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A new museum, the Museu de Cultures del Món (Mu-
seum of World Cultures), has recently been opened by Bar-
celona City Council. Its aim is to enrich the city’s already
wide selection of museums by offering a chance to discover
the cultures of Africa, Asia, Oceania and America as ex-
pressed in their respective artworks. It also illustrates
and explains the notion of cultural diversity from a mul-
tidisciplinary viewpoint throu-
gh the aesthetic experiences
of different peoples and seeks
to provide a platform from whi-
ch to disseminate and project
the world heritage and deepen
understanding of other world
cultures.

The Museum stands on Car-
rer Montcada in the heart of
Barcelona, in the district of La
Ribera, close to many other
museums and important heri-
tage sites. The Museu Picasso,
for example, is just opposite,
while not far away is the cul-
tural centre of El Born, whe-
re major archeological exca-
vations have brought to light
the urban layout of 17th cen-
tury Barcelona. 

The new Museu de Cultu-
res del Món occupies two man-
sions which were once the ho-
mes of noble families and boa-
st artistic and architectural fea-
tures dating back to the mid-13th
century. Known as Casa del
Marquès de Llió and Casa Na-
dal respectively, they reflect
aspects of the history of Barcelona extending from me-
dieval times to the 21st century. Both have previously hou-
sed other municipal museums. Casa Marquès de Llió (Il-
lustration 1) was for many years the museum of cloth and
clothing and was used by the Museu del Disseny de Bar-
celona to stage temporary exhibitions, whereas in Casa

Nadal (Illustration 2), the Barbier-Mueller Pre-Columbian
art collection was on display until a few years ago. 

Prior to the opening of the Museu de Cultures del Món,
extensive alterations were carried out to modernize the
facilities and recover and restore various architectural
and artistic features. Of special note are the 14th century
panelled ceilings, the most outstanding of their type in Bar-

celona, the original colours of
which largely re-emerged in
the course of the 2014 resto-
ration.

The Design of the Museum
The historical personality

of the buildings played a de-
cisive role in various aspects of
the interior design project: the
display equipment, the infor-
mation panels and signs, and the
arrangement of the exhibits in
the different rooms. It was vi-
tal to set up a dialogue between
the structure of the buildings and
their contents, so as to highli-
ght both the architecture and the
items on show. 

The result is white display
equipment with simple outlines
to keep the focus on the exhi-
bits themselves and a lighting
project that pays due attention
to the architecture while enhan-
cing the aesthetic and expres-
sive qualities of the artworks (Il-
lustrations 3 and 4).

The interior design project
also took into account the dif-

ferent levels of information required to contextualize the
works. A large number of maps were made to pinpoint
the geographical location of each cultural area and the-
se are a constant feature of all the rooms. Still and mo-
ving images also play a valuable part in helping visitors
to relate the objects on show to the context in which they
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Illustration / Imatge 1 - Casa Marquès de Llió. (Photo /
Foto Pep Herrero)

Illustration / Imatge 2 - Casa Nadal. (Photo / Foto Pep
Herrero)
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are used and the setting from which they come. At a mo-
re specialized level, various interactive systems provide
access to more extensive and detailed information and to
a large amount of documentation associated with the
works. 

The tour of the Museum concludes in an area where
visitors can discover other features of the cultures present
in the various rooms, such as music, writing, cookery, and
even tales. 

Contents
Africa

The rooms devoted to Africa explore the art of the Fang
people of Equatorial Guinea and that of the former king-
dom of Benin. Western and Central Africa also come in
for attention through statues and masks (Illustration 5) that
exemplify the art forms of peoples such as the Yoruba,
the Senufo, the Baule, the Dogon, and the Bembe. The-
se artefacts shed light on the background in which they
were created, the symbols used, and – in the case of re-
liquary figures and items associated with the cult of fer-
tility or of the spirits – their ritual function. The Christian

art of Ethiopia, one of the great birthplaces of African cul-
ture, is also represented.

