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ARTS EN VIU

Dijous 12/5  19 h  Activació
Sonem amb Verraco

11, 12 i 13/5 17 h
Festival Acento

EDUCACIÓ

Els dijous a la tarda  Tallers 

Els nens i les nenes del barri

De l’11 al 15/7  D’11 a 13 h  Professorat. Curs

Narcises insubmises. Assaltem els espais   
de representació

De l’11 al 14/7  18 h  Professorat. Espai d'experimentació  

Entre l’acció i l’objecte. Laboratori d'artistes

EN FAMÍLIA  

P E R  A T O T E S L E S E DAT S

Dissabtes 2/4, 7/5 i 4/6  11 h  Taller
Flatus Vocis

2 –  5  A N Y S
Dissabtes 9 i 30/4; 7/5  11 h Taller

Les illes de l’Oto

JOVES

AMICS

Calendari

COL·LECCIÓ, EXPOSICIONS I 
VISITES   

Divendres, dissabtes i diumenges
Visites a les exposicions en curs

14 i 18/5   
Nit i Dia dels Museus

Publicacions

PENSAMENT I DEBAT
 
Parlem de... 
Dijous 21 i 28/4; 5/5  18.30 h  Converses   

Parlem de Teresa Lanceta

Dijous 7/4  18.30 h  Conversa inaugural

Teresa Lanceta, Nuria Enguita i   
Laura Vallés Vílchez

Divendres  20/5  19 h  Cloenda

Find your Place in Space

1 i 2/6  18 h  Seminari 
Mirar de reüll. L’acte de teixir i les seves 
polítiques

Del 10 al 16/6; i del 10/6 al 10/7  Trobada   
Arxius possibles 

Coautories amb Teresa Lanceta

Dissabte 30/4  18 i 19 h  Activació  

El círculo y la flor

Dissabte 14/5  21 h Nit flamenca 
Subir y bajar escaleras. Sobre el trabajo de 
Teresa Lanceta como escritura

Dimecres 18/5  19 h Conversa 
Trabajo de estudio

Projecte 
Els oficis del Raval

Divendres 1 i 29/4  19 h  Cicle  

El que pot un llibre

Dimecres 6/4 i 15/6  19 h  Xerrades  

La Cuina oberta

4

18

36

40

42

44

34

Programa subjecte a canvis en funció de 
les restriccions sanitàries vigents. Més 
informació a macba.cat. 

Els dijous  D’11 a 14 h  Grup de treball  
La Cuina

Trobades internes  Grup de treball  
RWM

Els dijous al matí  Grup de treball  
«Tenia coses adormides…»

Els dilluns a la tarda  Grup de treball  
Metzineres amb art

https://www.macba.cat/ca
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02  Àngels Ribé. 3 punts 2, 1972. Fotografia a les sals de plata. 2 elements: 
60,8 x 66,3 cm c/u. Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. Obra adquirida 
gràcies a Dinath de Grandi de Grijalbo. © Àngels Ribé. Fotògraf: Rocco Ricci

01 Vista detall de les sales de l’exposició Teresa Lanceta. Teixir com a codi 
obert.  Foto: Miquel Coll, 2022

Col·lecció

02

La Col·lecció MACBA mostra un recorregut per 
l’art dels segles xx i xxi a través d’una àmplia 
tria d’obres que t'acompanyen  en un viatge 
cronològic des de l’any 1929 fins avui, explicat 
des de Barcelona i el seu context immediat. 
El 1929 la ciutat va acollir l’Exposició 
Internacional de Barcelona, que la va 
projectar al món. Des de llavors, nou dècades 
de modernitat han cosit art i ciutat fins als 
nostres dies. Quin va ser l’art de la República? 
Com es va articular la modernitat durant el 
franquisme? Què van portar les revolucions 
del 1968? Quins són els secrets del pop?  
I els feminismes? Quines han estat les  
derives socials del capitalisme global?   
A quins reptes s’enfronta el segle xxi? 

T’ho expliquem en una exposició àgil 
que mostra la pluralitat d’encaixos de la 
Col·lecció i l’enorme capacitat de l’art 
per donar respostes. A partir de l’àmbit 
dedicat als anys vuitanta, hi trobaràs obres 
procedents de la Col·lecció de Rafael Tous 
que, ja integrades a la Col·lecció MACBA, 
completen el recorregut. 
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Recentment incorporada al MACBA, la 
Col·lecció Rafael Tous és el retrat d’un moment 
i d’unes pràctiques artístiques concretes. Una 
col·lecció iniciada als anys setanta, quan Rafael 
Tous va apostar per adquirir, en temps real, un 
art profundament renovador. Amb els anys, 
aquesta iniciativa personal va donar lloc a una 
destacada col·lecció d’art conceptual que es 
presenta ara al MACBA.

A partir de les obres reunides per Tous, es 
mostra un recorregut per les pràctiques 
conceptuals a Catalunya dels anys setanta 
i vuitanta que, en el context de la Col·lecció 
MACBA, ens ha de permetre en un futur 
proper obrir noves lectures sobre aquest 
període i les seves hibridacions amb 
contextos més amplis. Unes actituds i una 
generació aplegades en espais alternatius 
tant a Barcelona com a Lleida, Sabadell, 
Bellaterra o Banyoles, entre d’altres punts 
del país. Cal destacar l’espai Metrònom de 
Barcelona, creat i programat pel mateix Rafael 
Tous, que va fer possible la producció de grans 
instal·lacions artístiques.

