
HISTÒRIES DE L’ART DES DE BARCELONA

DOSSIERS PER A ACTIVACIÓ DE LA SÈRIE AMB GRUPS



Partint d’aquesta idea, en el projecte que presen-
tem aquí ens hem preguntat quantes històries 
de l’art cohabiten dins de la història de l’art amb 
l’objectiu de fer-les visibles. El programa consta 
de vídeos en obert i compta amb la col·laboració 
de diversos artistes, teòrics i activistes que oferei-
xen la seva lectura d’un episodi concret de la his-
tòria de l’art.
El programa es planteja com un recurs educatiu 
per treballar a l’institut que es pugui enfocar d’una 
manera transversal en múltiples assignatures, i 
que permeti aprofundir en molts temes que habi-
tualment s’han mantingut fora del discurs oficial. 
Aquest dossier presenta alguns d’aquests temes, 
així com propostes per treballar-los a l’aula. Unes 
propostes que són tan sols una entre moltes apro-
ximacions a cada capítol de la sèrie i que es poden 
plantejar des d’assignatures com ara Tutoria, Edu-
cació Visual i Plàstica, Ciències Socials, Geografia 
i Història o Cultura i Valors Ètics.
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INTRODUCCIÓ
 

El 1983, Marta Traba, crítica argentina exiliada a 
Colòmbia, es va embarcar en el projecte d’enregis-
trar per a la televisió colombiana una sèrie de vint 
episodis de trenta minuts amb el títol de La his-
toria del arte moderno contada desde Bogotá, que 
en l’actualitat es pot trobar a internet. Aquesta 
història de l’art de Traba estava situada i pensa-
da per arribar a grans audiències. Històries de l’art 
des de Barcelona, a més de retre homenatge a la 
proposta de Traba, comparteix amb el projecte de 
la historiadora argentina la intenció de difondre 
uns altres relats de la història de l’art i situar-los 
en una geografia concreta. En el nostre cas és la 
Barcelona del darrer segle, amb l’objectiu d’obrir 
a l’aula uns espais des dels quals plantejar fissu-
res en el discurs hegemònic de l’art. L’educació és 
l’acte de pensar, d’interrogar i interrogar-se, d’ac-
tivar, de crear i de sentir, i la nostra intenció és 
aproximar-nos a les possibilitats de la pedagogia 
com a pràctica política i d’alliberament.

Al llarg d’aquests dossiers fem servir llenguatge inclusiu com a 
exemples d’incorporacions no-normatives i d’un llenguatge que no 
estigui marcat pel binarisme de gènere. El llenguatge produeix i 
construeix realitat. Ens entenem i comprenem el nostre món a tra-
vés del llenguatge que utilitzem, i per això us animem a imaginar 
totxs plegadxs, a classe, altres llenguatges possibles que transfor-
min el món i que ens incloguin a totes.
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DIÀSPORES

Per Tania Adam i Aldemar 
Matías
 

En aquest capítol parlem sobre les diàspores en 
l’art contemporani, especialment en el context 
barceloní actual. Diversos artistes reflexionen 
aquí sobre la seva pràctica des de la diàspora i 
també sobre el nostre context històric recent.

Originàriament, el concepte que dona nom a 
aquest capítol es referia a la dispersió i a l’exili 
del poble jueu pel món, però avui dia el seu sig-
nificat és més ampli, de tal manera que s’aplica 
a qualsevol poble que es trobi dispersat fora del 
país del qual procedeix. El concepte al·ludeix a un 
territori –país, regió o continent– d’origen de les 
persones i per tant podem parlar de la diàspora 
africana, catalana, brasilera, nigeriana… I no tan 
sols es refereix al desplaçament, sinó que inclou 
aspectes particulars de la situació que viuen les 
persones que migren, com ara el trauma de la dis-
locació, la mobilització política, el racisme, les 
identitats, l’alteritat, la burocràcia i la creació cul-
tural. Migrar significa moure’s d’un lloc a un altre, 
mentre que la diàspora descriu un procés cultural 
en què la dispersió des d’un país o regió implica 
qüestions relacionades amb l’arrelament, la llar o 
la pertinença.

Un dels exemples que es plantegen en el capítol és 
el de les diàspores africanes, fruit de l’esclavitud. 
Es calcula que, entre els segles xvi i xix, al vol-
tant de dotze milions d’africans van ser segrestats 
i enviats a Amèrica com a mà d’obra forçada. Les 
poblacions negres d’aquest continent descendei-
xen d’aquelles persones esclavitzades i conformen 
bona part de les diàspores africanes del present.

