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Agraïments 

Aquest llibre és el resultat de la tasca 5.2, «Investigació mitjançant el  
disseny (posar a prova la teoria a través del disseny)», de l’àmbit d’inves-
tigació 05, «Disseny expositiu, tecnologia de la representació i accions  
experimentals», coordinat pel Politecnico di Milano (POLIMI) en el marc 
del projecte europeu «MeLa – Museus europeus en una era de migraci-
ons». MeLa és un projecte d’investigació interdisciplinari de quatre anys, 
finançat el 2011 per la Comissió Europea dins del programa Ciències 
Socioeconòmiques i Humanitats (Setè Programa Marc). En adoptar 
la noció de migració com a paradigma del món contemporani, global  
i multicultural, MeLa reflexiona sobre el paper que tenen els museus i  
el patrimoni cultural al segle xxi. El seu objectiu principal és definir 
pràctiques museístiques innovadores que abordin els reptes dels proces-
sos actuals de mundialització, mobilitat i migració. Amb el moviment  
cada cop més important de persones, objectes, coneixements i informació, 
es requereix una consciència més aguda d’una identitat europea inclusiva 
per facilitar la comprensió mútua i la cohesió social. MeLa pretén assig-
nar als espais, les pràctiques i les polítiques del camp museístic la missió 
de construir aquesta identitat. Al projecte hi participen nou socis euro-
peus –universitats, museus, instituts d’investigació i una empresa– que 
coordinen sis àmbits d’investigació amb un enfocament col·laboratiu. 
Aquest llibre és un informe dels resultats preliminars de les primeres 
fases d’investigació.
La convocatòria oberta no hauria estat possible sense la col·laboració de 
les universitats i escoles següents: EINA. Centre Universitari de Disseny 
i Art, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Politecni-
co di Milano i Università degli Studi di Napoli Federico II. Facoltà di 
Architettura. Per tant, un agraïment especial per als estudiants que hi 
van participar i els professors que van coordinar els projectes: Lorenzo 
Bini, Erica Borsa, Lucia Frescaroli, Marcel Juan, Marco Lampugnani, 
Stefano Leoni, Oscar Linares, Margherita Parati, Matteo Perin, Andrea 
Pezzoli, Gennaro Postiglione, Clelia Pozzi, Jordi Ros, Marella Santangelo 
i Giulia Urciuoli.
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pàgina anterior  —   
El Centre d’Estudis i 
Documentació MACBA, 
obra de Lluís Clotet i Ignacio 
Paricio, i el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona 
(MACBA), obra de Richard 
Meier, vistos des de la plaça 
dels Àngels. 

Presentació

 æ Bartomeu Marí

Bartomeu Marí (Eivissa, 1966) és llicenciat en Filosofia per la Universitat 
de Barcelona. Ha treballat com a comissari a la Fondation pour l’Archi-
tecture a Brussel·les (1989-1993), conservador a l’IVAM-Centre Julio 
González de València (1994-1995) i director del Witte de With Center 
for Contemporary Art a Rotterdam (1996-2001). Ha estat cap d’Exposi-
cions del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) del 2004 
al 2008, any en què va ser nomenat director del Museu.

La presència del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
en el projecte d’investigació MeLa – European Museums in an Age 
of Migrations contribueix a reflexionar sobre la justificació social dels 
museus del segle xxi. A una època marcada per un pensament artístic 
que s’ha fet més complex li correspon una institució més sofisticada  
i diversificada. Museus com el MACBA ja no es poden definir, de ma-
nera exclusiva, en referència a la seva activitat expositiva. La institució 
museística s’ha transformat en una xarxa de pràctiques heterogènies. Els 
arxius i les biblioteques lideren aquest gir en un context marcat per noves 
demandes i expectatives socials. Si l’Europa actual es caracteritza per 
la migració de persones i idees, és lògic que el museu qüestioni la seva 
naturalesa per acollir aquestes noves dinàmiques de fluxos humans i 
creatius. El MACBA, situat al cor del Raval barceloní, un espai urbà 
tradicionalment habitat per les onades successives d’immigrants que ha 
conegut la ciutat al llarg del segle xx, representa una zona de contacte 
idònia. Les noves condicions socials dicten els nous usos del museu.
Per participar en el projecte, a través del Centre d’Estudis i Documentació 
MACBA (CED), es va escollir aprofundir en la història de les exposicions 
com una via d’apropament científic a la identitat del museu. A partir de 
la pròpia experiència en la gestió del seu arxiu històric, d’un inventari  
de pautes d’arxiu i documentació, així com de la revisió dels formats  
clàssics de presentació, i en col·laboració amb diversos programes acadè-
mics de postgrau en arquitectura i disseny d’interiors, s’ha aconseguit  
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narrar una genealogia del museu com a institució moderna. En aquest  
context s’inscriu la iniciativa de convocar estudiants dels darrers cursos  
d’arquitectura i disseny per tal que, a partir de l’anàlisi de casos d’èxit d’es-
pais amigables i polivalents, proposin intervencions a la planta 0 de l’edifici 
del CED. L’objectiu d’aquestes intervencions en el disseny de l’espai  
sempre s’ha centrat a proporcionar més accessibilitat als materials docu-
mentals del centre i a integrar millor aquest espai al complex del MACBA. 
Aquesta convocatòria, en el context del projecte MeLa, és un pas més en 
la creació de noves formes de diàleg entre el museu i els seus visitants. És 
el desig d’oferir un espai flexible que susciti l’intercanvi d’idees a partir 
d’una aproximació dinàmica al patrimoni documental. Aquesta publicació 
recull les preocupacions que han originat aquesta convocatòria i mostra 
algunes de les solucions proposades pels estudiants. El jurat va considerar 
les que responien millor als requeriments plantejats pel MACBA. Juntes, 
aquestes propostes constitueixen un espectre ampli del potencial que pot 
desplegar el museu.
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La planta baixa com a desafiament  
de disseny per al projecte MeLa

 æ Gennaro Postiglione

Gennaro Postiglione (Nàpols, 1961) és doctorat en Arquitectura d’Inte-
riors (1994) i des del 2005 és professor associat al Politecnico di Milano. 
Els seus focus d’interès són les transformacions d’espais existents mitjan-
çant intervencions basades en la reutilització adaptada (Adaptive Reuse). 
És el promotor dels programes de recerca REcall-Museography for 
Conflict Heritage (2012-2014) (www.recall-dow.eu); MeLa - European 
Museums in an Age of Migrations (2011-2015) (www.mela-project.eu) 
i Re-Cycle Italy (2012-2014).

 æ la investigació mela

El desafiament dut a terme pel projecte MeLa – European Museums 
in an Age of Migrations és la investigació de les eventuals repercussions 
que poden tenir, d’una banda, les migracions i, de l’altra, l’europeïtzació 
d’Europa (és a dir, la construcció d’una nova ciutadania supranacional  
europea) en les col·leccions i la retòrica expositiva dels museus i les gale-
ries d’aquest nou territori social i polític. 
Com a conseqüència d’aquesta condició postcolonial, que caracteritza 
la metròpoli multiètnica contemporània, urgeix una revisió historico- 
cultural de la idea i la forma del museu i de les tècniques expositives, 
ja que tota representació implica inevitablement l’altre, l’estranger, no 
tan sols en qualitat de destinatari, sinó també d’objecte o subjecte, de  
manera simultània. El debat de l’universalisme positivista, d’una banda, 
i de la idea mateixa de la identitat cultural com a factor de discriminació,  
de l ’altra, mina els fonaments de l ’estructura global del saber/poder, 
acostumada fins fa poc a articular-se de forma autònoma i incontestada. 
El museu ha de descobrir la necessitat de reescriure la història d’aquell 
passat i aquella memòria que té l’encàrrec de conservar, com a obertura 
a altres històries i altres cultures que habiten la modernitat, i que tenen 
la mateixa legitimitat per ser representades en els llocs disposats per a 