Comissariat: Antònia Maria Perelló   
i Claudia Segura

Vista detall de les sales de l’exposició En temps real. La Col·lecció Rafael 
Tous d’art conceptual. Foto: Miquel Coll, 2021
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Una proposta d’exposició expandida que 
mira al passat de certes formes d’autoedició 
col·lectives i experimentals, amb la finalitat 
d’atendre les urgències del present entorn 
de l’autogestió dels recursos i l’emergència 
climàtica. 

La investigació parteix de l’impacte de 
l’arquitecte, inventor i utopista Buckminster 
Fuller sobre les formes alternatives d’habitar 
l’espai des de les premisses del «fes-ho-
tu-mateix» i el «més-amb-menys», i de 
publicacions com Whole Earth Catalog o New 
Woman’s Survival Catalog, dos repertoris de 
recursos alternatius generadors de xarxes 
de col·laboració autogestiva ecològiques 
i feministes. També es fixa en projectes 
comunitaris com Drop City, The Farm o 
Christiania i en l’ús de la música ambient i els 
sintetitzadors en meditacions sonores per al 
canvi de consciència. Es tracta d’una mirada 
a l’ús recurrent de les publicacions gràfiques 
i sonores com a estructures lleugeres i 
resistents en un món d’obsolescències i 
virtualitats.

Comissariat: Magui Dávila i Maite Muñoz

Exposició oberta al públic a la planta baixa del CED MACBA. 
De dilluns a divendres, de 10 a 19.30 h. Festius i caps de 
setmana, obert en horari del museu. Gratuïta.
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L’acte de teixir és per a Teresa Lanceta 
(Barcelona, 1951) una activació crítica de 
la imaginació que va més enllà dels límits 
materials. Proporciona a l’artista un codi 
primigeni i universal capaç de traspassar 
fronteres físiques, temporals i culturals. 

Teixir com a codi obert presenta el treball de 
Lanceta a través d'una àmplia selecció de 
tapissos, teixits i teles, però també dibuixos, 
fotografies i pel·lícules, que tramen una 
complexa proposta narrativa duta a terme en 
diàleg amb una sèrie de còmplices creadors 
com ara Pedro G. Romero, Olga Diego, Leire 
Vergara, Nicolas Malevé, Xabier Salaberria 
o Virginia García del Pino. Conjuntament 
transcendeixen la materialitat de l'obra i 
s'endinsen en la seva capacitat performativa 
i relacional. De l’Atles Mitjà al Raval, l'univers 
particular de l'artista es desplega a través 
d'un recorregut visual, sonor i hàptic que ens 
recorda que l’«altre» és sempre plural.   
El treball de Lanceta és un treball memorable: 
el seu potencial crític resideix en la capacitat 
per construir memòria.

Una coproducció del MACBA i l'IVAM.

Comissariat: Nuria Enguita i Laura Vallés 
Vílchez

Nova
exposició

Vista detall de les sales de l’exposició Teresa Lanceta. Teixir com a codi 
obert.  Foto: Miquel Coll, 2022
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Durant més de dos segles, els mitjans 
impresos han estat un espai que s’ha adaptat 
a experiències diverses. Sismografia de les 
lluites és el resultat d’un projecte de recerca 
a llarg termini que aplega en una presentació 
audiovisual prop de vuit-centes revistes i 
publicacions periòdiques crítiques i culturals 
no europees –entre d’altres, de la diàspora 
africana, índia, caribenya, asiàtica i  
sud-americana. Totes es van produir seguint 
l’estela dels moviments revolucionaris des 
de finals del segle XVIII fins al 1989 i donen 
veu a la resistència crítica de pobles que han 
patit el colonialisme, l’esclavitud, l’apartheid i 
el genocidi. També s’hi inclouen publicacions 
d’altres pobles que han viscut dictadures 
violentes, així com brutals revoltes polítiques 
i culturals. Nascudes d’un sentit d’urgència 
en resposta al colonialisme, aquestes 
publicacions han apuntalat ambicions i 
projectes crítics, polítics, estètics, poètics  
i literaris.

Comissariat: Zahia Rahmani 

Exposició oberta al públic a la planta baixa del CED MACBA. 
De dilluns a divendres, de 10 a 19.30 h. Festius i caps de 
setmana, obert en horari del museu. Gratuïta.

«Conjunció de factors» és el terme que es 
fa servir habitualment per descriure com els 
fenòmens no es produeixen per una única 
causa, sinó per la interacció imprevisible entre 
diversos actors i forces. El treball de Cinthia 
Marcelle (Belo Horizonte, Brasil, 1974) posa 
de manifest la possibilitat de buscar un nou 
reordenament que generi formes de relació 
inesperades. 

L’exposició Cinthia Marcelle. Una conjunció 
de factors aplega obres produïdes des de 
principis de la dècada del 2000 i posa èmfasi 
en la preocupació constant de Marcelle per 
la dinàmica de la col·lectivitat i la poètica  
de l’acumulació, la multiplicació i  
la repetició. La seva pràctica artística ha 
assolit reconeixement internacional per la 
seva obra fílmica, de gran impacte visual, i les 
seves poderoses instal·lacions a gran escala 
realitzades en col·laboració amb persones 
de grups o comunitats preexistents, com 
pagesos, activistes, obrers o treballadors 
industrials, músics i personal dels museus.

Comissariat: Isobel Whitelegg

Nova
exposició

Cinthia Marcelle, Fonte 193, 2007. Vídeo, color, so, 5 min 40 s

Properament
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V I S I T E S  A  L E S  E X P O S I C I O N S  

Dirigides per artistes i investigadors, 
aquestes visites us permetran conèixer en 
profunditat el contingut de les exposicions i 
de la mostra permanent de la Col·lecció. Una 
bona oportunitat per descobrir i entrar en 
diàleg amb les propostes dels artistes i de les 
seves obres.