Oceania
In the rooms set aside for Oceania, the arts of New

Guinea and the surrounding region are on show. The
Men’s House – an institution found primarily in the Se-
pik River area – constitutes one of the leading threads
of this section. The wide selection of items on display,
however, also throws light on other significant aspects
of art and culture: the initiation ceremonies of the Abe-
lam people, the art of the Asmats, and the masks and
– even more important – the ancient sculptures of the
Karawari river region are just a few examples. Other the-
mes dealt with include the rites and myths associated
with Australian bark painting (Illustration 6) and the arts
of Polynesia.

Asia
The section on Asia starts with the art of the indige-

nous mountain peoples of Luzon in the northern Philip-
pines and goes on to present other art forms from the Phi-

Illustration / Imatge 3 - Interior Casa Marquès de Llió. New Guinea Room / In-
terior Casa Marquès de Llió. Sala de Nova Guinea. (Photo / Foto Pep Herrero)

Illustration / Imatge 7 - America. Central
America Room / Amèrica. Sala d’Amèrica
Central. (Photo / Foto Pep Herrero)

Illustration / Imatge 6 - Oceania. Australia
Room / Oceania. Sala d’Austràlia. (Photo /
Foto Pep Herrero)

Illustration / Imatge 5 - Africa. Room of
Masks / Àfrica. Sala de Màscares. (Photo
/ Foto Pep Herrero)

Illustration / Imatge 4 - Interior Casa Nadal. Gandhara Room / In-
terior Casa Nadal. Sala de Gandhara. (Photo / Foto Pep Herrero)
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lippine and Indonesian archipelagos. The rich culture of
Indonesia is represented by the magical and religious
works of the Bataks, Torajas and Dayaks, and jewellery
from the islands of Nias and Sumba. 

India occupies one of the largest areas in the Asian
section and serves to introduce Hinduism and its art
forms. A brief introduction to Jainism and to the be-
ginnings of Buddhism in India is provided, before the
focus switches to Nepal and Nuristan. From here vi-
sitors can go on to the special area set aside for the
art of Gandhara where such remarkable exhibits as the
Fasting Buddha throw light on the expansion of Buddhi-
sm through Central Asia and, more specifically, the In-
do-Greek art of the 1st-4th centuries AD. An area de-
dicated to Tibetan art follows – notably imagery and
religious practices – and finally the topic of the expansion
of Buddhism into the various kingdoms of Thailand and
Burma is explored. The rooms assigned to Japan, Chi-
na and Korea are on the upper floor. Here we can di-
scover everything from Japanese ceramics and ukiyo-
e to the spread of Buddhism to China. The historical
evolution of Korean ceramics comes in for special at-
tention.

America
Pre-Columbian America is first represented by the art of

Mesoamerica, notably ceramic funerary figures from graves
in Jalisco, Colima and Nayarit, items from central Veracruz,
and masks from Mezcala and Teotihuacan. This same sec-
tion also encompasses the Maya culture. Artefacts from Cen-
tral America include potteries and stone carvings from the
archaeological areas of Gran Nicoya and Gran Chiriquí, and
the Atlantic regions of Costa Rica (Illustration 7). The tour of
this section concludes with the arts of the various Pre-Columbian
cultures of the Andes, starting with ancient figurines from Val-
divia, and ending with the empire of the Incas.

The Museum will also carry out a programme of temporary
exhibitions to explore trans-cultural themes. The first, which will
open in May, will focus on writing, its origin in various places
and at various periods, its spread and evolution, and the social,
symbolic and aesthetic role it plays in different cultures. 

Joaquim Vicente Ibáñez, Technical Coordinator of the
Museu de Cultures del Món.

[Traduzione di Jacqueline Hall]

Museu de Cultures del Món de Barcelona
Joaquim Vicente Ibáñez

El Museu de Cultures del Món és un nou equipament de
l’Ajuntament de Barcelona que complementa l’oferta museística
de la ciutat oferint la possibilitat d’apropar-se a les cultures
d’Àsia, Amèrica, Oceania i Amèrica a través de les seves ma-
nifestacions artístiques. Mostra i explica la diversitat cultural
mitjançant l’experiència estètica dels pobles des d’una per-
spectiva pluridisciplinària a fi d’esdevenir una plataforma de
difusió i projecció social del patrimoni per al coneixement
d’altres cultures del món.

El Museu s’ubica al carrer Montcada, en el barri de la Ri-
bera, en una zona que aplega un nombre important de mu-
seus i equipaments patrimonial de gran rellevància de la ciu-
tat, com és el cas del Museu Picasso, just al davant del Mu-
seu de Cultures del Món o el Born Centre Cultural amb un
important jaciment arqueològic de la trama urbana de Bar-
celona del segle XVII.

Dos cases senyorials amb vestigis artístics i arquitectònics
que ens remeten a mitjans segle XIII acullen el nou Museu
de Cultures del Món. La casa del Marquès de Llió i la casa
Nadal, uns edificis dipositaris de fragments d’història de Bar-

celona des dels temps medievals fins al segle XXI. En la se-
va història ja havien estat seu d’altres museus municipals. La
casa Marquès de Llió (Imatge 1) va acollir durant molts anys
el museu tèxtil i d’indumentària i la seu de les exposicions
temporals del museu del Disseny de Barcelona, per la seva
banda la casa Nadal (Imatge 2) va presentar fins fa pocs anys
la col·lecció d’art precolombí Barbier-Mueller. 

En ocasió de la instal·lació del Museu de Cultures del Món
s’han dut a terme importants obres de remodelació per mo-
dernitzar les seves instal·lacions i alhora restaurar i recuperar
els elements arquitectònics i artístics. En aquest sentit cal de-
stacar de manera especial els sostres enteixinats del segle XIV
que amb la restauració feta durant l’any 2014 han recuperat
bona part de la seva qualitat cromàtica que els fan un exem-
ple excepcional d’aquesta mena d’estructures a la ciutat.

Museografia
La personalitat històrica dels edificis ha estat determinant

alhora de concebre el projecte de disseny interior, tant per
la concepció del propi mobiliari expositiu i dels diferents ele-
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ments i suports per a la informació com per la pròpia distribució
de les peces per les sales. En qualsevol cas el diàleg entre
el continent, els edificis, i el contingut era absolutament ne-
cessari de la mateixa manera que calia donar rellevància a
l’arquitectura i, a la vegada als objectes exposats. 

El resultat final ha estat el disseny d’un mobiliari de lí-
nies simples, de color blanc, donant tot el protagonisme als
objectes, i un projecte d’il·luminació que garantís la deguda
presència de l’arquitectura i a la vegada destaqués les qua-
litat estètiques i expressives dels objectes. (Imatges 3 i 4).

En el projecte de disseny interior també s’han tingut en
compte els diferents nivells d’informació necessaris pera la
contextualització de les obres. Per aquest motiu ha estat
precís establir diferents nivells d’informació. Per a la ubica-
ció geogràfica de les àrees culturals ha calgut desenvolupar
un nombre important de mapes, recurs constant al llarg de
totes les sales. D’altra banda, les imatges fotogràfiques i fíl-
miques han estat elements altament valuosos per a remetre
el visitant als contextos d’ús i d’entorn dels objectes presentats,
i en un nivell més aprofundit, diversos sistemes interactius
ofereixen la possibilitat d’accedir a major quantitat d’infor-
mació, més detallada i extensa per bé que ens ha permès fer
accessible multitud de documentació associada a les obres.

Per últim, com a part final de la visita un espai ofereix
la possibilitat de conèixer altres elements propis de les cul-
tures presents a les sales del museu; com la música, l’escrip-
tura la gastronomia o fins i tot els contes. 