Vista del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona 
(MACBA) © Julio Cunill.
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aquesta finalitat. Una reescriptura capaç de renunciar a la contraposició 
de les diversitats i d’incloure més que segregar, relativitzant així la cultura 
dominant i homogeneïtzant els temes.
Es considera doncs, i d’una manera en cert sentit utòpica, que els museus 
europeus es redefineixen com a espais públics de col·laboració, control 
compartit i traducció complexa. De llocs del poder, primer, i del saber, 
després, passen a llocs d’integració cultural avui, per començar a formar 
una altra idea d’Europa que no es plantegi com una simple ampliació de 
les fronteres nacionals, sinó més aviat com una entitat politicocultural 
amb capacitat per debatre la idea mateixa de límit, del confí, de nació, 
desconstruint la contraposició clàssica entre Estat i nació.
És clar que una visió d’aquest tipus resulta per a alguns futurista, per la 
identitat mateixa dels museus en l’àmbit dels contextos nacionals, tot i 
que l’actual hibridisme de la cultura contemporània imposa una revisió 
profunda, i la revisió estructural en què es vol treballar s’ha d’entendre 
com un horitzó operatiu indispensable i imprescindible.

 æ la convocatòria del macba des de la perspectiva del projecte mela 

En aquest marc s’ubica i es contextualitza la convocatòria del Centre 
d’Estudis i Documentació MACBA (CED), que suposa una oportunitat 
per, a partir de la necessitat de reinventar la planta baixa i de trobar noves 
connexions entre l’edifici del Museu i el de la investigació, indagar en 
noves maneres d’entendre els espais del Museu i la comunicació amb la 
ciutat, amb els seus habitants, catalans o no, i amb els milers de turistes 
que el visiten cada dia.
El disseny de l’espai intern es converteix, en conseqüència, en el fruit de les 
reflexions que es desenvolupen majoritàriament fora de l’espai del CED, 
a partir de la plaça a la qual es mostra, el mític punt de trobada dels 
amants de l’skate d’arreu del món, la plaça dels Àngels. Un gresol urbà  
i social, situat en el cèntric barri del Raval, al districte històric de Ciutat 
Vella, sense oblidar l’altíssima presència d’immigrants (extracomunitaris) 
i l’àmplia comunitat xinesa. Un districte multicultural però sovint pobre 
que no posseeix el glamur d’altres zones de la capital catalana: un teixit 
social que resulta encara més complex per la superposició dels fluxos  
de turistes i estudiants que el travessen a totes hores, de la comunitat de 
skaters i dels vagabunds que, en canvi, viuen allà mateix, a la plaça dels 
Àngels. És el centre del barri, una plaça delimitada en dues bandes pel 
MACBA: al nord el Museu i a l’oest el CED. Al sud hi ha hagut fins ara 
la seu del Foment de les Arts Decoratives (FAD). Es tracta d’un autèntic 
districte cultural si es té en compte que darrere del MACBA hi ha el 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i diverses fa-
cultats universitàries.
No és fàcil comprendre que les comunitats en qüestió no dialoguin i facin 
cas omís unes de les altres tot i que conviuen forçosament durant tot el 
dia, tots els dies de l’any. En aquest sentit, interpretar la convocatòria del 
concurs des de la perspectiva del MeLa planteja una sèrie de reflexions 



redefinició del vestíbul del centre d’estudis i documentació macba  —  15    

que troben un terreny especialment fèrtil en el context urbà i social en 
què es troben les estructures del MACBA. Enriqueixen el desafiament  
projectual en afegir una capa de complexitat que convida a reflexionar no 
solament sobre els aspectes funcionals del projecte. La planta baixa del 
CED esdevé així el focus d’atencions projectuals que prenen en conside-
ració, o el programa redactat pels organitzadors o les pràctiques socials  
i culturals que es pot descobrir a la zona, ampliant el potencial de les solu-
cions per investigar. El projecte museogràfic ha de mitjançar, de fet, entre 
les peticions dels responsables, els vincles provocats pel fet d’intervenir en 
un edifici existent i la necessitat d’utilitzar estratègies d’instal·lació capaces 
de plantejar la implicació i d’incloure les diverses ànimes que conviuen al 
barri i que, per a alguns, exemplifiquen clarament el tema central de la 
necessitat d’inclusió que ha de tenir el museu postcolonial per respondre 
als desafiaments del segle xxi. 
Es tracta de la necessitat d’introduir opcions espacials, expositives i comu-
nicatives fins al punt de neutralitzar la típica retòrica museística que pri-
vilegia determinades categories socials i culturals en detriment d’altres, 
que en la pràctica es rebutgen o s’exclouen del relat, en qualitat tant d’ob-
jecte com de subjecte. Pluralitzar la narració i el relat per arribar a ser una 
comunitat que acull i no que distingeix i separa.
L’ampli arxiu del CED resulta doncs un recurs increïble que cal explotar 
per tal que convergeixin les comunitats que es mouen a l’exterior: tots hi 
estan representats potencialment i tots es poden reconèixer potencial-
ment, si bé és important que la tasca del responsable del projecte tingui la 
capacitat de construir ponts eficaços per establir vincles entre els objectes 
exposats i la comunitat de visitants. Connectar: aquesta és la funció del 
projecte de condicionament. Connectar les persones, els objectes i els in-
drets, suggerint relacions que ofereixin possibilitats de lectura sempre 
noves i diferents, nous recorreguts, com en un caleidoscopi en què l’acció 
en què participa qui utilitza l’objecte influeix en el seu rendiment. Es 
tracta també, sens dubte, d’imaginar la possibilitat d’aproximar als relats, 
tangibles i digitals, de l’arxiu altres materials, també tangibles i digitals, 
que en entrar en relació amb la col·lecció la pluralitzin, introduint aquell 
element indispensable de comparació i confrontació que serveix per des-
construir sense parar la narració i convertir-la en quelcom de nòmada i 
híbrid al mateix temps. En certa manera, de forma semblant a l’estructura 
i al comportament de les biblioteques, l’arxiu del CED és un lloc d’eman-
cipació cultural compartida i participada, que, tanmateix, com qualsevol 
llibre, requereix la participació activa del lector cridat a dur a terme un 
paper determinant per al seu èxit: si ningú no agafa, obre i llegeix un vo-
lum, el contingut revolucionari que se li ha atorgat es queda en potencial 
inexpressiu. Com una cadira abans que algú s’hi assegui. Per això, és també 
indispensable que l’arxiu surti del seu espai i contamini la ciutat, envaint 
la plaça dels Àngels, i que la ciutat entri a l’arxiu, sense filtres ni censures, 
i s’apropiï de la planta baixa com si es tractés d’un altre espai de la plaça, 
un altre indret que cal travessar i no un carreró sense sortida, una habitació 
sense porta.
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Més enllà de la vitrina. 
Propostes de nous formats
per a les exposicions documentals

 → Isabel Bachs i Mela Dávila Freire

Isabel Bachs (Barcelona,1956) és llicenciada en Arquitectura per l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) (1984). Ha tre-
ballat en diferents projectes arquitectònics com ara el Pavelló Mies van  
der Rohe de Barcelona i el Museu d´Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) de Richard Meier. És la comissària arquitectònica i restaura-
dora dels dos edi�cis des que van ser construïts, i des del 1990 dirigeix el 
departament d’Arquitectura i Serveis Generals del MACBA. És membre 
fundador de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ESARQ-UIC),  
i des del 1995 és professora associada a l’ETSAB, on fa recerca en plani-
�cació, construcció i conservació d’edi�cis públics.
Mela Dávila Freire (O Grove, Pontevedra, 1970) és llicenciada en Filologia 
Anglesa i Alemanya per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha cursat 
un postgrau en Edició. Des del 1996 ha ocupat diversos càrrecs en insti-
tucions d’art contemporani i el 2007 va ser nomenada directora del nou 
Centre d’Estudis i Documentació MACBA, on va tenir l’oportunitat 
d’implementar pràctiques innovadores en la gestió i divulgació d’una col-
lecció documental global sobre art contemporani. Des del 2012 viu a 
Hamburg, on treballa com a investigadora independent i com a consultora 
en arxivística i cultura contemporània.