En temps real. La Col·lecció Rafael 
Tous d’art conceptual
Divendres, a les 18 h
A càrrec de pli-é collective, grup de recerca i 
curadoria format per Eva Paià, Marina Ribot 
Pallicer i Angelica Tognetti.

Col·lecció MACBA
Dissabtes, a les 18 h
A càrrec d’Avalancha, col·lectiu d'investigació 
artística i educativa, actualment format per 
blanca arias, Elena Blesa Cábez, María 
Bendito, Loli Acebal i Víctor Ramírez Tur.

Teresa Lanceta.   
Teixir com a codi obert
Diumenges, a les 12 h
A càrrec de pli-é collective, grup de recerca i 
curadoria format per Eva Paià, Marina Ribot 
Pallicer i Angelica Tognetti.

Visites en català o castellà. Consulteu-ne el 
programa específic a macba.cat.

Incloses en el preu de l’entrada. Dissabtes a la 
tarda, gratuïtes gràcies a UNIQLO.

Per concertar visites de grup, podeu trucar 
al 93 412 14 13  o bé escriure a 
educacio@macba.cat.

A M F I T R I O N S

Converses per a grups i activació de 
l’exposició Teresa Lanceta. Teixir com a codi 
obert. A càrrec de l’alumnat de l’IES Miquel 
Tarradell, en el marc d’Els oficis del Raval, 
projecte en col·laboració amb Teresa Lanceta 
i Nicolas Malevé.

V I S I T E S  A C C E S S I B L E S

 Accessibilitat auditiva
Podeu sol·licitar interpretació en llengua de 
signes en qualsevol de les visites comentades. 
Consulteu horaris i exposicions a macba.cat. 
Cal sol·licitar el servei amb 48 hores 
d’antelació.

 Disposem de bucles magnètics 
individuals  (sol·liciteu-los a recepció).

 Accessibilitat visual
Podeu sol·licitar recursos d’accessibilitat 
visual en les visites comentades a 
la Col·lecció. Consulteu-nos sobre 
accessibilitat visual per a visites comentades 
a d’altres exposicions.

Més informació sobre els serveis 
d’accessibilitat del MACBA al 93 412 14 13 o 
educacio@macba.cat.
macba.cat/ca/accessibilitat

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/exposicions/accio-historia-provisional-dels-90
mailto:educacio%40macba.cat?subject=
https://www.macba.cat/ca
mailto:educacio%40macba.cat?subject=
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/accessibilitat


NIT I  DIA DELS MUSEUS 2022 17PROGRAMA ABRIL – JUNY 2022

J O R N A D E S  D E  P O R T E S  O B E R T E S

Nit i Dia dels Museus
Dissabte 14 de maig, de 18 a 01 h, i 
dimecres 18 de maig, d’11 a 19.30 h

Vine a celebrar amb nosaltres la Nit més 
flamenca de l’any amb Subir y bajar escaleras. 
Sobre el trabajo de Teresa Lanceta como 
escritura, proposta de Pedro G. Romero i 
Teresa Lanceta amb les bailaoras Javiera de la 
Fuente, Fuensanta «La Moneta» i Ana Morales, 
amb motiu de la Nit dels Museus, dissabte 
14 de maig a les 21 h. A més, el MACBA Bar 
estarà obert fins a la una de la matinada.

Dimecres 18 de maig, Dia Internacional 
dels Museus, a les 19 h, Teresa Lanceta i 
Leire Vergara reflexionaran entorn de Trabajo 
de estudio, un projecte en coautoria sobre 
els mecanismes de construcció d'històries 
personals i col·lectives, de sociologia, 
d'antropologia i d'art. També serà una jornada 
de portes obertes durant tot el dia, ocasió 
ideal per visitar les exposicions Teresa 
Lanceta. Teixir com a codi obert, En temps real. 
La Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual, la 
Col·lecció MACBA i Manuals de reparacions i 
sons còsmics. 

I del 14 al 18 de maig, en horari habitual, 
tindrà lloc la ja tradicional venda especial 
MACBA BOOKS, que ofereix una selecció 
de llibres del MACBA a un preu únic de 6 € a la 
MACBA Store Laie. 

INFO Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat. 
Aforament limitat.

A P P  M A C B A

Vols saber-ne més sobre les obres i els 
artistes? Gaudeix de les audioguies de 
la mostra permanent i de les exposicions 
temporals amb la nostra app i navega pel 
museu sense perdre-te’n ni un sol detall. 
Gratuïta. 
Disponible per a iOS i Android.
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Per a Teresa Lanceta, teixir és treballar 
amb un codi de caràcter universal 
que va aixecant acta de múltiples 
esdevenirs, desenvolupant idees, 
incorporant relats, marcant estats 
d’ànim, possibilitant temps íntims 
i temps col·lectius. La publicació 
Teixir com a codi obert reuneix tota la 
trajectòria de l’artista i inclou una 
àmplia selecció dels seus tapissos, 
teles, pintures, dibuixos, escrits, vídeos 
i projectes compartits en el que és 
la més completa aproximació al seu 
treball fins ara. 

«La tàctica és acariciar el moment: 
convertir l’esquerda en discussió 
verbal, gestual, multicanal, enfonsar-
hi les visions» es llegeix en el poema-
deriva de Gabriel Ventura, que 
acompanya amb el seu text l’obra 
dels diversos artistes participants 
en l’exposició Apunts per a un incendi 
dels ulls, dins la publicació Passió i 
cartografia per a un incendi dels ulls. 

