuys, Andy Warhol, 
Mimmo Paladino, A.R. Penck, James Brown, 
Tony Cragg, Gerhard Richter, Keith Haring, Miquel 
Barceló / Lucio Amelio ; Fondazione Amelio, 
Istituto per l'arte contemporanea

Napoli : Lucio Amelio, [1983?]

b73856964 Manolo Millares Millares, Manolo, 1926-1972, artista Madrid : Galería Guereta, [1976]

b73857506 Supernatural / conception graphique et 
éditoriale, E+K, Elise Gay et Kevin Donnot, avec 
George Dupin et Jeanne Zion

[Lloc de publicació no identificat] : Des 
Actualités, [2014]

b73864547 Xavier Escribà : color is lust : 9 de enero - 8 de 
febrero de 2020 / coordinación de catálogo y 
exposición: Mercedes Ros

Escribà, Xavier, 1969- artista Madrid : Galería Marlborough, [2019]

b73864602 50 obras maestras de la colección del IVAM : 
1900-1950 / textos de Rocío Robles Tardío

Robles Tardío, Rocío, autor València : Institut Valencià d'Art Modern, 2019

b73864961 Eizo Nishio : sculptures & drawings 2017-2019 / 
photographs by Eizo Nishio

Nishio, Eizo, artista Tokyo : Art & Books, [2019]

b73865321 Acá soy la que se fue : relatos sudakas en la 
Europa fortaleza / Caroline Betemps Bozzano, 
Lucía Egaña Rojas (EDS.) ; Caroline Betemps 
Bozzano [i 29 més]

Bozzano, Caroline Betemps, editor literari, 
autor

Barcelona : Ediciones T.I.C. T.A.C., mayo 2019

b73865515 Kunszt : 100 lat polskiej rzeźby = Artistry 
: 100 years of Polish sculpture = Artistry : 
Polijas tēlniecības 100 gadi / autorzy Eulalia 
Domanowska, Vita Birzaka, Tamara Książek, 
Dorota Grubba-Thiede, Anna Podsiadły

Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej, 2018

b73865849 Acta Madrid : Máster en Historia del Arte 
Contemporáneo y Cultura Visual, Universidad 
Autónoma de Madrid, 2016-

b73866039 Dotyk : o sztuce haptycznej = Touch : on haptic 
art / Kuratorka, Eulalia Domanowska

Kielce : Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach ; 
Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej, 2016

b73867445 AE 19 : Gradu Amaierako Lanen VI. Erakusketa = 
VI Exposición de Trabajos Fin de Grado / edizioa 
= edición, Arantza Lauzirika Morea, Edurne 
González

Bilbao : Universidad del País Vasco = Euskal 
Herriko Unibertsitatea, [2019]

b73867767 Martín Chirino : mover el horizonte : 16 de mayo - 
15 de junio de 2019

Chirino, Martín, 1925-2019, artista Madrid : Galería Marlborough, [2019]

b73867974 Colonized / Marta Fàbregas Fàbregas i Aragall, Marta, artista Barcelona : Pigment Gallery, 2018
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b73868413 20 red lights / Max de Esteban ; texts: Franco 
Berardi, Michel Feher and Max de Esteban

Esteban, Max de, artista Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Institut 
de Cultura, La Virreina Centre de la Imatge : La 
Fábrica, [2017]

b73868541 Giulia Napoleone : nero di china / a cura di, 
Bruno Corà

Napoleone, Giulia, 1936- artista Pistoia : Gli Ori, [2020]

b73868619 Anastasia Mityukova : Project Iceworm / Kurator: 
Thomas Seelig ; für den Text: Hester Keijser

Mityukova, Anastasia, artista Essen : Museum Folkwang, 2018

b73869120 Zechstein sea / Carlos Irijalba Irijalba, Carlos, 1979- artista [Lloc de publicació no identificat] : [editor no 
identificat], [2017?]

b73869284 Feminism and queer in art education / Anniina 
Suominen & Tiina Pusa (eds.) ; Larissa Haggrén 
[i 8 més]

Helsinki, Finland : School of Arts, Design and 
Architecture, Aalto ARTS Books, 2018

b73869429 Univers Llimós : avistament 10 anys / comissària 
Bruna Battistini

Llimós, Robert, 1943- artista Sant Julià de Ramis : DOR Museum : Fundació 
Robert Llimós, 2019

b73869880 Univers Llimós : retrospectiva 1965-2009 / 
Robert Llimós

Llimós, Robert, 1943- artista Sant Julià de Ramis : DOR Museum : Fundació 
Robert Llimós, 2019

b73870195 Rats, mice, cats, dogs or whatever / Mina K, 
Quique Ortiz

Mina K, 1992- artista Camargo : Ayuntamiento de Camargo : Centro 
Cultural La Vidriera, [2019]

b7387047x Pilar Soberón : hodei putzua : erakusketa 2019ko 
otsailaren 22tik maiatzaren 12ra = jardín vertical 
: exposición del 22 de febrero al 12 de mayo 
de 2019 / komisariotza = comisariado: Helena 
Elbusto ; testuaren egilea = autor del texto: 
Francisco Javier San Martín

Soberón, Pilar, 1971- artista Irun : Irungo Udala. Kultura eta Kirol Argoa 
= Ayuntamiento de Irun. Área de Cultura y 
Deportes, [2019]

b73870626 Pilar Soberón : murgilketak : Erakusketa Koldo 
Mitxelena Kulturunea, Ganbara Aretoa, 2017ko 
azaroaren 22tik 2018ko urtarrilarem 19ra = 
viajes de Jung : exposición Koldo Mitxelena 
Kulturunea, Ganbara Aretoa, del 22 de 
noviembre de 2017 al 19 de enero de 2018 
/ proiektuaren zuzendaritza = dirección del 
proyecto: Ana Salaberria ; testuak = textos: 
Francisco Javier San Martín, Pilar Soberón

Soberón, Pilar, 1971- artista [Donostia, San Sebastián] : Guipuzkoako Foru 
Aldundia = Diputación Foral de Gipuzkoa, [2017]

b7387145x Manos de bruja : ardor / Ana DMatos Matos, Ana de, 1963- artista A Coruña : Concello da Coruña, [2019]

b73873706 G2,44+/x2 / Phill Niblock Niblock, Phill, compositor Chicago : Moikai, [2002]

b73873950 Ecart, Geneva 1969-1982 / edited by Lionel 
Bovier and Christophe Cherix

Ecart (Grup d'artistes), artista London : Koenig Books, 2019

b73876082 Music / by Phill Niblock Niblock, Phill, compositor New York : Experimental Intermedia Foundation, 
[1993]

b73876537 Music for cello / by Phill Niblock ; David Gibson, 
cello

Niblock, Phill, compositor [Groveland] : [Important Records], [2018]

b73876835 Silent night / William Basinski Basinski, William, 1958- compositor, 
instrumentista

[New York City] : 2062, [2004]

b73877037 Variations for piano and tape / William Basinski Basinski, William, 1958- compositor, 
instrumentista

[New York City] : 2062, [2006]

b73877207 Folklore U.S. : Seit Price / [texts:] John Kelsey 
[i 8 més]

Price, Seth, 1973- artista London : Koenig Books Ltd., [2014]

b73877475 Sportification : eurovisions, performativity and 
playgrounds, 1965-99 / Franco Ariaudo, Luca 
Pucci ; edited by Emanuele De Donno

Ariaudo, Franco, autor Foligno : Viaindustriae, [2017]

b73877499 Asia piano avantgarde : Japan vol. 1 / Steffen 
Schleiermacher, piano

Schleiermacher, Steffen, instrumentista Detmold : MDG Scene, [2006]

b73877888 The Disintegration loops II Basinski, William, 1958- compositor, 
instrumentista

[Brooklyn, NY] : Temporary Residence, [2014]

b73877955 The Disintegration loops III Basinski, William, 1958- compositor, 
instrumentista

[Brooklyn, NY] : Temporary Residence, [2014]
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b73878017 The Disintegration loops IV Basinski, William, 1958- compositor, 
instrumentista

[Brooklyn, NY] : Temporary Residence, [2014]

b73879307 Ángel Orensanz : un escultor en Manhattan Orensanz, Ángel, 1940- artista Barcelona : Dau al Set, Galeria d'Art, [1976]

b73879435 Park Chan-kyong : red Asia complex / Cha 
Jeamin [i 9 més]

Park, Chan-kyong, 1965- artista Korea : National Museum of Modern and 
Contemporay Art, [2019]

b73880115 Zineb Sedira / [textos:] José Miguel G. Cortés, 
Pia Viewing, Gilane Tawadros

Sedira, Zineb, artista València : Institut Valencià d'Art Modern, [2019]

b73880553 Man Ray : rayographies / Emmanuelle de 
l'Ecotais

L'Ecotais, Emmanuelle de, autor Paris : Editions Léo Scheer, [2002]

b73880565 Piratin Fu : Luciano Castelli : 1985 Castelli, Luciano, 1951- artista Genève : Galerie Eric Franck, 1985

b73880747 William Klein : photographs etc : New York and 
Rome, also Moscow and Tokyo, also elswhere / 
profile by John Heilpern

Klein, William, 1928- artista New York : Aperture, Inc., [1981]

b73880954 Miguel Zapata : noviembre 2006 : Galeria 
Alejandro Sales / texto: Carlos García Osuna ; 
coordinación: Lurdes Lladó

Zapata, Miguel, 1940-2014, artista Barcelona : Galería Alejandro Sales, 2006

b73883827 Gustav Metzger : writings 1953–2016 / Mathieu 
Copeland (ed.)

