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Un repositori llatinoamericà a la Col·lecció MACBA

Ivo Mesquita

Aquest text registra, en forma d’apunt curatorial, una mirada més selectiva i organitzada
sobre el significat conjunt dels treballs d’artistes llatinoamericans –prop de seixanta de
diferents generacions– que inclou l’extensa Col·lecció MACBA. Aquesta mirada es con-
centra en les obres que hi ha a la col·lecció i deixa de banda els fons de llibres d’artista i
de documents, que comento al final d’aquest text. Es tracta d’un exercici de cartografia,
que busca identificar i articular alguns nuclis temàtics o històrics, establir una genealogia
o llinatge entre les diverses produccions reunides i apuntar possibilitats de lectura i d’in-
terpretació en relació amb els paràmetres conceptuals i la mateixa història de la institució
i de la formació de la seva col·lecció. Un museu d’art contemporani no s’ha de percebre
com una realitat completa i acabada ni com una narrativa homogènia; per això aquest
conjunt de treballs d’artistes llatinoamericans o relacionats amb l’Amèrica Llatina repre-
senta una espècie de repositori d’obres amb perspectives originals, imaginaris singulars
i experiències d’identitat i alteritat, i això és pertinent a l’esperit, al temps i a les necessitats
que habiten i posen en moviment el MACBA. 

Com en tots els museus públics i estatals, la formació d’aquest fons llatinoamericà 
reflecteix, inicialment, l’eclecticisme de les polítiques públiques per a l’art i la cultura abans
del sorgiment del museu com a institució responsable d’aquestes qüestions. El nucli inicial
està constituït per les obres que es trobaven als fons provinents del Consorci, un fons for-
mat aleatòriament, a partir d’adquisicions del Govern català, l’Ajuntament de Barcelona,
la Fundació MACBA i de donacions a les organitzacions públiques. Les obres i els seus
respectius autors presenten una qüestió singular en relació amb els paràmetres conceptuals
i històrics que orienten la Col·lecció MACBA. Algunes figures més prominents, encara
que modestament representades, com Wifredo Lam (-) i Fernando Botero (),
es posen en línia amb artistes de generacions més recents com ara Roser Bru (), Luis
Muller Fontana (), Luis Chacón (-), Alfredo Cès Lara (), Adolfo Estrada
(), Alberto Reyna () i Patricio Vélez (), pintors i escultors amb obra dels anys
setanta. Però és difícil comprendre i valorar les obres, particularment les d’aquest segon
grup, que estaria més relacionat amb el període històric representat pel fons del MACBA,
sense una contextualització d’aquestes produccions, ja que no tenen una gran circulació
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més enllà dels seus llocs d’origen. Excepte els artistes espanyols, hi ha una notable trans-
nacionalitat en la producció dels artistes de la Col·lecció del museu.

Potser la sorpresa de trobar entre aquest grup el pintor de gènere Dario Mecatti (-

), un artista d’origen italià que va emigrar al Brasil, permet entendre els processos
d’incorporació d’aquestes obres al patrimoni públic. Després de graduar-se a Florència
en la dècada dels trenta, Mecatti va viure com a artista viatjant entre el nord d’Àfrica,
Portugal i Espanya, i es va convertir en especialista en escenes urbanes (Paris, , a 
la Col·lecció) i fantasies orientalistes amb paisatges deserts, mercats, xeics i odalisques, 
en una visió idealista i anacrònica de l’imaginari i de la cultura mediterranis. Es va tras-
lladar al Brasil el , on va formar molts artistes i va tenir èxit i reconeixement entre
col·leccionistes tradicionals de belles arts. La seva biografia registra una exposició a 
Barcelona entre el  i el , any en què va fer la donació de la pintura a la ciutat.

El treball més significatiu d’aquest fons provinent del Govern català és la instal·lació
El día que me quieras (), d’Alfredo Jaar (), primer projecte especialment desen-
volupat per l’artista per a una exposició a Espanya. Es tracta d’una obra important 
i original de la seva carrera, amb una potent estratègia de fascinació per les imatges, que
captiva l’espectador per revelar i retenir, de forma directa i incisiva, un moment específic
en la relació del caràcter llatinoamericà amb «la mare pàtria»: el miratge de Franco 
i Pinochet. És un dels pocs treballs de la col·lecció llatinoamericana del MACBA que
aborda una qüestió sobre les relacions històriques, afectives i culturals entre Espanya 
i l’Amèrica Llatina. 

En aquest primer segment de la Col·lecció, trobem dos artistes històrics llatinoame-
ricans, Joaquín Torres-García (-) i Lucio Fontana (-), que formen
part d’un mateix repositori d’artistes moderns que compta amb Lam, Botero i uns 
guaixos de Xul Solar (-) en dipòsit al museu. El primer, amb un preciós grup
de cinc petites escultures de fusta, fetes entre  i , que més enllà del valor plàstic
i històric que representen en l’obra de l’artista poden ser peces intel·ligents i poderoses
si s’articulen a través del comissariat amb altres treballs d’artistes representats en la
Col·lecció. El segon, amb la magnífica pintura Concetto spaziale (), obra exemplar
de l’autor, aporta una significativa contribució al primer nucli històric de la Col·lecció:
l’abstracció matèrica. 

Tres altres artistes succeeixen aquesta primera generació de llatinoamericans com a 
figures històriques de l’art contemporani i amb una gran influència sobre les generacions
posteriors: Gego (-), León Ferrari (-) i Hélio Oiticica (-).
Provinents de diferents fons del museu, els tres estan representats amb treballs impor-
tants i totalment articulats amb algunes de les qüestions que constitueixen nuclis 
destacats de la Col·lecció, com ara les avantguardes dels anys seixanta i setanta, art i 
política, crítica institucional i procés.

Macba_Coll_pp1-40_14-06_Opmaak 1  16-06-17  11:32  Pagina 34



     · 

35

El dipòsit de la Fundación Gego, al MACBA des de , conté al voltant de seixanta
treballs –escultures, objectes, dibuixos, collages i projectes– produïts entre  i 

i que descriuen, de manera puntual i concisa, la trajectòria de l’artista i el desenvolupa-
ment del seu projecte artístic: la problematització o deconstrucció, amb una intel·ligència
sensible i una dedicada determinació, del repertori de referències conceptuals i formals
com a llegat de la tradició constructiva-concreta, un dels fonaments de la contempora-
neïtat en països com ara l’Argentina, el Brasil i Veneçuela. León Ferrari, per la seva
banda, ironitza la racionalitat de la vida moderna, la seva funcionalitat i el seu sistema
de signes i de representacions, amb dibuixos i gravats heliogràfics fets entre el  i el
. Al mateix temps, també està representat com un important artista i militant, crític
contundent de l’statu quo i de l’església, i introdueix a la Col·lecció components polítics
i històrics poderosos: Nosotros no sabíamos (), Nunca más () i L’Osservatore 
Romano (). D’una manera directa aquests treballs s’articulen amb la instal·lació
d’Alfredo Jaar ja comentada i consoliden la qüestió històrica i cultural pertanyent al
museu i al seu context. I tancant aquesta part, la instal·lació d’Hélio Oiticica (en col·la-
boració amb Neville d’Almeida) CC3-Maileryn. Quasi Cinema (Block-Experiment in 
Cosmococa-Program in Progress) () trasllada la mirada del discurs de la macropolítica
cap a l’experiència de la micropolítica, amb un espai de múltiples reclams sensorials
d’interacció amb el públic, una de les moltes estratègies del que avui dia es considera
part de l’estètica relacional.
El conjunt que prové de la Col·lecció Brondesbury Holdings Ltd., al MACBA des del

, també pren un caràcter històric. Es tracta d’un grup de  artistes amb treballs
produïts entre mitjans dels anys vuitanta i , justament en el període en què es con-
solida l’art llatinoamericà com a categoria en el circuit artístic global, ja sigui des del
punt de vista del mercat i del col·leccionisme, com des de la seva institucionalització
amb la participació en exposicions (biennals, fires) i les adquisicions de museus inter-
nacionals. És una col·lecció tancada –amb poc més de cent peces– i clarament escollida
per un (bon) gust particular, apassionat i selectiu. Més de vint anys després, els treballs 
revelen la frescor i l’energia d’aquell moment en què els autors arribaven al circuit in-
ternacional, on buscaven inscriure les seves produccions. De la mateixa manera, molts
artistes d’aquella generació en diferents latituds ampliaven el territori de les pràctiques
artístiques i del debat contemporani sobre la visualitat i posaven en moviment qüestions
de representació i d’identitat, llenguatge i alteritat, alta i baixa cultura, crítica institu-
cional, producció de subjectivitats, política, història i memòria. La característica notable
de la Col·lecció és la qualitat de les obres, sovint més de dues o tres per artista, un fet
que possibilita una percepció dels processos i de les transformacions de les produccions
en un període determinat, així com de la intel·ligència i de la densitat d’alguns dels temes
i qüestions a debat a aquell moment.
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El reduït conjunt de pintures és extremadament representatiu dels processos de la pintura
d’aquell període. D’una banda, testimonia el final del citacionisme (apropiació d’imatges i
estils de la historia de l’art) que orientava la pintura dels anys vuitanta, com a Odessa i L’En-
fance du Christ, totes dues del , de Guillermo Kuitca (), o la sèrie Golgotha ()
de Pablo Vargas Lugo (), juntament amb el sorgiment d’imaginaris personals, de nar-
ratives d’identitat i memòries com Acupuntar Almal () i Forget me not () de Julio
Galán (-) o Barbara (Com as mãos nos bolsos) (), de José Leonilson (-

), o fins i tot Sense títol (Last of Sperm) (), també de Kuitca. D’altra banda, in-
forma sobre els diversos processos que van expandir la noció de la pintura, els seus
referents, les formes de la seva pràctica i l’extensió del seu debat. Són notables les obres
The Liar and the Copy of the Liar (E. Ribera) () i Sense títol () de Francis Alÿs
(); les fotografies de Gabriel Orozco (), particularment Atomist: Offside 

(); el simulacre de pintura Fleur de Lys () de Meyer Vaisman (el ), així com
la iconografia pop i al·lucinògena de Tipe-Estación II () i Immigrant’s Daughter ()
de Manuel Ocampo (), que, tot i ser originàriament filipí, no deixa de ser llatí en el
llenguatge, l’imaginari i la tradició cultural en què s’inscriu.
És també molt significativa certa domesticitat en les dimensions del conjunt d’escul-

tures i d’objectes reunits en aquesta col·lecció si pensem que alguns dels seus autors es
van fer coneguts per l’ambició i la monumentalitat dels seus projectes. Són treballs que
prolonguen qüestions sobre aquest tema als anys vuitanta: uns incorporen processos de
caràcter conceptual, procediments industrials, el ready-made, la serialitat i el disseny;
d’altres recorren a formes i materials orgànics, procediments artesanals, als indicis de
subjectivitat i la crida als sentits. D’una banda trobaríem Waltercio Caldas (), José
Damasceno () i Iran do Espírito Santo (); de l’altra, Tunga (), Valeska 
Soares (), Ernesto Neto () i Rivane Neuenschwander (). En aquest conjunt
destaca Inmensa (), una ironia constructivista de Cildo Meireles (); les formes
tel·lúriques i femenines en cinc fotografies de la sèrie Sandwomen () d’Ana Mendieta
(-); la violència i la memòria en les tres peces de la sèrie Atrabiliarios () de
Doris Salcedo (); la poètica econòmica i melancòlica d’un rest de làmpares de Félix
González-Torres (-) a Sense títol (Last Light) (); així com la crítica ben-
humorada al circuit globalitzat de les arts a Museums () de Jac Leirner (), i l’es-
tètica provocadora, l’imaginari adolescent, el pop de carrer a San Guinefort () i cinc
peces de la sèrie Vehículos perfectos () de José Antonio Hernández-Díez ().
La Col·lecció té encara una de les primeres instal·lacions de Francis Alÿs, Canción para

Lupita (), i obres de Roberto Obregón (), Miguel Angel Ríos (), José 
Alejandro Restrepo () i Rosângela Rennó (). Tot i la seva qualitat i rellevància és
una col·lecció datada, ja que els artistes, exceptuant aquells que van morir prematurament,
encara estan en actiu, amb carreres consolidades. Algunes d’aquestes produccions s’han
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mostrat àmpliament i els autors s’han convertit en referències de contemporaneïtat. El
conjunt mereixeria continuïtat i actualització, com es va fer el  amb l’adquisició de
l’escultura/instal·lació Entrevendo (/ []), de Cildo Meireles, una obra 
important de l’artista i avui una de les destacades de la col·lecció del museu. 
A partir dels anys noranta la Col·lecció MACBA, i en conjunt tot el museu, es conso-

lida com a institució internacional i cosmopolita, que representa una àmplia geografia
de la producció artística moderna i contemporània i que afirma, a l’escala d’una col·lecció
de gairebé sis mil obres, el caràcter transnacional implícit en la categoria «art contem-
porani». La Col·lecció és avui dia el resultat d’un procés accelerat de globalització del
circuit de les arts visuals amb un creixement de mostres com biennals, fires d’art, pro-
grames de residències per a artistes, així com de l’ús de l’art com a promoció de la 
inclusió i de la cooperació internacional, que impulsa una economia vigorosa, creixent
en inversions i bons dividends, tant materials com simbòlics. 
A causa dels encàrrecs i la circulació de la seva obra, un nombre significatiu d’artistes

s’han convertit en viatgers compulsius. L’artista viatger del segle , representat prin-
cipalment per emigrants, refugiats i perseguits polítics, que va contribuir molt a la 
difusió de principis i patrons com ara la modernitat occidental, és substituït per un pro-
fessional altament qualificat i versàtil davant dels nous modes de producció. Més enllà
de la seva identitat cultural –com a passaport per entrar a la globalització–, avui dia els
artistes apliquen una pràctica que involucra col·laboradors de tota mena, transita per la
interdisciplinarietat i busca la interacció de l’individu i del col·lectiu. Aquest acte con-
solida estratègies, processos i procediments que es reprodueixen i s’ajusten dins del con-
cepte generós de site-specific, un fet que promou els nous formats i una economia
d’internacionalització de les arts visuals, n’amplia el territori i les pràctiques i proble-
matitza qüestions que van de la poètica i de l’experiència del llenguatge a l’exercici de
la micropolítica per a la transformació de la macropolítica.
Les obres adquirides des del  reflecteixen aquesta nova condició de la producció

artística. Destaquen, d’una banda, els treballs que es van incorporar arran d’exposicions
fetes pel museu, quan van ser possibles econòmicament projectes específics com la vi-
deoinstal·lació sobre immigrants, treball i prostitució a Barcelona Voracidad Máxima
() de Dias & Riedweg ( i , respectivament), o Sense títol (Dos marcs #2)
() i Marcahuasi (-), d’Armando Andrade Tudela (), com a parts d’una
reflexió de caràcter semàntic sobre el llenguatge, la representació i la percepció.
D’altra banda, la constitució d’arxius a partir de recerques historiogràfiques, socioan-

tropològiques, la recuperació de memòries i tradicions, les narratives verdaderes, fictícies
o totes dues, formen part d’una estratègia contemporània impulsada pel MACBA, no
només per a l’adquisició de fons per a la seva Biblioteca i Arxiu, sinó també per a la in-
corporació d’obres que prenen l’arxiu com alguna cosa més enllà del registre i la 

     · 
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documentació com a matèria de treball i objecte de reflexió. És el cas d’El mundo expli-
cado, São Paulo, Barcelona, - (I) (-) d’Erick Beltrán (), una en-
ciclopèdia microhistòrica que conté diverses descripcions a partir d’entrevistes en llocs
i condicions específiques; Recuerdo de las Navidades (), d’Iñaki Bonillas (), una
voluminosa recerca sobre memòries familiars i la construcció del sentit de les imatges,
així com Time divisa (fragmento) (-) de José Antonio Vega Macotela (),
que és el registre d’un llarg procés de treball de caràcter performatiu amb intercanvis
entre l’artista i un grup social homogeni concret. 

S’ha de mencionar també l’obstinació del museu per recuperar treballs històrics 
d’artistes contemporanis de diverses latituds, com l’escultura ja mencionada de Cildo
Meireles o les instal·lacions seminals de David Lamelas () Situación de tiempo ()
i Film Script (La manipulación del mensaje) (). Tots dos artistes són part integrant
de la contemporaneïtat enunciada per les col·leccions i pels programes del museu. 

Per acabar, és necessari destacar com a part constitutiva d’aquest important repositori
–com a font de recerca i coneixement– sobre l’Amèrica Llatina la ja mencionada col·lec-
ció de llibres d’artista i l’extensa col·lecció de documents, arxius personals, publicacions,
diaris, catàlegs i material gràfic reunit a l’arxiu i la biblioteca del Centre d’Estudis i 
Documentació MACBA. Mereixeria un text a part, particularment sobre els llibres 
d’artista, si considerem la quantitat de material als dos dipòsits, ja que amb fonts i refe-
rències que cobreixen períodes i moments específics de la producció i del debat sobre la
cultura visual del continent és més complet i representatiu que les obres de la Col·lecció.
Aquesta col·lecció abraça un espectre més ampli d’autors i del marc temporal i con -
ceptual del museu que el que representen les gairebé  obres en la categoria dels 
llatinoamericans. Ofereix possibilitats de comprensió històriques i reflexives més pro-
fundes per l’accés als diversos registres del context i dels processos que van produir
aquestes obres.*

Un exemple de la qualitat d’aquests fons és l’extens conjunt de documents i publica-
cions reunit pels arxius del Centro de Arte y Comunicación - CAYC (Buenos Aires,
-) de l’artista Edgardo Antonio Vigo (actiu a La Plata entre el  i el ) 
i de l’Espaço NO (Porto Alegre, -). Tots dos registren l’intens moviment cul-
tural i polític en un moment i una regió precisa, el centre del Con Sud entre els anys
 i , i constitueixen un fons magnífic sobre qüestions com ara el llenguatge i la
comunicació, la poesia visual, l’art conceptual, les noves tecnologies i l’art i la política.
A més a més, s’hi afegeix el projecte pioner i radical de l’arxiu Tucumán Arde, del Grupo
de artistas de vanguardia (Buenos Aires, -), avui dia un marc en la història de
l’art vinculada amb la política i un element destacat de la Col·lecció del museu. És una
fita, una referència per a artistes i col·lectius compromesos amb el procés de fer de l’art
una estratègia d’acció i donar a l’artista un paper protagonista en les transformacions
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de la societat. Més enllà del seu significat històric, la potència present de tots aquests
documents es revela amb la influència que van generar treballs contemporanis com El
mundo explicado, São Paulo, Barcelona, - (I) (-), d’Erick Beltrán, o
El cocodrilo de Humboldt no es el cocodrilo de Hegel (), de José Alejandro Restrepo, 
o fins i tot el Proyecto Niágara (), de Roberto Obregón i les peces de la sèrie Inserções
em circuitos ideológicos (-), de Cildo Meireles. En conjunt, aquestes obres i do-
cuments dibuixen una narrativa consistent i afirmen una intel·ligència pròpia i original
d’aquesta producció en el circuit de la institució. 
Aquests fons són una singularitat del patrimoni del museu i, potser per això mateix,

han de ser considerats com una prioritat entre els seus programes i projectes, ja que 
encara queda molta feina per fer, tant des del punt de vista de la història i de la 
documentació, com des del punt de vista de la producció artística i de l’ampliació de 
la col·lecció. Es tracta de donar continuïtat al treball de recopilació, recerca, documen-
tació i complementació dels fons existents al museu que registren els processos de les
pràctiques artístiques contemporànies, per tal d’articular aquesta narrativa llatinoame-
ricana en el context de la gran narrativa del MACBA.

Ivo Mesquita és investigador i comissari independent. Viu i treballa a São Paulo.

* En aquest sentit, recomano la lectura del text «Artwork or document? Latin American materials at 
the Study Center of the Museum of Contemporary Art of Barcelona-MACBA» de Mela Dávila Freire 
i Pamela Sepúlveda Arancibia (Art Libraries Journal, vol. , núm. , octubre de , p. -). S’hi
explica la formació d’aquest fons llatinoamericà, els seus nuclis i la seva relació amb la Col·lecció. 
Cal dir que els fons no han deixat de créixer des de llavors. 
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