Teresa Lanceta.   
Teixir com a codi obert 

Passió i cartografia  
per a un incendi   
dels ulls

P U B L I C A C I O N S

Fotos: Gemma Planell, 2022
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C O N V E R S E S

Parlem de...   
Aquest programa genera espais de debat, 
a partir de les exposicions del museu, entre 
diferents agents i artistes de la ciutat i el 
públic que ens visita. És un espai de trobada 
que entén les exposicions com a poderosos 
dispositius activadors de la imaginació 
i generadors de discursos que sovint 
excedeixen les lectures previstes per la 
institució i l’equip curatorial. 

Parlem de Teresa Lanceta

El Raval està intrínsecament relacionat amb 
la vida i la producció artística de Teresa 
Lanceta i, com a part inseparable de la seva 
obra, pren la paraula a través de persones 
arrelades al barri i que hi estan implicades 
socialment i professionalment. 

Programa 
Dj. 21/4 Francesc Royuela i Clara Castelltort, 
docents de l’IES Miquel Tarradell.

Dj. 28/4 Juan Alberto Pérez Díez, director 
del Secretariat de Pastoral Gitana de 
l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Dj. 5/5 Mercè Amor i Fàtima Ahmed, 
Associació Intercultural Diàlegs de Dona. 

INFO  A les 18.30 h. Sales de l’exposició. 
Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat. 

03  Olga Diego i Teresa Lanceta, El círculo y la flor, 2021. © Teresa Lanceta, 
VEGAP, Barcelona, 2022. 

C O N V E R S A I N AU G U R A L

Teresa Lanceta, Nuria 
Enguita i Laura Vallés 
Vílchez
Amb motiu de la inauguració de l’exposició 
Teresa Lanceta. Teixir com a codi obert, 
l’artista i les comissàries de la mostra 
conversaran sobre l’acte de teixir com a mitjà 
d’expressió artística i sobre el sentit de la 
creació col·lectiva, trets distintius de l’obra 
de Lanceta des de l’inici de la seva producció 
als anys setanta, fins a l’actualitat. 

INFO  Dijous 7 d’abril, a les 18.30 h. Auditori 
Meier. Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat. 

C LO E N DA

Find your Place in Space
Trobada sònica amb Félicia Atkinson, Magui 
Dávila, Maite Muñoz i Natalia Piñuel. 

Jornada de cloenda de l’exposició Manuals 
de reparacions i sons còsmics, en la qual 
ens acompanyaran les seves comissàries, 
Magui Dávila i Maite Muñoz. Aquesta trobada 
proposa una escapada sònica de la Terra amb 
la poeta i compositora Félicia Atkinson i la 
reescriptura de la música electrònica des de la 
perspectiva de gènere i identitats no binàries 
de Natalia Piñuel.

INFO Divendres 20 de maig, a les 19 h. Auditori 
Meier. Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat. 
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S E M I N A R I

Mirar de reüll. L’acte de 
teixir i les seves polítiques
Un espai de diàleg, poesia i pensament sobre 
les habilitats socials, espacials i temporals 
que emergeixen de l’acte de teixir com a codi 
obert. En aquest seminari, el treball de Teresa 
Lanceta funciona com un vèrtex des del qual 
aproximar-se a les polítiques del tèxtil. 

El títol fa referència a «Oblicuas calles», 
un dels escrits en què l’artista aborda els 
codis dels cossos migrants que habiten el 
barri del Raval. Mirar de reüll, mirar esbiaixat 
pels carrers oblics d’un lloc travessat per la 
turistificació i la contradicció, constitueix 
un codi de suspicàcia i respecte mutu. Les 
ètiques ecològiques i socials a les quals sovint 
responen els teixits posen de manifest que 
l’acte de teixir és una experiència política 
capaç de transmetre, dissentir i subvertir 
expectatives de vida.

Amb la participació de Teresa Lanceta, 
Natasha Ginwala, Bonaventure Ndikung, 
Grant Watson, Luz Pichel, Iniciativa Sexual 
Femenina, y les comissàries de l’exposició 
Teresa Lanceta. Teixir com a codi obert Nuria 
Enguita i Laura Vallés Vílchez. 

INFO Dimecres 1 i dijous 2 de juny,  
a les 18 h. Auditori Meier. Gratuït. Inscripció 
prèvia a macba.cat. Amb traducció simultània. 

T R O B A DA

Arxius possibles 
Com a part del projecte Arxius possibles, el 
museu uneix forces amb diverses institucions 
i agents de la ciutat per acollir una cimera 
dedicada als arxius en el marc d’ISEA2022, 
la 27a edició del Simposi Internacional d’Art 
Electrònic, que se celebrarà a Barcelona 
del 10 al 16 de juny. Es tracta d’un dels 
esdeveniments més rellevants a escala 
internacional dedicats a la cruïlla de camins 
entre art, disseny, ciència, tecnologia i 
societat.

La Second Summit on New Media Art 
Archiving tindrà lloc al MACBA els dies 10 
i 11 de juny. A més, durant tot el simposi  
(10-16 juny) la sala d’exposicions del Convent 
oferirà un laboratori-espai relacional on es 
faran sessions de treball i presentacions  
de projectes. També serà un espai per  
estar-hi, pensar i compartir, obert a iniciatives 
ciutadanes com els Arxius Oberts de Cultura 
Viva (Ajuntament de Barcelona) i amb una 
especial atenció als projectes de memòria 
(oral, audiovisual, etc.) del barri del Raval. 

Paral·lelament, del 10 de juny al 10 de juliol, 
la Capella MACBA oferirà un espai de 
consulta lliure de diversos arxius i repositoris, 
començant pel Repositori Digital del MACBA, 
així com un programa de projeccions.

ISEA2022 està impulsat per la UOC en 
col·laboració amb el CCCB, l’Arts Santa 
Mònica, la NewArtFoundation, Hac Te, el 
MACBA, l’Ajuntament de Barcelona i el 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

INFO Del 10 al 16 de juny, a l’auditori i sala 
d’exposicions del Convent. I del 10 de juny 
al 10 de juliol a la Capella MACBA. Gratuït. 
Aforament limitat.
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C OAU T O R I E S A M B T E R E S A L A N C E TA

El treball de Teresa Lanceta destaca el valor 
del que és col·lectiu. Per això s’estén cap als 
altres mitjançant invitacions, col·laboracions 
i complicitats, com en les propostes d’autoria 
compartida que figuren tot seguit.

El círculo y la flor
Activació a càrrec de les artistes Teresa 
Lanceta i Olga Diego.

En una caixa de fusta provinent del Brasil 
s’hi ha creat un teatret, El círculo y la flor. Les 
dues artistes activaran aquest artefacte-
teatret en una trobada performativa. Veus que 
donaran vida i narració als personatges, amb 
un moviment dels articulats que possibilita el 
ball, la mort, l’amor o el viatge.  

INFO Dissabte 30 d’abril, a les 18 h y 19 h (dos 
passis de 30 min). Sales de l’exposició. Gratuït 
gràcies a UNIQLO. Aforament limitat.

Subir y bajar escaleras. 
Sobre el trabajo de Teresa 
Lanceta como escritura
Proposta de Pedro G. Romero i Teresa 
Lanceta amb motiu de la Nit dels Museus. 

En el treball de Teresa Lanceta hi pesa una 
forma determinada d’escriure. No ens referim 
només als seus textos meravellosos, sinó a 
la tensió entre esdeveniment i text que hi ha 
en el seu gest, en la manera de fer, en el teixit 
mateix. Aquesta lectura de Pedro G. Romero, 
amb les bailaoras, és com un subratllat que 
visibilitza el que hi ha d’escriptura en els 
teixits, teles i tèxtils de Lanceta.

Bailaoras: Javiera de la Fuente, Fuensanta 
«La Moneta» i Ana Morales.

INFO Dissabte 14 de maig, a les 21 h. Atri del 
museu. Entrada lliure. Aforament limitat.

Trabajo de estudio
Conversa entre Teresa Lanceta i Leire 
Vergara.

Des del 28 de novembre de 2019 fins a l’agost 
de 2021, Leire Vergara i Teresa Lanceta han 
fet reunions periòdiques online que han 
enregistrat, transcrit i traslladat a l’espai 
expositiu. A cada trobada aporten objectes 
que permeten desenvolupar una reflexió a 
partir d’una data i un context determinats, 
mecanismes de construcció d’històries 
personals i col·lectives, de sociologia, 
d’antropologia i d’art.

INFO Dimecres 18 de maig, a les 19 h. Atri del 
museu. Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat.

Els oficis del Raval
Aquest projecte ha creat una relació estable 
i de llarga durada durant tres cursos escolars 
entre dos grups-classe de l’IES Miquel 
Tarradell del Raval, els artistes Teresa Lanceta 
i Nicolas Malevé i el departament d’Educació 
del MACBA. Els oficis del Raval es pot veure 
a l’última sala de l’exposició Teresa Lanceta. 
Teixir com a codi obert, i els alumnes que hi 
han participat seran Amfitrions de diferents 
grups als quals explicaran el projecte. 

A càrrec de Teresa Lanceta, artista; Nicolas 
Malevé, artista; Francesc Royuela, Clara 
Castelltort i Elena Méndiz, docents de l’IES 
Miquel Tarradell; Isaac Sanjuan, coordinador 
d’Educació del MACBA; i Pablo Martínez (fins 
al juliol de 2021).
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C I C L E

El que pot un llibre
Trobades mensuals amb artistes, editors i 
persones del context artístic per reflexionar 
sobre la pràctica artística de fer llibres. 
Parlarem de comunitat, dissidència, 
situacionisme, performativitat, immaterialitat, 
lectura, distribució, traducció, economies, 
construccions i afectes. Perquè de fet, fins 
ara, ningú ha determinat el que pot un llibre.

Programa

Dv. 1/4 Oliver Mancebo i Marta Postigo, editors 
del projecte Mancebía Postigo.

Dv. 29/4  Antoni Muntadas, artista. 

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

INFO  A les 19 h. Auditori Meier. Gratuït. 
Inscripció prèvia a macba.cat.  

X E R R A D E S

La Cuina oberta  

La Cuina del MACBA és una cuina situada en 
el context de la crisi ecosocial. En el seu tercer 
any de funcionament, les participants es 
reafirmen en la importància de «sentipensar» 
una cuina ecofeminista i estan especialment 
interessades en els sabers de persones, 
projectes i experiències que treballen entorn 
del coneixement desplaçat en relació amb la 
sobirania alimentària. 

Aquest any obrim La Cuina del MACBA i 
convidem artistes, pensadores i col·lectius 
especialitzats a reflexionar amb nosaltres i 
amb tothom que comparteixi les mateixes 
inquietuds.

Programa

Dc. 6/4  Las cocinas de Gaza i La cocina situada. 
Amb Laila El-Haddad, escriptora y periodista; 
Maggie Schmitt, traductora, i Marina 
Monsonís, artista.

Dc. 15/6  Ecofeminisme al plat. Amb Yayo 
Herrero, consultora, investigadora i 
professora, i Marina Monsonís, artista.

INFO  A les 19 h. Auditori Convent i auditori 
Meier. Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat. 