El Centre d’Estudis i Documentació MACBA (CED) va obrir les portes 
el desembre del 2007, amb l’objectiu de «potenciar el desenvolupament 
del Museu, estenent-ne l’àmbit d’acció més enllà de les exposicions per 
actuar com a centre d’investigació, estructura de diàleg i de mediació  
i espai social i de difusió».1 L’expansió de l’activitat en aquesta línia, un 

1 Descripció de la missió del Centre d’Estudis i de Documentació (CED), a www.macba.cat  
[consultat el setembre de 2011; el novembre de 2012 ja no figurava a la versió en línia de la web].

Plànol de situació dels 
edificis del MACBA.



18  —  redefinició del vestíbul del centre d’estudis i documentació macba 

projecte llargament gestat per Manuel Borja-Villel, responia a una visió 
del Museu com a productor de discurs i generador de coneixement, on 
l’activitat expositiva es complementava amb altres vessants –programes 
públics, activitat pedagògica, publicacions, projectes d’investigació…– 
amb els quals el MACBA tractava de connectar amb d’altres públics, no 
necessàriament coincidents: «L’activitat discursiva té un paper central al 
MACBA. Intentem contrarestar l’hegemonia del dispositiu de l’exposició 
(i, per tant, del règim de màxima visibilitat) com el principal mètode o 
espai discursiu públic del museu. Pensem que els públics són diferents 
i tenen interessos diversos i que hem de permetre usos diferents i no 
jerarquitzats del museu per a aquests diversos públics. Aquests usos no es 
limiten a l’espai expositiu ni han d’estar sobredeterminats per l’imperatiu 
de la visibilitat.»2 Des d’aquesta perspectiva, el CED –una biblioteca i un 
arxiu incrustats en una estructura museística– reforçava el potencial del 
MACBA per generar discursos historiogràfics i artístics, buscava la im-
plicació de segments de públic nous, en concret la comunitat universitària 
i investigadora, i, alhora, es beneficiava de les estratègies de divulgació i de 
dinamització pròpies del Museu per ampliar els usos tradicionals d’una 
biblioteca i un arxiu, als que oferia diversos recursos de difusió, com ara 
les exposicions de documents. 
Aquesta concepció museològica era compartida per Bartomeu Marí, que 
va assumir la direcció del MACBA la primavera del 2008 amb una in-
tenció clara de continuïtat, com quedava patent a l’editorial de l ’Agenda 
informativa del MACBA publicat l’estiu d’aquell mateix any.3 
En termes arquitectònics, per al MACBA la posada en marxa del CED 
va significar, de facto, una ampliació destacable dels seus espais: als 
15.500 m2 de l’edifici de Richard Meier i la Capella del Convent dels 
Àngels, s’hi van incorporar 2.750 m2 del mateix Convent, distribuïts  
al llarg de quatre plantes destinades a acollir les dependències del CED. 
La proximitat dels dos edificis, un a cada banda de la plaça dels Àngels, 
va proporcionar a un i altre un seguit de serveis compartits i va donar 
contingut a la utilització i la posada en marxa d’un conjunt dissenyat per 
l’estudi d’arquitectura barceloní Clotet i Paricio per a l’Ajuntament de 
Barcelona, concebut per ser una hemeroteca però que, degut a la manca 
de recursos econòmics, romania sense un ús establert des del 1985. 
Amb la creació del CED, doncs, el MACBA adquiria l’estructura, els 
mitjans i els recursos per reunir, conservar i divulgar fons documentals  
i bibliogràfics que il·lustren i analitzen les pràctiques artístiques contem-
porànies enteses en un sentit ampli, no només des de la perspectiva de la 
història de l’art, sinó incloent-hi altres camps relacionats amb els estudis 

2 Jorge Ribalta: «Contrapúblicos: mediación y construcción de públicos», Republicart. 
Recurs electrònic: http://www.republicart.net/disc/institution/ribalta01_es.pdf  
[consultat el novembre de 2012].
3 «El que ha arribat a anomenar-se model MACBA constitueix una comprensió singular 
del museu com a espai de debat i de conflicte, una relectura crítica de la tradició moderna 
que ha articulat experimentació artística, saber social i acció en l’esfera pública com a  
mètode per reinventar el camp artístic i dotar-lo d’una nova significació i legitimitat  
social. […] l’herència rebuda no es pot aturar ni monumentalitzar, sinó que s’ha 
d’aprofundir i reiventar». Agenda informativa del MACBA (estiu del 2008), p. 1.
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culturals. En el moment de la seva obertura, el CED comptava ja amb 
una biblioteca sòlida (aproximadament 60.000 volums) i amb l’embrió 
d’un arxiu destinat a acollir tots aquells documents considerats «especi-
als», tant pel seu caràcter artístic –les publicacions d’artista–, com per 
tractar-se de documents únics, la majoria d’ells no publicats o bé distri-
buïts en tirades molt reduïdes: documents provinents d’arxius personals, 
fotografies, col·leccions de correspondència, etc.
Simultàniament a la posada en marxa del CED, es van iniciar les tasques 
relatives a la identificació, localització i adquisició de nous documents, així 
com la definició dels protocols de catalogació i de conservació pertinents 
per a cada tipus de material. I, a la vegada, es va endegar un programa 
d’exposicions temporals de caire documental, instal·lades a la planta bai-
xa de la seu del Centre. L’espai ocupat per aquestes mostres havia estat 
reformat prèviament per reconvertir el que abans era un vestíbul d’entra-
da en un espai d’exposició, tan semblant com fos possible al «cub blanc» 
de les sales del Museu. Al llarg de tres anys, el programa d’exposicions 
va constituir la part més visible i pública de l’activitat del Centre, en la 
mesura que es mantenien el recolzament documental a l’equip curatorial 
del Museu, els serveis d’atenció a usuaris de la biblioteca i de l’arxiu i les 
tasques vinculades a l’adquisició i catalogació de fons nous.
Transcorregut aquest període, el MACBA va decidir tancar temporalment 
l’espai d’exposició del CED i dedicar un temps a avaluar el resultat del 
programa expositiu ja realitzat. Durant aquesta tasca de reflexió es van 
fer paleses algunes disfuncions importants, que s’havien anat detectant 
exposició rere exposició:

 æ La seu del CED mancava de presència pública: tot i la seva mida i el seu 
emplaçament privilegiat a la plaça dels Àngels, continuava essent bàsi-
cament una façana plana, opaca i per tant invisible, tant per als usuaris  
de l’edifici Meier del MACBA como per als vianants que circulaven 
per la plaça.

 æ Les exposicions de documentació realitzades fins al moment havien 
mantingut gairebé sense alteracions el model expositiu de l’edifici 
Meier, basat en la contemplació, oblidant que els documents exi-
geixen dinàmiques d’apropament diferents de les obres d’art, més 
centrades en la interpretació activa i, en molts casos, més riques si es 
fonamenten en un model actiu de diàleg i de participació.

 æ El format expositiu implica una selecció prèvia i tendeix a crear en 
el visitant l’expectativa que allò seleccionat és «el millor», «el més 
significatiu»... sovint des d’una perspectiva retrospectiva. L’exposi-
ció, en canvi, no s’adapta tan bé a la presentació de fenòmens que 
succeeixen en present, encara en procés de desenvolupament i no sus-
ceptibles de ser encapsulats en seleccions històriques. Les presenta-
cions documentals mitjançant exposicions no es prestaven, doncs, 
a desenvolupar el potencial del CED com a divulgador i caixa de 
ressonància de l’activitat actual en la cruïlla formada per l’art, la 
pràctica editorial i el món dels arxius, cruïlla que constitueix el seu 
principal àmbit d’interès. En altres paraules: el CED té la missió de 
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col·leccionar materials del passat (pretèrit perfecte), però també de 
donar a conèixer aquests mateixos materials i els seus productors, 
i de reflexionar sobre l’activitat mateixa de publicar, en temps real 
(present continu). I el format expositiu havia resultat massa estàtic 
i inflexible per complir aquesta funció.

Davant d’aquestes conclusions, des del CED es va plantejar la reconfi-
guració física de l’espai expositiu de la planta baixa, amb una finalitat 
doble. D’una banda, es tractava de crear un espai que permetés desen-
volupar models alternatius d’exposicions documentals que resolguessin 
les deficiències detectades. D’altra banda, calia reforçar la visibilitat de les  
activitats i els serveis que programés o acollís el Centre: no només els 
serveis de la biblioteca i de l’arxiu, sinó també les sessions del Pro-
grama d’Estudis Independents (PEI), presentacions de llibres, visites 
guiades a seleccions de fons documentals... I això, idealment, s’havia 
d’aconseguir sense perdre de vista l’objectiu d’associar visualment la 
seu del CED al «conglomerat MACBA» que s’estén per la plaça dels 
Àngels, constituït per l’edifici principal del Museu, la Capella, l’Audi-
tori i el mateix CED.
A partir d’aquestes reflexions, es va plantejar la necessitat de donar forma 
física a un espai híbrid, dinàmic i social, amb una disposició prou flexible 
i transformable per permetre la realització de determinades funcions de 
molts altres espais, sense ser-ne un únicament: una aula / una sala d’estar /  
una sala de projecció / una àgora / un auditori / una sala d’exposició /una  
sala de juntes / una sala de lectura / un cafè / un taller. La distribució física  
d’aquest espai, doncs, havia d’orientar-se cap a la combinació entre els 
usos associats tradicionalment a la biblioteca i l’arxiu amb d’altres que es 
desenvolupen generalment en auditoris i, en certa mesura, amb els usos 
propis de la sala d’exposició. Amb això s’esperava obtenir un espai que 
permetés dur a terme activitats afins a l’estudi i la lectura: connectar-se a 
internet, treballar amb l’ordinador propi, llegir, treballar en grup, visionar  
vídeos… i que, en determinats moments del dia (prèviament programats), 
pogués acollir activitats públiques de petit format on no existissin les 
fronteres entre el professor o l’orador i els oients, de manera que les con-
verses es poguessin produir de manera no jerarquitzada. I tot això sense 
perdre la possibilitat d’utilitzar l’espai per a presentacions documentals 
que defugissin el format merament contemplatiu, adoptant dispositius 
de presentació, més enllà de les vitrines habituals, mitjançant els quals els 
documents fossin veritablement accessibles per als visitants. 
El que es buscava, en definitiva, eren propostes creatives i allunyades de 
la pràctica expositiva més característica dels museus. El context idoni per 
recopilar aquestes propostes va resultar ser la iniciativa MeLA - Museums  
and Libraries in an Age of Migrations,4 un projecte d’investigació de 

4 El projecte estava integrat per un consorci d’institucions acadèmiques i museus de cinc 
països europeus, coordinats pel departament de projectes arquitectònics del Politecnico 
di Milano. A més de la revisió dels formats i dels espais expositius clàssics sorgida arran  
de l’avaluació de les exposicions documentals, la participació del MACBA en el projecte,  
canalitzada mitjançant el CED, es basava en la noció d’exposició com a instrument  
discursiu que contribuís a la reflexió teòrica i a l’anàlisi de casos d’estudi rellevants en la 
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quatre anys de durada (1 de març de 2011 - 28 de febrer de 2015), fi-
nançat pel Seventh Framework Programme de la Comissió Europea, on 
el MACBA havia estat convidat a participar en col·laboració amb vuit 
altres museus i centres d’investigació d’àmbit europeu. Aquest projecte 
es proposava analitzar el paper que exerceix la institució museística en la 
construcció i la divulgació del patrimoni cultural europeu, centrant-se en 
alguns àmbits concrets, entre ells les biblioteques de museu, i identificant 
els nous camins que planteja l’actual context de mobilitat i de canvi social, 
econòmic, humà, etc. Entre els objectius principals del projecte hi ha el 
d’oferir recolzament a les comunitats de museus i biblioteques, i també als 
experts i els gestors polítics, a l’hora de definir nous propòsits i formats 
per als museus i les biblioteques en «l’era de les migracions».
En el context d’aquest projecte d’investigació, el CED va posar en marxa 
una convocatòria d’idees adreçada a estudiants dels darrers cursos i de 
postgrau de facultats d’arquitectura i de disseny. La intenció era selec-
cionar i difondre les propostes més interessants per reconfigurar l’espai 
d’exposicions documentals, amb la idea de fer-lo útil per als usos descrits 
i de reforçar-ne la visibilitat pública com a part integrant del MACBA 
mitjançant una intervenció en l’espai urbà. 
El procés endegat pretenia promoure llocs de reflexió en l’àmbit uni-
versitari centrat en projectes d’espai i disseny de dispositius de suport 
i elements de comunicació. Aquesta reflexió es va produir en l’àmbit 
de cursos reglats en cada un dels centres participants i va tenir com 
a resultat diversos projectes segons les quatre categories d’intervenció 
proposades: 

1. Intervenció urbanística a la façana i a la plaça dels Àngels, que no 
només havia de tenir en compte les qüestions de visibilitat del Centre 
sinó, sobretot, l’accessibilitat i la relació amb l’espai públic, i la identi-
ficació de la seu del CED com a part integrant del MACBA.

2. Distribució d’usos i disseny dels espais interiors, on la complexitat 
del programa planteja el discurs en els límits de l’espai disponible, 
les seves relacions amb l’exterior, les incompatibilitats entre alguns 
usos i la necessària flexibilitat de l’enunciat.

3. Disseny de mobiliari; és a dir, un programa de suports capaç de re-
soldre la qüestió del seu emmagatzemament i el disseny de mobiliari 
auxiliar adaptable a usos diversos.

4. Disseny gràfic i estratègies de comunicació a diferents escales: la iden-
tificació urbana, la relació amb el MACBA, la lectura dels usos a 
l’interior i el reconeixement relacionat dels diferents suports.

Arran d’aquesta convocatòria, diverses institucions educatives de l’àmbit 
de l’arquitectura i el disseny van decidir «fer seva» la problemàtica plan-