Metzger, Gustav, autor Geneva : JRP Editions, [2019]

b73885101 Germinal. Sobre l'obra de Fina Miralles / M. 
Lluïsa Faxedas (ed.)

Girona : Documenta Universitaria, 2020

b73885241 Santiago Picatoste : trans-surrounding / del text: 
Carles Jover

Picatoste, Santiago, 1971- artista Barcelona : Espai 2nou2, [2006]

b7388652x Patrick Hamilton : Schwarze Werkzeuge = black 
tools : 29.09.2018 - 17.03.2019 / Isabella Lenzi, 
Patrick Hamilton

Hamilton, Patrick, artista Duisburg : Stiftung DKM, 2019

b73886671 Hans Hartung : pintures : 1973/1977 : novembre 
1988

Hartung, Hans, 1904-1989, artista Girona : Sala d'Art Sebastià Jané, 1988

b7388733x Ana Teresa Ortega : pasado y presente, la 
memoria y su construcción = past and present, 
memory and its construction / comisario = 
curator: Pep Benlloch

Ortega, Ana Teresa, 1952- artista [València] : Generalitat Valenciana, Conselleria 
de Cultura i Esport : Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana, [2019]

b73888138 Artists respond : American art and the Vietnam 
War, 1965-1975 / Melissa Ho, Thomas Crow, 
Erica Levin, Katherine Markoski, Mignon Nixon, 
Martha Rosler ; edited by Melissa Ho

Washington, DC : Smithsonian American 
Art Museum ; Princeton : in association with 
Princeton University Press, [2019]

b73888321 Performance in contemporary art / Catherine 
Wood

Wood, Catherine, autor London : Tate Enterprises Ltd,

b73888552 Max de Esteban : 20 red lights : Centro Galego 
de Arte Contemporánea : 28 xuño - 29 setembro 
2019 / comisariado: Diana Padrón ; [texto:] 
Franco Bifo Berardi

Esteban, Max de, artista Santiago de Compostela : Xunta de Galicia : 
Centro Galego de Arte Contemporánea, [2019]

b73888916 Gustavo Pérez Monzón : rosa de cancio Pérez Monzón, Gustavo, 1956- artista London : Richard Saltoun Gallery, 2018

b73888953 Fer-ne vuitanta ; Viatge a una terra antiga ; 
[Pròleg a] L'Àngel és la meva marca de fàbrica / 
Henry Miller ; dibuixos de Bob Nash ; traducció 
de l'anglès de Yannick Garcia

Miller, Henry, 1891-1980, autor, escriptor 
d’un pròleg

Barcelona : Laie Edicions, 2019

b73888990 Radical virtuosity : Ana Mendieta and the black 
atlantic / Genevieve Hyacinthe

Hyacinthe, Genevieve, autor Cambridge : The MIT Press, [2019]

b73889453 La Vida en el centro : voces y relatos 
ecofeministas / Yayo Herrero, Marta Pascual 
y María González Reyes ; ilustraciones: Emma 
Gascó

Herrero, Yayo, 1965- autor Madrid : Libros en Acción, enero de 2019

b73889623 Will AI replace us? : a primer for the 21st century 
/ Shelly Fan ; general editor: Matthew Taylor

Fan, Shelly, autor London : Thames & Hudson, [2019]
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b73890157 ¡Vía libre! : 1er A2-B1 / directrice d'ouvrage 
et auteure Gaëlle Rolain ; auteur.e.s Jean-
Christophe Bagouet [i 9 més]

Paris : Éditions Hatier, [2019]

b73890285 Boris Lurie : NO!art Lurie, Boris, 1924-2008, artista [Paris] : Galerie Odile Ouizeman, [2018]

b73890844 Tracey Emin : the memory of your touch / text: 
Jonathan Jones

Emin, Tracey, 1963- artista Brussels : Xavier Hufkens, [2017]

b73891083 Mika Rottenberg : 31 gennaio - 19 maggio 2019 
= 31 January - 19 May 2019 / a cura di = curated 
by Lorenzo Balbi ; [testo:] Germano Celant

Rottenberg, Mika, 1976- artista Bologna : Istituzione Bologna Musei : MAMbo - 
Museo d'Arte Moderna di Bologna, 2019

b73892105 Boris Lurie : adieu amérique / Filippo Fossati Lurie, Boris, 1924-2008, artista Mantova : Maurizio Corraini s.r.l., [2016]

b73893092 Here comes trouble : an inquiry into art, magic & 
madness as deviant knowledge / Alex Head

Head Alex, artista Berlin : ZK/U Press, 2016

b7389350x Sophia Al-Maria : mirror cookie / a cura di Cloé 
Perrone

Al-Maria, Sophia, artista Milano : Fondazione Arnaldo Pomodoro, [2019]

b73893596 She was once Miss Rimini : Manon / essay by 
Brigitte Ulmer

Manon, 1946- artista Zürich : Verlag Scheidegger & Spiess, [2005]

b73893663 Dalla informa Barcelona : Gimper, 1972-

b73893973 Silbo [Lloc de publicació no identificat] : Silbos, [data 
de publicació no identificada]

b73896342 Donaueschinger Musiktage 2005 : vol. 3 / Marco 
Stroppa, Salvatore Sciarrino, Lars Petter Hagen, 
Klaus Ospald

[Wien] : col legno Musikproduktion GmBH, 
[2006]

b73896494 Antología de poemas visuales / Joan Brossa ; 
edición de Marc Audí

Brossa, Joan, 1919-1998, autor Madrid : Visor de libros, [2019]

b73897280 Bañistas = Bathers : fotografía encontrada = 
found photography : 1880-1963 / concepto, 
Xosé M. Buxán Bran

Santiago de Compostela : Xunta de Galicia : 
CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea, 
[2017]

b73897644 Armando Andrade Tudela : on working and 
then not working = travailler et alors ne pas 
travailler : autoeclipse / [texts:] Elfi Turpin, Daniel 
Steegmann Mangrané

Andrade Tudela, Armando, artista Madrid :  CA2M Centro de Arte Dos de Mayo 
; Altkirch :  CRAC Alsace Centre rhénan d'art 
contemporain, [2019]

b73897668 Smalltalk / Paul Lansky Lansky, Paul, 1944- compositor San Francisco, CA : New Albion Records, [1990]

b73897905 Sigalit Landau : salt years / [texts:] David Goss 
[i 8 més]

Landau, Sigalit, 1969- artista Berlin : Hatje Cantz Verlag GmbH, [2019]

b7389803x Raqs Media Collective : twilight language / 
curated by Mary Griffiths ; assisted by Leanne 
Green

Raqs Media Collective (Organització), 
artista

Manchester : The Whitworth, [2017]

b73898375 Dieter Roth : pages / edited by = a cura di Elena 
Volpato

Roth, Dieter, 1930-1998, artista Torino : FLAT Fiera Libro Arte Torino, [2018]

b73898466 Bettina Pousttchi : framework / Herausgegeben 
von = edited by Katharina Dohm und = and Max 
Hollein ; Kurator = curator: Katharina Dohm

Pousttchi, Bettina, 1971- artista Köln, Germany : Verlag der Buchhandlung 
Walther König, [2012]

b73898508 Conversaciones, anotaciones y dramaturgia en 
las artes vivas: España y Uruguay / Xurxo Ponce, 
comp.