Aquesta activitat forma part d’Education from 
Below, un projecte amb el suport del programa 
Europa Creativa de la Unió Europea.
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La Cuina
És un espai de trobada i autoformació per 
compartir coneixements i experiències 
al voltant de la cuina i reflexionar sobre el 
context de crisi alimentària actual. Mitjançant 
l’intercanvi de sabers entre les participants es 
va desenvolupant un coneixement col·lectiu i 
sense jerarquies. Les respostes a què volem 
aprendre i què volem ensenyar articulen el 
contingut de les sessions. Des del present 
i abordant els reptes de futur es revisa la 
tradició, aprofitant la saviesa que conté 
el fons de cada recepta; però el hackeig i 
l’experimentació també formen part de la 
nostra pràctica.

A càrrec de Marina Monsonís, artista, amb 
l’acompanyament de Yolanda Nicolás, 
coordinadora de Programes Públics.

INFO Els dijous, d’11 a 14 h. Gratuït.Inscripció 
prèvia a macba.cat. Es fan sessions per 
explicar el projecte. Per a més informació, 
contacteu amb ynicolas@macba.cat.

Aquesta activitat forma part d’Education from 
Below, un projecte amb el suport del programa 
Europa Creativa de la Unió Europea.

G R U P D E  T R E B A L L

RWM
Sorgit l’any 2016 com una senzilla proposta 
a l’equip més proper del projecte RWM per 
passar temps junts, es va plantejar com una 
trobada mensual per cuinar i coincidir una 
estona. I abans, durant i després, compartir 
manies i metodologies, pensar en veu alta 
i ensenyar-se mútuament. Després el grup 
va començar a pensar col·lectivament i 
políticament en l’edició sonora –què, qui, 
com i per què fem servir les tisores– i a 
imaginar llibreries de so pròpies com a eines 
d’aprenentatge distribuït a partir del que tenim 
a l’abast. En aquest trimestre, els projectes 
que ens uneixen són la residència artística a 
Phonos/UPF i una nova residència a Wysings 
Art Centre (UK).

Els membres del Grup de treball acostumen 
a ser: Loli Acebal, Ricardo Cárdenas, André 
Chêdas, Antonio Gagliano, Roc Jiménez de 
Cisneros, Verónica Lahitte, Violeta Ospina, 
Tiago Pina, Quim Pujol, Anna Ramos, Txe 
Roimeser, Matías Rossi, Núria Rodríguez, 
Anna Irina Russell i Albert Tarrats.

INFO Trobades internes. Per a més informació, 
contacteu amb aramos@macba.cat.

Aquesta activitat forma part d’Education from 
Below, un projecte amb el suport del programa 
Europa Creativa de la Unió Europea.

mailto:yjolis%40macba.cat?subject=
mailto:aramos%40macba.cat.?subject=
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«Tenia coses adormides…»
Durant tot el curs, aquest grup conformat 
per persones del Servei de Rehabilitació 
Comunitària de Ciutat Vella du a terme un 
treball al voltant de la programació expositiva 
del MACBA endinsant-se en les exposicions 
i «posant-les en pràctica», a partir d’itineraris 
i interessos particulars però que es generen 
conjuntament. Aquest any, després d’indagar 
sobre l’exposició Teresa Lanceta. Teixir com 
a codi obert, el grup acollirà visitants d’altres 
centres i entitats per convidar-los a descobrir el 
museu i aquesta artista d’una manera especial.

INFO Els dijous al matí. Aula 1 i sales 
d’exposició. El grup està tancat. Conformat 
per persones del Servei de Rehabilitació 
Comunitària (SRC) de Ciutat Vella.

G R U P D E  T R E B A L L

Metzineres amb art
Des de principis del 2020 hem establert una 
relació de col·laboració i un procés de treball 
compartit amb el col·lectiu Metzineres, veïnes 
del barri del Raval. Metzineres és un entorn 
d’aixopluc per a dones que usen drogues 
i sobreviuen a situacions de vulnerabilitat 
i violència, i també és el primer programa 
integral exclusiu per a dones i persones de 
gènere dissident a Catalunya. 

La primera proposta ha estat la creació del 
MetziFanzine –del qual ja n’hem editat quatre 
exemplars diferents–, on el col·lectiu desplega 
la seva creativitat i les seves veus sobre temes 
que els preocupen i afecten en el seu dia a dia.

INFO  Els dilluns a la tarda. Aula 0. El grup 
està tancat. A càrrec de Yolanda Jolis, 
coordinadora d’Educació i educadora.
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Sonem amb Verraco
Darrera activació sonora de l’exposició 
Manuals de reparacions i sons còsmics a 
càrrec de Verraco, exponent colombià del 
braindance llatinoamericà. Verraco amplifica 
els artistes llatins i s’expandeix cap a una 
filosofia anomenada futurisme mestís, en la 
qual convergeixen el techno, el llegat del sud-
est britànic i els ritmes tradicionals del seu 
país.

INFO Dijous 12 de maig, a les 19 h. Auditori 
Convent. Gratuït. Inscripció prèvia a  
macba.cat.

Festival Acento
Nova edició del festival vinculat a Artistes 
en residència, la convocatòria compartida 
de La Casa Encendida i el MACBA. Durant 
tres jornades es presentaran els artistes i 
projectes de l’edició 2021-2022: Blanca Ulloa 
amb Pluma de abanico torbellino; Raquel G. 
Ibañez + Ylia amb How to disappear; Renan 
Araujo i Julia Coelho amb Öyvind Fahlström 
Títeres Show; Sofía Asencio amb Noche 
Cañón; Sonia Noya i Eduard Mont de Palol 
amb La Dernière Mode, i Unbaptised Infants 
amb RITUAL.