història de les exposicions, i en l’elaboració, a partir de la pròpia experiència en la gestió 
de l’arxiu històric del MACBA, d’una sèrie de pautes d’arxiu i de documentació. El projecte 
va ser rebatejat al cap d’un any del seu inici i va passar a ser conegut com MeLa - Museums 
in an Age of Migrations: Reinterpreting Europe’s Cultural Heritage in the 21st Century 
(www.mela-project.eu).
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tejada en les bases, convertint-la en material per als seus cursos de pro-
jectes: a Barcelona, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona  
(ETSAB) i EINA, Centre Universitari de Disseny i Art; a Milà, el depar-
tament d’arquitectura del Politecnico; a Nàpols, la Facoltà di Architettura.  
Així, al llarg d’un any, el CED va rebre la visita de nombrosos grups 
d’estudiants de grau i de postgrau, que van poder analitzar-ne in situ 
les característiques i els espais, juntament amb les virtuts i les carències de 
la seu, en particular del que s’havia fet servir com espai d’exposicions. 
Acabat el termini de presentació, el CED va rebre un total de 41 propostes, 
elaborades per uns 180 estudiants d’arquitectura i de disseny. 
Els projectes rebuts van desbordar les expectatives inicials de la convo-
catòria, tant per la seva diversitat i quantitat, com per la qualitat, en 
molts casos. L’entorn urbà es tractava des d’òptiques complementàries  
i diferenciades: la disciplina edificatòria i la de senyalització. Els pro-
jectes que incidien en la possibilitat de construir directament sobre 
l’edificació existent i proposaven façanes noves provenien principalment  
de les escoles d’arquitectura, mentre que la reflexió sobre la capacitat de  
comunicació de les edificacions i les acciones adreçades a corregir-la o  
potenciar-la estava encapçalada pels grups de les escoles de disseny. En 
aquesta mateixa línia es va encarar la solució gràfica de marca i logotip  
i la seva aplicació en diferents suports. El tret comú de la pràctica totalitat 
dels exercicis va ser la introducció d’un sistema o programa que permetés  
resoldre escales d’intervenció diverses i que, aplicat sobretot a l’espai inte-
rior, resolgués la variabilitat del programa. 
Un cop acabat el procés d’elaboració i de selecció de les propostes presen-
tades, l’experiència compartida entre universitat i Museu per a un projecte  
d’investigació conjunt ha resultat enormement positiva per a ambdues 
parts. Des del Museu, per la quantitat i la qualitat d’idees noves que han 
aportat els estudiants, així com per la seva desimboltura, lliure sovint 
dels condicionants que marquen els formats «clàssics» o més habituals, 
tant per a les exposicions com per a la comunicació museística. Des de la 
universitat, perquè el fet que el problema objecte de la convocatòria consti-
tuís una situació real, aplicada a un edifici existent, i que requerís tenir en 
compte un seguit de paràmetres i de limitacions verificables de forma pràc-
tica, en feia un exercici de «realisme» excepcional (com van qualificar-lo 
alguns dels professors encarregats dels diferents projectes), molt útil com a 
eina per a la formació dels futurs professionals de l’arquitectura i el disseny. 
A partir d’aquí, cal esperar que, en la mesura que els recursos ho permetin, 
les propostes escollides pels membres del comitè de valoració del projecte 
vagin aplicant-se gradualment, a fi de posar-les en pràctica i avançar en 
la construcció de l’espai híbrid, dinàmic i social que el MACBA desitja  
aconseguir, amb l’objectiu d’enriquir i de dotar de versatilitat l’activitat  
divulgadora del CED.



Intervenció urbanística      
a la façana i la plaça
Projecte Bow Windows
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB)

Jordi Biosca
Julia Ferrández 
Àngel Solanellas



24  —  redefinició del vestíbul del centre d’estudis i documentació macba 



redefinició del vestíbul del centre d’estudis i documentació macba  —  25    





redefinició del vestíbul del centre d’estudis i documentació macba  —  27    

Bow Windows

La construcció del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
s’inscriu en un projecte de regeneració del barri del Raval que té com  
a eix vertebrador la creació d’un nucli cultural, especialment associat a  
allò contemporani, que s’ha materialitzat al llarg dels anys en la ubicació 
de diferents equipaments culturals que es troben pròxims al MACBA  
i al Centre d’Estudis i Documentació (CED). Aquesta zona de vitalitat 
cultural representa a priori un avantatge estratègic per al CED, ja que se 
situa en un lloc de pas habitual per al seu públic potencial. No obstant  
això, l’experiència real ha demostrat que l’activitat proposada des de l’edi-
fici del CED és poc o gens visible des de l’exterior, i que els intents de 
senyalitzar els serveis que s’ofereixen o d’explicar la seva vinculació amb el 
MACBA han donat resultats poc satisfactoris. 
En aquest context s’inscriu la necessitat de reflexionar sobre l’espai urbà 
de la plaça dels Àngels, tant pel que fa a la seva configuració inicial com 
als diferents usos públics que s’han generat de forma natural al llarg del 
temps, i d’aportar solucions per millorar la visibilitat i l’accés al CED.
La proposta dels alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB) parteix de l’observació de com els vianants recorren 
la plaça i com aquests fluxos de circulació repercuteixen en la percepció 
que el vianant té de l’exterior de l’edifici del CED i de l’activitat que es  
desenvolupa a l’interior, i en la visibilitat de l’accés a l’edifici. El diagra-
ma de fluxos de circulació que en resulta posa de manifest que el nus 
central de pas (la zona de més densitat de transeünts) es troba a la canto-
nada del CED, façana lateral de l’edifici que alhora afronta amb l’accés 
del MACBA. Tot i que en aquesta façana hi ha un gran finestral, no és 
practicable i tampoc no es percep el vincle d’aquesta façana amb l’acti-
vitat interior, de manera que es perd la seva potencial visibilitat des del 
MACBA i no respon a allò que el flux de circulació demana. D’altra banda, 
l ’espai de la cantonada es desaprofita i, en quedar la façana del CED 
retirada respecte de la línia de façana de l’edifici adjacent, es genera un 
espai residual que sovint és utilitzat per indigents per dormir i emma-
gatzemar objectes personals. 

Diagrama de flux de 
circulació dels vianants  
per la plaça dels Àngels.
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L’anàlisi reflexiona també sobre la sensació d’opacitat que produeix la 
façana de l’edifici i subratlla la dificultat de percepció de l’accés actual 
del CED, posant en evidència el fet que la façana principal que dóna a 
la plaça té cinc obertures iguals i equivalents, una de les quals, que no 
es diferencia de les altres, ha estat escollida com a accés principal úni-
cament per la seva posició central.
A partir de l’anàlisi de l’exterior i del seu entorn, el projecte del grup de 
l’ETSAB opta per resituar l’entrada de l’edifici, construint un cub de vidre 
a la cantonada buida de la façana més propera al MACBA que esdevé 
l’accés principal del CED; es propicia així el diàleg necessari entre els dos 
edificis que, tot i que constitueixen una unitat de continguts, es mantenen 
separats per la seva ubicació.
Per aconseguir l’objectiu d’obrir cap a la plaça l’activitat interior del 
CED, es proposa l’extrusió de cinc obertures de la planta baixa de la 
façana i convertir-les en bow windows. Aquestes permeten acollir activi-
tats de manera que funcionen també com a aparador de tot el que passa 
dins del CED, condició que es consolida pel projecte d’il·luminació que, 
mitjançant un sistema led, contribueix a donar visibilitat a la planta baixa  
del CED. L’ús del vidre és un altre dels elements clau del projecte, que 
busca assolir més transparència per a la façana.
En conclusió, el projecte del grup de l’ETSAB, guanyador en aquesta 
categoria, no només analitza i dóna una resposta solvent i creativa als 
problemes plantejats a la convocatòria, sinó que ho fa amb un projecte 
viable i ben resolt des del punt de vista tècnic. 

Simulació del cubicle 
d’entrada al Centre d’Estudis 
i Documentació MACBA.

Simulació de les finestres 
en tribuna de la façana 
del Centre d’Estudis i 
Documentació MACBA.
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Representació axonomètrica 
de l’estructura de la finestra  
en tribuna. 

Detall de la secció de  
la finestra.



Distribució d’usos        
i disseny dels espais 
interiors
Projecte Bow Windows
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB)

Jordi Biosca
Julia Ferrández 
Àngel Solanellas
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Diagrames d’opcions de 
distribució de l’espai en 
funció de la disposició dels 
plafons mòbils i esquema 
de desplegament dels 
pilars.

Bow Windows

La planta baixa del Centre d’Estudis i Documentació MACBA (CED) 
ha acollit en diverses ocasions activitats i exposicions, generalment per 
mostrar els fons i col·leccions documentals de l’arxiu i la biblioteca. 
Aquestes experiències han posat de manifest les dificultats per aprofi-
tar aquest espai, que ha de compatibilitzar la permanència del públic 
en actes de formats diferents amb el pas cap a altres plantes de l’edifici. 
A més dels problemes de visibilitat que té l’entrada actual al CED des de 
la plaça, la seva ubicació al centre de la façana fa que l’usuari que entra a 
la planta baixa es trobi amb dues possibles direccions, poc senyalitzades, 
una de les quals condueix a la sala de consulta de l’arxiu i de la biblioteca, 
a la planta tercera. D’altra banda, un fals envà situat just davant de la por-
ta principal impedeix la visió de l’espai en la seva totalitat i dificulta que 
l’activitat interior es mostri a la plaça i pugui així atreure nous visitants.
Mitjançant la convocatòria es buscaven idees per segmentar la planta  
baixa creant diferents zones d’activitat o exposició simultànies que 
s’adaptessin a les necessitats de cada moment.
Els alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB) guanyadors de les categories «Disseny interior» i «Intervenci-
ons urbanes» proposen resituar l’entrada a l’edifici del CED construint  
un cub de vidre a la cantonada més propera al MACBA. Aquesta proposta  
produeix un moviment que dóna vitalitat a la cantonada, alhora que mo-
difica la circulació a l’interior de la planta. En paral·lel, es proposa extruir 
les finestres existents i convertir-les en bow windows per tal de guanyar 
una estructura transversal que complementi la longitudinal pròpia de 
l’edifici. D’aquesta forma, les obertures de la planta baixa esdevenen un 
tipus de finestres-cubicle que permeten acollir activitats per a grups reduïts, 
amb la qual cosa no solament es creen nous espais útils, sinó que l’activitat 
interior se situa en un aparador a la plaça.
Per donar versatilitat a l’espai i aconseguir que aculli activitats de dife-
rents formats, el grup guanyador proposa un sistema de panells mòbils 
fàcilment desmuntables, que permet subdividir la sala en zones de mides  
variables segons les necessitats específiques de l’esdeveniment previst; 
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Diagrama de flux d’accés 
i circulació dels usuaris 
pel vestíbul del Centre 
d’Estudis i Documentació 
MACBA.
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això genera també nous fluxos de circulació segons la solució temporal 
d’organització de l’espai. Els panells, fabricats amb un material translúcid, 
mantenen la percepció de la totalitat espacial i la sensació d’amplitud, 
encara que l’espai se subdivideixi. D’altra banda, per resoldre la manca  
de zones d’emmagatzematge a l’edifici, la proposta preveu la possibili-
tat de guardar els panells desmuntats a ambdós costats de la nau.
Per tal de minimitzar la presència dels pilars estructurals que recorren 
l’espai, el grup de l’ETSAB els integra i n’aprofita el protagonisme per 
capitalitzar-los mitjançant l’ús. Per a això, s’instal·len uns panells de vidre  
que es poden plegar sobre el pilar i que quan estan oberts es poden utilit-
zar per penjar informació o exposar documents.
La proposta vol aconseguir un espai més acollidor que convidi a que-
dar-s’hi i no només a recorre’l. Per a això, s’eliminen les falses parets 
blanques i es dóna a la planta baixa el seu aspecte original amb parets de 
maó i de pedra. A més, es proposa la instal·lació d’un paviment de fusta i  
d’un sostre amb il·luminació zenital, fet amb làmines de vidre transversals 
i amb llum incorporada. Les bow windows ajuden també a fer que l’espai 
sigui més acollidor en la mesura que es poden utilitzar com a zones de 
descans, de lectura individual o d’altres activitats d’oci si es complemen-
ten amb un mobiliari informal i còmode que animi el públic a ocupar 
l’espai amb més llibertat.
Així doncs, la proposta guanyadora aconsegueix crear un espai més am-
pli i flexible que permet ser segmentat amb facilitat i acollir diferents 
tipus d’activitats. Però no tan sols s’aporten solucions funcionals, sinó 
que les diferents intervencions van orientades a oferir al visitant un espai 
acollidor, càlid i que convidi a estar-s’hi.

Simulació d’una zona  
del vestíbul durant  
una activitat.

Secció en perspectiva  
del vestíbul amb 
representació dels  
plafons il·luminats.
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Propostes d’ús de l’interior 
de la finestra en tribuna  
com a espai de treball, com a 
espai de lectura i com a espai 
per a actuacions.



Disseny de mobiliari  
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Projecte Mobiliari versàtil i modular
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Mobiliari versàtil i modular

Les propostes relacionades amb el disseny de mobiliari s’han valorat en 
funció de la seva capacitat per aconseguir una configuració canviant de 
l’espai en funció de diversos usos. Calia tenir en compte que el mobiliari 
s’utilitzaria en una zona que, a més de ser el pas cap a les plantes superiors 
de l’edifici, funciona com a espai polivalent que ha d’adaptar-se amb faci-
litat a diferents tipus d’activitats (conferències, projeccions, presentacions, 
grups de treball, entrevistes, etc.) i ser prou flexible per permetre la con-
vivència d’aquests actes amb exposicions de documents. Cal afegir que a 
l’edifici hi manca un lloc d’emmagatzematge on es pugui guardar el mo-
biliari auxiliar quan sigui necessari disposar de l’espai lliure. Però potser el 
repte més difícil ha estat la creació de nous suports per a l’exposició dels 
fons documentals que permetin una aproximació al document per part 
de l’espectador que propiciï la interacció amb aquest tipus de material 
que, per la seva naturalesa, està pensat per ser consultat en la seva totalitat 
i no únicament mostrat de manera parcial en vitrines.
Com a resposta a aquestes necessitats, el Grup Intermac d’EINA, Centre 
Universitari de Disseny i Art, presenta el disseny d’un mobiliari modular, 
adaptable a un espai dinàmic i que es combina amb altres elements fixos 
però integrats de tal manera en l’estructura de l’interior de la planta baixa 
que no impedeixen la desitjada flexibilitat d’ús.
El més destacat de la proposta és el mobiliari mòbil, que es formalitza en 
uns tamborets modulars de polietilè d’alta densitat, de 40 x 40 x 50 cm, 
formats per tres peces que es poden desmuntar una vegada finalitzada  
l’activitat pública i guardar en compartiments amb guies dissenyats  
expressament per a aquesta finalitat. La senzillesa del muntatge dels tam-
borets i la lleugeresa del material, que en facilita el trasllat, agilitza el 
procés de preparació de l’activitat i permet l’autonomia del públic, que 
pot localitzar els contenidors de tamborets al costat de la paret exterior 
de les columnes centrals i construir el seu propi seient.
Les taules es proposen com a superfícies horitzontals de fusta, de 
100 x 100 x 90 cm, que envolten cadascuna de les columnes situades als  
laterals de la sala. Tot i que es tracta d’un mobiliari fix, el fet d’estar situat  

Esquema de muntatge  
dels tamborets i simulació 
de la seva ubicació a l’espai.



42  —  redefinició del vestíbul del centre d’estudis i documentació macba 

en la zona perimetral dels pilars ajuda a donar dinamisme a aquest espai  
i el dota de possibilitats d’ocupació i ús públic. D’altra banda, el fet que  
ocupin un espai mínim s’ha considerat una variable fonamental del disseny.
Per alliberar l’espai de les tradicionals vitrines i aconseguir més versati-
litat, el grup proposa unes vitrines portàtils realitzades en metacrilat, 
de 40 x 55 x 25 cm, que es poden col·locar sobre qualsevol prestatge 
per protegir individualment els documents que es vulguin mostrar. La 
mida reduïda d’aquestes peces en facilita l’emmagatzematge, com també 
el muntatge i el desmuntatge de les mostres documentals. Les vitrines 
s’encaixen amb clips al prestatge, del qual es poden retirar quan es vulgui 
utilitzar per col·locar publicacions o un altre tipus de material de lliure  
accés. D’aquesta manera, l’ús de vitrines per preservar els documents es-
pecialment valuosos o sensibles conviu amb altres solucions que permeten 
als visitants consultar directament les publicacions de difusió. Per dispo-
sar dels auxiliars més adequats per a cada tipus de document, i sempre 
buscant l’estalvi d’espai, s’inclou també un expositor de revistes, plegable  
i que es subjecta a la paret, fet de fusta i barretes metàl·liques. 
En definitiva, la proposta de mobiliari dels alumnes guanyadors vol con-
tribuir a la creació d’un espai acollidor que convidi el públic a quedar-s’hi 
i, per tant, al diàleg i la interacció, amb la finalitat de reforçar l’objectiu 
que el MACBA proposa a través del Centre d’Estudis i Documentació 
(CED) de fomentar la recerca, el debat, la difusió d’idees i la generació 
de coneixement en l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies.
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Simulació del mobiliari 
a l’espai interior de les 
finestres.