La diàspora no s’entén sense nocions com ara per-
tinença, fronteres, identitat nacional i racisme. 
Qualsevol procés de dispersió per part d’un grup 
social o cultural implica la intenció de pertànyer 

al nou context, com si es tractés d’un trasplanta-
ment. Però, amb quines friccions i hostilitats són 
rebudes aquestes persones? Quin paper exercei-
xen el sud global i els països del nord en aquests 
processos?

En l’art contemporani, les diàspores introdueixen 
narratives contrahegemòniques amb el potencial 
de pertorbar i qüestionar allò que l’estat conside-
ra propi o tradicional. La música, el cinema, la li-
teratura, la performance i les arts visuals són les 
eines que diversos artistes fan servir per vehicu-
lar un art que, de vegades, és marginal. El capítol 
dona veu a artistes i escriptors que en l’actualitat 
treballen des de Barcelona: Duen Sacchi (Argen-
tina), Tjaša Kancler (antiga Iugoslàvia), Wekaforé 
Maniu Jibril (Nigèria), Saly Fenaux (Espanya/Gui-
nea Equatorial/Bèlgica) i Nancy Garín (Xile), entre 
d’altres.

Un altre aspecte que s’analitza en el capítol és 
el paper que acompleix el museu com a espai de 
diàleg no exempt de controvèrsia, atès que d’una 
banda segueix sent un espai de representació del 
cànon de la blanquitud i les seves col·leccions se-
gueixen mostrant unes visions monolítiques de la 
història, però, de l’altra, avui dia moltes institu-
cions museístiques estan desenvolupant exposi-
cions, activitats i programes per poder aprofundir 
en històries que el gran relat homogeneïtzador ha-
via ocultat.

GLOSSARI DE CONCEPTES

Arrelament
Fronteres
Identitat nacional

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/diaspores-tania-safura-adam-i-aldemar-matias
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Racisme i antiracisme
Exili
Esclavitud
Supremacia racial
Xenofòbia
Identitat
Blanquitud

ESTRATÈGIES PER TREBALLAR 
EL CAPÍTOL A L’AULA
 
1. Els nostres noms parlen del 
nostre origen

En aquest capítol, Tania Adam explica l’origen del 
seu nom i com aquest està marcat per la diàspo-
ra. En la majoria dels casos, el nostre nom deriva 
del contacte entre diferents cultures, com a con-
seqüència dels seus desplaçaments al llarg de la 
història.
Proposem analitzar a classe els noms i els cog-
noms de totxs xlxs alumnes, tal com Tania fa en el 
capítol, a fi d’investigar les procedències del grup 
a partir de com es diuen. També poden recórrer 
als noms dels seus progenitorxs o dels seus xvixs 
per rastrejar els seus orígens. Podeu traslladar la 
informació a un mapamundi o crear un mapa con-
ceptual amb les procedències de tothom i reflexio-
nar sobre l’heterogeneïtat del grup.

2. Genealogia de la diàspora en el 
nostre entorn

En el capítol expliquem que, tot i que avui dia 
Barcelona actua com a receptora de persones mi-
grants, no ha estat així sempre. Molts països i ciu-
tats han estat punts de sortida o d’arribada en di-
ferents èpoques, en funció, sobretot, de la situació 
històrica i política del moment.
Analitzant el passat de Catalunya i Barcelona en 
concret, convidem a destacar tots els moments en 
què hi hagi hagut o hi pugui haver hagut una diàs-
pora; quan ha funcionat Catalunya com a recep-

tora de persones (com en l’actualitat), però tam-
bé quan el poble català o l’espanyol s’han hagut 
de dispersar a altres llocs. El moment que tenim 
més proper seria la dispersió del poble espanyol 
durant la Guerra Civil i la posterior dictadura de 
Franco. On es va dirigir la població? Quins països 
van fer de receptors?
L’assignatura d’Història us pot fer servei per via-
tjar al passat, més enllà del segle xx, i veure en 
quines altres èpoques es pot haver donat una diàs-
pora des del territori que avui dia coneixem com 
a Catalunya. Analitzeu què tenen en comú els di-
ferents moments històrics i compareu-los amb els 
processos de diàspora actuals.