INFO 11, 12 i 13 de maig. La Casa Encendida, 
Madrid. https://www.lacasaencendida.es

Foto: Rober Galarga
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TA L L E R S 

Els nens i les nenes del barri
Per cinquè any consecutiu, despleguem aquest 
taller extraescolar per a nens i nenes del Raval 
de 9 a 12 anys. En aquest curs continuem 
amb l’artista Cristina Fraser i la seva proposta 
Beyond the Spatial, un projecte de recerca-
acció que explora les limitacions i possibilitats 
del joc en el museu i el seu entorn. El curs 
passat vam descobrir espais específics de 
dins i fora del museu on els nens i nenes se 
sentien còmodes. Són aquests nous llocs els 
que estem ocupant per dur-hi a terme activitats 
i generar nous espais d’especulació com la 
creació d’un Laberint viu en el museu. 

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

Amb el suport de la Fundación Jesús Serra.

INFO  Els dijous a la tarda. Aula 0. Gratuït. Amb 
inscripció prèvia. Per formar part del grup, cal 
sol·licitar-ho per escrit a yjolis@macba.cat. 

P R O F E S S O R AT
AVA N Ç A M E N T D E L S C U R S O S D ’ E S T I U 

Narcises insubmises. 
Assaltem els espais de 
representació
Qui produeix les imatges? Quins subjectes han 
quedat històricament exclosos de la tasca de 
producció d’imatges? Com ens representem 
en l’actualitat? Per a qui? Som conscients 
de la càrrega simbòlica de les imatges que 
compartim? Davant la profusió inabastable 
d’autorepresentacions d’uns jos massa sovint 
forçats a escenificar-se a les xarxes com a 
mercaderies originals, atractives i en perpètua 
disponibilitat, rastrejarem en l’art aquelles 
eines i recursos que ens ajudin a entendre i 
activar el potencial polític de les imatges.

A càrrec de Loli Acebal, historiadora de l’art. 

INFO  De l'11 al 15 de juliol, d’11 a 13 h. Auditori 
Convent. Gratuït. Inscripció prèvia a  
macba.cat. Places limitades.

Entre l’acció i l’objecte. 
Laboratori d'artistes
Espai d’experimentació al voltant del projecte 
POSTDATA. Correspondències d’artista a 
l’escola. 

Es proposa obrir un espai de col·laboració 
entre artistes i professors perquè participin 
en els processos de creació i en la reflexió 
sobre la potencialitat d’introduir l’art a l’escola. 
Ens situarem col·lectivament en un espai que 
tensa els límits, que conviu amb la incertesa, 
la sorpresa i l’estranyament, i examina 
qüestions de l’art que aporten noves tècniques 
i metodologies d’aprenentatge a l’aula. 

A càrrec de Nicolas Malevé, artista i pensador.

INFO  De l'11 al 14 de juliol. Aula 0. Gratuït. 
Inscripció prèvia a macba.cat. Places 
limitades.

04  Els nens i les nenes del barri. Foto: Cristina Fraser
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Flatus Vocis
Flatus Vocis proposa a les famílies amb 
infants amb autisme un seguit de sessions 
per experimentar a partir de la pràctica 
performàtica de Laia Estruch al voltant de la 
veu com un material lúdic, escultòric, poètic i 
relacional.

A càrrec Laia Estruch, artista, i Guillem Martí, 
consultor i educador d’Accessibilitat.

INFO El primer dissabte de cada mes, a les 
11 h: 2 d’abril, 7 de maig, 4 de juny. Sessions 
d’una hora de durada. Auditori Convent. 
Gratuït. Inscripció prèvia a macba.cat.

2 - 5 A N Y S 

Les illes de l’Oto
A través del so, el moviment i uns quants 
objectes sorprenents, planejarem un espai
expandit de joc i connexions inesperades. 
Un recorregut sensorial entre diferents 
illes d’experimentació on podrem explorar 
sonoritats, sensibilitzar els nostres cossos 
en transformació i expandir l’espai que ens 
envolta i els nostres imaginaris. Viatgem?

A càrrec de Park Keito (Kotomi Nishiwaki i 
Miquel Casaponsa), artistes.

INFO Dissabtes 9 i 30 d’abril i 7 de maig, a les 
11 h. Auditori Convent i atri del museu. 

INFO PER ALS TALLERS    

Preu: 3 € per participant (tant adults com 
infants). Gratuït amb carnets Família i Amic. 
2 € per participant (tant adults com infants) 
acreditant situació de discapacitat. Aforament 
limitat, s'aconsella reservar prèviament.

Més informació a macba.cat o 93 481 33 68. 

Foto: Miquel Coll, 2022
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Departament exotèric 

Grup d’autoformació
És un projecte artístic que s’adreça a persones 
de més de 18 anys (a qui no es demana haver 
cursat estudis específics d’art). Pot ser entès 
com un laboratori autogestionat en l’àmbit 
educatiu o com un grup de treball resident en el 
museu que investiga sobre l’art i el pensament 
contemporanis a partir de l’autoaprenentatge. 
El projecte es desenvolupa a través de sessions 
mensuals tancades i sessions –online o 
presencials– obertes a tothom.

A càrrec de Jordi Ferreiro, artista i educador, 
i Yolanda Jolis, coordinadora d’Educació i 
educadora.

INFO  Fins al juny. Per a més informació, 
trobareu sessions explicatives del projecte a:

  @Departamentexoteric

Grup de joves 
Un espai de llibertat expressiva, treball de 
col·laboració i trobada amb altres adolescents 
a partir de 12 anys. Aquest curs, els integrants 
del grup es relacionen amb el museu i les 
exposicions, i també entre ells, a partir de 
propostes que els permeten crear les seves 
pròpies connexions i relats mitjançant formats 
com la fotonovel·la, l’imaginari dels videojocs, 
TikTok o la instal·lació. 

A càrrec de Las Ácaras (Gala Gabaldón, 
Marcos G. Barker i Alvie Gual-Cibeira), 
col·lectiu de treball artístic amb joves.

INFO Els divendres a la tarda. Adreçat a joves a 
partir de 12 anys. Gratuït. Per a més informació, 
contacteu amb educacio@macba.cat.

Foto: Eva Carasol

https://www.instagram.com/departamentexoteric/
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Descobreix tots els beneficis dels Amics  
i descomptes en el carnet categoria Amic 
MACBA a macba.cat.  

Tens cap dubte? Truca, pregunta i participa. 
Contacta amb nosaltres: 
amics@macba.cat  / 93 481 33 68 

Fes-te Amic  
del MACBA! 
Ser Amic del MACBA és 
formar part d’una comunitat 
activa i curiosa que comparteix 
l’interès per l’art i la cultura 
contemporània. Vine tantes 
vegades com vulguis al museu 
i gaudeix d’activitats que et 
permetran acostar-te més al 
MACBA. 

Quin Amic 
vols ser?

Coneixes 
els avantatges 

de ser Amic 
del MACBA?

A partir
de 18 € 

l’any

A
M

IC
S

Foto: Miquel Coll, 2022

mailto:amics%40macba.cat?subject=
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Informació 
general

ENTR ADA G ENER AL: 11 €

Entrada vàlida durant un mes si s’activa a la 
recepció del museu.

DIES D’ENTR ADA G R ATUÏTA

Dissabtes, de 16 a 20 h    

ENTR ADA REDUÏDA: 8 , 80 € – 5 ,50 € 

Consulteu macba.cat/ca/preus

ENTR ADA G R ATUÏTA

Consulteu macba.cat/ca/preus

ENTR ADA PER A G RU PS

Consulteu macba.cat/ca/visita

AMICS DEL MACBA: Entrada gratuïta

Entrada il·limitada a partir de 18 € l’any.
Consulteu macba.cat.

ARTICKET: 35 €

1 tiquet / 6 museus. Els millors museus de 
Barcelona en una sola entrada.
articketbcn.org

HOR ARIS MUSEU
Dilluns, dimecres, dijous i divendres,  
d’11 a 19.30 h (del 25 de juny al 24 de 
setembre, de 10 a 20 h)
Dimarts no festius, tancat
Dissabtes, de 10 a 20 h
Diumenges i festius, de 10 a 15 h

CENTRE D’ESTU DIS I DOCUMENTACIÓ 
MACBA (CED) 
Exposició i sala d’estudi col·lectiu*
De dilluns a divendres, de 10 a 19.30 h. Festius 
i caps de setmana, obert en horari del museu.
*La sala d’estudi col·lectiu romandrà tancada 
fins a nou avís.

HOR ARIS BIBLIOTECA 
Dilluns i dijous, de 10 a 14.30 h 
Dimarts i dimecres, de 10 a 19 h
De divendres a diumenge, tancat
Festius, tancat 

HOR ARIS AR XIU*
De dilluns a dijous, de 10 a 14 h
Dimarts, 15.30 a 18.30 h 
De divendres a diumenge, tancat
Festius, tancat 
* Per visitar l’Arxiu, cal sol·licitar cita prèvia 
amb una antelació mínima de 48 hores. 
Aforament limitat.

MACBA STORE
Dilluns, dimecres, dijous i divendres, 
d’11 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h
Dimarts, tancat
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 15.30 a 20 h
Diumenges i festius, de 10 a 15 h

MACBA BAR
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i diumenges,
de 12 h a mitjanit
Divendres i dissabtes, de 12 h a 1 de la matinada

ACCESSIBILITAT

TR ANSPORTS

En bicicleta
Estació de Bicing (59) i aparcaments 
de bicicletes al voltant del museu

En metro
L1 (Catalunya o Universitat) 
L2 (Universitat) 
L3 (Catalunya o Liceu) 

En autobús
7, 22, 24, 47, 52, 54, 55, 59, 62, 63, 67, 
120, V13, V15, H12, H16, D50, L94, 
L95, Aerobús i Bus Turístic 

En tren
Plaça de Catalunya (FGC i RENFE)

En cotxe 
Aparcament de la plaça dels Àngels 

https://www.macba.cat/ca/visita
https://www.macba.cat/ca/visita
http://macba.cat/ca/visita


Patrocinador Dissabtes MACBA

Patrocinador d’Accessibilitat

Patrocinadors d’Educació i mediació

Empreses col·laboradores

Col·laboradors

Mitjans col·laboradors

Gràcies!

GS

Coneixes el nou 
MACBA Bar?
El lloc ideal per compartir unes tapes o prendre 
alguna cosa abans o després de la visita. 
Amb l’entrada del museu, tindràs un 10% de 
descompte.

Vine al MACBA cada 
dissabte a la tarda 
gratis, gràcies a Uniqlo
Cada dissabte, a partir de les 16 h, l’entrada al 
museu és gratuïta. Gaudeix de les exposicions 
i el programa d’activitats.

COBERTA: Teresa Lanceta. Ese olor, 2019 © Teresa Lanceta, VEGAP, 
Barcelona, 2022 © Foto: García-Bautista



Programa subjecte a canvis en funció de 
les restriccions sanitàries vigents. Més 
informació a macba.cat. 

Inscriu-te a: macba.cat/newsletter

Vols estar al dia de 
totes les nostres 
activitats?

https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/es/newsletter
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