Contingut
Àfrica

Les sales dedicades a l’Àfrica fan un recorregut per l’art
dels fang de Guinea Equatorial i de l’antic regne de Benín,
aproximant-se també a les arts de l’Àfrica occidental i cen-
tral a través de l’estatuària i les màscares (Imatge 5), que ens
mostren diverses formes artístiques de pobles com els ioru-
ba, senufo, baulé, dogon i bembe, entre d’altres. Aquestes
formes ens acosten al context de creació, als simbolismes i
als usos rituals de peces tan diverses com són les figures re-
liquiari o les destinades al culte a la fertilitat o als esperits.
L’apropament a les cultures africanes inclou també l’art cri-
stià d’Etiòpia, un dels grans bressols culturals del continent. 

Oceania
Les sales d’Oceania mostren les arts de Nova Guinea i

els seus entorns més immediats. Un dels eixos principals gi-
ra a l’entorn de la Casa dels homes, principalment de l’àrea
del riu Sepik, per bé que la diversitat de peces permet fer
palesos altres aspectes artístics i culturals rellevants, com ara
les cerimònies d’iniciació dels abelam, l’art dels asmat, les mà-
scares o, més específicament, les antigues escultures de la
regió del riu Karawari. El recorregut també inclou l’aproxi-

mació als rituals i als mites de la pintura sobre escorça d’Au-
stràlia (Imatge 6) i les arts de la Polinèsia.

Àsia
Les sales dedicades a l’Àsia s’inicien amb l’art dels po-

bles indígenes muntanyencs de Luzon, al nord de les illes
Filipines, per presentar tot seguit altres expressions artístiques
dels arxipèlags de Filipines i Indonèsia. En aquest sentit, la
riquesa cultural d’Indonèsia està representada per les peces
màgiques i religioses dels batak, toraja i dayak, i per la joie-
ria de les illes Nias i Sumba.

L’Índia esdevé un dels espais centrals de l’àrea asiàtica i
serveix per introduir l’hinduisme i les seves formes artístiques.
Alhora, s’ofereix una breu aproximació al jainisme i als ini-
cis del budisme a l’Índia, per continuar amb el Nepal i el Nu-
ristan. Alhora, l’Índia condueix el visitant cap a un espai especí-
fic destinat a art de Gandhara, amb peces excepcionals com
el Buda en dejuni, les quals permeten aproximar-nos tant a
l’expansió del budisme per l’Àsia Central com, de manera especí-
fica, a l’art indo-grec dels segles I–IV dC. El recorregut con-
tinua amb un espai dedicat a l’art del Tibet, la seva imatge-
ria i les pràctiques religioses, i acaba amb l’expansió del bu-
disme als diversos regnes de Tailàndia i de Birmània. Al pis
superior, les sales del Japó, la Xina i Corea permeten descobrir
des de la ceràmica japonesa i l’art de l’ukiyo-e, a la difusió
del budisme a la Xina, així com una aproximació específica
a l’evolució històrica de la ceràmica coreana.

Amèrica
L’Amèrica precolombina està representada per l’art de Me-

soamèrica, amb les figures funeràries de ceràmica procedents
de tombes de Jalisco, Colima i Nayarit, i també amb peces
de la cultura del centre de Veracruz i màscares de Mezcala
i Teotihuacan. L’àmbit dedicat a Mesoamèrica inclou així ma-
teix la cultura maia. D’altra banda, l’Amèrica Central està re-
presentada a través de les ceràmiques i el treball en pedra
de les àrees culturals de la Gran Nicoya, de Gran Chiriquí i
del Vessant Atlàntic de Costa Rica (Imatge 7). El recorregut
finalitza amb una aproximació a les arts de les diverses cul-
tures precolombines de l’àrea andina, començant per les an-
tigues figuretes de Valdívia i acabant amb l’imperi inca. 

El museu també durà a terme una programació d’expo-
sicions temporals per desenvolupar temes transversals. La pri-
mera serà inaugurada durant el mes de maig i girarà en torn
de l’escriptura, el seu origen a diferents indrets i períodes,
la seva difusió i evolució així com el paper social, simbòlic
o estètic que desenvolupa en cadascuna de les cultures.

Joaquim Vicente Ibáñez, Coordinador Tècnic del Museu de
Cultures del Món.

 


