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L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MASSANA, 
L’ESCOLA MASSANA-UAB I AMB LA 
COL·LABORACIÓ DEL MUSEU DEL 
DISSENY DE BARCELONA FAN UNA CRIDA 
A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DE 
COMUNICACIONS PER A LES JORNADES 
DE REFLEXIÓ CAP A UN NOU PARADIGMA 
DE LA HISTÒRIA DE L’ART, EL DISSENY I 
L’ARTESANIA QUE SIGUI NO JERÀRQUICA, 
INTERDISCIPLINÀRIA I TRANSVERSAL.

A les escoles d’art, disseny i oficis 
artístics, en les facultats de belles 
arts i en les d’història de l’art, el cor-
pus teòric i metodològic sobre el re-
corregut que l’ésser humà ha realitzat 
a la fabricació i creació d’imatges, 
objectes i espais, ha estat ocupat 
hegemònicament per la disciplina que 
genèricament hem anomenat “història 
de l’art”. Aquesta història ha estat mo-
nopolitzada per la pintura, l’escultura 
i en menor mesura per l’arquitectura. 
Els oficis artístics (artesanies o arts 
aplicades i decoratives) han estat 
tractats d’una manera molt tangencial. 
L’arquitectura, el disseny industrial, 
el disseny gràfic i el disseny tèx-
til han buscat unes històries pròpies 
gràcies a l’especificitat del seu espai 
productiu i sempre l’Art amb majúscu-
la) ha fet de referent de prestigi i de 
jerarquia.

Aquestes jornades tractaran de re-
visar aquest estat de coses. Ens agra-
daria mostrar pràctiques i investiga-
cions que s’han preocupat per aquest 
tema i aportar un nou marc mental 
i acadèmic per desenvolupar aquest 
incipient paradigma de la història de 
l’artesania, el disseny i l’art.

Amics de la Massana, (associació de 
ex professors i professors, estudiants 
en actiu i graduats) recull el debat intern 
que fa temps que el claustre de pro-
fessors de l’Escola Massana detecta 
i proposa unes jornades en què pod-
er compartir i debatre amb altres in-
stitucions acadèmiques d’Espanya i 
d’Europa sobre aquest tema. D’aques-
ta manera, s’intentaran fer visibles 
aquelles pràctiques pedagògiques i 
investigacions que aportin nous en-
focaments en la direcció d’aquesta 
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nova forma d’entendre la història de 
l’art.

DATES Les jornades tindran lloc 
els dies 21 i 22 d’octubre de 2021. 
Les activitats tindran lloc a l’Escola  
Massana i el Museu del Disseny de 
Barcelona. Les llengües vehiculars 
seran el castellà, el català i l’anglès.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 
Les propostes de comunicació per 
a ser acceptades han d’incloure el 
nom de la persona investigadora, 
una breu descripció del seu perfil 
professional i/o acadèmic (màxim. 
50 paraules), el correu electrònic, el 
títol i un resum de 500 paraules com 
a màxim. Un cop acceptada, la exten-
sió màxima de la comunicació (biblio-
grafia inclosa) per a la seva publicació 

serà de 4500 paraules. La presentació 
oral no podrà ser superior a 20 minuts.

Les propostes poden ser enviades a: 
jornades@amicsdelamassana.cat

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE 
PROPOSTES La data límit de pre-
sentació de propostes de comuni-
cació és el 17 de maig de 2021. Les 
respostes d’acceptació s’enviaran 
abans del 10 de juny de 2021.

MÉS INFORMACIÓ Escola Massa-
na (Amics de la Massana) Plaça Gar- 
dunya, 9 08001 Barcelona

jornades@amicsdelamassana.cat  
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