Simulació de les taules dels 
pilars i altres elements  
del mobiliari.

Simulació dels contenidors 
dels tamborets plegats i  
la seva distribució a l’espai 
un cop muntats.
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Expositor de revistes.

Simulació de l’espai 
d’exposició de documents 
amb vitrines portàtils.

Esquema de muntatge de 
les vitrines.
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Codi de formes i colors

Després d’una anàlisi detallada dels elements que componen la proposta 
gràfica presentada a «Codi de formes i colors», el jurat va decidir destacar 
aquest projecte sobre la resta en considerar que dóna resposta de manera 
eficaç a alguns dels reptes i problemes principals plantejats al briefing de la 
convocatòria: la manca de visibilitat del Centre d’Estudis i Documentació 
(CED) i la dificultat a l’hora d’informar sobre els seus serveis i activitats.
El projecte planteja una identitat gràfica específica per al CED, seguint 
la línia minimalista i clara del disseny utilitzat pel MACBA. La proposta  
no gira entorn de la creació d’un logotip, sinó que proposa el desenvolu-
pament d’un imaginari gràfic propi, basat en un codi iconogràfic de for-
mes geomètriques simples, una paleta de colors acotada, una tipografia de  
pal sec i un estil de maquetació racionalista. 
Les quatre figures geomètriques que formen el codi iconogràfic repre-
senten i resumeixen de manera esquemàtica les quatre modalitats d’ac-
tivitats susceptibles de ser realitzades a la planta baixa del CED: taules 
rodones, exposicions, projeccions i tallers. La selecció de formes sorgeix 
d’un treball de conceptualització previ, de manera que la relació entre el 
signe escollit i el concepte representat no és arbitrària, sinó significativa  
i coherent amb l’activitat que representa. Es planteja també la possibili-
tat de combinar les formes entre si, de manera que resulti viable repre-
sentar activitats mixtes que comparteixen espai, com projeccions amb 
exposicions o taules rodones amb tallers.
La selecció d’una paleta cromàtica limitada, formada per vuit colors en 
tonalitats pastel, reforça la sensació de codi i identitat. L’ús d’aquests co-
lors ajuda a produir un missatge visualment nítid.
S’ha escollit una tipografia de pal sec, sense ornaments, amb modulació 
en el traç, de pes semilleuger i proporcions modernes. D’estil auster i fun-
cional, és, a més, una tipografia que produeix textos de gran llegibilitat, 
adequada per al seu ús en títols, com també per a la seva lectura en pan-
talles, on es pot llegir amb nitidesa. 
L’ús combinat de tots aquests elements crea un sistema de representació, 
un llenguatge visual que permet estructurar de manera clara i concisa 

Exemple d’aplicació  
del codi gràfic.
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Codi de formes, colors i 
tipografia corporativa.

Simulació d’aplicació en  
un opi a l’espai urbà.

el missatge i generar informació. Així mateix, la senzillesa formal de 
cadascun dels elements potencia la sensació de codi i en facilita la inter-
pretació i descodificació per part dels usuaris. 
Es tracta, doncs, d’una proposta de disseny funcional i moderna basada 
en un estil auster i directe, en el qual no s’utilitzen imatges fotogràfi-
ques referencials de les activitats sobre les quals s’informa, sinó que es 
genera un imaginari gràfic particular amb la intenció de prioritzar la 
informació pràctica. 
L’aplicació d’aquest codi comunicatiu als diferents mitjans i suports im-
presos, audiovisuals i interactius és fàcil gràcies a la claredat i austeritat 
dels elements que el formen, oferint impacte visual i competència comu-
nicativa. És així perquè des del seu plantejament inicial ha estat pensat 
tant per al seu ús en suports físics com digitals.
Pel que fa a l’aplicació d’aquests elements en la maquetació de cartells 
i flyers, s’utilitza com a base compositiva una retícula que imita l’estructura  
de l’espai de la planta baixa del CED, de manera que les diferents formes 
geomètriques codificades se situen en la retícula de forma significativa, 
indicant la localització de l’activitat sobre la qual informen.
Finalment, més enllà dels suports bidimensionals, el projecte proposa 
l’aplicació del codi iconogràfic a l’espai mateix del CED –al terra, sostre, 
parets i mobiliari– de manera que se’n permeti l’ús com a senyalística  
i element delimitador de l’espai. Es planteja, així mateix, una aplicació 
del codi que influeixi de manera directa a l’exterior de l’edifici i reforci la 
seva identitat i capacitat de comunicació directa amb l’entorn, amb unes 
grans banderoles verticals aplicades sobre la façana. Amb la mateixa  
idea es planteja intervenir en el cub de vidre d’entrada del pàrquing de 
la plaça, de manera que un element considerat fins ara un obstacle visual 
distorsionador es converteix en còmplice i suport comunicatiu que per-
met guiar els potencials usuaris cap al CED.
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Simulació d’aplicació  
de la senyalística a la 
façana del Centre d’Estudis 
i Documentació MACBA.

Simulació d’aplicació de  
la senyalística al vestíbul.
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Comunicació dinàmica

El jurat va destacar la proposta gràfica presentada per aquest grup 
d’alumnes d’EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona ja 
que tractava de manera directa la necessitat de reforçar la identitat corpo-
rativa del Centre d’Estudis i Documentació (CED), com també la seva 
presència a la plaça i la seva capacitat de comunicació immediata i directa.
Els dos aspectes més significatius d’aquesta estratègia gràfica i de comu-
nicació són, d’una banda, la definició d’un estil de disseny gràfic de gran 
pregnància i potència visual i, de l’altra, la proposta d’intervenció sobre la 
façana de l’edifici del CED, intervenció que ofereix una alternativa d’ús, 
efectiva i innovadora, de la identitat corporativa específica del Centre. 
La identitat corporativa plantejada es basa en l’ús d’una figura geomè-
trica rectangular de cantonades arrodonides, que funciona com a símbol 
identificador del CED i a partir de la qual s’articulen totes les aplicacions.  
Només es representa el contorn de la figura geomètrica, amb una línia  
molt gruixuda, i no s’especifica una paleta cromàtica limitada per a 
aquesta, sinó que varia i s’adapta al context en què s’aplica. Per exemple, 
s’utilitza el color negre sobre fons blanc per a la papereria corporativa o 
per a la senyalística de l’interior de l’edifici i el color primari o blanc per 
a l’aplicació en cartells.
Si bé la proposta presenta una identitat exclusiva per al CED, aquesta es 
manté en la mateixa línia de la identitat corporativa vigent del MACBA, 
generant així continuïtat. Prova d’això és la decisió dels estudiants d’uti-
litzar per a la seva proposta la mateixa tipografia que actualment utilitza 
el Museu tant en el seu logotip com en el disseny de rètols i títols.
El disseny de cartells i altres suports dirigits a informar sobre les activitats 
i serveis del CED combina la forma rectangular, que normalment apareix  
repetida, i el text informatiu en tipografia corporativa, superposats sobre un 
fons variable. En alguns casos aquest fons és un color pla i, en d’altres, una 
imatge fotogràfica que il·lustra l’activitat a la qual el suport comunicatiu fa 
al·lusió. En la maquetació de cadascuna de les aplicacions la ubicació de les 
formes geomètriques varia, com també la disposició del text, fet que dóna 
com a resultat una composició i un missatge gràfic dinàmics i atractius.