3. Proposta entorn de la idea de 
trasplantament

El nostre entorn és ple de microhistòries de la 
diàspora que habitualment passen desapercebu-
des. Us proposem parar atenció i escoltar aques-
tes històries que conviuen amb la vostra realitat 
quotidiana. Podeu preguntar a persones que pro-
vinguin d’altres llocs i que per diversos motius 
s’hagin hagut de dispersar i assentar-se aquí, que 
hagin viscut un procés de diàspora. Convidem el 
conjunt de la classe a pensar una sèrie de pregun-
tes o a elaborar un guió per poder entendre millor 
què ha significat per a ellxs aquest procés. Les pre-
guntes poden ser del tipus:

• Què ha suposat per a tu venir a aquest lloc?
• Amb quins problemes o impediments t’has tro-
bat?
• Quins aspectes et van sorprendre (per bé o per 
mal) de la cultura autòctona?
• Vas trobar cap similitud amb la teva cultura, cap 
punt en comú?
• Un cop recollides les respostes, podeu convidar 
xlxs alumnes a explicar les seves impressions, i 
valorar entre totxs quins elements es repeteixen 
en els diferents relats i quines diferències hi ha 
entre unxs i altres.
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4. Transfusions

Podem seguir el rastre de les diàspores que ens 
travessen com a societat a través de les mani-
festacions culturals, populars, gastronòmiques 
o lingüístiques que avui dia considerem pròpies 
i autòctones. Us proposem analitzar des d’aquest 
prisma quins aspectes que ens envolten són fruit 
d’una diàspora.
Podeu partir de la cultura popular i les seves re-
presentacions, començant, per exemple, per la 
música, la moda, les paraules i les expressions 
que utilitzem. Proposem analitzar aquests aspec-
tes tant des de la tradició (allò que té un llarg re-
corregut i que ha quedat com a «propi» des de fa 
molt de temps) com des de la contemporaneïtat.
En un exercici d’investigació, convida el teu alum-
nat a descobrir paraules comuns de la nostra llen-
gua que provenen del món àrab o del preromànic, 
dolços típics o menjars tradicionals que en realitat 
s’han pres d’altres cultures, manifestacions musi-
cals que beuen de mil i una referències culturals 
de llocs diversos…
L’objectiu és que reflexionin sobre com es cons-
trueixen les cultures i sobre el fet que s’alimenten 
de les aportacions de persones procedents de dife-
rents llocs i que cohabiten amb aquells que consi-
derem «autòctonxs».

5. Les colònies i el Regne d’Es-
panya

Un aspecte pel qual habitualment es passa de 
puntetes en la revisió de la història és el paper que 
van tenir les colònies en el creixement econòmic 
del Regne d’Espanya, i l’esclavisme i l’espoli com 
a transaccions habituals en aquell context.
Us proposem detectar quines van ser aquelles 
colònies, investigar el seu origen (sol tractar-se 
de territoris rics en recursos) i esbrinar de quina 
manera va beneficiar a Espanya el fet de disposar-
-ne. També podeu estudiar què va suposar per a 
la gent que hi habitava, així com els motius que 
van desencadenar la seva independència respecte 
al Regne d’Espanya.
Per acabar, podeu analitzar quina relació s’ha 
establert amb les colònies un cop transformades 

en territoris independents. Quantes persones de 
les colònies han emigrat a Espanya? Com se’ls ha 
tractat aquí? Han accedit amb facilitat als recur-
sos del país colonitzador? Podeu analitzar la re-
lació desigual que s’ha establert amb les colònies 
i estudiar com altres països han fet servir altres 
fórmules per integrar i recompondre les antigues 
colònies.
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al Festival de Cinema de Berlín (Berlinale), en la 
secció Panorama.