Montevideo, Uruguay : Estuario editora, 
diciembre de 2019

b73898892 Bettina Pousttchi : the city / Herausgeber = 
editors: Susanne Pfleger, Städtische Galerie 
Wolfsburg, Jeremy Strick, Nasher Sculpture 
Center, Dallas ; texte von = texts by Thomas 
Köhler [i 3 més] ; Chris Dercon im Gespräch mit 
= in conversation with Bettina Pousttchi

Pousttchi, Bettina, 1971- artista, entrevistat Ostfildern : Hatje Cantz Verlag, [2014]



26
8

M
em

òr
ia

 M
A

C
B

A
 2

02
0

26
8

b7389963x Yokohama Toriennāre 2011 : our magic hour : 
sekai wa dokomade shiru koto ga dekiruka? / 
kanshū Yokohama Toriennāre Soshiki Iinkai ; 
henshū Kuma Chinatsu... [i 3 més] ; hon'yaku 
Kurisutofuā Sutevunzu = Yokohama Triennale 
2011 : our magic hour : how much of the world 
can we know? / supervised by Organizing 
Committee for Yokohama Triennale ; edited 
by Kuma Chinatsu ... [i 3 més] ; translated by 
Christopher Stephens

Yokohama Triennale (4a : 2011 : Yokohama, 
Japó), autor

Tokyo : Bujutsu Shuppan-Sha Co., 2011

b73899720 Yokohama Toriennāre 2014 : Kashi 451 no 
geijutsu : sekai no chūshin ni wa bōkyaku no 
umi ga aru = Yokohama Triennale 2014 : ART 
Fahrenheit 451 : sailing into the sea of oblivion / 
henshū Yokohama Toriennāre Soshiki Iinkai, Abe 
Ken'ichi, Kuma Chinatsu = edited by Organizing 
Committee for Yokohama Triennale, Abe 
Ken'ichi, Kuma Chinatsu

Yokohama Triennale (5a : 2014 : Yokohama, 
Japó), autor

Tokyo : Heibonsha Ltd., Publishers, 2014

b73899793 Yokohama Toriennāre 2017 : shima to seiza to 
Garapagosu / Yokohama Toriennāre Soshiki 
Iinkai kanshū = Yokohama Triennale 2017 : 
islands, constellations & Galapagos / supervised 
by Organizing Committee for Yokohama 
Triennale

Yokohama Triennale (6a : 2017 : Yokohama, 
Japó), autor

Kyoto : Seigensha Art Publishing, Inc., 2017

b73900667 Dark side of the boom : the excesses of the art 
market in the twenty-first century / Georgina 
Adam

Adam, Georgina, autor London : Lund Humphries, 2017

b73900898 Videogames : design, play, disrupt / edited by 
Marie Foulston and Kristian Volsing

London : V&A Publishing, 2018

b73901064 Arnaldo Pomodoro / a cura di Ada Masoero ; 
testi in catalogo, Antonio Calbi [i 3 més]

Pomodoro, Arnaldo, 1926- artista Milano : Skira, [2016]

b7390126x Arnaldo Pomodoro : grandi opere 1972-2008 
: 4 ottobre 2008 - 22 marzo 2009 / a cura 
di = curated by Bruno Corà ; fotografie di = 
photographs by Carlo Orsi

Pomodoro, Arnaldo, 1926- artista Milano : Fondazione Arnaldo Pomodoro, [2008]

b73901751 Paris Photo : close up : 8.11 Nov 2018 : guest 
programme

Paris Photo (22a : 2018 : París), autor Puteaux, France : Reed Expositions France, 
[2018]

b73901878 Lisa Yuskavage : babie brood : small paintings 
1985-2018 / foreword: Hanna Schouwink ; [text:] 
Jarrett Earnest

Yuskavage, Lisa, 1962- artista New York : David Zwirner Books, [2019]

b73901970 Swab Barcelona : 27.-30th sept 2018 Swab (Barcelona, Catalunya) (2018) [Barcelona] : [editor no identificat], [2018]

b73902196 Jan van der Ploeg : selected works 2009-2016 / 
text Renate Wiehager

Ploeg, Jan van der, 1959- artista Köln : Snoeck Verlagsgesellschaft mbH, [2016]

b73902287 Smile! you are in spain studio / Luís Lázaro Matos 
; texts, Javier Hontoria [i 3  més]

Lázaro Matos, Luís, artista Lisbon : Madragoa, [2018]

b73902706 Documenta persönlich : weitere Erinnerungen an 
die Weltkunstausstellungen / herausgegeben und 
kommentiert von Harald Kimpel

Weimar : Jonas Verlag, [2018]

b73902871 Bárbara Carpi / [textos:] Rafael Herrero Martínez, 
Aurelio Serrano Martínez

Carpi, Bárbara, artista [Cuenca] : Junta de comunidades de Castilla-La 
Mancha. Consejería de Educación y Cultura, 
[1987]

b73903036 El que no enseña no vende-- : diseño de tiendas 
con historia en San José centro / curaduría: 
Adriana Collado-Chaves

San José, Costa Rica : MADC, Museo de Arte y 
Diseño Contemporáneo, [2017]

b73903115 Manuel Cargaleiro Cargaleiro, Manuel, 1927- artista Porto : Edições Galeria Alvarez, 1972

b73904636 Las Canciones / Pablo Messiez Messiez, Pablo, autor Madrid : Continta Me Tienes, septiembre 2019

b73904764 Crítica visual del saber solitario / Aurora 
Fernández Polanco

Fernández Polanco, Aurora, autor Bilbao : Consonni, octubre de 2019

b73905094 Moreno Moreno, Rosario, 1920- artista Stuttgart : Galerie Wolfgang Ketterer, [1963?]
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b73905562 George Grozs : the Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden Collection : Smithsonian 
Institution / [text:] Frank Gettings, associate 
curator for prints and drawings ; foreword: 
Abram Lerner, director

Grosz, George, 1893-1959, artista Washington, D.C. : Smithsonian Institution Press, 
1978

b73905653 Ramon Moscardó : viatge : Sala Parés : 18 març 
al 18 d'abril 2004 = 18 marzo al 18 abril 2004

Moscardó, Ramon, artista Barcelona : Sala Parés, 2004

b73905781 Lajos Kassak : retrospective exhibition : april-
may, 1984 / Lajos Kassak, by Paul Kovesdy ; 
Lajos Kassak, the wolf outside the cage, by John 
E. Bowlt ; Kassak, the artist, by Dr. Eva Körner

Kassák, Lajos, artista N.Y., N.Y.  Matignon Gallery Inc., [1984]

b7390644x Una Casa y un tambor / Pauline Fondevila Fondevila, Pauline, autor Rosario, Argentina : Ivan Rosado, [2014]

b73906633 Hijos del agobio : memoria y desmemoria de la 
guerra en la fotografía española contemporánea 
/ Antonio Ansón

Ansón, Antonio, 1960- autor Madrid : Exit Publicaciones : Museology, [2019]

b73906694 Past Disquiet : artists, international solidarity, 
and museums-in-exile / edited by Kristine Khouri 
& Rasha Salti

Warsaw : Museum of Modern Art in Warsaw, 
2018

b73906992 Carmen Calvo : junio 1992 : Monasterio de 
Veruela / coordinación: Alfredo Romero ; 
ayudante de coordinación: Angela Orleans ; 
[textos:] Javier Lambán Montañés, M.ª Antonia 
de Castro

Calvo, Carmen, 1950- artista Zaragoza : Diputación de Zaragoza, Area de 
Cultura, 1992

b73907133 Pep Canyelles : Sala Pelaires / [text:] Biel 
Mesquida

Canyelles, Pep, 1949- artista Palma de Mallorca : Sala Pelaires, 1985

b73907583 Pep Canyelles : escultura pintura 1990 / texto: 
Pep Canyelles

Canyelles, Pep, 1949- artista autor Palma de Mallorca : Sala Pelaires, [1990]

b73907728 Jorge Teixidor : Galeria Sen : del 3 al 30 de 
octubre de 1972

Teixidor, Jordi, 1941- artista Madrid : Galeria Sen, [1972]

b73907868 Antonio Ventura / [textos:] Fernando Ponce [i 
6 més]

Ventura, Antonio, 1954- artista [Lloc de publicació no identificat] : [editor no 
identificat], [1985?]

b73908307 Juan Usle : lado Prusia / [text:] Alisa Tager Uslé, Juan, 1954- artista Paris : Farideh Cadot, [1991]

b73908629 Pep Camps : pintures Camps, Pep, 1962- artista Olot : Sant Lluc Galeria d'Art Arcadi Calzada, 
1995

b73910181 Jaume Rocamora 06 : Canejaments / 
coordinació: Josep Maria Guinovart i Grau ; 
textos: Raquel Medina

Rocamora, Jaume, 1946- artista Salou : Ajuntament de Salou, Regidoria de 
Cultura, 2005

b73910302 Omar Abud : newspainting / [texto:] Dra. Eliana 
Rivero

Abud, Omar, 1973- artista Barcelona : Fernando Pinós Galeria d'Art, [2006]

b73910880 Stefan / [textos:] Alfonso Canales, Antonio 
Parra, Robert McDonald

Reiswitz, Stefan von, artista Málaga : Galería C.A.A., Obra Cultural de la Caja 
de Ahorros de Antequera, 1971

b73911239 Frank Stella : an exhibition of recent paintings : 
Pasadena Art Museum : october 18 to november 
20, 1966 : Seattle Art Museum Pavilion : january 
12 to february 12, 1967 / preface: Walter Hopps ; 
[text:] Michael Fried

Stella, Frank, artista Pasadena : Pasadena Art Museum, 1966

b73911604 Dick Rekalde : Gialla : abril-mayo 1992 : Galería 
Altxerri / textos: Adelina Moya, Javier San Martín, 
Gerhard Merz

Rekalde, Dick, artista San Sebastian : Galería Altxerri, 1992

b73911689 Arnulf Rainer : Stirnstrandwand : 12 
Kaltnadelradierungen

Rainer, Arnulf, 1929- artista Köln : Galerie Ariadne, 1970

b73911926 John Cage : the Works for piano 10 / Thomas 
Schultz

Cage, John, compositor New York, NY : Mode, [2018]

b73912165 Blorp esette / Los Angeles Free Music Society Los Angeles, California : Transparency, [2011]

b74224037 Pedro Álvarez : pinturas / [texto: Kevin Power] Álvarez, Pedro, 1967-2004, artista Murcia : Compobell, 1996
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b74275070 Pedagogies i emancipació / Marina Garcés, 
Janna Graham, Val Flores, Concha Fernández 
Martorell, Jordi Solé Blanch ; [introducció: Pablo 
Martínez]

Barcelona : Arcàdia : MACBA, març de 2020

b74289421 Política de los cuerpos : emancipaciones desde 
y más allá de Jacques Rancière / Laura Quintana

Quintana, Laura, autor Barcelona : Herder, [2020]

b74291439 La cerda punk : ensayos desde un feminismo 
gordo, lésbiko, antikapitalista y antiespecista / 
Constanzx Álvarez Castillo

Álvarez Castillo, Constanzx, autor [Valparaíso] : Río Editorial, [2016]

b74297144 Stone butch blues / Leslie Feinberg ; traduzione a 
cura di Margherita Giacobino e Davide Tolu

Feinberg, Leslie, 1949- autor Milano : Il dito e la luna, Aprile 2004

b74316394 Whipping girl : el sexismo y la demonizacion 
de la feminidad desde el punto de vista de una 
mujer trans / Julia Serano ; traducción: Rosa 
María García

Serano, Julia, autor Madrid : Editorial Ménades, 2020

b74320300 Transcaribeñx / Yolanda Arroyo PIzarro Arroyo Pizarro, Yolanda, autor Barcelona  Madrid : Editorial Egales, S.L., [2017]

b74342423 Aqua/Terra : Terra/Aqua / textos: Menchu 
García, Lorenzo Oliván

[Santander] : Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria, 
2020

b74342538 Destroy the picture : painting the void, 1949-
1962 / organized and edited by Paul Schimmel ; 
contributions by Nicholas Cullinan [i 5 més]

New York : Skira Rizzoli ; Los Angeles : The 
Museum of Contemporary Art, 2012

b74342666 Bernard Plossu : Santander : serie España, 2010 
/ texto: Rafael Doctor Roncero

Plossu, Bernard, fotògraf [Santander] : Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria, 
2019

b74342885 Gregorio / Salvador Carretero Rebés Carretero Rebes, Salvador, autor [Santander] : Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria, 
2019

b74342927 Broken music / Milan Knizak Knízák, Milan, compositor Chicago : Ampersand, [2002?]

b74379318 Las invisibles : ¿por qué el Museo del Prado 
ignora a las mujeres? / Peio H. Riaño ; prólogo de 
Lara Moreno

Riaño, Peio H., autor Madrid : Capitán Swing Libros S.L., 2020

b74381611 Art Review Asia London : ArtReview, [2013]-

b74386487 Resistències vora el mar / Ro Caminal ; direcció i 
cordinació: Museu d'Art Modern de la Diputació 
de Tarragona ; revisió i traducció dels textos: 
Josep Miracle, Colin Dickinson

Caminal, Ro, 1966- artista Tarragona : Museu d'Art Modern, Diputació de 
Tarragona, [2020]

b74386499 De mites i herois : de l'11 de juliol al 6 de 
setembre de 2020 / Marc Quintana ; textos: 
Manuel Allué ; revisió i traducció dels textos: 
Joan Josep Miracle

Quintana, Marc, 1975- artista Tarragona : Diputació de Tarragona, 
[2020];"©2020

b74397552 María Josefa Huarte : Colección Museo 
Universidad de Navarra = Museo Universidad de 
Navarra Bilduma / coordinación: Nerea Sagredo ; 
texto: María Dolores Jiménez-Blanco

Universidad de Navarra. Museo, autor Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, [2020]

b74405597 Todo era posible : revistas underground y de 
contracultura en España, 1968-1983 / idea, 
selección y edición: Manuel Moreno y Abel 
Cuevas ; textos: Manuel Moreno

Madrid : Libros Walden, junio 2020

b74428615 Joao Maria Gusmão présente Eugène Frey 
: inventeur des célèbres Décors lumineux à 
transformations du Théâtre de Monte Carlo 
appliqués pour la première fois à l’Exposition 
Universelle de Paris 1900, 2020 / écrits par Joao 
Maria Gusmão ; illustrés par Gonçalo Pena ; et 
les textes de Célia Bernasconi, Laurent Mannoni, 
Stéphane Tralongo

Gusmão, João Maria, 1979- autor Paris : Paraguay ; Monaco : Nouveau Musée 
National de Monaco, 2020

b74444323 Elementi di critica omosessuale / Mario Mieli 
; a cura di Gianni Rossi Barilli e Paola Mieli ; in 
appendice testi di Tim Dean, Teresa de Lauretis, 
David Jacobson, Christopher Lane, Claude 
Rabant e Simonetta Spinelli

Mieli, Mario, autor Milano : Giangiacomo Feltrinelli editore, febbraio 
2020
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b7444461x Histories and practices of live art / edited by 
Deirdre Heddon and Jennie Klein

Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012

b74445200 A feast of astonishments : Charlotte Moorman 
and the avant-garde, 1960s-1980s / edited by 
Lisa Graziose Corrin and Corinne Granof

Evanston, Illinois : Northwestern University Press, 
2016

b7444525x West of eden : communes and utopia in Northern 
California / edited by Iain Boal, Janferie Stone, 
MIchael Watts, and Cal Winslow

Oakland, CA : PM Press, [2012]

b74460870 L'emersione imprevista : il movimento delle 
lesbiche in Italia negli anni '70 e '80 / Elena 
Biagini

Biagini, Elena, autor Pisa : Edizioni ETS, [2018]

b74468212 Christian Marclay : fourth of July / text, Jean-
Pierre Criqui

Marclay, Christian, artista New York : PJC, [2010]

b74468406 Takis 1/[infinity] Takis, 1925- artista Genève ; Paris : Éditions Claude Givaudan, 
[1967?]

b74488193 Schall und Rauch : die wilden 20er / Cathérine 
Hug ; mit Essays von Jakob Tanner [i 3 més]

Hug, Cathérine, autor Zürich : Kunsthaus Zürich ; Köln : Snoeck, [2020]

b74488405 Die Neue Fotografie : Umbruch und 
Aufbruch 1970-1990 / Herausgeber: Zürcher 
Kunstgesellschaft/Kunsthaus Zürich ; Text: 
Joachim Sieber

Zürich : Scheidegger & Spiess, [2019]

b74488491 Olafur Eliasson : symbiotic seeing /  Kunsthaus 
Zürich ; editors, Esther Braun-Kalberer [i 3 més] ; 
authors, Olafur Eliasson [i 7 més]

Olafur Eliasson, 1967- artista Cologne : Snoeck, [2019]

b74494442 Feminismo y arte latinoamericano : historias de 
artistas que emanciparon el cuerpo / Andrea 
Giunta

Giunta, Andrea, autor Buenos Aires, Argentina : Siglo Veintiuno 
Editores Argentina, [2018]

b74496384 Sheela Gowda : it.. matters / herausgegeben von 
Eva Huttenlauch & Matthias Mühling

Gowda, Sheela, artista Göttingen : Steidl ; München : Lenbachhaus, 
2020

b74497790 El Concepto de naturaleza : clases dictadas en 
el Trinity College en noviembre de 1919 / Alfred 
North Whitehead ; traducción de Sebastián 
Puente

Whitehead, Alfred North, 1861-1947, autor Buenos Aires, Argentina : Editorial Cactus, 
[2019]

b74498010 Sobre flamenco y otras enfermedades mentales 
/ Luis R. Lorite

Lorite, Luis R., autor [Lloc de publicació no identificat] : 
FlamencoRehabBooks, diciembre 2018

b74503133 La Tierra de la lluvia escasa / Mary Austin ; 
prólogo de Terry Tempest Williams ; traducción 
de Eva Gallud

Austin, Mary, autor Las Rozas, Madrid : Volcano, septiembre 2019

b7450406x La Sociedad invernadero : el neoliberalismo: 
entre las paradojas de la libertad, la fábrica de 
subjetividad, el neofascismo y la digitalización 
del mundo / Ricardo Forster

Forster, Ricardo, 1957- autor Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ediciones 
Akal, [2019]

b74504976 Ser política en Chile : las feministas y los 
partidos / Julieta Kirkwood

Kirkwood, Julieta, autor Santiago, Chile : LOM Ediciones, 2010

b74507266 El Peso de la materia / Juan Manuel Puente 
; textos, Fernando Zamanillo Peral, Carmen 
Quijano Fernández

Puente, Juan Manuel, 1951- artista [Santander] : Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria, 
[2019]

b74507734 Matisse : comme un roman / sous la direction 
d'Aurélie Verdier

Matisse, Henri, 1869-1954, artista Paris : Editions du Centre Pompidou, [2020]

b74510216 Julián Gómez : hacia el jardín Gómez, Julián, artista Cáceres : Junta de Extremadura : Museo de 
Cáceres, [2019]

b74510307 Matisse, comme un roman : l'exposition = the 
exhibition / direction d'ouvrage et textes, Marion 
Diez et Anne Théry

Matisse, Henri, 1869-1954, artista Paris : Editions du Centre Pompidou, [2020]

b74510782 Jeremy Shaw / sous la direction de Christine 
Macel et Simon Castets

Shaw, Jeremy, 1976- artista Paris : Éditions du Centre Pompidou, [2020]
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b74511257 Alice Neel : un regard engagé / sous la direction 
d'Angela Lampe

Neel, Alice, 1900-1984, artista Paris : Éditions du Centre Pompidou, [2020]

b74511749 Advertencias de uso para una máquina de coser 
/ Eugenia Prado Bassi

Prado Bassi, Eugenia, 1962- autora Santiago de Chile : Editorial Carnicera, 2017

b74522929 Death in the modern world / Tony Walter Walter, Tony, 1948- autor Los Angeles : SAGE, 2020

b7452317x Changing difference : queer politics and shifting 
identities : Peter Hujar, Mark Morrisroe, Jack 
Smith / a cura di Lorenzo Fusi

Cinisello Balsamo, Milano : Silvana Editoriale, 
[2012]

b7452348x De Prometeo a Frankenstein : autómatas, 
ciborgs y otras creaciones más que humanas 
/ Fernando Broncano y David Hernández de la 
Fuente (eds.)

[Madrid] : Evohé, [2012]

b7452365x The Family in disorder / Cinthia Marcelle Marcelle, Cinthia, artista Oxford : Modern Art Oxford, [2019]

b74528129 Esther Ferrer / comisario, Carlos Díaz-Bertrana ; 
textos Orlando Britto Jinorio [i 4 més]

Ferrer, Esther, 1937- artista Las Palmas de Gran Canaria : Centro Atlántico 
de Arte Moderno, 2019

b74528166 Christian Boltanski : faire son temps Boltanski, Christian, 1944- artista Paris : Centre Pompidou, [2019]

b74535122 Alice Aycock : selected works 1971-2019 / 
Herausgegeben von Stella Jaeger und Reinhard 
Spieler

Aycock, Alice, artista Köln : Wienand Verlag, [2019]

b74535407 Dosis mínimas / Colectivo Offmothers Colectivo Offmothers (Grup d'artistes), 
artista

[Gijón] : Museo Barjola, [2020]

b74536436 Project of ruins / Nikita Kadan ; herausgegeben 
von Rainer Fuchs

Kadan, Nikita, artista König : Verlag der Buchhandlung Walther, [2019]

b74536874 No news good news : Instituto Canarias Cabrera 
Pinto, 20 de julio de 2019 - 8 de septiembre de 
2019, La Laguna, Tenerife : Centro Atlántico 
de Arte Moderno - CAAM, 17 de octubre de 
2019 - 1 de marzo de 2020, Las Palmas de Gran 
Canaria

Las Palmas de Gran Canaria : Centro Atlántico 
de Arte Moderno, [2019]

b74540002 Drogas, capitalismo y movimientos radicales 
: fragmentos para un discurso crítico desde 
Euskal Herria / Gatazka Kolektiboa

Gatazka Kolektiboa, autor [Bilbao] : DDT Banaketak, abril 2018

b7454360x Enseñando performance : programas de cursos y 
talleres / edición de Valentín Torrens

[Parker, Colorado] : Outskirts Press, 2014

b74606888 Llum i llibertat : art, muntanya i activisme per 
la independència / una acció d'Artistes de la 
República a Montserrat amb textos de: Quim 
Torra, Jordi Cuixart, Elisenda Paluzie, Perejaume, 
Joan Fontcuberta, Pilar Parcerisas, Vicenç 
Altaió, Bel Olid, Meritxell Cucurella-Jorba, Pep 
Mata, Jordi Pons i Lluís Llach

Barcelona : Comanegra, abril del 2020

b74613364 Pere Noguera : a tot li cal una paret : del 17 de 
setembre al 20 de desembre de 2020 / textos de 
Vicenç Altaió

Altaió, Vicenç, 1954- autor Barcelona : Fundació Vila Casas, [2020]

b74619019 Soc totes les que he sigut / Fina Miralles ; 
comissària, Teresa Grandas ; [textos de] Teresa 
Grandas, Maite Garbayo-Maeztu, Tamara Díaz 
Bringas, Valentín Roma

Miralles, Fina, 1950- artista Barcelona : MACBA, Museu d'Art Contemporani 
de Barcelona, [2020]

b7461955x Vilallonga l'ull interior : del 17 de setembre al 
20 de desembre de 2020 / textos: Daniel Giralt-
Miracle, Luis de Moura, Marta Vilallonga

Vilallonga, Jesús Carles de, 1927- artista Barcelona : Fundació Vila Casas, [2020]

b74619615 Vida / Fernanda Álvarez, Dora Ferrero-Melgar, 
Chenky Rodríguez ; comisario: Ramón Rodríguez

Álvarez, Fernanda, 1967- artista Gijón : Museo Barjola, [2019]

b74619822 Bene Bergado : persona Bergado, Bene, 1963- artista Murcia : Instituto de las Industrias Culturales y 
las Artes, [2020]

b74627715 Estética fósil : imaginarios de la energía y crisis 
ecosocial / Jaime Vindel

Vindel, Jaime, autor Barcelona : Arcadia : MACBA Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona, octubre de 2020
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b74629591 Paloma Navares : el vuelo : 1978-2018 Navares, Paloma, 1947- artista Zaragoza : Ayuntamiento de Zaragoza ; León : 
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León, [2020]

b74629840 Vertigo : op art and a history of deception 1520 
to 1970 / edited by Eva Badura-Triska and 
Markus Wörgötter

Vienna : Museum moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien ; Köln : Verlag der Buchhandlung 
Walther König, [2019]

b74633326 Jack Beng-Thi : Casa África, 19.10.2018-
24.02.2019 ; Centro Atlántico de Arte Moderno-
CAAM, 17.10.2019-26.01.2020, Las Palmas de 
Gran Canaria

Beng-Thi, Jack, 1951- artista Las Palmas de Gran Canaria : Centro Atlántico 
de Arte Moderno, [2019]

b74633533 The Factory Carlos Amorales / authors, Carlos 
Amorales, Reinaldo Laddaga, Rein Wolfs

Amorales, Carlos, 1970- artista Amsterdam : Stedelijk Museum Amsterdam, 
[2019]

b74633880 Kinetics : Hayward Gallery, London, 25 
September to 22 November 1970 / essays by 
Frank Popper, Jonathan Benthall, and Enzo Mari

London : Arts Council of Great Britain, [1970]

b7463396x Des/ordre moral : art i sexualitat a l'Europa 
d'entreguerres = Des/orden moral : arte y 
sexualidad en la Europa de entreguerras = Moral 
dis/order : art and sexuality in Europe between 
the wars / comissari Juan Vicente Aliaga

València : Institut Valencià d'Art Modern, [2020]

b74639894 Defensa de la cultura / André Gide ; traducción 
de Julio Gómez de la Serna ; seguida de un 
comentario y dos cartas de José Bergamín y 
Arturo Serrano Plaja

Gide, André, 1869-1951, autor Madrid : [editor no identificat], [1936]

b74676702 Le Viol des foules par la propagande politique / 
Serge Tchakhotine

Chakhotin, Sergei, autor [Paris] : Gallimard, 2018

b74684619 El Capitalismo en la trama de la vida : ecología 
y acumulación de capital / Jason W. Moore ; 
traducción: María José Castro Lage

Moore, Jason W., autor Madrid : Traficantes de Sueños, [2020]

b74743879 Pedagogías y emancipación / Marina Garcés, 
Janna Graham, Val Flores, Concha Fernández 
Martorell, Jordi Solé Blanch ; introducción: Pablo 
Martínez

 Barcelona : Arcàdia : MACBA, marzo de 2020

b74746261 Comunismo queer : note per una sovversione 
dell'eterosessualità / Federico Zappino

Zappino, Federico, autor Milano : Meltemi editore, [2019]

b74747873 Against the anthropocene : visual culture and 
environment today / T.J. Demos

Demos, T. J., autor Berlin : Sternberg Press, [2017]

b74748452 Lemebel oral : veinte años de entrevistas (1994-
2014) / edición, introducción y notas: Gonzalo 
León ; postfacio: Alejandro Modarelli

Lemebel, Pedro, entrevistat Buenos Aires : Mansalva, [2018]

b74756758 Orlando Pelayo : exilio y memoria : Museo de 
Bellas Artes de Asturias : del 19 de junio al 6 de 
septiembre de 2020 / [comisarios] Juan Carlos 
Aparicio Vega, Alfonso Palacio ; [textos] Juan 
Carlos Aparicio Vega

Pelayo, Orlando, 1920-1990, artista Oviedo : Museo de Bellas Artes de Asturias, 
2020

b74757829 Brian Eno : visual music / by Christopher Scoates 
; with contributions by Roy Ascott [i 4 més]

Scoates, Christopher, autor San Francisco : Chronicle Books, 2019

b74758378 Journal der Künste Berlin : Akademie der Künste, 2017-

b7475838x Christian Marclay / organized by Russell 
Ferguson ; essays by Russell Ferguson [i 3 més]

Marclay, Christian, artista Los Angeles, CA : UCLA Hammer Museum ; 
Göttingen : Steidl, 2005

b74761171 Action : Christian Marclay / herausgegeben von 
Madeleine Schuppli & Aargauer Kunsthaus, Arau 
; mit Beiträgen von Gilda Williams, Allen S. Weiss, 
Madeleine Schuppli ; curator Madeleine Schuppli

Marclay, Christian, artista Ostfildern : Hatje Cantz Verlag, [2015]

b74762734 The Against nature journal Paris : Council, 2020-

b74765024 La Dominación y lo cotidiano : ensayos y guiones 
/ Martha Rosler

Rosler, Martha, autor Bilbao : Consonni, noviembre de 2019

b74772326 Christian Marclay : liquids / [text] Tom Morton Marclay, Christian, artista London : White Cube, [2015]
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b74772545 Ettore Spalletti : ombre d'azur, transparence / 
[autori] Bruno Corà [i 7 més]

Spalletti, Ettore, artista Milan : Mousse Publishing, 2020

b74772806 Forget princess call me president : 12 de marzo 
al 25 de abril de 2020 : sala de exposiciones del 
rectorado : Universidad de Málaga / Verónica 
Ruth Frías ; [comisariado] Margarita Aizpuru, 
[textos] Tecla Lumbreras Kraüel, Margarita 
Aizpuru, Verónica Ruth Frías

Frías, Verónica Ruth, artista Málaga : UMA Editorial, 2020

b74773070 Dark Man a lloms de l'ocell de foc : Dark Man 
a lomos del pájaro de fuego / Jorge Peris ; 
[comissariat i coordinació] Sandra Moros

Peris, Jorge, artista València : Institut Valencià d'Art Modern, 2020

b74800140 Nada, poco, bastante, mucho : [del 31 de 
octubre de 2019 al 26 de enero de 2020, Museo 
de Bellas Artes de Asturias] / Maite Centol ; 
[comissario] Alfonso Palacio, Maite Centol ; 
[coordinación] Sara Moro ; [textos] Fernando 
Castro Flórez, Semíramis González

Centol, Maite, artista Oviedo : Museo de Bellas Artes de Asturias, 
2019

b74800358 Hishiryo : siempre es ahora : últimas pinturas 
de Kely : Museo de Bellas Artes de Asturias : 28 
de noviembre de 2019 - 23 de febrero de 2020 
/ comisariado Alfonso Palacio ; coordinación 
Alfonso Palacio, Sara Moro ; textos Pilar 
Cabañas, Eduardo Méndez Riestra

Méndez Riestra, Kely, 1960- artista Oviedo : Museo de Bellas Artes de Asturias, 
2019

b74800401 Mito y desarrollo en Bolivia : el giro colonial del 
gobierno del MAS / Silvia Rivera Cusicanqui

Rivera Cusicanqui, Silvia, autor La Paz, Bolivia : Piedra Rota : Plural editores, 
[2015]

b74800498 Una Tradición rebelde : políticas de la cultura 
comunitaria / Fruela Fernández

Fernández, Fruela, 1982- autor Santander : La Vorágine, editorial crítica, junio 
2019

b74800607 John Armleder : the grand tour / editors Clément 
Dirié, Letizia Ragaglia, Andrea Viliani

Armleder, John, artista Geneva : JRP Editions, [2020]

b74800796 Christian Jaccard : fonds de la collection du 
Musée national d'art moderne-Centre de 
création industrielle / [comissaire] Jean-Pierre 
Criqui

Jaccard, Christian, 1939- artista Paris : Centre Pompidou : Bernard Chauveau, 
2020

b7480098x La Fotografía ha muerto, ¡viva la fotografía! : 
textos sobre teoría fotográfica / Laura González-
Flores

González Flores, Laura, 1962- autor Ciudad de México : Editorial Herder ;  Saltillo, 
Coahuila : Desiertas Ediciones, [2018]

b74801089 Caja de herramientas : las seis caras del cubo 
/ Benjamín Menéndez ; [comissario] Benjamín 
Menéndez, Alfonso Palacio ; [coordinación] 
Alfonso Palacio, Sara Moro ; [textos] Carmen 
Madreña Roja

Menéndez, Benjamín, 1963- artista Oviedo : Museo de Bellas Artes de Asturias, 
2020

b74801193 Descolonizar Europa : ensayos para pensar 
históricamente desde el Sur / Javier García 
Fernández

García Fernández, Javier, 1987- autor Madrid: Brumaria, junio 2019

b74808679 Rituales cotidianos : las artistas en acción / 
Mason Currey

Currey, Mason, autor Madrid : Turner Publicaciones SL, [2019]

b7481106x We travel the space ways : black imagination, 
fragments, and diffractions / Henriette Gunkel, 
kara lynch (eds.)

Bielefeld : Transcript Verlag, 2019
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Arxiu

Usuaris interns presencials 9

Nombre de documents consultats per 
usuaris interns

16

Usuaris externs presencials 50

Nombre de documents consultats per 
usuaris externs

1.038

Dies de servei 130

Consultes a distància  
(correu electrònic i telèfon)

107

7.3. USUARIS I CONSULTES

Catalogació

Arxiu

Col·leccions documentals 193

Fons Joan Brossa Nova catalogació 105

Validació de registres provinents de la Fundació Joan 
Brossa

4.191

Fons Vídeo-Nou/Servei de Video Comunitari 111

Fons Xavier Miserachs 191

Fons Històric MACBA Fotografies 964

Enregistraments audiovisuals 6

Enregistraments sonors 5

Documents textuals 45

Publicacions 6

Total ítems 1.026

Total registres 107

Registres revisats amb noves metadades de matèria 6.138

Total registres Arxiu (el 31/12/2019) 59.470

Biblioteca

Registres bibliogràfics creats el 2020 379

Total registres bibliogràfics el 31/12/2020 78.978

Total registres d'exemplars al catàleg el 31/12/2020 88.409

Total registres de fons de revistes el 31/12/2020 3.093

7.2. CATALOGACIÓ I DIGITALITZACIÓ
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Arxiu. Banc d’imatges digitals, enregistraments sonors i audiovisuals

Banc d'imatges de la Col·leció MACBA

(consultes internes)

Nombre de consultes 78

Nombre d'imatges lliurades 1.605

Banc d'imatges de la Col·leció MACBA

(consultes externes)

Nombre de consultes 90

Nombre d'imatges lliurades 293

Imatges de documents de l'Arxiu MACBA

(consultes internes)

Nombre de consultes 3

Nombre d'imatges lliurades 8

Imatges de documents de l'Arxiu MACBA

(consultes externes)

Nombre de consultes 11

Nombre d'imatges lliurades 81

Banc d'imatges del Fons Històric

(consultes internes)

Nombre de consultes 57

Nombre d'imatges lliurades 415

Banc d'imatges del Fons Històric

(consultes externes)

Nombre de consultes 38

Nombre d'imatges lliurades 819

Banc d'imatges Fons Xavier Miserachs

(consultes externes)

Nombre de consultes 28

Nombre d'imatges lliurades 139

Biblioteca

Usuaris externs presencials 1.297

Usuaris interns presencials 19

Nombre de documents consultats 3.001

Consultes a distància  
(correu electrònic i telèfon)

68

Consultes al catàleg en línia de la Biblioteca 55.723

Consultes a les bases de dades Art Full Text, 
Art Index i OpenDissertations

Nombre de consultes 162

Nombre de registres i documents 
consultats

134

Consultes a la base de dades JSTOR Nombre de consultes 449

Nombre de registres i documents 
consultats

724

Dies de servei 116
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Préstecs

Arxiu

Ítems prestats per a exposicions al MACBA 40

Ítems prestats per a exposicions externes 223

Nombre d'exposicions externes a Espanya 5

Nombre d'exposicions externes fora d'Espanya 1

Ítems prestats per a anàlisi/investigació/restauració al MACBA 9

Ítems prestats per a reproducció o altres externs 4

Biblioteca

Ítems prestats per a anàlisi/investigació/restauració al MACBA 1.300

Ítems prestats per a exposicions i activitats 194

Ítems en préstec interbibliotecari 18

7.4. DIFUSIÓ
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Total general 2019 2020

Notícies  6.905 4.588

Audiència  4.112.746.600 3.356.204.100

Valoració 26.608.956 € 15.652.022 €

Total per mitjans Referències
2019 / 2020

Audiència
2019 / 2020

Valoració
2019 / 2020

Internet  5.306 / 3.573 3.800.252.600 / 3.148.939.100 18.135.523 € / 9.956.991 € 

Premsa  1.293 / 815 278.568.000 / 170.417.000 4.294.878 € / 2.072.341 € 

Ràdio  163 / 118 9.968.000 / 9.765.000 1.448.372 € / 1.261.283 € 

TV  162 / 88 23.958.000 / 27.083.000 2.730.183 € / 2.361.407 € 

Total 6.924 / 4.594   4.112.746.600 / 3.356.204.100  26.608.956 € / 15.652.022 €  

Butlletí quinzenal Totals 2019 Totals 2020 (incloent  
període confinament)

Període confinament 2020  
(18 març – 6 maig)

Total (cadascun  
en 3 idiomes)

23 29 8

Mitjana d’usuaris  
als quals s’envia 

27.800 27.600 28.129

Taxa  
d’obertura

32,67 % 33,50 % 36,47 %

Taxa de clics (clics  
entre enviats nets)

6,21 % 3,15 % 4,45 %

CTOR acumulat (clics  
entre obertures úniques)

15,15 % 53,88 % 57,70 %

ANNEX D
DADES DE COMUNICACIÓ

8.1. PREMSA

8.2. COMUNICACIÓ
Resultats anuals del butlletí electrònic quinzenal MACBA News:
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Taxa d’obertura dels butlletins electrònics quinzenals 2020

Taxa de clics en els butlletins electrònics quinzenals 2020

Taxa de CTOR dels butlletins electrònics quinzenals 2020

Global dels butlletins electrònics quinzenals 2020
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CONVENIS I ACORDS DE COL·LABORACIÓ

Núm. de 
conveni

Col·laborador Concepte Objecte Data de 
formalització 
del conveni

Durada Aportació 
econòmica 
(IVA inclòs)

Tipus 
d’aportació

C2020-02 Barcelona Activa 
SAU SPM

Acord de col·laboració 
intramunicipal entre 
Barcelona Activa i el 
MACBA en el marc 
del programa Treball 
i Formació – Plans 
d’ocupació 2018-2019.

L’objecte del present 
acord és la col·laboració 
entre ambdues entitats 
per a la realització 
i desenvolupament 
del Programa Plans 
d’Ocupació Municipals 
2020, que implica 
la contractació de 
dues persones per al 
desenvolupament dels 
projectes.

25/05/2020 25/05/2020 – 
31/12/2020

 -   -

C2020-03 Fundació MACBA Conveni de col·laboració 
entre el MACBA i la 
Fundació MACBA per a 
l’aportació dels recursos 
econòmics per a dur a 
terme l’activitat «Escoles 
del barri: els nens i les 
nenes del barri».

L’objecte d’aquest conveni 
és l’aportació de 10.000 € 
per a dur a terme l’activitat 
«Escoles del barri: els 
nens i les nenes del barri».

05/06/2020 05/06/2020 10.000,00 € Ingrés

C2020-04 Fundació MACBA Conveni de col·laboració 
entre el MACBA i la 
Fundació MACBA per a 
l’aportació dels recursos 
econòmics per a dur 
a terme el programa 
d’accessibilitat.

La Fundació MACBA farà  
una aportació de 55.000 € 
per a dur a terme el 
programa d’accessibilitat, 
a realitzar durant l’exercici 
2020.

22/05/2020 22/05/2020 55.000,00 € Ingrés

C2020-05 Ajuntament de 
Barcelona

Conveni entre 
l’Ajuntament de Barcelona 
i el Consorci del MACBA, 
regulador dels acords per 
a l’ampliació del MACBA 
i retorn de la Capella 
de la Misericòrdia a 
l’Ajuntament.

L’objectiu del conveni 
és establir el full de 
ruta del conjunt de les 
actuacions a portar a 
terme entre les parts, 
amb la determinació d’un 
calendari ajustat, que 
faciliti l’assoliment dels 
objectius establerts en 
relació amb l’ampliació del 
MACBA i el retorn de la 
Capella de la Misericòrdia 
a l’Ajuntament de 
Barcelona.

24/02/2020 Fins a la 
finalització del 
projecte

 -   -

C2020-07 Institut de Cultura 
de Barcelona

Conveni entre l’Institut 
de Cultura de Barcelona i 
el MACBA per al Festival 
Grec 2020.

Regular la col·laboració 
entre ambdues 
institucions pel que fa a la 
programació del Festival 
Grec i concretament al 
seu programa «Grec en 
obert».

15/07/2020 15/07/2020 – 
30/10/2020

 -   -

C2020-08 Institut de Cultura 
de Barcelona

Conveni entre l’Institut 
de Cultura de Barcelona 
i el Consorci MACBA 
per al projecte «Quadern 
cultura».

Conveni entre les dues 
entitats per adherir-se 
al projecte «Quadern 
cultura».

13/08/2020 13/08/2020 – 
12/08/2024

 -   -

C2020-09 Fundació MACBA Conveni de col·laboració 
entre el MACBA i la 
Fundació MACBA per a 
l’aportació dels recursos 
econòmics per a dur a 
terme l’activitat «Projecte 
educatiu escoles».

El conveni té per objecte 
l’aportació de 20.000 € 
per a dur a terme l’activitat 
«Projecte educatiu 
escoles».

16/07/2020 16/07/2020 20.000,00 € Ingrés

C2020-10 Fundació MACBA Conveni de col·laboració 
entre el MACBA i la 
Fundació MACBA per a 
l’aportació dels recursos 
econòmics per a dur a 
terme el projecte «Tardes 
de dissabte gratuïtes al 
MACBA».

El conveni té per objecte 
l’aportació de 75.000 € 
per a dur a terme el 
projecte «Tardes de 
dissabte gratuïtes al 
MACBA».

16/07/2020 16/07/2020 75.000,00 € Ingrés
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C2020-11 Ajuntament de 
Barcelona

Pacte per a l’extinció 
de la concessió d’ús 
privatiu respecte de 
la finca de propietat 
municipal situada al carrer 
Montalegre 4.

Pacte per a l’extinció 
de la concessió d’ús 
privatiu respecte a 
la finca de propietat 
municipal situada al carrer 
Montalegre 4.

06/07/2020 06/07/2020  -   -

C2020-12 Ferrocarrils de 
la Generalitat de 
Catalunya 

Acord de col·laboració 
entre el MACBA i 
Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya 
per a la regulació dels 
espais comuns de 
comunicació i promoció.

L’objecte d’aquest acord 
és regular les condicions 
de cessió d’espais 
comuns de comunicació 
i promoció a la línia de 
tren Barcelona–Vallès, i 
a l’interior del MACBA, 
sempre en funció de 
disponibilitat i de mutu 
acord entre ambdues 
parts, en el marc de 
la promoció de la 
cultura i l’oci al territori, 
incorporant l’accés dels 
ciutadans a aquests 
esdeveniments a través 
d’un mitjà de transport 
públic sostenible, com és 
el ferrocarril.

16/12/2020 16/12/2020 – 
31/12/2020

8.470,00 € Despesa i 
ingrés

C2020-14 Fundació MACBA Conveni de col·laboració 
entre el MACBA i la 
Fundació MACBA per a 
l’aportació dels recursos 
econòmics per a dur a 
terme l’activitat «Formació 
del professorat, curs 
2020-2021».

El conveni té per objecte 
l’aportació de 40.000 € 
per a dur a terme l’activitat 
«Formació del professorat, 
curs 2020-2021».

22/10/2020 22/10/2020 40.000,00 € Ingrés

C2020-16 Institut de Cultura 
de Barcelona

Conveni de col·laboració 
entre l’Institut de Cultura 
de Barcelona i el Consorci 
MACBA per a impulsar 
una línia de suport a la 
creació artística de la 
ciutat.

L’objecte del present 
conveni és regular els 
termes de la col·laboració 
entre l’ICUB i el MACBA 
per tal d’impulsar una 
línia de suport a la creació 
artística que enriqueixi els 
fons dels museus públics 
de la ciutat i que ha de 
servir per donar suport al 
teixit cultural.

21/12/2020 21/12/2020 – 
31/12/2021

 -   -

C2020-17 Fundació TMB Conveni de prestacions 
mútues entre el MACBA 
i la Fundació TMB per a 
la realització conjunta 
d’accions de divulgació i 
promoció del MACBA.

L’objecte d’aquest conveni 
és regular amb caràcter 
general el marc de 
relacions entre el MACBA 
i la Fundació TMB, 
mitjançant la realització 
d’accions conjuntes de 
divulgació i promoció del 
patrimoni i les activitats 
del MACBA, així com la 
dinamització de la xarxa 
de transports de TMB 
mitjançant mostres i 
intervencions artístiques 
de qualitat.

16/12/2020 16/12/2020 – 
31/12/2020

107.992,50 € Despesa i 
ingrés

C2020-18 Barcelona Activa 
SAU SPM

Acord de col·laboració 
intramunicipal entre 
Barcelona activa i el 
MACBA en el marc 
del Programa Treball i 
Formació (SOC – Treball  
i formació covid-19).

L’objecte del present 
acord és la col·laboració 
per a la realització 
i desenvolupament 
del Programa Treball i 
Formació covid-19, que 
implica la contractació 
de dues persones per al 
desenvolupament dels 
projectes.

11/11/2020 Fins a la 
finalització del 
programa

 -   -

MOD_
C2019-21

Museu de Arte de 
São Paulo Assis 
Chateaubriand 
de Brasil, Museo 
Jumex de Ciutat 
de Mèxic, Solomon 
R. Guggenheim 
Museum de Nova 
York i Tate Modern 
de Londres

Modificació del conveni 
de col·laboració entre 
el MACBA, el Museu de 
Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand, el Museo 
Jumex, el Solomon R. 
Guggenheim Museum 
i la Tate Modern per a 
l’organització conjunta 
d’una exposició de  
l’artista Gego.

Acord de cancel·lació 
del conveni així com 
del repartiment a parts 
iguals de les despeses 
derivades, com a 
conseqüència de la 
cancel·lació a causa de 
la covid-19 de l’exposició 
itinerant Gego prevista en 
el conveni original.

26/10/2020 26/10/2020 67.564,37 € Despesa
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PRÀCTIQUES PROFESSIONALS PER A ESTUDIANTS

Concepte Objecte Data de 
formalització

Durada Aportació 
econòmica

Conveni de cooperació educativa 
de pràctiques acadèmiques 
externes dels estudiants de la 
Facultat de Filologia i Comunicació 
de la Universitat de Barcelona i el 
Consorci Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona.

Establir un conveni marc per 
a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes 
d’estudiants.

16/01/2020 16/01/2020 – 
16/01/2024

No

Conveni de cooperació educativa 
de pràctiques acadèmiques 
externes dels estudiants de la 
Facultat d’Economia i Empresa 
de la Universitat de Barcelona i el 
Consorci Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona.

Establir un conveni marc per 
a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes 
d'estudiants.

22/07/2020 15/09/2020 – 
15/09/2021

No

Conveni de cooperació educativa de 
pràctiques acadèmiques externes 
dels estudiants de l’Escuela de 
Empresa i el Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona.

Establir un conveni marc per 
a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes 
d'estudiants.

29/07/2020 07/09/2020 – 
06/09/2021

No

Conveni de cooperació educativa de 
pràctiques acadèmiques externes 
dels estudiants de la Facultat 
d’Informació i Mitjans Audiovisuals 
de la Universitat de Barcelona i el 
Consorci Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona.

Establir un conveni marc per 
a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes 
d'estudiants.

22/09/2020 22/09/2020 – 
21/09/2024

No

Conveni de cooperació educativa de 
pràctiques acadèmiques externes 
dels estudiants de la Universitat 
Politècnica de Barcelona i el 
Consorci Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona.

Establir un conveni marc per 
a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes 
d'estudiants.

06/11/2020 06/11/2020 – 
05/11/2024

No 
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Edició i correcció: Ana Jiménez Jorquera
Disseny gràfic: Ivo Alvarez Disseny

Editor
MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona

© de l’edició: MACBA Museu d’Art Contemporani  
de Barcelona, 2021

© dels textos: els autors

© de les obres: els artistes; Ignasi Aballí; Consuelo 
Bautista; Tony Cokes; Country Women; Family Dog 
Productions; Fundación Gego, Caracas; Keith Haring 
Foundation; Fina Miralles; Naeem Mohaiemen; Pilar 
Oteiza, A+V Agencia de Creadores Visuales; Francesc 
Ruiz; The Book Publishing Company, Summertown, TN, 
1974; George Brecht, Jon Mikel Euba, Soledad Sevilla, 
Takis, VEGAP, Barcelona

© de les fotografies: AnaMas Projects (p.46); Eduardo 
Ortega (p. 49); Filmoteca Española (p. 37); Francesc 
Ruiz (p. 41); Fundació ”la Caixa” (p. 53); Imma Pla (p. 
120); MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(p. 1, 7,13, 17, 23, 25, 32, 36, 38, 41, 46, 49, 56, 58, 61, 
69, 71, 74-76, 79-80, 82, 84, 87-88, 90, 93-94, 96-98, 
101, 103-104, 107-109, 112-113, 117-118, 122, 125, 
130, 135, 142, 147-148, 162, 169, 174, 179); Studio 
Motu (p.111); Yoana Miguel (p. 78)

Fotografies: Col·lecció MACBA. Centre d’Estudis  
i Documentació. Fons Històric MACBA

S’han fet totes les gestions possibles per identificar els 
propietaris dels drets d’autor. Qualsevol error o omissió 
accidental, que s’haurà de notificar per escrit a l’editor, 
es corregirà en edicions posteriors.

Tots els drets reservats

Imatge de la coberta: 25è aniversari del MACBA, 2020 
Foto: Miquel Coll

http://ivodisseny.com
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«Al meu parer les obres  
no donen respostes;  

jo mai he sabut fer-ho. 
Sempre plantegen  

una pregunta.»
— Dara Birnbaum
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