Exemple d’aplicació  
del codi gràfic.
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La proposta incideix en el diàleg directe amb l’espectador i en la relació  
del Centre amb la col·lectivitat circumdant, sobretot quan aquesta identi-
tat s’aplica a la façana d’accés del CED, apro�tant la seva ubicació en una 
plaça altament transitada. Aquesta intervenció es concreta en la instal-
lació d’un rètol electrònic lluminós amb el nom del Centre –que el grup 
proposa canviar per «Arxiu», escrit en tipogra�a corporativa– que en fa-
cilita la identi�cació des de lluny.
Així mateix, la intervenció en la façana contempla la col·locació d’una 
pantalla lluminosa de leds, controlada digitalment, com a recurs per in-
formar sobre l’activitat del Centre. La proposta incideix en la gran qualitat 
i desenvolupament tecnològic que han assolit aquestes pantalles, que són 
resistents a l’exposició a l’aire lliure i als canvis meteorològics, i es poden 
llegir fàcilment tant de dia com de nit. L’ús d’aquesta pantalla facilita una 
comunicació constant i dinàmica amb els usuaris, ja que la informació 
que hi apareix es pot actualitzar de forma fàcil i ràpida des del mateix 
Centre, produint així la interacció en temps real. A més, permet la visua-
lització tant de textos com d’imatges �xes o en moviment, fet que la con-
verteix en un gran reclam i potencia la sensació d’activitat contínua.
L’estratègia comunicativa d’aquest projecte, aplicada en el seu conjunt  
i apro�tant la idea de la façana com a pantalla mediàtica i la seva relació  
amb l’esfera pública i l’entorn urbà, produeix una comunicació activa i  
dinàmica, que permet la revitalització i el posicionament del Centre,  
i potencia la visibilitat dels seus continguts i activitats.

Aplicació de la imatge 
gràfica a la papereria 
corporativa.

Simulació d’aplicació 
en banderoles i altres 
elements de difusió.
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Façana de l’edifici amb 
simulació de rètol lluminós  
i pantalla de leds.
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Toms Kampars

Grup 25

Professor: Erica Borsa

Erica Borsa
Grup 26

Professors: Lorenzo Bini 

Eline Buka
Jean-Philippe Toussaint

Grup 27

Professors: Lucia Frescaroli  
i Gennaro Postiglione

Julin Cai
Peter Geelmuyden Magnus
Giorgos Kyriazis
Philip Schnell Sramek

Grup 28

Professors: Erica Borsa  
i Gennaro Postiglione

Giulia Cascella
Alessandra Magnetti



redefinició del vestíbul del centre d’estudis i documentació macba  —  61    

Grup 29

Professors: Giulia Urciuoli i Gennaro Postiglione

* Segon seleccionat de la categoria: 
  Intervenció urbanística en la façana i la plaça

Bernardo Cossio
Juan Pablo Costa
Alessandra Giron
Daiki Kato
Silvia Ottaviano

Grup 30

Professors: Stefano Leoni  
i Gennaro Postiglione

Francesca Gardino
Shigeru Joichi
Michal Kuczynski
Anna Lee

Università degli Studi di Napoli Federico II

Professors: Marella Santangelo 

Grup 31

Ludovica Alabiso 
Gianluca De Pascale 
Monica Dionisio

Grup 32

Marica Amendola
Giovanna Angelotto
Giampiero Castiglione

Grup 33

Viana Arte
Diomira Cuomo
Giulio Della Monica

Grup 34

Antonella Barbato
Giuseppina Cusano
Isa Santé

Grup 35

Francesco Belcuore
Daniele D’Ambrosio
Francesco D’Ambrosio

Grup 36

Marigliano Cunto’ Asciore

Grup 37

Maria Giovanna D’Abundo
Francesca Fucile
Emilio Pagliaro

Grup 38

Daniele De Rosa
Pietro Peluso
Silvia Pepe

Grup 39

Rosella Falco
Paola Martire
Ines Nappa

Grup 40

Marco Paone
Michele Peluso

Grup 41

Maria Teresa Perna
Marco Conan Petrossi
Augusta Zanzillo
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MeLa* - European Museums in an Age of Migrations

Camps de recerca:

RF01: Museus i identitat en el passat i en l’actualitat
Estudia les relacions històriques i contemporànies entre museus, llocs i identitats a Europa  
i els efectes de les migracions en les pràctiques museístiques.
RF02: Memòria cultural, modernitat migrant i pràctiques museístiques
Transforma la qüestió de la memòria en una problemàtica cultural i històrica per promoure  
noves perspectives crítiques i pràctiques.
RF03: Xarxa de museus, biblioteques i institucions culturals públiques
Investiga estratègies de coordinació entre museus, biblioteques i institucions culturals públiques 
amb relació al patrimoni científic i cultural europeu, la migració i la integració.
RF04: Recerca artística i comissarial 
Analitza el treball d’artistes i comissaris en temes de migració, així com el paper que tenen  
els museus i les galeries que exposen aquest treball i difonen coneixement.
RF05: Disseny expositiu, tecnologia de la representació i accions experimentals
Investiga i prova eines de comunicació innovadores, el potencial de les TIC, els enfocaments 
centrats en l’usuari, així com el paper de l’arquitectura i del disseny per al museu contemporani.
RF06: Imaginar els museus del segle xxi
Fomenta les contribucions teòriques, metodològiques i operatives per interpretar les diferències  
i les similituds que presenta el patrimoni cultural europeu. Així mateix, proposa pràctiques  
millorades per a la comissió i el disseny de museus a la societat multicultural contemporània.

Socis i investigadors principals: 

Luca Basso Peressut (coordinador del projecte) i Gennaro Postiglione, Politecnico di Milano, Itàlia
Marco Sacco, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Itàlia
Bartomeu Marí, MACBA – Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Espanya
Fabienne Galangau, Muséum National d’Histoire Naturelle, France
Ruth Noack, The Royal College of Art, United Kingdom
Perla Innocenti, University of Glasgow, Regne Unit
Jamie Allen i Jacob Back, Copenhagen Institute of Interaction Design, Dinamarca
Chris Whitehead i Rhiannon Mason, Newcastle University, Regne Unit
Iain Chambers, L’Orientale, Università degli Studi di Napoli, Itàlia



mela books 09 – rf05 exhibition design, technology of representation and experimental actions
Publicat pel Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
© Juny 2013, els autors
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i documentació macba 
selecció de propostes

Un dels objectius principals dels arxius i les 
biblioteques de museus és fer accessible al pú-
blic el coneixement que conté el seu patrimoni 
documental.

Per tal que aquesta transmissió sigui efectiva, 
s’ha de produir en un entorn adequat, concebut  
més enllà dels espais tradicionalment dedicats 
a la consulta i exposició de documents.

En aquest sentit, cal pensar com la con�guració 
dels espais i la seva visibilitat des de l’exterior 
condicionen l’aproximació del públic i la seva 
experiència sensorial i cognitiva.

La convocatòria, realitzada en el context del 
projecte MeLa i adreçada a estudiants de dis-
seny i arquitectura, neix amb la vocació de 
trobar solucions creatives a aquesta inquietud 
i de reªexionar-hi, partint del cas del vestíbul 
del Centre d’Estudis i Documentació MACBA. 

Aquest llibre recull els projectes que respo-
nen millor a la voluntat de dinamitzar el pa-
trimoni documental i de disposar d’un espai 
ªexible i multifuncional que faciliti la inte-
racció del públic. 

Col·laboradors: Isabel Bachs, Mela Dávila 
Freire i Gennaro Postiglione.

publicat per
Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA)

MeLa–European Museums in an age of migrations

isbn 978-84-92505-08-1

imatge de coberta — El Centre d’Estudis  
i Documentació MACBA vist des del Museu 
© Gemma Planell/MACBA.
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