DIEGO DEL POZO BARRIUSO

Artista i professor de la Facultat de Belles Arts de 
la Universitat de Salamanca. El seu treball està 
motivat per les polítiques de les emocions, les eco-
nomies afectives i per com es produeixen social-
ment i culturalment els afectes. És membre dels 
col·lectius artístics Subtramas, C.A.S.I.T.A. i Decli-
nación Magnética. Va rebre la beca Leonardo BBVA 
2019 d’Arts Plàstiques i Art Digital. Ha fet nombro-
ses exposicions, tant individuals com col·lectives, 
i programes de vídeo en diverses galeries i centre 
d’art contemporani com ara la XIII Biennal de 
l’Havana (2019), II BIENALSUR (2019), Atlas de las 
ruinas de Europa a CentroCentro Cibeles de Madrid 
(2016-2017), Anarchivo Sida a Tabakalera (Sant Se-
bastià, 2016), X Biennal Centreamericana (2016), 
Un saber realmente útil al Museo Reina Sofía (Ma-
drid, 2014-2015), Colonia apócrifa al MUSAC (Lleó, 
2014-2015) o Hasta que los leones no tengan histo-
riadores… a Matadero Madrid (2014-2015). També 
ha participat en exposicions i programes a La Casa 
Encendida de Madrid, CAB de Burgos, DA2 de Sala-
manca, Centro Cultural Montehermoso de Vitòria, 
Nikolaj Kunsthal de Copenhaguen, Haus der Kul-
turen der Welt de Berlín i, a París, Jeu de Paume, 
Théâtre Chatelet, Centre Pompidou i el Palais de 
Tokyo, entre d’altres.
Les seves obres d’art es troben en col·leccions com 
les de Comunidad de Madrid - CA2M de Móstoles, 
MUSAC de Lleó, CDAN d’Osca, DA2, Fundación 
Martínez Guerricabeitia, Diputación de Huesca, 
Fundación Díaz Caneja, Junta de Castilla y León, 
Diputación de Valladolid i Caja Burgos.

Archivo de Creadores
Hamacaonline
Ganarse la Vida
Anagrama
Declinacion Magnetica
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BIOGRAFIES

TANIA ADAM

Nascuda a Moçambic. Periodista especialitzada 
en diàspores i músiques africanes, i fundadora 
i editora de Radio Africa Magazine. Treballa com 
a presentadora a Ràdio Àfrica Betevé (91.0 FM) i 
col·labora a Els matins de TV3 i La Directa, Play-
Ground, Africa is a Country i CTXT, entre d’altres. 
Ha presentat el programa d’entrevistes Terrícoles 
a Betevé i African Bubblegum Music a Radio Prima-
vera Sound. Se centra en l’anàlisi i el pensament 
que es genera a l’entorn de les diàspores negres 
al món, amb un èmfasi especial en les músiques 
africanes i en les dones. També ha comissariat 
programes públics com ara Microhistòries de la 
diàspora. Experiències encarnades de la dispersió 
femenina (La Virreina Centre de la Imatge, 2018-
2019) i l’exposició Making Africa (CCCB/ICUB, 
2016). Actualment investiga la possible descolo-
nització dels futurs.

ALDEMAR MATIAS

Realitzador audiovisual, nascut a Manaus el 1985. 
Va estudiar Comunicació Social a la Universida-
de Federal do Amazonas (Brasil), Direcció de Do-
cumentals a l’Escuela Internacional de Cine i TV 
(EICTV) de San Antonio de los Baños (Cuba) i el 
màster de Documental de Creació a la Universitat 
Pompeu Fabra (Barcelona). Parente (2011), el seu 
documental sobre proves de VIH en diferents co-
munitats ianomami de l’Amazònia, va ser finançat 
per la Bill & Melinda Gates Foundation i adquirit 
pel Ministeri de Salut del Brasil. When I Get Home 
(2013) va rebre els premis de Pel·lícula de l’Any i 
Millor Documental en el Watersprite Film Festival, 
a Cambridge. El enemigo (2015) va ser premiat a 
DocumentaMadrid i Sant Sebastià. Els seus curt-
metratges han estat projectats en festivals com ara 
Visions du Réel (Suïssa), DOK Leipzig, Doc Buenos 
Aires, True/False (Colúmbia, Missouri), Filmer à 
tout prix (Brussel·les), Biarritz Amérique Latine i 
Rencontres de Toulouse, entre d’altres. El 2019 va 
fer Pa’lante, una sèrie de cinc episodis filmada al 
Brasil, el Perú, Colòmbia, Bolívia i l’Equador sobre 
joves ballarins que desafien el conservadorisme 
de les seves comunitats amb la dansa. També el 
2019 va estrenar la seva òpera prima La arrancada 

http://www.archivodecreadores.es/creadores/diego-del-pozo-2015
http://www.hamacaonline.net/autor.php?id=355
http://www.ganarselavida.net/
http://subtramas.museoreinasofia.es/es/anagrama
http://declinacionmagnetica.wordpress.com


Amb el suport de: En col·laboració amb:


