


Exposicions 3
Bamako 05 6
That’s not entertainment! 7
Hammershøi i Dreyer 8
Fronteres 9
Apartheid 10
En transició 11
Exposicions en col·laboració 7
Somàlia. Sobreviure a l’oblit 12
World Press Photo 12
  
Activitats culturals 13
Cicles i festivals  14
Festivals en col·laboració     20
Altres propostes 26
Itineraris urbans 28

Espais de debat i refl exió 30
Nou humanisme 30
Ciutat i espai públic 36
Refl exió permanent 39
Espais de debat i refl exió en col·laboració  40

CCCB obert 42
Projectes a la Xarxa  43
Exposicions. Més enllà del CCCB 44
Debats. Més enllà del CCCB 49
Xarxes 51

Fons CCCB 53
Arxiu 54
Publicacions 56
Produccions audiovisuals 59

DADES GENERALS 55
Llistat del personal del CCCB 66
Institucions i empreses col·laboradores 70
Xifres de visitants 71
Pressupost 72
Llistat dels ponents dels debats i conferències 80
Cessions d’espais i lloguers 81

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA 83

ÍNDEX



EXPOSICIONS
2007

Edició
CCCB

Disseny
Postdata disseny i comunicació

Impressió
??????????????



EXPOSICIONS

6

EXPOSICIONS 

7

El CCCB proposà, per segona vegada, una selecció de 
l’edició dels Rencontres Africaines de la Photographie, la 
trobada africana al voltant de la fotografi a, celebrada a 
Bamako entre el 10 de novembre i el 10 de desembre del 
2005. 

Fidels a l’esperit i a l’estructura dels Rencontres, l’exposició 
del CCCB va oferir una àmplia selecció, que incloïa els 
treballs dels fotògrafs guardonats amb els principals 
premis: Rana El Nemr (Egipte), Uchechukwu James Iroha 
(Nigèria), Mikhael Subotzky (Sud-àfrica) i Zohra Bense-
mra (Algèria); els projectes més interessants presentats a 
la secció central de la biennal, dedicada en aquesta convo-
catòria al tema Un altre món; les mostres monogràfi ques 
consagrades a John Mauluka (Zimbabwe), Malick Sidibé 
(Mali) i Ranjith Kally (Sud-àfrica); els treballs de nou 
fotògrafs d’Algèria en l’apartat de mostres nacionals; i 
fi nalment, en la secció «Transversals», reservada a artistes 
plàstics que també treballen en el camp de la fotografi a, 
l’obra de Jane Alexander (Sud-àfrica) i Pascal Marthine 
Tayou (Camerun).

L’exposició al CCCB es va articular en els següents 
apartats:

Exposició internacional: Un altre món
Raymond Barthes (Madagascar), Rana El Nemr (Egipte), 
Yoyo Gonthier (Reunió), Bruno Hadjih (Algèria), Uche-
chukwu James Iroha (Nigèria) (Premi Elan), John Kikaya 
(Tanzània), Helga Kohl (Namíbia), Malik Nejmi (Marroc), 
Francis Nii Obodai (Ghana), Zaynab Toyosi Odunsi 
(Nigèria), Sarah Sadki (Algèria), Mikhael Subotzky (Sud-
àfrica)

Homenatge 
John Mauluka (Zimbabwe, 1932-2003)

Coup de chapeau 
Malick Sidibé (Mali)

Memòria
Ranjith Kally (Sud-àfrica)

Exposició nacional: Algèria
Louisa Ammi-Sid, Zohra Bensemra, Cherif Benyoucef, 
Nadia Ferroukhi, Farida Hamak, Nasser Kamr-Eddine 
Medjkane, Mohamed Messara, Hamid Seghilani, Samir 
Sid

Transversals
Jane Alexander (Sud-àfrica), Pascal Marthine Tayou 
(Camerun)

BAMAKO’05. UN ALTRE MÓN
TROBADES AFRICANES DE LA FOTOGRAFIA

Dates 5 d’octubre de 2006-28 de gener de 2007

Espai Sala 3 del CCCB

Comissari Pep Subiròs

Producció CCCB i l’ AFAA/Afrique en créations, Ministeri de la  
 Culture du Mali, Les Rencontres de Bamako

Amb el suport de Departament de Cultura de la Generalitat 
 de Catalunya 

Amb el patrocini de  Fundació Caixa Catalunya i Consorci 
 Zona Franca

Disseny del muntatge Bracha Berkovitch, Elisabet Cristià i Alejandro  
 Quintillá

Disseny gràfi c  Avantgarde (imatge i interior) i Joan Barjau  
 (catàleg) 

Per celebrar els 5 anys d’Xcèntric, el cinema del CCCB, es 
van organitzar tota una sèrie d’esdeveniments. En primer 
lloc, la publicació que recollia una selecció del cinema 
del CCCB presentat fi ns al desembre de 2006. Després, 
l’exposició THAT’S NOT ENTERTAINMENT! El cinema 
respon al cinema com a gran esdeveniment, juntament 
amb la presentació de l’Arxiu Xcèntric, i això complemen-
tat amb les Jornades Xperimenta, la projecció d’un fi lm de 
Bakhage i les 3 Nits Xcèntric, amb l’exposició oberta fi ns a 
mitjanit.

 Quan el cinema es va convertir en una gran fàbrica 
d’entreteniment, una indústria que recluta creadors 
i uniformitza gustos, es van generar i potenciar peti-
tes grans reaccions: subversives, iròniques, abstractes, 
alternatives i minimalistes. Fer cinema ja no podia ser 
el mateix per a una generació formada emocionalment i 
intel·lectualment davant les pantalles de cinema i televi-
sió. El cinema respon al cinema.

Amb obres de Gustav Deutsch, Peter Kubelka, Stan 
Brakhage, Jonas Mekas, Kenneth Anger, Kurt Kren, Jean 
Genet, Guy Debord, Frank Mouris, Jean-Luc Godard, 
Kevin Brownlow, Chantal Akerman, Carles Santos, 
Mathias Müller, Martin Arnold, entre d’altres.

Aquesta exposició presentava el cinema de 
l’experimentació i el compromís social i artístic: un 
cinema que parteix de la ràbia o la refl exió, que no per-
segueix el gust ni l’opinió de les majories, motivat per la 
urgència de transmetre quelcom important, destinat a 
expandir la visió, agitar les emocions i aprofundir el nostre 
coneixement.

Amb l’exposició és possible fer allò que les projeccions 
soles no poden fer sempre de la millor manera: emmar-
car les obres, moviments i autors dins l’esperit que els va 
propiciar. El cinema, doncs, pren forma de textos, imatges 
i referències, tècniques, socials o polítiques, que il·lustren 
la seva raó de ser.

L’exposició volia ser una oportunitat per obrir aquest 
àmbit artístic a nous públics que, creiem, accediran amb 
poques claus a un vast terreny cinematogràfi c ple de 
petites i grans revolucions que donen forma, molt més del 
que pensem, al món en el qual vivim.

Es van presentar instal·lacions i fi lms d’autors que a pesar 
de la seva invisibilitat en els circuits cinematogràfi cs són 
peces clau de l’art contemporani: Stan Brakhage, Gustav 
Deutsch, Peter Kubelka, Jonas Mekas, Matthias Muller, 
Jose Antonio Sistiaga, etc.

L’exposició incloïa un espai on es presenta l’Arxiu 
XCÈNTRIC, que posterirment es va obrir a consulta 
pública individual i que començà amb una col·lecció 
de més de 200 títols. 

ACTIVITATS PARAL·LELES

Jornades Xperimenta, Mirades contemporànies al cinema 
experimental, del 19 al 21 de febrer. (veure pàg. 14)

Nits Xcèntric.

THAT’S NOT ENTERTAINMENT!
NITS XCÈNTRIC

Dates 21 de desembre de 2006 – 18 de març de 2007

Espai Sala 1 del CCCB 

Comissaris Andrés Hispano i Antoni Pinent 

Producció CCCB 

Amb el patrocini  d’ADN  i la col·laboració d’Infi nia Art

Disseny del muntatge Bracha Berkovitch, Elisabet Cristià 
 i Alejandro Quintillá

Disseny gràfi c David Torrents (imatge) i Anaïs Esmerado 

CCCB©Jordi Gómez,2007
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L’exposició va presentar les obres dels dos artistes danesos 
més transcendentals de tots els temps, el pintor Vilhelm 
Hammershøi (1864-1916) i el cineasta Carl Th. Dreyer 
(1889-1968), en un diàleg visual completament innovador 
i suggerent. 

Per primera vegada es va reunir la producció d’aquests 
dos artistes en una exposició que posava en evidència 
les relacions visuals i creatives existents entre ambdós 
artistes, els seus mètodes, la comprensió íntima de l’art i 
les seves similituds estètiques. Amb 36 peces essencials, 
aquesta exposició suposar, a més, la primera exposició de 
Hammershøi a l’Estat espanyol.

Després d’un recorregut biogràfi c per la trajectòria dels 
dos creadors, on es posaven en evidència els seus punts 
de contacte en el crucial període que va del 1916 (mort 
de Hammershøi i gran exposició commemorativa) al 
1918 (primer fi lm de Dreyer) i on es donaven les claus de 
lectura de l’exposició, la mostra presentava 12 muntatges 
audiovisuals amb fragments de pel·lícules de Dreyer. 

A continuació, el públic accedia a uns espais construïts 
al voltant de les pintures de Hammershøi amb la idea de 
potenciar una relació íntima entre l’espectador i l’obra 
i de transmetre idees cabdals del seu treball, com ara 
l’austeritat, la sobrietat, el silenci i la lentitud. Dreyer con-
tinuava present en tot aquest recorregut a través de la seva 
llum, que il·luminava els espais i les obres de Hammers-
høi en un diàleg subtil que permetia redescobrir la pintura 
de Hammershøi sota una nova mirada.

ACTIVITATS PARAL·LELES

Cicle Dreyer després de Hammershøi,
del 7 de març al 25 d’abril. (veure pàg. 31)

Taller infantil La pintura a la llum del cinema
variacions Hammershøi – Dreyer
Nens i nenes de 8 a 12 anys van poder crear les seves prò-
pies històries mitjançant el muntatge cinematogràfi c dels 
quadres del pintor. Del 18 de febrer al 15 d’abril.

Dates  25 de gener – 1 maig 2007 

Espai Sala 2 del CCCB

Comissaris   Anne-Birgitte Fonsmark, Annette Rosenvold Hvidt,  
 Casper Tybjerg i Jordi Balló.

Producció  CCCB i Museu Ordrupgaard (Dinamarca)

Amb el suport del  Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació  
 de la Generalitat de Catalunya

Amb  el patrocini de  La Vanguardia i la col·laboració de la Fundació  
  Reina Isabel de Dinamarca

Disseny de l’espai   RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes, amb la  
  col·laboració de Ventura-Llimona Taller   
  d’arquitectura 

Disseny gràfi c   Lali Almonacid (imatge i catàleg)

Dates   3 de maig - 30 de setembre

Espai  Sala 3 del CCCB

Comissaris Michel Foucher i Henri Dorion

Producció  Musée de Lyon (Departement du Rhône) i CCCB 

Disseny del muntatge Enric Massip-Bosch, Natàlia Valldeperas 
 i Megan Charnley

Disseny gràfi c  Postdata

HAMMERSHØI I DREYER FRONTERES

Aquesta mostra presentà un conjunt de vuit “mons”, 
associant reportatges fotogràfi cs i refl exions sobre certes 
problemàtiques lligades a la qüestió de les fronteres polí-
tiques. L’exposició Fronteres, centrada en les qüestions 
geopolítiques, pretenia fer comprendre l’ambigüitat del 
concepte “frontera” (que separa o que posa en contacte, 
que afavoreix alhora la ruptura i el pas...), tot refl ectint la 
realitat del terreny. Els vuit “mons” de fronteres van ser:

Les fronteres d’Europa i la qüestió dels seus límits

Els reptes de les migracions en el món (el cas europeu)

Les fronteres que romanen tancades: Corea del Nord i el  
seu “Paradís”

Els contenciosos territorials: el Caixmir, regió esquinçada

Una frontera en formació: Israel i Palestina

Els reptes econòmics de les fronteres resultat de la 
globalització: entre Mèxic i els Estats Units

El món dels pobles sense territoris compactes: els gitanos 
dispersos per Europa

Les fronteres permeables i endurides: l’exili dels 
refugiats

Sobre aquests vuit territoris escenogràfi cs, i per cadascun 
d’ells, es van entrecreuar les mirades de dos especialistes 
en geopolítica de les fronteres, vuit fotoreporters i un car-
tògraf, un total de nou personalitats convidades a donar el 
seu punt de vista sobre problemes concrets i confrontades 
a la problemàtica de les fronteres polítiques que van oferir 
el seu testimoni i la seva experiència viscuda.

La mostra va comptar amb dues instal·lacions produïdes 
pel CCCB: 

Una instal·lació realitzada a partir de les conferències  
presentades al cicle Fronteres (Debat de Barcelona VII),  
que va tenir lloc al CCCB entre el 12 de gener i el 29 de  
març del 2004, amb obra original i direcció artística de  
Frederic Amat.

La instal·lació OceanMalecónDrive, concebuda per Enric  
Massip i Ángel Morúa, que contraposava les façanes   
marítimes del Malecón de l’Havana i la de l’Ocean Drive  
de Miami Beach –separades només per 200 km de mar–  
per formar un “carrer frontera”.

ACTIVITATS PARAL·LELES

Visites comentades per especialistes, 
del 7 de Juny fi ns al 20 de setembre (veure pàg. 15)

BCNmp7 - Música de les fronteres, projecció del docu-
mental Cruzando el puente: los sonidos de Estambul (Fatih 
Akin, 2005), taula rodona amb el músic Alexander Hacke 
i el periodista musical i escriptor Charlie Gillett ; concert 
de Ceza, 17 de maig

Estrena del documental DeNadie de Tin Dirdamal, 
México, 2005, 82’ Un documental que aborda la realitat 
que es viu a la frontera entre Mèxic i els Estats Units. 
Dijous 27, dissabte 29 i diumenge 30 de setembre.  

 

CCCB©Jordi Gómez,2007
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APARTHEID
EL MIRALL SUDAFRICÀ

Dates   26 de setembre 2007 - 3 de febrer 2008

Espai  Sala 2 del CCCB

Comissari  Pep Subirós

Producció  CCCB i Bancaja

Disseny del muntatge Anna Alcubierre

Disseny gràfi c  Avantgarde (imatge i difusió) i Manuel Cuyàs  
  amb David Lorente, d’Actar (catàleg)

Amb el suport de Departament de Cultura i Mitjans de   
  Comunicació de la Generalitat de Catalunya

Amb el patrocini  d’El País

El fi l narratiu de l’exposició es va plantejar com un reco-
rregut d’anada i tornada: des dels orígens europeus del 
racisme modern, passant per la seva extensió planetària 
durant l’època colonial, per acabar retornant a les regions 
del món més privilegiades en l’època postcolonial, amb la 
intenció de permetre:

visualitzar i comprendre la gènesi i l’arrelament del 
racisme en la nostra tradició, com a ombra i contrapunt 
dels valors il·lustrats i democràtics;

una aproximació a l’apartheid sud-africà durant el període 
1948-1994 –i a la difi cultat de deixar-lo enrere–, no només 
com a manifestació extrema del vell racisme d’arrel occi-
dental sinó també com el que té d’antecedent i paradigma 
d’alguns aspectes centrals inherents a l’actual procés de 
globalització;

mostrar com aquestes qüestions han tingut i continuen 
tenint un correlat en el camp de la creació artística, i com 
aquest camp ha tingut un impacte i encara pot seguir 
tenint-lo en la lluita contra aquests prejudicis i pràctiques;

i estimular la refl exió i el debat sobre les velles i noves 
formes de racisme operants a l’interior del món nordoc-
cidental, qüestió que sens dubte tindrà una importància 
creixent en la mesura que augmenta la diversitat sociocul-
tural en aquesta àrea per l’augment de la immigració.

El gruix dels elements expositius estava constituït per 
obres d’art originals representatives de la creativitat dels 
sectors més afectats per l’apartheid i de la resistència 
cultural en contra, amb especial atenció als creadors per-
tanyents a la majoria negra, molt sovint no gaire coneguts 
fora de Sud-àfrica. També hi podíem trobar una selecció 
d’objectes i documents del període 1750-1950 procedents 
de museus i arxius d’història, antropologia i ciències natu-
rals, exponents dels intents de fonamentació científi ca 
del racisme, així com material fotogràfi c i videogràfi c de 
caràcter documental.

ACTIVITATS PARAL·LELES

Debat Racisme local, Apartheid global, 
27 i 28 de setembre. (veure pàg. 33)

 

Aquesta exposició no va estar pensada en termes d’una 
descripció cronològica, narrativa, d’un episodi històric, 
sinó com una proposta de comprensió d’un procés com-
plex i dens que actua de llindar entre dictadura i democrà-
cia i que afecta i es gesta a través de les persones que el 
van viure. 

D’acord amb aquesta perspectiva, l’exposició es va moure 
en l’estrat dels ciutadans, creant una faula sobre les 
vivències d’una generació. El resultat va ser un relat no 
unidireccional que vinculà les històries personals amb la 
dels col·lectius, integrant elements tant de victòria com 
de fracàs.

L’espectador podia viure l’exposició en temps present. No 
es tractava d’una mirada retrospectiva sobre la Transi-
ció. L’exposició volia transmetre sensació de moviment, 
d’intersecció, sense acotacions temporals. 

La mostra també posà de manifest els diferents ritmes 
que coexistien entre la institucionalització política, per 
una banda, i el canvi social per l’altra, així com les inèrcies 
que s’exerciren entre tots dos. 

L’exposició va estar estructurada en diferents àmbits 
temàtics que ens permetien explicar l’evolució d’una 
societat en transició i que dibuixaven el procés pel qual 
es desarticulà tot allò que el règim franquista semblava 
deixar lligat.

Dates  20 de novembre 2007 – 24 de febrer 2008

Espai Sala 3 del CCCB

Comissaris Manel Risques, Ricard Vinyes i Antoni Marí

Assessors Kiko Amat, Jordi Calafell i Santos Julià

Disseny del muntatge  Emiliana Design Studio

Disseny gràfi c La Japonesa (imatge i interior) i Marc Valls i  
 Oriol Soler (catàleg)

Coproducció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,  
 el Departament d’Interior, Relacions Institucionals  
 i Participació de la Generalitat de Catalunya (D.G. de  
 la Memòria Democràtica), de la Sociedad Estatal de  
 Conmemoraciones Culturales (SECC), adscrita al  
 Ministerio de Cultura, i de la Sociedad Estatal para  
 la Acción Cultural Exterior (SEACEX), que es farà  
 càrrec de la projecció internacional del projecte. 

Amb el patrocini d’El Periódico de Catalunya

EN TRANSICIÓ

CCCB©Jordi Gómez,2007
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ACTIVITATS
CULTURALS

EXPOSICIONS EN COL·LABORACIÓ

SOMÀLIA
SOBREVIURE A L’OBLIT

Hi ha un mapa en el qual les pobla-
cions que no formen part dels 
processos que dominen la geopolí-
tica mundial estan condemnades a 
l’oblit. Són poblacions ignorades per 
l’agenda política internacional i, per 
tant, expulsades del territori de les 
solucions i de les responsabilitats 
polítiques. 

En aquest projecte de sensibilitza-
ció de Metges Sense Fronteres, la 
instal·lació multimèdia Somàlia, 
basada en fotografi es de Pep Bonet, 
era el punt de partida d’una sèrie 
d’activitats que van culminar amb la 
celebració del debat Geografi a de les 
crisis oblidades, organitzat pel CCCB.  
La imatge i la paraula s’utilitzaven 

per posar de relleu les crisis oblidades 
en l’actualitat, apuntant a les causes 
i els actors responsables, però, sobre-
tot, buscant una refl exió en veu alta 
sobre el patiment de les poblacions 
invisibles, atrapades entre l’oblit i 
la violència. Amb aquesta iniciativa 
de MSF, el CCCB va reobrir el debat 
sobre les crisis humanes més oblida-
des del món.

ACTIVITAT PARAL·LELA

Debat Somàlia, occident i la destruc-
ció de l’esperança, 12 d’abril de 2007. 
(veure pàg. 33)

Dates 10 d’abril – 1 de maig

Espai Sala 1 del CCCB

Organització  Metges Sense Fronteres   
 (MSF) amb la col·laboració   
 del CCCB

WORLD PRESS PHOTO
MOSTRA INTERNACIONAL DE FOTOPERIODISME PROFESSIONAL

La imatge del fotògraf Spencer Platt 
(Getty images, EUA) va ser la fotogra-
fi a guanyadora del World Press Photo 
2006 i va representar durant el 2007 
la Fundació, l’exposició i el concurs 
homònims. 

Joves libanesos passegen en cotxe a 
través del barri devastat de Beirut Sud, 
15 d’agost és una imatge que ens 
sorprèn pel canvi de to respecte a les 
imatges guanyadores dels darrers 
concursos WPP. Sembla que, el 
2007, no es tractava de crear un 
icona en nom de les grans víctimes 
de la nostra era, sinó més aviat 
d’aprofundir en una refl exió que 
abasta la humanitat en la seva totali-
tat. Aquesta fotografi a ens commou 
com a ésser humans que vivim en 
societat. Contemplem el camí que 

se’ns proposa: la desigualtat cada cop 
més dura entre nosaltres i la indi-
ferència total davant del destí dels 
nostres semblants.

Amb la seva càmera, el fotògraf 
apunta un nou accent de les pro-
blemàtiques mundials: no es tracta 
d’una desigualtat més entre classes 
altes i baixes en l’àmbit nacional o 
entre països desenvolupats i sub-
desenvolupats, sinó més aviat del 
substrat cada cop més profund que 
separa rics i pobres a escala mundial. 
Ja no solament el mode de vida i les 
comoditats materials marquen la 
diferència, sinó que estem davant de 
la desaparició cada cop més palpa-
ble del sentiment i de la solidaritat 
humana.

Dates 16 d’octubre - 11 de novembre
Espai Sala 1 del CCCB

Producció Photographic Social Vision amb  
 la col·laboració del CCCB

CCCB© Photographicsocialvision, 2007

CCCB©Jordi Gómez,2007
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Després de sis edicions, Xcèntric es 
consolida a Barcelona com a pro-
gramació estable de cinema i peces 
audiovisuals al marge del corrent 
comercial, seleccionades sobre la base 
del seu potencial artístic, indepen-
dentment del gènere o format. 

La programació de Xcèntric ens 
mostra obres del present i del passat 
unides per noves afi nitats, clàssics 
contra corrent i obres de nova realit-
zació per a un públic àvid de propos-
tes audiovisuals creatives i sense 
concessions.

Núria Aidelman, Gonzalo de Lucas, 
Núria Esquerra, Laida Lertxundi, 
Antoni Pinent i Andrés Hispano 
conformen l’equip de programadors 
dirigits per Carolina López.

El programa del 2007 va comptar 

amb els ja habituals apartats de Res-
crits (el cinema vinculat a la resta de 
les arts), Variacions del real (docu-
mental) i Cinema invisible (experi-
mental), que van incloure els treballs 
d’autors com Peter Watkins, Albert 
i David Maysles, António Campos, 
Yukio Mishima, Fumio Kamei, 
Heddy Honigmann, Pedro Costa, 
Sophie Fiennes, Bob Dylan, Howard 
Alk, Andy Warhol, Frans van de 
Staak, Bärbel Neubauer, Jean Claude 
Rosseau, Louise Bourque i Bretzy 
Bromberg, entre d’altres.

A banda d’aquests cicles, s’hi van 
afegir altres cicles puntuals i mono-
gràfi cs, com el dedicat a la vida al 
gueto, de la mà dels cineastes Shirley 
Clarke, Ken Mackenzie, Billy Wood-
berry i Lionel Rogosin.

Com a activitat paral·lela a l’exposició 
That’s not entertainment! El cinema 
respon al cinema, que es va presentar 
al CCCB fi ns al 18 de març de 2007, 
les jornades Xperimenta es van plan-
tejar com una trobada amb vocació 
de continuïtat, que es proposava 
reunir a Barcelona experts de tot el 
món –acadèmics, teòrics, cineastes, 
programadors, distribuïdors docu-
mentalistes, entre d’altres– amb 
l’objectiu de debatre sobre l’estat 
actual del cinema experimental. Ven 

ser tres dies per prendre el pols als 
canvis generacionals, tecnològics i 
epistemològics esdevinguts en el si 
de l’avantguarda cinematogràfi ca a 
les darreres dècades.

Participants: Craig Baldwin, Peter 
Tscherkassky, Peter Kubelka, Paul 
Arthur, Martin Arnold, Dominic 
Angerame, Mark Webber, John G. 
Hanhardt, Emmanuel Lefrant, Nicole 
Brenez i Pip Chodorov. 

Dates 19 - 21 de febrer

Organització CCCB

Direcció Miguel Fernández Labayen 
 i Antoni Pinent

Consultors Loïc Diaz Ronda, John   
 Sundholm, Andrés Hispano 
 i Eugeni Bonet

Organització CCCB 

XCÈNTRIC 
EL CINEMA DEL CCCB

XPERIMENTA’07
MIRADES CONTEMPORÀNIES AL CINEMA EXPERIMENTAL

El món contemporani està travessat 
per més de 226.000 quilòmetres 
de fronteres terrestres. L’exposició 
“Fronteres” es va centrar en les qües-
tions geopolítiques, amb la presenta-
ció de 10 casos de frontera. 

L’exposició va estar concebuda com 
un viatge, a través de móns dife-
rents, en un gest que alia història i 
geopolítica, la mirada de fotògrafs i 
testimonis, sons i mapes, refl exions 
generals i estudis de camp. Sabem 
com hi entrem. Què sabrem al fi nal 
del recorregut, una vegada superada 
l’última fi ta?

Amb el convenciment que travessar 
fronteres ajuda a veure i a entendre 
es va plantejar aquest cicle de visites 
comentades; un cicle que pretenia, de 
la mà de persones que han treballat, 
viscut o estudiat a fons les diferents 
fronteres que s’exposen, aprofundir 
una mica més en el seu coneixement.

Les visites als deu casos de fron-
tera es van realitzar de la mà dels 
següents especialistes:

Mèxic-EUA, a càrrec de Teddy Cruz

Els límits d’Europa, a càrrec de 
Mònica Zgustova

Corea del Nord, a càrrec de Marine 
Buissonière

Exilis, a càrrec de Mariano Aguirre

Gitanos dispersos per Europa, a 
càrrec de Manel Zabala

Melilla, a càrrec de Rafael 
Vilasanjuan

Miami - L’Havana, a càrrec de 
Richard Schweid

Israel – Palestina, a càrrec d’Isabel 
Galí

Àfrica, a càrrec d’Alfonso Armada

Caixmir, a càrrec de Kenny Gluck

L’àmbit científi c i empresarial ha 
integrat dins la seva evolució els 
processos d’I+D+i (investigació, des-
envolupament i innovació), però no 
ha succeït el mateix en el món de la 
cultura. L’accelerat procés de canvis a 
què estem assistint planteja la neces-
sitat d’incorporar aquests processos a 
la nova escena cultural. Quins són els 
formats en crisi? Com està assumint 
el gènere expositiu l’impacte de les 
noves tecnologies? Poden ser soste-
nibles els festivals? Com es gene-
ren nous públics? Com comunicar 
millor projectes culturals complexos? 
Quines programacions afavoreixen 
l’emergència d’una nova cultura? És 
necessari crear departaments d’I+C+i 
a les institucions culturals? A través 

de set sessions de treball es va obrir 
una refl exió sobre la investigació i la 
innovació dins l’àmbit cultural.

Durant el 2007, el cicle va comptar 
amb la presència d’artistes, comis-
saris, gestors, dissenyadors i experts 
en projectes culturals innovadors. 
Gerfried Stocker, Arantxa Mendi-
harat, Roberto Gómez de la Iglesia, 
Santi Eraso, José Luis de Vicente, 
Óscar Abril, Pedro Soler, Ian Kirk, 
Rosa Pera, Joan Roca, Friedrich von 
Borries, Marleen Stikker i Shaun 
Chang, entre d’altres, han participat 
com a exponents d’iniciatives pione-
res a escala nacional i internacional: 
Ars Electronica, Disonancias, Shrinking 
Cities, The Waag Society...

FRONTERES
VISITES COMENTADES PER ESPECIALISTES

I+C+i 

INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ DINS L’ÀMBIT CULTURAL

Dates 7 de febrer, 9 de març,   
 26 d’abril, 31 de maig, 
 20 de setembre, 17 d’octubre

Organització CCCB

Dates del 7 de juny de 2007 al 20   
 de setembre

Organització CCCB

CCCB©Jordi Gómez, 2007

CCCB©Xavier Soto, 2007
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Now és un projecte focalitzat en les transformacions 
científi ques, tecnològiques, artístiques, socials i espirituals 
que estan tenint lloc en l’inici del segle XXI. Un procés 
d’investigació, creació i difusió que pretén reunir diferents 
agents locals i internacionals implicats en les accions i 
alternatives que promouen un canvi de paradigma en la 
societat de la informació i el coneixement i les cultures 
globalitzades.

Now ha estat concebut com un espai de coneixement dels 
àmbits temàtics següents:

Ciència oberta / Ciberesfera / Factor eco 
Art ara / Cultura emergent   
Partícula Psi / Nou activisme  

A la primera manifestació Now de 2007, hi varen par-
ticipar David Peat (investigador del National Research 
Council de Canadà) en una conversa amb l’artista Victoria 
Vesna coordinada per Raquel Paricio, els fi lòsofs Peter 
Singer (autor d’Alliberament Animal, obra de referència 
dins l’especisme) i Jesús Mosterín (catedràtic de Lògica 
i Filosofi a de la Ciència) i el politòleg Joost Smiers, que 
presentà una nova visió dels drets d’autor dins l’era de 
la globalització electrònica. A més, comptà amb una pre-
sentació del Banc Comú de Coneixements de Platoniq i la 
col·laboració de l’editorial Trafi cantes de Sueños.

En l’edició de Now del novembre 2007 hi va haver una 
sessió dedicada als usos de l’espectre radioelèctric, amb 
la participació dels artistes Jonah Brucker-Cohen, Honor 
Harger i Armin Medosch en conversa per videoconferèn-
cia amb William Mitchell (catedràtic d’arquitectura del 
MIT), coordinada i moderada per José Luis de Vicente; 
una sessió al voltant dels usos i la politització de l’espai 
públic que varen organitzar el col·lectiu Observatori del 
RiSc, amb les aportacions de Pierre Humeau (activista), 
Steve Lambert (artista) i Richard Sennett (sociòleg); i una 
altra sessió coordinada pel col·lectiu Capsula, que explorà 
l’habitat urbà i la seva relació fagocitària amb les zones 
rurals, on hi van fer aportacions el geòleg Václav Cílec, el 
mediambientalista Alex Steffen i l’investigador en tecnolo-
gia medioambiental Joan Rieradevall. Es va projectar una 
entrevista inèdita i en exclusiva amb Vandana Shiva i es 
comptà amb la participació de l’Orquestra de Caos, una 
performance de BandaÈria i Xavier Maristany, a banda de 
la projecció de diversos documentals.

En la programació hi han col·laborat Platoniq, Orquesta 
del Caos, Raquel Paricio, Trafi cantes de sueños, José Luis 
de Vicente, Observatori del RiSc, Capsula.

Dates 22, 23 i 24 de març; 29 i 30 de novembre i 1 de desembre

Organització CCCB, en el marc de Barcelona Ciència 2007

NOWBCNmp7

BCNmp7 és un cicle de creació, d’agitació i de debat 
sobre les músiques populars contemporànies. En el seu 
segon any va presentar un programa dedicat a explorar 
les visions alternatives de l’escena musical del present i 
també nous concerts orientats a il·lustrar les fusions i 
les friccions que afecten els diferents gèneres musicals. 
BCNmp7 vol remarcar l’especifi citat musical que viu Bar-
celona, sense oblidar els vasos comunicants, cada cop més 
intensos, entre ciutats, regions i tendències globals. 

Durant el 2007 es van realitzar les següents sessions: Els 
recuperadors (concert de Bert Jansch), La música de les fron-
teres (concert de Ceza), La cançó de l’estiu (diversos grups 
en concert), Covers còpies, tributs i versions (estrena del 
documental del mateix títol i concert de Nouvelle Vague), 
Bandes sonores. Noves músiques per fi lmar (concert de Carlos 
Casas, Sebastián Escofet, Miquel Marín i Ciudadano), i 
La música del futur (concert de Jaume L. Pantaleón, David 
Mengual, Oriol Roca i Sergi Sirvent)

Dates 13 d’abril, 17 de maig, 20 de juliol, 21 de setembre, 

 19 d’octubre i 8 de novembre

Organització  CCCB amb la col·laboració d’Imprevist i Pocket

CCCB©Marta Amat, 2007

CCCB©Xavier Soto, 2007
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Un any més, el CCCB va presentar 
les sessions Fora de programa per 
acollir aquella producció audiovisual 
que reacciona ràpidament davant dels 
esdeveniments amb una forta trans-
cendència social i humana, fruit del 
compromís social dels seus autors.

El CCCB vol detectar i seguir al llarg 
de l’any tots aquests treballs audiovi-
suals i presentar-los amb la immedia-
tesa que els és inherent. 

Aquest any es va estrenar el docu-
mental Euroafricans de Lluís Vidal, 
artista que va participar en un 
projecte que fusionava art i desenvo-
lupament i pretenia apropar Àfrica 
a Europa a través de la creació d’una 

nova divisa anomenada Euroafricans. 
Posteriorment es va fer un debat 
amb la participació de Samba Mballo, 
director del projecte d’Educació inte-
gral de la Fundació Guné de Senegal.

Gandules’07 va ser un recorregut cartogràfi c on el cinema 
creava el seu propi mapa, més enllà de les fronteres 
conegudes. Un mapa traçat per cineastes de països i 
èpoques diferents que, amb els seus viatges, ens envien 
les pel·lícules com si fossin targetes postals: imatges 
i paraules del món que ens porten als diferents conti-
nents (Àfrica, Àsia, Europa, Amèrica, Oceania), al mar, la 
muntanya, les ciutats, les illes, la neu. Una exploració de 
territoris i de rutes que confi gura un atles cinematogràfi c. 
Amb Godard vàrem anar a Roma i Capri; amb Wenders, 
vàrem visitar els Estats Units i Alemanya; Sissako ens va 
descobrí Mali; Herzog, els seus viatges extrems; Olmi, les 
altes muntanyes italianes; Barnet, una illa del mar Caspi i 
Cassavetes, Nova York.  

Amb el títol de Travelling. Viatges, descobriments i emocions 
a 24 fps, es proposava un viatge doble: el del moviment 
físic i el del moviment emocional. Fugides i viatges de 
retorn que ens demostren que moure’s sempre implica 
commoure’s. De vegades, els viatges són més explícits i es 
recorren llargs trajectes; en altres ocasions, aprofundeixen 
en un territori límit o ens ensenyen que també viatgem 
quan intentem trobar l’altre.

Al llarg de cinc setmanes, les pel·lícules van ser agrupa-
des en eixos temàtics: Redescobrir el territori, La recerca 
de l’altre, En trànsit, Fora del mapa i Fugides. Cada sessió 
confi gurava així un viatge específi c i el conjunt de les ses-
sions en traçava un altre de més ampli, que s’iniciava amb 
un curtmetratge d’Oskar Fischinger de 1927, fi lmat entre 
Munic i Berlín, i acabava amb l’estrena d’una pel·lícula de 
Benoît Jacquot, À tout de suite (2004), que recorre França, 
Espanya, el Marroc i Grècia.

Una programació de curts, documentals, assajos, 
videoclips i fi ccions que combinaven autors de renom 
amb d’altres de menys coneguts: Oskar Fischinger, Abde-
rrahmane Sissako, Jonathan Hodgson, Wim Wenders, 
Georges Schwizgebel, Jean-Luc Godard, Stuart Hilton, Jem 
Cohen, Sophie Calle i Greg Shephard, David Cronenberg, 
Werner Herzog, Bennett Miller, D.A. Pennebaker, Nagisa 
Oshima, Aki Kaurismäki, Boris Barnet, Kelly Reichardt, 
Poman Polanski, Ermanno Olmi, Georges Schwizgebel, 
Terrence Malick, Jonathan Glazer, John Cassavetes, Johan 
van der Keuken i Benoît Jacquot.

 

PANTALLA CCCB 
UN MES, UN ARTISTA

Organització CCCB

Les obres de videocreació, aquelles 
que no sorgeixen per encàrrec sinó 
per estímul propi de l’artista, tenen 
un difícil accés per al públic. A 
part de festivals, mostres i algunes 
galeries d’art, no hi ha més canals de 
difusió. El cicle Pantalla CCCB pretén 
crear un espai i un temps perquè 
es pugin conèixer aquests treballs 
d’autor. De la mateixa manera que 
exposaríem una pintura, pengem 
una pantalla a mode de quadre. Un 
mes per poder contemplar obres 
audiovisuals d’autors amb interès 
per experimentar i innovar amb nous 
llenguatges formals i temàtics.

Els artistes del 2007 van ser: Andrés 
Duque, Ernesto Kofl a, Kikol Grau, 

Blanca Casas, Peter Wels, Jordi 
Oliver, Lope Serrano, Morrosko Vila-
San-Juan, Kike Barberá i Marianela 
Vega.

FORA DE PROGRAMA
PROGRAMACIÓ AUDIOVISUAL ESTABLE NO PREVISTA

GANDULES
TRAVELLING. VIATGES, DESCOBRIMENTS I EMOCIONS A 24FPS

Dates 1, 2, 7, 8, 9, 14, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 d’agost

ACTIVITATS CULTURALS CICLES I FESTIVALSACTIVITATS CULTURALS CICLES I FESTIVALS

Organització CCCB Data 11 de setembre

CCCB©Martí Pons, 2007
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OFFF
FESTIVAL INTERNACIONAL D’ART DIGITAL I MÚSICA D’AVANTGUARDA

Dates  10, 11 i 12 de maig

Organització OFFF

Tal com anunciava el lema Re:fresh, 
aquesta setena edició del festival 
OFFF va reivindicar la simplicitat i la 
senzillesa com a eina per repensar 
els conceptes més fonamentals. Un 
leitmotiv que va mobilitzar un públic 
fi del a un esdeveniment que va tornar 
a obrir les seves portes amb entrades 
exhaurides per a les tres sessions 
diàries previstes al CCCB.

El hall del CCCB, rebatejat com espai 
Roots, va veure desfi lar més de vui-
tanta artistes del disseny i la creació 
digital, entre els quals destaquen 
John Maeda, Neville Brody, James 
Victore, Zachary Lieberman, Alva 
Noto, Raster Noton, Frank Bretsch-
neider, Olaf Bender, Stefan Sagmeis-

ter i col·lectius Wooster Collective, 
Graffi ti Research Lab, Universal 
Everything i Stamen.

Però OFFF no són només conferèn-
cies i presentacions. Showplace va 
exposar els treballs més remarcables 
dins del panorama internacional; 
Openroom i Cinexin, els treballs i els 
espais dels nous creadors; i el Pati 
de les Dones va tornar a ser el gran 
centre social i de trobada del festival. 
A més a més, dos tallers amb Erik 
Natzke i ISO50 Scott Hansen.

El BAFF és considerat el millor fes-
tival especialitzat en cinema asiàtic 
d’Europa i l’únic existent a Espanya. 
L’edició d’enguany es va acomiadar 
després de 10 dies durant els quals 
22.000 espectadors van assistir als 
diferents espais del festival i on es 
van projectar 60 llargmetratges i 11 
programes de curtmetratges.

El jurat del BAFF’07 va atorgar el 
Dúrio d’Or a la pel·lícula Summer 
Palace, de Lou Ye (Xina) remarcant la 
forma en què Lou Ye narra una his-
tòria d’amor amb un rerefons polític 
amb unes excel·lents interpretacions, 
solidaritzant-se amb el director per 
la prohibició d’estrenar-la al seu país, 

on a més s’enfronta a la prohibició de 
rodar durant els propers 5 anys.

Dues mencions especials: a la 
pel·lícula xinesa The Exam i a la japo-
nesa Strawberry Shortcakes. El premi 
del públic va recaure en el fi lm xinés 
Getting Home, seguit de prop per A 
Dirty Carnival.

La desena edició del BAFF tindrà com 
a cinematografi a convidada Hong 
Kong.

Esdeveniment interdisciplinar i 
calidoscòpic que pren el pols dels for-
mats i les propostes de creació con-
temporània en evolució, al voltant del 
cos, el moviment i l’acció. La primera 
edició es va presentar a Barcelona del 
8 al 24 de març de 2007 al Mercat de 
les Flors, el CCCB, La Poderosa i La 
Caldera.

La dansa no és una sola cosa i cada 
cop és menys el que el seu nom 
representa. La idea de LP és generar 
un context àgil, en acollir modes i for-
mats particulars, cercant en el movi-
ment la millor manera de “publicar” 
el pensament, procés o acció dels 
artistes convidats. El CCCB va 
acollir Slow Down de Martine Pisani, 

Freeze/Défreeze de Melk Prod/Marco 
Berrettini, Duelo de Idoia Zabaleta i 
Filipa Francisco, la projecció de Death 
is certain d’Eva Meyer, Experiències 
amb un desconegut de Sònia Gómez, 
la col·lectiva Nits salvatges i una taula 
rodona amb Isabel de Naverán i Jaime 
Conde Salazar.

Emmarcat pel hall del CCCB, un 
escenari diàfan acollia cada nit els 
treballs dels artistes i companyies 
convidades, envoltats per un públic 
interessat en nous discursos expres-
sius i que va omplir la sala totes les 
nits del festival.

Dates  del 27 d’abril al 5 de maig Organització 100.000 retinas 

BAFF
IX FESTIVAL DE CINEMA ASIÀTIC DE BARCELONA

Dates del 9 al 14 març Organització La Porta 

XIV FESTIVAL DE FLAMENCO DE CIUTAT VELLA
MALDADES

Dates  del 22 al 26 de maig Producció Taller de Músics, CCCB i   
 Ajuntament de Barcelona-   
 Districte Ciutat Vella

En la seva XIVa edició, l’expressió del 
cante, el ritme del baile i la creativitat 
de les diferents instrumentacions van 
ser el fi l conductor del festival, al qual 
van assistir 6.080 persones. 

Els concerts centrals del Pati de les 
Dones van donar protagonisme al 
baix i al contrabaix com a instru-
ments aplicats al fl amenc. El hall va 
acollir els concerts de petit format, 
amb la veu femenina com a prota-
gonista, i també es va fer un petit 
reconeixement a la rumba catalana.

Entre els artistas convidats es va 
comptar amb la participació de: 
Carles Benavent, Israel Galván, 
Pepe Habichuela, Josemi Carmona, 
La Negra, Javier Colina, Calima, La 
Troba Kung-Fu i Son de la Frontera.

CCCB©Jordi Azategui, 2007
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SONAR’07
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA AVANÇADA 
I ART MULTIMÈDIA DE BARCELONA

Un any més, Sonar va tancar les 
seves portes amb la certesa d’haver 
acomplert els objectius marcats. Van 
ser tres dies d’activitats en els quals 
la música i la creació multimèdia van 
envair els diversos espais del festival 
en una edició va comptar amb 83.230 
assistents.

En total, es van presentar 275 obres a 
càrrec de 421 artistes de totes les dis-
ciplines. En aquesta catorzena edició 
del festival van tenir cabuda grans 
noms que no necessiten presentació 
així com nombrosos projectes que, 
justament per ser menys coneguts, 
també van aconseguir sorprendre i 
capturar l’atenció del públic i de la 
premsa. Entre ells, els Beastie Boys i 
Devo com a principals caps de cartell.

La de 2007 va ser una edició plena 
de sorpreses i actuacions especials. 

La mostra Et Voilà!, exposada al 
CCCB, va ser una de les àrees més 
celebrades per la premsa i el públic, 
una proposta on es recuperava la idea 
de l’il·lusionisme a través del vincle 
entre màgia i tecnologia. 

Subratllant el seu caràcter internacio-
nal, Sonar 2007 va acollir multitud 
d’artistes de tot el món. Entre les 
desenes de països convidats destacava 
la presència de la Xina i del Japó. Per 
suposat, barrejat amb les propostes 
nacionals.

El Sonar es va tancar amb un indiscu-
tible èxit de públic i un molt positiu 
balanç de cobertura mediàtica nacio-
nal i internacional. 

Dates  14, 15 i 16 de juny Organització Advanced Music, CCCB 
 i ICUB

DIES DE DANSA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANSA EN PAISATGES URBANS

Dates del 28 de juny a l’1 de juliol

Organització  Marató de l’Espectacle

Àsia va protagonitzar l’edició 2007 
del festival de dansa en paisatges 
urbans al CCCB. Sobresortint amb 
nom propi, Satomi, Sachiko Shi-
getake, Hisako Horikawa i el gran 
mestre Min Tanaka des del Japó, 
i també Tribal Sarong/Yiphun 
Chiem des de Cambotja. També 
van ser remarcables les actuacions 
d’Anton Lachky & Milan Tomasik 
(Eslovàquia), Julie Dossavi (Benín), 
Jordi Galí (Catalunya-França) i Lali 

Ayguadé i Ramon Graell (Catalunya-
Bèlgica). Espectacles amb un gran 
èxit de públic que van tornar a crear 
un any més un ambient càlid i proper 
al Pati de les Dones del CCCB.

INN MOTION
BIENNAL INTERNACIONAL D’ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS 4A EDICIÓ

Dates del 5 al 7 de juliol

Inn Motion va ser, un cop més, un 
aparador privilegiat per descobrir 
algunes de les propostes escèniques 
i visuals mes innovadores. La seva 
programació va presentar live art, per-
formance, multimèdia, instal·lacions, 
teatre visual, intervencions a l’espai 
públic, dansa contemporània, 
accions, sessions de DJ’s. Conceptes, 
però, que no sempre serveixen per 
defi nir propostes que es caracterit-
zen per esborrar les fronteres entre 
disciplines artístiques, per la recerca 
de noves vies de comunicació a través 
de la fusió d’art, pensament, ciència i 
tecnologia o per la generació de noves 
maneres d’entendre el fet artístic 
en relació a la transformació de 
l’imaginari i la societat. 

Els participants en aquesta quarta 
edició van ser: Anne Juren & Krööt 
Juurak (Estònia, França, Bèlgica), 
Cuqui Jerez (Madrid), Cia. Las 
Santas/Bea Fernández (Barcelona), 
Cía. Las Santas/Mònica Muntaner 
& Kike Salgado (Barcelona), Judit 
Saula/Marta Galán (Barcelona), Gob 
Squad (Regne Unit, Alemanya), 
Compartiendo Capital (everywhere), 
Accidents Polipoètics (Barcelona), 
Llonovoy (Mallorca), Conservas 
(Barcelona), Slavina amb DJ UX, 
Kernow Craig i Matthew Day, Julius 
Popp (Alemanya), Jonathan Gitelson 
(EUA), Zoop (Mallorca).

TROBADA EL PAÍS HIPNOTIK
HIP HOP EN LLUITA

Dates 15 i 16 de setembre

Organització  Hipnotik

Quarta edició d’un festival dedicat 
íntegrament a la cultura del Hip Hop 
on es troben representades les quatre 
expressions del Hip Hop: el rap, els 
DJ, els graffi tis i el break. 

En l’edició del 2007 s’ha volgut 
demostrar que la cultura Hip Hop va 
molt més enllà dels tòpics de sempre 
i ha estat dedicada al Hip Hop en 
lluita. Durant dos dies es va presen-
tar una selecció del més destacable 
del panorama nacional i internacio-

nal del món del Hip Hop i es van 
realitzar activitats obertes a tothom 
com diferents tallers (de DJ, de 
producció musical, d’escriptura Hip 
Hop i de Krumping), batalla de MC, 
concursos de graffi tis, de fotografi a i 
d’audiovisuals. 

Organització Associació Cultural Conservas amb la col·laboració del CCCB,    
 l’ICUB i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat  
 de Catalunya. En el marc del Festival Grec de Barcelona.

CCCB©Albert Uriach, 2007

CCCB©Alberto Casanova, 2007
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DOCÚPOLIS
FESTIVAL INTERNACIONAL DOCUMENTAL DE BARCELONA

Dates del 3 al 6 d’octubre

Organització  Tercer Ojo

El documental Welcome Europe de 
Bruno Ulmer va ser el guanyador 
d’aquesta setena edició, després 
d’una selecció d’entre més de 600 
competidors de tot el món, i la sud-
africana The Mother’s House (“La casa 
de la mare”) ve rebre una menció 
especial.

Entre el més destacat del festival: 
el seminari de Patricio Guzmán, la 
retrospectiva dedicada a Eslovènia, la 
invitació de Witness per a la secció 
Rescat i, com sempre, les seccions 
paral·leles, a banda del concurs inter-
nacional, que aquest any va comptar 
amb l’OFF com a nova categoria.

Docúpolis, el Festival de Documen-
tals de Barcelona, manté la seva línia 
conceptual, és a dir, una aportació al 
desenvolupament de nous llenguat-
ges, nous realitzadors i una plata-
forma ideal per al debat i la refl exió 
del gènere documental. No obstant 
això, encara queda molt de territori 
per recórrer i el festival és només una 
petita part en el signifi cat de la relle-
vància social i cultural del documen-
tal com a refl ex de la nostra cultura.

L’ALTERNATIVA
XIV FESTIVAL DE CINEMA INDEPENDENT DE BARCELONA

Dates  del 16 al 24 de novembre

Organització  La Fàbrica amb la col·laboració del CCCB, l’ICUB i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

L’edició 2007 de l’Alternativa ha 
suposat la consecució de diverses 
fi tes importants. En primer lloc, la 
possibilitat d’oferir una programació 
amb 350 fi lms de 46 països, entre 
seccions ofi cials, seccions paral·leles 
i Pantalla Hall com a resultat de la 
selecció rigorosa dels 2.500 fi lms 
rebuts durant l’any. En segon lloc, 
l’àmplia cobertura mediàtica que 
converteix el festival en un referent 
imprescindible del cinema indepen-
dent a Espanya i Europa. En tercer 
lloc, el nombre de professionals acre-
ditats, que enguany va doblar la xifra 
de l’edició anterior i, en darrer lloc, 
l’assistència d’un públic fi del amant 
del cinema independent, que espera 
la cita anual amb el festival.

Cal destacar la presència creixent de 
realitzadors, la qual cosa va perme-
tre al assistents dialogar amb els 
autors en un espai d’intercanvi únic. 
Sobresortint especialment per la seva 
rellevància, el festival va comptar 
amb la presència de Peter Brook, Don 
Askarian, Paul Bush i Eugenio Polgo-
vsky. La programació es completava 
amb taules rodones, cinema concert, 
presentacions i tallers.

BAC! 2007 

Dates 27 de novembre – 20 de desembre

Organització  La Santa 

BAC! és un festival d’art contempo-
rani que ocupa un paper destacat 
en l’activitat cultural de la ciutat de 
Barcelona i que s’ha consolidat com 
una proposta de referència on es 
pretén refl exionar sobre els diferents 
llenguatges plàstics i audiovisuals 
generats a partir d’un tema de partida 
proposat als artistes participants. 

En la seva vuitena edició, i amb el 
títol de Bac Babylon, BAC! recreava 
el concepte de la ciutat contemporà-
nia, convidant artistes de totes els 
disciplines a oferir una visió crítica 
sobre aquesta realitat i a participar, 
mitjançant les seves propostes, en la 
construcció d’una consciència cultu-
ral més activa i compromesa.

Com en edicions anteriors, 
l’exposició principal s’inaugurà al 
CCCB i va romandre oberta durant 
un mes. Aquesta mostra reuní 
l’obra de gairebé 80 artistes de tot el 
món que proposaven la seva par-
ticular mirada. En diversos espais 
col·laboradors de tota la ciutat hi va 
haver altres mostres i esdeveniments. 

DRAP ART 2007
FESTIVAL INTERNACIONAL DE RECICLATGE ARTÍSTIC

Dates 14, 15 i 16 desembre

Organització Drap Art Associació

L’objectiu de Drap Art és potenciar 
el reciclatge creatiu com a recurs de 
transformació en l’art, en l’àmbit 
social i en l’ecologia. Reciclar, reuti-
litzar i recuperar revalora les coses. 
Això, a més d’induir un consum més 
refl exiu, contribueix a augmentar el 
respecte per l’entorn i per les perso-
nes que hi viuen, propiciant cultures 
basades en el coneixement i el res-
pecte. Ara que es perfi la, cada vegada 
amb més claredat, un panorama 
desolador provocat per un desenvolu-
pament global insostenible, Drap Art 
considera que és imperatiu animar 
a les noves generacions perquè utili-
tzin el reciclatge no només com un 
recurs de crítica, sinó com una eina, 

a l’abast de tothom, per a la trans-
mutació de la protesta en propostes 
positives, que són les llavors d’un 
món més sostenible. 

El tradicional mercat, tallers, taules 
rodones, concerts, espectacles i 
cinema van formar part del programa 
de Drap Art 2007. Els participants 
van ser, entre d’altres, Circus Deli-
rium vs Selva de Mar, L.U.V.E. (The 
Ultraviolet Experience), El Gran Litó-
fono i la Funk reggae latin jazz old-
school, La Cònica lacònica, FICMA i 
Tadeusz Wierzbicki

CCCB©Consuelo Bautista, 2007CCCB©Lisbeth Salas, 2007
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LLEGIR ENS PORTA LLUNY

“Llegir ens porta lluny” va ser el  
lema de la Setmana Internacional 
del Llibre Infantil i Juvenil a Bar-
celona, organitzada conjuntament 
pel Goethe-Institut Barcelona i la 
Fira del Llibre de Frankfurt, amb 
la col·laboració i el suport de la 
Generalitat de Catalunya, de l’Institut 
Ramon Llull i del CCCB.

Una mostra que va rebre 15.000 
visitants, que es van apropar per 
participar en les diverses activitats 
que oferia la setmana i per veure la 
variada exposició de més de 2.000 
llibres d’editorials catalanes i aleman-
yes, austríaques i suïsses, franceses, 
angleses i portugueses. 

La il·lustració de llibres infantils va 
ser un dels temes centrals de la set-
mana. S’hi van poder veure les obres 
originals de reconeguts il·lustradors 
alemanys i catalans, tant de renom 
com joves promeses. 

El concepte de la Setmana del Llibre 
de dirigir-se, d’una banda, a un públic 
professional i, de l’altra, a tots els afi -
cionats –especialment als nens– a qui 
agrada la lectura i el llibre infantil, va 
ser tot un èxit.

Conferències, lectures, presentacions 
per part d’autors al costat d’un ampli 
programa d’activitats infantils (amb 
tallers, cinema i teatre) van completar 
el programa.

Dates 26 de gener - 4 de febrer 

Organització Frankfurter Buchmesse,  Goethe-Institut Barcelona i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
 de Catalunya

Amb la col·laboració de  CCCB, British Council, Institut Français, Istituto Italiano di Cultura, Instituto Camões,  Gremi d’Editors de Catalunya,   
 Consell Català del Llibre per a Infants i Joves, Fundación Bertelsmann i Gremi de Llibreters

Amb el suport de  Fundación Goethe España, ICUB-Biblioteques de Barcelona, Diputació de Barcelona-Xarxa de Biblioteques

MÓN LLIBRE

Dates 21 i 22 d’abril

Organització ICUB

Món llibre és un espai ple de contes, 
espectacles, cinema, exposicions, 
tallers, música, màgia i circ amb un 
sol tema central: els llibres. Llibres 
d’aventures i de por, contes de fades 
i bruixes o animals perduts entre la 
selva i el zoo... La gran festa del llibre 
per a nens i nenes va tornar al CCCB, 
aquest any coincidint amb Sant Jordi, 
el Sant Jordi dels nens. 

Durant dos dies els visitants van 
poder gaudir de més de 150 activitats 
organitzades a l’entorn de la Cuina 
dels Contes, l’Illa dels ratolins i la 
Biblioteca dels llibres perduts. Totes 
aquestes activitats i sorpreses van ser 

possibles gràcies a la col·laboració 
de més de 40 editorials de litera-
tura infantil de tot el país, que van 
aportar a la festa un important ventall 
d’activitats i centenars de llibres.

TRÀFIC 07

Dates del 21 al 28 d’octubre

Organització Centre de Fotografi a Documental de Barcelona 

Amb la col·laboració de:  Photographic Social Vision, Ojo de Pez,   
 NoPhoto i Carles Guerra, entre d’altres.

El Centre de Fotografi a Documental de Barcelona té com a 
objectiu aprofundir en l’estudi i la divulgació de la fotogra-
fi a documental de caire urbà. 

L’any 2007, el Centre va afrontar el repte d’un festival que 
vol ser fòrum i plataforma per al trànsit de materials entre 
el públic i els qui es dediquen a la fotografi a a la ciutat 
(col·lectius, associacions, comissaris, galeries, editorials, 
llibreries especialitzades), per tal d’oferir una proposta 
diversa i interactiva –festiva!– que complementi la feina 
expositiva que fi ns ara l’havia caracteritzat.

Sempre amb el mateix objectiu fi nal: estimular els ciu-
tadans a conèixer i refl exionar sobre el seu entorn vital i 
social a través d’imatges documentals, estètiques, compro-
meses, complexes fetes pels autors i autores més repre-
sentatius de la cultura de la imatge, amb un sentit creatiu 
i crític enfront de la realitat i amb una voluntat d’autoria 
en la producció de sèries. 

Del 21 al 28 d’octubre van tenir lloc tallers de fotografi a 
documental, projeccions audiovisuals, debats, exposicions 

i un seguit d’activitats diverses i interactives, sempre amb 
la mateixa fi nalitat: estimular els ciutadans a conèixer 
i refl exionar sobre el seu entorn vital i social a través 
d’imatges documentals, estètiques, compromeses, com-
plexes... fetes pels autors més representatius de la cultura 
de la imatge, amb un sentit creatiu i crític enfront de la 
realitat i amb una voluntat d’autoria en la producció de 
sèries.  

TRÀFIC és més que un títol per a aquesta setmana foto-
gràfi ca. Condensa com a concepte un munt de temes que 
ens preocupen i que hem observat al treball dels fotògrafs, 
a les sinergies socials i polítiques i a les formes culturals 
d’ara mateix: fl ux d’informació, especulació, sobreacumu-
lació, malgastament, immigració, velocitat, intercanvi de 
cultures, canvis i alteracions de l’entorn urbà i paisatgístic, 
aprofi tament abusiu de béns i recursos...

Altres col·lectius convidats que van aportar activitats dins 
de l’experiència fotogràfi ca TRÀFIC van ser Photographic 
Social Vision, Al·liquindoi i No Photo.

ACTIVITATS CULTURALS ALTRES PROPOSTES ACTIVITATS CULTURALS ALTRES PROPOSTES

CCCB©Jordi Casañas Muñoz, 2007
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BARCELONA, CIUTAT, CIUTATS

Un programa d’itineraris pensat per oferir una mirada 
crítica al voltant dels nous reptes que la ciutat de Barce-
lona ha d’assumir en l’actualitat: les transformacions de 
l’entorn metropolità, la cohesió social, el lideratge cultural, 
la regeneració mediambiental, la qualitat de l’espai públic, 
les xarxes de telecomunicacions, l’alta velocitat... Es tracta 
de temes fonamentals i amb una envergadura creixent 
que aquests recorreguts urbans i metropolitans pretenen 
posar en evidència. El programa d’itineraris amb oferta 
escolar i oferta al públic en general per al 2007 van ser:

El Raval. Territori d’arribada

Aquest itinerari va oferir, des de punts de vista diversos, 
mirades a un barri que ha estat un veritable territori 
d’arribada des del segle XIX fi ns a l’actualitat.

Visions de la Ribera

Visions de la Ribera va permetre fer un recorregut històric 
que explica l’evolució de la ciutat des del segle XV fi ns a 
l’actualitat.

El Quadrat d’Or

Amb el punt de partida al CCCB i l’arribada a la Pedrera, 
l’itinerari volia aprofundir en el marc econòmic i social 
que va fer possible l’Eixample.

Poblenou@22

Aquest recorregut mostrà, en una mateixa visita, espais i 
edifi cis relacionats amb les formes de vida i de producció 
del segle XIX i les primeres zones urbanitzades i els edifi -
cis lligats als projectes 22@.

Besòs. Una segona oportunitat

Un recorregut que va permetre analitzar el territori a 
través del qual transita el riu Besòs i la seva funció de 
corredor per a tota mena de fl uxos (trens, cotxes, gas, 
electricitat, aigua...).

Llobregat. Darrera possibilitat

L’itinerari plantejà una anàlisi del territori que travessa el 
riu Llobregat, tanca el sud de la ciutat i organitza un dels 
eixos de comunicació més potents per al conjunt de l’àrea 
metropolitana. 

Quan a la ciutat plou...

L’itinerari es va centrar en la construcció d’una xarxa de 
dipòsits subterranis, encarregats d’interceptar les aigües 
pluvials en moments de pluges torrencials i incloïa la 
visita a dos dels nous dipòsits en ús: el de l’Escola Indus-
trial i el de Bori i Fontestà.

Abocador del Garraf. Solució o problema?

Aquest itinerari analitzà, en el terreny, a més del tracta-
ment dels residus i dels problemes mediambientals de 
l’abocador, el projecte de restauració paisatgística que s’ha 
posat en marxa recentment, guanyador ex aequo del 3r 
Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà, atorgat l’any 2004.

Aquest itinerari es va haver d’anul·lar pel tancament de 
l’abocador.

 

ESPAIS
DE DEBAT

I REFLEXIÓ 

ACTIVITATS CULTURALS ITINERARIS
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Dates  Cada dilluns del 12 de febrer al 26 de març

Producció  CCCB i Fundació Collserola

Amb la col·laboració de  El País

Després de la crisi de la religió i de 
les grans ideologies que van marcar 
el segle XX, els temps actuals se’ns 
presenten com el triomf dels aspectes 
més intranscendents de la nostra 
condició: l’oci, l’estètica i el consum 
semblen avui les panacees que han 
de garantir la nostra felicitat. Tanma-
teix, rere l’enlluernament d’aquesta 
societat de l’hedonisme, l’angoixa pel 
sentit de la nostra existència conti-
nua latent i una espiritualitat difosa, 
impregnada de saviesa orientalista 
i creences a la carta, mostra cada 
vegada més aquesta nostàlgia de 
l’absolut. Com trobar sentit en un 
món dominat per fórmules de felici-
tat enllaunada i consum immediat? 

Com s’expressen les necessitats espi-
rituals en el món contemporani? 

Amb aquest cicle, el CCCB i la 
Fundació Collserola han continuat 
la refl exió sobre la condició humana 
en el món contemporani iniciada el 
2005 i el 2006 amb els debats Pas-
sions i Vida.

Ponents: Víctor Gómez Pin, Gilles 
Lipovetsky, Carlos Castilla del Pino, 
Gianni Vattimo, John Gray, Frédéric 
Lenoir i Javier Muguerza.

SENTIT
INTERROGACIONS SOBRE L’EXISTÈNCIA EN TEMPS D’HIPERCONSUM

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
RETORNO DE FILIP LATINOVITZ
Data  7 de març

Organització Editorial Minúscula, Ambaixada de la República de Croàcia i CCCB

Predrag Matvejevi_, l’assagista i 
escriptor croat de renom internacio-
nal va presentar la novel·la El retorno 
de Filip Latinovicz, de Miroslav Krleza, 
l’escriptor croat més emblemàtic 
del segle XX, amb la participació de 
Simona _krabec, crítica literària, i 
Jadranka Vrsalovi_-Carevi_, traduc-
tora de l’obra.  

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ NOU HUMANISMEESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ NOU HUMANISME

La primera d’una sèrie d’activitats 
organitzades en col·laboració amb 
Metges sense Fronteres. Projecció de 
la pel·lícula Invisibles, cinc històries 
sobre cinc crisis internacionals dirigi-
des per Wim Wenders, Isabel Coixet, 
Fernando León de Aranoa, Mariano 
Barroso i Javier Corcuera i produïda 
per Javier Bardem amb el suport de 
Metges Sense Fronteras. En acabat, 
hi va haver un col·loqui amb Aitor 
Zabalgogeazkoa (director de MSF 
Espanya), Javier Bardem, Fernando 
León de Aranoa, Javier Corcuera i 
Mariano Barroso.

INVISIBLES 
Data 5 de març

Organització CCCB i Metges Sense Fronteres

 

DREYER DESPRÉS DE HAMMERSHØI
Dates 7, 14, 21 i 28 de març, 11, 18 i 25 d’abril

Organització CCCB amb la col·laboració d’Ordrup Gaard Museum of French Impressionism 

Cicle de cinema amb la projecció 
de les pel·lícules essencials de Carl 
Thedor Dreyer, presentades per 
conferenciants que oferiren diferents 
aproximacions als temes centrals 
de l’exposició, com per exemple les 
connexions entre el pintor Vilhelm 
Hammershøi i el cineasta Carl 
Theodor Dreyer, el qual, malgrat 
treballar en un mitjà artístic diferent, 
es pot considerar l’autèntic –i potser 
únic– successor del pintor danès 
pel que fa a la intensitat dramàtica, 
l’austeritat, la llum i el silenci de les 
seves creacions. 

El cicle es va articular de la següent 
manera: El senyor de la casa (1925), 
amb Juan Manuel Bonet; Gertrud 
(1964), amb Pere Gimferrer; Vampyr 
(1932), amb Pilar Pedraza; President 
(1918), amb Casper Tybjerg; Dies Irae 
(1943), amb Miquel de Palol; Michael 
(1924), amb Carlos Martí; i La 
paraula (1954), amb Antoni Marí.

Aquest cicle de projeccions de les 
pel·lícules essencials de Carl Theo-
dor Dreyer va comptar amb una con-
ferència prèvia a càrrec d’especialistes 
de diversos àmbits. El cicle va oferir 
diferents aproximacions als temes 
centrals de l’exposició: les connexions 
entre el pintor Vilhelm Hammer-
shøi i el cineasta Carl Th. Dreyer 
pel que fa a la intensitat dramàtica, 
l’austeritat, la llum i el silenci de les 
seves creacions.

Participants: Lars Fjeldmose, Juan 
Manuel Bonet, Pere Gimferrer, Pilar 
Pedraza, Casper Tybjerg, Carles 
Robert, Gabrielle Deakin, Francesc 
Puig, Miquel de Palol, Carlos Martí, 
Laura Casaponsa i Antoni Marí

CCCB©Susana Gellida, 2007
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POPULISMES

Dates 16 i 17 d’abril

Direcció Bashkim Shehu, assessor 
 del CCCB per a l’Europa 
 de l’Est

Producció CCCB i Casa del Llibre 
 de Tirana (Albània) 

Amb la col·laboració de  Tusquets   
 Editores i El País

Hostil a les ideologies tradicionals, el 
populisme s’alimenta del carisma del 
seu líder i d’una exaltació permanent 
del poble, que l’apropa tant als discur-
sos xenòfobs com paradoxalment, 
també, a les teories més avançades 
de defensa de la igualtat i la justícia 
social. El populisme s’associa així a 
tendències polítiques molt diverses, 
que van de l’extrema dreta fi ns a 
l’esquerra radical, del liberalisme 
econòmic fi ns a l’igualitarisme, del 
nacionalisme fi ns als moviments 
antiglobalització. La seva relació 
ambivalent amb la democràcia i 
els seus girs autoritaris fan del 
populisme un fenomen polifacètic 
que genera a la vegada inquietud i 
fascinació. 

El CCCB va reunir diversos experts 
que, comparant experiències concre-

tes, van oferir un marc conceptual 
comú per entendre el populisme 
en el món d’avui. Aquesta trobada 
s’emmarcava en la col·laboració per-
manent amb l’Institute of Dialogue 
and Communication i l’Albanian 
Media Institute de Tirana (Albània), a 
través de la qual el CCCB vol impul-
sar i enfortir l’intercanvi cultural al si 
de la nova Europa.

Ponents: Guy Hermet, Fermín Bouza, 
Ivan Krastev, Pavol Demes, Michael 
Kaza, Francisco Panizza i Norman 
Manea

Moderadors: Bashkim Shehu, Piro 
Misha, Remzi Lani, Francisco Fer-
nández Buey i José María Ridao

TXETXÈNIA, EL CONFLICTE SILENCIAT
HOMENATGE A ANNA POLITKÒVSKAIA

Data 20 de març Producció CCCB Amb la col·laboració  del Centre Internacional  
  de Premsa de Barcelona  
  i El País

En el marc de la lectura mundial de 
l’homenatge a la periodista russa 
Anna Politkòvskaia, impulsada per 
la Fundació Peter Weiss de Berlín, 
Anna Lizaran va llegir textos de la 
periodista assassinada a Moscou el 6 
d’octubre del 2006. En el posterior 
debat es van analitzar la història del 
país des de la caiguda del Mur de 
Berlín i la seva complexa situació 
política i social actual.

Ponents: Andrei Babitski, Mairbek 
Vatxagàiev i Jonathan Littell

Moderadora: Carmen Claudín

SOMÀLIA
OCCIDENT I LA DESTRUCCIÓ DE L’ESPERANÇA

Data 12 d’abril 

Producció  CCCB i Metges Sense Fronteres 

El debat sobre una de les crisis 
humanes més importants i alhora 
més oblidades del món, en paral·lel a 
la mostra de Metges Sense Fronteres, 
Somàlia, sobreviure l’oblit. L’objectiu 
del debat va ser analitzar la delicada 
realitat política i social de Somàlia, 
un país en crisi permanent des de 
l’esclat de la guerra civil ara fa més de 
15 anys.

Ponents: Jabril Ibrahim Abdulle, 
Ibrahim Hassan Addou, Mohamed 
Abdi Mohamed “Gandhi” i Nuruddin 
Farah

Presentadors: Kenny Gluck i Alfonso 
Armada

RACISME LOCAL, APARTHEID GLOBAL
SUD-ÀFRICA COM A PARADIGMA

Dates 27 i 28 de setembre 

Direcció  Pep Subirós 

Organització CCCB i Bancaja 

Amb la col·laboració de El País 

Amb motiu de la presentació de 
l’exposició Apartheid: el mirall sud-
africà, el CCCB va organitzar un sim-
posi que, com la mateixa exposició, 
va prendre com a punt principal de 
referència l’experiència sud-africana. 
Tanmateix, el simposi va abordar 
les noves formes de discriminació i 
segregació hereves del racisme tradi-
cional, que realimenten vells meca-
nismes de desigualtat i d’exclusió i 
que en creen de nous, tant a l’interior 
de les regions més desenvolupades 
del món nord-occidental com, i 
sobretot, en les relacions entre els 
països més rics i els més pobres. En 
aquest sentit, abordar el fenomen del 
racisme i en especial de l’apartheid 

sud-africà, vol dir submergir-nos 
no només en una història passada i 
aliena, sinó en la cara fosca d’unes 
formes de raó –i en unes pràctiques– 
inscrites en la nostra pròpia història i 
en bona part encara vives.

Participants: Pascal Blanchard, Ash 
Amin, Ciraj Rassool, Patrick Pond, 
Les Back, Peter McKenzie, Carles 
Lalueza, Zaid Minty, Edgar Pieterse, 
Nandipha Mntambo, Verena Stolcke, 
Jane Alexander, Elvira Dyangani, 
Núria Vives, Angèlica Sátiro i Alfred 
Bosch

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ NOU HUMANISME ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ NOU HUMANISME
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LA CONSCIÈNCIA 
MORAL DE RÚSSIA D’ANNA POLITKÒVSKAIA
Data:  1 d’octubre

Organització:  PEN Català, la Lliga dels Drets dels Pobles, la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans i el CCCB

A l’acte d’homenatge a la periodista 
russa assassinada es va presentar el 
seu llibre d’articles sobre el confl icte 
txetxè, La consciència moral de Rússia, 
publicat per l’editorial Aresta. El 
periodista Llibert Ferri, excorres-
ponsal de TV3 a l’Europa de l’Est i a 
Rússia, i Oleg Panfi lov, director del 
Centre de Periodisme en Situacions 
Extremes de Moscou, van analitzar 
les llibertats a Rússia, la situació 
dels periodistes i la repressió que 
pateixen, la societat civil i la oposició 
política al Kremlin. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE NAOMI KLEIN 
LA DOCTRINA DEL XOC
Data  26 d’octubre

Organització  CCCB, Editorial Paidós i Editorial Empúries

Lluny del tòpic que relaciona incondi-
cionalment democràcia i capitalisme, 
La doctrina del xoc ressegueix la 
història mundial recent (de la dicta-
dura de Pinochet a la reconstrucció 
de Beirut; del Katrina al tsunami; de 
l’11-S a l’11-M) atorgant protagonisme 
a les poblacions civils sotmeses a la 
voracitat despietada dels nous amos 
del món: el conglomerat industrial, 
comercial i governamental, per als 
qui els desastres, les guerres i la 
inseguretat del ciutadà són el sinistre 
combustible de l’economia del xoc. 
Per primera vegada es va retransme-
tre en directe a través de la web del 
CCCB.

Ponent: Naomi Klein

Presentador: Antoni Domènech

ELIAS CANETTI, CRUÏLLA DE CULTURES

Data 30 d’octubre 

Direcció i organització  CCCB i Círculo de Lectores 

Destacats especialistes en l’escriptor 
Elias Canetti van debatre sobre la 
seva fi gura, tant de la seva producció 
literària (els Apuntes, de recent edició, 
Masa y poder, cinquanta anys després) 
com de diferents aspectes que con-
formen la seva obra: les nacions, el 
cosmopolitisme i l’extraterritorialitat.

Participants: Jordi Llovet, Marisa 
Siguán i Ignacio Echevarría.

PENSAR EUROPA
Dates 12 i 26 de novembre, 3 de desembre

Direcció  Judit Carrera i Lisa Appignanesi

Producció CCCB amb la col·laboració de El País i Editorial Crítica

Amb el cicle Pensar Europa, que Jorge 
Semprún va inaugurar el setembre 
de 2006, el CCCB obre un fòrum 
de debat sobre el futur d’Europa 
des d’una perspectiva humanista 
i cultural. Més de seixanta anys 
després de la fi  de la Segona Guerra 
Mundial, Europa és avui un espai 
unitari de coexistència pacífi ca entre 
Estats-nació que han decidit compar-
tir la seva sobirania sota un conjunt 
de principis comuns. Tanmateix, 
les difi cultats en els processos 
d’integració i ampliació, juntament 
amb l’increment dels fl uxos globals 
de persones, idees i mercaderies, 
obren una vegada més el debat sobre 
els límits d’Europa i sobre la pròpia 
noció de civilització europea.

En aquest context, el CCCB va con-
vidar destacats intel·lectuals d’arreu 
del món per intentar respondre 
algunes de les preguntes següents: 
Què uneix avui els europeus? Què 
entenem per cultura europea? Quina 
és la contribució d’Europa a la cultura 
universal? Quines categories fi losòfi -
ques o quins nous principis polítics 
podrien ajudar a articular una Europa 
cosmopolita, hospitalària i més pro-
fundament democràtica?

Participants: Eric Hobsbawm, Donald 
Sassoon, Josep Fontana, Timothy 
Garton Ash i Ian Buruma.

CCCB©Susana Gellida, 2007
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Les muralles de les ciutats europees van anar caient 
seguint un calendari divers des de la segona meitat del 
segle XIX. En aquells moments, el procés de creixement 
i densifi cació urbana havia ja arribat al límit mateix 
que imposava la muralla urbana. La nova intensitat que 
caracteritzaria des de llavors el procés d’urbanització del 
territori extramurs i la introducció de nous mitjans de 
transport, com el ferrocarril primer i l’automòbil més 
tard, van donar lloc a una dinàmica d’ocupació del territori 
d’escala i dimensions fi ns aleshores desconegudes. Les 
ciutats, que fi ns llavors havien estat excepcions sobre un 
territori majoritàriament sense urbanitzar, es converti-
rien, en el decurs del segle XX, en el fet més destriable i 
reconegut del territori i del paisatge humanitzats.

Aquest procés d’expansió urbana, que avui encara conti-
nua, no ha signifi cat però que els límits i les fronteres de 
la ciutat hagin desaparegut. Aquell fi nal de la ciutat que la 
vella muralla delimitava ha estat substituït per una munió 
de límits físics que mostren com el fet que allò urbà 
s’hagi estès sobre la major part del territori no vol dir que 
ho hagi fet de forma il·limitada, contigua i homogènia. 

Ans al contrari, peatges d’autopista, benzineres-botiga 
o trinxes inacabables de cases adossades, assenyalen el 
traçat d’aquest nou límit del món urbà.

D’alguna forma, la muralla tancada i contínua del segle 
XIX la trobem ara esmicolada i multiplicada en una sèrie 
de límits discontinus en el territori que dibuixen la nova 
cartografi a de la ciutat en el segle XXI, de la ciutat i de les 
seves (noves) muralles.

Participants: Ivan Muñiz, Maties Serracant, Maria Buhi-
gas, Josep Font, Josep Bàguena, Anna Badia, Joan Roca, 
Laura Cantarella, Andreu Ulied, Enric Mendizàbal, Octavi 
Rofes i Silvia Bianchini. 

Amb aquesta sèrie de debats, el CCCB va oferir una nova 
mirada sobre algunes ciutats de l’Orient Mitjà que estan 
a primera plana de l’actualitat internacional, les notícies 
de les quals habitualment només ens arriben a través de 
l’estigma de la guerra i l’estereotip de la misèria. Sense 
defugir aquesta realitat, els debats pretenien acostar-nos a 
l’esperit i a la vida cultural d’aquestes ciutats. Els debats es 
van dedicar a Beirut, Teheran i La Meca. Enguany el cicle 
s’ocupa de Bagdad (6 de març) i Istanbul (29 d’octubre).

Bagdad, ciutat en agonia
6 de març 

Fundada al segle VIII com a capital de l’imperi abbàssida 
i en els temps moderns centre artístic i arquitectònic del 
món àrab, Bagdad, des del 1920 capital de l’Iraq, ha estat 
víctima al llarg de les últimes tres dècades de la guerra, 
la insurrecció i el confl icte confessional. Després d’una 
guerra de vuit anys amb l’Iran (1980-1988) i dels bom-
bardejos dels Estats Units (1991-2003), des de la invasió 
nord-americana del març del 2003 la ciutat ha esdevingut 
la seu d’un confl icte cada cop més greu, que combina la 
insurrecció contra els Estats Units i els seus aliats d’una 
banda, i una intensa guerra civil entre musulmans sunni-
tes i xiïtes de l’altra. 

El CCCB va convocar tres destacats experts en l’Iraq que 
van explicar les claus del confl icte actual i van analitzar 
l’impacte de tants anys de violència i destrucció a la ciutat 
de Bagdad.  

Participants: Faleh A. Jabar, Yahia K. Said, Patrick Cock-
burn i Fred Halliday

Destins d’Istanbul
5 i 6 de novembre (debats)
3, 4 i 5 de novembre (projeccions)

Istanbul és, juntament amb Atenes i Roma, un dels tres 
grans centres històrics i culturals del Mediterrani. Subs-
tituïda per Ankara com a capital turca des de l’inici del 
període kemalista, durant les darreres dècades Istanbul ha 
experimentat transformacions importants. D’una banda, 
ha sorgit un gran interès pels passats cristià i otomà, així 
com pels diversos pobles i cultures que han confl uït i 
confl ueixen a la ciutat. Així mateix, la fi  de l’URSS i dels 
règims comunistes dels Balcans ha portat noves con-
nexions comercials i marítimes amb el Mar Negre i més 
enllà. Finalment, mentre una part de la intel·lectualitat 
turca ha intentat recuperar Istanbul com a model de 
cosmopolitisme i tolerància, la immigració massiva des 
de l’Anatòlia rural ha canviat el caràcter de bona part de 
la ciutat i l’ha convertit en el centre de les noves forces 
islamistes.

En aquest debat (el cinquè de la sèrie sobre ciutats del 
Pròxim Orient) es van presentar un conjunt de visions 
sobre el paper d’Istanbul a la Turquia actual i a Europa. Hi 
van intervenir investigadors i escriptors turcs i arme-
nis i les sessions es van acompanyar amb la projecció 
de pel·lícules i documentals sobre la ciutat. L’objectiu 
d’aquestes jornades va ser constituir un fòrum de debat 
en què es qüestionessin els estereotips del passat i 
s’analitzessin els reptes de la ciutat contemporània.

Participants: Ayhan Aktar, Umut Ozkirimli, Soli Ozel, 
Murat Belge, Nouritza Matossian, Fred Halliday i Fran-
cisco Veiga

Direcció Fred Halliday, professor de Relacions Internacionals,   
 London School of Economics

Producció CCCB amb la col·laboració de El País

CIUTATS DEL ORIENT MITJÀ

Data 20 de febrer

Direcció Francesc Muñoz, professor de Geografi a, UAB

Producció CCCB

LES NOVES MURALLES DE BARCELONA

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ CIUTAT I ESPAI PÚBLIC ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ CIUTAT I ESPAI PÚBLIC
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Nova York, 11 de setembre del 2001. Madrid, 11 de març 
del 2004. Londres, 7 de juliol del 2005. El fantasma del 
atemptats terroristes domina l’inconscient col·lectiu de 
moltes ciutats occidentals. Les infraestructures urbanes 
(avions, trens, metros), fi ns ara símbols de la llibertat i 
prosperitat cosmopolites, han esdevingut en mans dels 
terroristes una arma letal contra la pròpia vida de la ciutat. 
Com a conseqüència, molts d’aquests espais urbans 
s’estan repensant com a objectes d’una seguretat total 
en el marc d’una nova guerra contra el terrorisme global 
sense punt fi nal ni límit geogràfi c clar. Així, el terrorisme 
però també les respostes contraterroristes estan marcant 
l’urbanisme occidental i poden fer perillar el cor d’una 
vida urbana basada en la inclusió, l’anonimat i el plura-
lisme. 

L’objectiu d’aquesta trobada va ser refl exionar sobre la 
ideologia de la por que caracteritza l’escena internacional 
després de l’11-S per treure conclusions sobre la reformu-
lació de les polítiques de seguretat a occident, els perills 
per a la preservació dels principis democràtics i l’impacte 
en el propi disseny de la ciutat. Dirigit per Stephen 
Graham (Universitat de Durham), aquest debat es va ins-
criure en la refl exió permanent del CCCB sobre la inter-
secció entre poder i territori iniciada l’any 2004 amb el 
cicle Fronteres i intensifi cada posteriorment amb els debats 
Traumes Urbans (2004) i Arxipèlag d’excepcions (2005). 

Participants: Stephen Graham, Peter Marcuse, Angharad 
Closs, José María Irujo, Marina Garcés, Frank Furedi, 
Francesc Muñoz, Jeremy Parker, Carles Guerra, Jordan 
Crandall, Gemma Galdon Clavell, Louise Amoore, 
Deborah Natsios, Francisco Klauser, Ulrike Engel, Joan 
Subirats, Julie-Anne Boudreau i Eyal Weizman.

ARQUITECTURES DE LA POR: EL TERRORISME 
I EL FUTUR DE L’URBANISME OCCIDENTAL
Dates 17 i 18 de maig

Direcció Stephen Graham, catedràtic de Geografi a Humana,   
 Universitat de Durham 

Producció CCCB

Amb el patrocini de  COPCISA i El País

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ CIUTAT I ESPAI PÚBLIC

El creixement exponencial de la 
població urbana i l’expansió de les 
ciutats arreu del territori són els 
símptomes més evidents de la urba-
nització trepidant del món que està 
atribuint una nova centralitat a les 
perifèries urbanes. Avui, la perifèria 
és una regió simultàniament exclosa 
i inclosa a la ciutat. Els marges de la 
ciutat s’han convertit en els conte-
nidors dels problemes que el centre 
urbà no pot assimilar, però sovint, 
també, en el refugi de les classes 
privilegiades que busquen la millora 
de les seves condicions de vida fora 
de les contaminacions dels nuclis his-
tòrics tradicionals. Lluny del tòpics de 
marginació i violència que li acostu-
men a anar associats, la perifèria és 
sovint un espai de creació artística i 
d’experimentació de noves formes 
d’entendre i de viure la democràcia. 
Aquesta intensifi cació de la vida cul-
tural als marges urbans i l’aparició de 
moviments de revolta i reivindicació 
de la millora de les seves condicions 
de vida semblen indicar que, cada 
vegada més, el futur del centre de la 
ciutat es juga a la seva perifèria. La 

recent aparició de nous episodis de 
violència als suburbis de París són el 
punt de partida d’un debat que anirà 
al cor de les múltiples ambivalències 
de les perifèries a escala global. 

Aquesta trobada va ser la continuació 
del debat Esquerdes urbanes. Segrega-
ció i contracultura al Brasil (CCCB, 
juliol 2006) i tindrà una segona 
edició el mes d’octubre de 2008 
al Center for Global Metropolitan 
Studies de la Universitat de Berkeley, 
Califòrnia, institució amb la qual 
el CCCB inicia una col·laboració 
estable.  

Dates 13 i 14 de desembre del 2007 Direcció Teresa Caldeira, professora   
 d’Antropologia, Universitat
 de Califòrnia, Irvine

Producció CCCB

PERIFÈRIES URBANES 

SEMINARIS INTERNS

Trobades d’experts sobre alguns 
temes clau de la societat contemporà-
nia que es reuneixen a porta tancada 
amb la possibilitat d’obtenir, després 
d’un temps de treball, un document 
de síntesi que es pugui adreçar als 
principals agents i responsables, tant 
de la política com de l’economia i la 
vida social.

Món empresarial i cultura

Dates Primer semestre 
 de l’any
Organitza  CCCB i Esade 

Religió i societat

Dates Primer semestre de l’any
Organitza  CCCB i Fundació Joan   
 Maragall 

Participants: Pere Lluís Font, Jaume 
Fontbona, Antoni Matabosch, Josep 
M. Carbonell, Joan Rigol, Jaume 
Casals, Josep Joan Moresco, Manuel 
Cruz, Valentí Puig i Josep Ramoneda.

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ CIUTAT I ESPAI PÚBLIC

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ REFLEXIÓ PERMANENT
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Des de la fi losofi a fi ns a la literatura, des de la història fi ns 
a l’art, passant pel cinema i el teatre, l’Institut té l’objectiu 
d’endinsar-se en el món de les humanitats i descobrir-ne 
les diferents disciplines a través de l’opinió d’intel·lectuals 
i pensadors rellevants.  Mitjançant cicles de conferèn-
cies amb un convidat setmanal o seminaris especialit-
zats impartits per un sol professor, es va voler afavorir 
l’intercanvi entre els diversos àmbits culturals, col·laborar 

a la seva difusió i contribuir a la recepció de les mostres 
més importants de la cultura europea. 

Alguns dels cursos programats durant el 2007 van ser: 
Theodor W. Adorno, La cultura del paisatge, La dansa com 
a cos del llenguatge, Tècnica i ètica, Teoria de la literatura 
fantàstica, Pensar el cinema, Els grans llibres d’Occident.

INSTITUT D’HUMANITATS

La Universitat Internacional Menéndez Pelayo-CUIMPB va 
oferir una sèrie de cursos i seminaris magistrals acredita-
bles com a crèdits lliures universitaris sobre diverses disci-
plines. Durant el 2007 s’han realitzat els cursos següents: 
Islam al Sud del Sahara, Els reptes del dret urbanista local 
al s.XXI, Euràsia emergent: un nou gran joc entorn d’Àsia 
Central,  Polítiques públiques per a la competitivitat regio-
nal, Neuroètica: Dret i ciència de la voluntat, L’Associació 
Euromediterrània en l’era de la globalització, CCAA Finança-

ment i polítiques de despesa, Multilingüisme a les universitats, 
La regulació de la llibertat audiovisual, Multiculturalitat, 
clau dels negocis internacionals, Carbobi, Clima i Societat. 
Cap a la descarbonització, Energies renovables eòlica i solar, 
Conviure amb els volcans, Ciutats i immigració. Urbanisme i 
polítiques locals, Cooperació entre administracions públiques, 
Planifi cació estratègica territorial, Model d’habitatge protegit 
de lloguer, Govern de la mobilitat, i Cervell i Cognició. Dones 
vs Homes.

CUIMPB – CENTRE ERNEST LLUCH

L’Elisava (Escola Superior de Disseny) va presentar durant 
el primer semestre de l’any la seva proposta formativa de 
programes de Postgrau i Màsters en les àrees de Comu-

nicació i Disseny Gràfi c, Disseny i Producte i Disseny i 
Espai. 

ELISAVA

Un postgrau per a llicenciats en art, humanitats, ciències 
socials o arquitectura liderat per fi lòsofs, antropòlegs, 
crítics d’art i artistes, urbanistes i arquitectes, per refl exio-
nar sobre les noves realitats emergents al voltant de les 
grans metròpolis. Aquest any 2007 s’ha comptat amb 

la presència com a professors de Xavier Costa, Suzanne 
Strum, Teddy Cruz, Stephen Graham, Ilka & Andreas 
Ruby, Judit Carrera, Ernest Ferré, Rafael Gómez-Moriana, 
Antoni Luna, Armando Montilla, Martí Peran, Alexander 
Pilis i Juan Carlos Sánchez-Tappan.

MÀSTER METRÒPOLIS
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA-UPC

Data 8 de novembre

Organització   Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de  
 la Universitat de Barcelona (OSPDH) amb la   
 col·laboració de CCCB

Arran de la recerca Per una nova cultura del territori? Mobi-
litzacions i confl ictes territorials a Catalunya duta a terme 
per l’IGOP i la Fundació Jaume Bofi ll, aquest seminari 
es va plantejar aprofundir en el debat sobre el paper dels 
moviments socials en els confl ictes territorials. Quins 
efectes tenen en la política pública? Què uneix les dife-
rents mobilitzacions? S’està confi gurant un moviment de 

defensa del territori? Què està succeint a la resta d’Europa 
en aquest àmbit? 

Participants: Joan Subirats, Enric Tello, Gianni Piazza, 
John Karamichas, Charlotte Halpern, Christopher Rootes, 
Toni Altaió, Eva Fernández, Raül Valls i Maria Herrero

MOVIMENTS SOCIALS I CONFLICTES TERRITORIALS 
PER UNA NOVA CULTURA DEL TERRITORI ?

Data 20 d’abril

Organització  Institut de Govern i Polítiques Públiques de la   
 Universitat Autònoma de Barcelona (IGOP) amb la   
 col·laboració de CCCB i Fundació Jaume Bofi ll

BARCELONA I ELS DRETS SOCIALS 
DELS ESTRANGERS. REALITAT I PROPOSTES

Taula rodona en motiu de la presentació de l’informe 
Sobre l’exercici dels drets a l’educació dels menors estrangers a 
l’escola primària i a l’assistència sanitària dels estrangers resi-
dents a la ciutat de Barcelona, realitzat per l’Observatori del 
Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) i editat per la 
Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona.

Participants: Oriol Amorós i March, Joaquim Mestre i 
Garrido, M. Jesús Larios Paterna, Sheila González Motos, 
Lourdes Ponce i Héctor Silveira Gorski.

Data 12 de desembre

Organització Editorial Minúscula i CCCB

Presentació a càrrec de  Jorge Semprún

  

PRESENTACIÓ DE RELATOS 
DE KOLIMÁ DE VARLAM SHALÁMOV

Relatos de Kolimá és una de les més tràgiques i grans 
epopeies del segle XX. Varlam Shalámov, escriptor rus de 
qui se celebrava el centenari del naixement, s’endinsa en 
l’infern blanc de Kolimá, regió situada al límit oriental de 
Sibèria i explica amb precisió la vida als camps de treball 
estalinistes. Amb aquest -el primer dels sis que formen 

el cicle general– els relats han començat a publicar-se de 
forma completa en castellà i d’acord amb l’estructura que 
l’autor va donar a la seva obra.

Participants: Jorge Semprún, Ricardo San-Vicente, Josep 
Ramoneda

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB… ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB…



43

CCCB
OBERT

Les tecnologies de la informació i la comunicació avan-
cen i transformen les possibilitats de producció i difusió 
cultural. Amb aquest projecte, el CCCB vol dibuixar una 
estratègia a mig i llarg termini que intensifi qui l’ús de 
la xarxa com a instrument de difusió de la producció 
cultural i que faciliti la innovació de formats. No es tracta, 
doncs, de construir un projecte al voltant de la tecnolo-
gia, sinó d’explorar com aquesta pot ajudar a millorar 
l’acompliment dels objectius tradicionals d’un equipa-
ment cultural. 

Anella Cultural
http://www.anellacultural.cat/

L’Anella Cultural és un projecte que pretén intensifi car 
l’ús de la xarxa com a instrument de difusió, producció 
i intercanvi cultural i facilita la innovació de formats. Es 
tracta d’una proposta pionera en l’àmbit dels projectes de 
recerca, innovació i desenvolupament (R+I+D), ja que és 
la primera vegada que es basa en les activitats culturals.

El projecte consisteix en el desenvolupament d’una xarxa 
d’equipaments culturals -Anella Cultural- que, a partir 
d’un ús intensiu de les noves possibilitats que ofereix 
l’Internet de la segona generació, activin l’intercanvi de 
continguts, la coproducció d’esdeveniments on-line i 
impulsin línies de recerca sobre els nous usos de la Xarxa 
en la producció cultural, millorant-ne la difusió i oferint 
als creadors una plataforma per experimentar noves apli-
cacions en les arts digitals. 

La implantació de la xarxa de fi bra òptica al territori 
s’articularà en dues fases. La fase inicial contempla 
la connexió del CCCB i quatre centres culturals de la 
Xarxa Transversal (Lleida, Granollers, Olot i Reus). En 
la segona s’hi afegiran la resta de centres culturals de 
Transversal (Manresa, Figueres, Tortosa, Sant Cugat del 
Vallès, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Girona, Vic, la Seu 
d’Urgell i Perpinyà). Finalment, la xarxa esdevindrà una 
eina d’intercanvi al servei de tots els centres culturals de 
Catalunya.

El mes de Setembre de l’any 2007 va començar la fase 
pilot del projecte amb el Festival Hipnòtik, on es van des-
envolupar les següents activitats en xarxa: GRANOLLERS 
(Museu de Granolllers), connexió interactiva en directe. 
Exhibició i taller de Break Dance; REUS (Centre d’Art Cal 
Massó), connexió interactiva en directe. Concert de Rap i 
DJ. LLEIDA (IMAC), connexió interactiva en directe. Exhi-
bició de Graffi ti. BARCELONA (CCCB), retransmissió en 
directe als tres centres de les fi nals de MC i Break Dance 
del Festival.

Institucions participants Xarxa Transversal, Fundació I2Cat,   
 Departament de Cultura i Mitjans de   
 Comunicació de la Generalitat de Catalunya 
 i CCCB

Amb la col·laboració de  SETSI, ICUB, Ministeri de Cultura i Ministeri  
 d’Economia i Hisenda

PROJECTES EN XARXA

CCCB OBERT
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Tot i que Praga no apareix en l’obra 
de Kafka d’una manera explícita, 
Praga i Kafka constitueixen una 
parella indissociable. La manera 
com Kafka sedimenta la seva ciutat 
constitueix una de les operacions 
més enigmàtiques de la literatura 
moderna. En les seves obres, Kafka 
no anomena els llocs que descriu. La 
ciutat es retira, deixa de ser coneguda 
pels seus edifi cis i monuments. En 
les seves fi ccions, Kafka realitza una 
operació difícil: converteix Praga en 
una topografi a imaginària que trans-
cendeix la fal·làcia realista. 

Aquesta tercera exposició del cicle 
produït pel CCCB Les ciutats i els seus 
escriptors es va presentar al CCCB 
l’any 1999, al The Jewish Museum de 
Nova York entre l’agost del 2002 i el 
gener del 2003 i des del mes de juny 
de 2005 es pot veure amb caràcter 
permanent a Praga, a l’espai Herge-
tova Cihelna, que s’ha convertit en el 
Franz Kafka Museum. 

Direcció Juan Insua 

Producció  CCCB 

LA CIUTAT DE K. FRANZ KAFKA I PRAGA 
A PRAGA 

ERA UNA VEGADA TXERNÒBIL 
A ALCALÁ DE HENARES

Comissària Galina Ackerman 

Producció CCCB i Bancaja

Després de Barcelona, l’exposició es 
va presentar en una versió adaptada, 
a la Universitat d’Alcalá de Henares, 
entre novembre de 2006 i gener 
de 2007. La mostra, patrocinada 
per la Fundación Bancaja, explica la 
catàstrofe que va tenir lloc a Txernò-
bil així com les seves conseqüències 
com a marc i eina de refl exió sobre 
els importants reptes del segle XXI: 
la tecno-ciència i els seus perills reals 
i imaginaris. L’exposició consisteix 
en fotografi es, audiovisuals, objectes i 
elements rescatats, dibuixos d’infants 
i algunes obres d’art inspirades en la 
catàstrofe.

Aquesta exposició planteja un itine-
rari pels llocs de l’exili literari català 
(1939-1975) a través dels testimonis 
narrats pels mateixos escriptors mit-
jançant la seva producció literària i les 
seves vivències i històries personals. 
La mostra vol fer reviure l’experiència 
de l’exili a través de les veus i els 
testimonis dels seus protagonistes: 
la desaparició d’un món, que obliga 
a prendre decisions i desenvolupar 
estratègies de supervivència i també 
l’obertura cap a nous horitzons 
que es tradueix en un gran nombre 
d’iniciatives culturals. 

La mostra es va presentar a Buenos 
Aires al Centro Cultural “La Recoleta” 
fi ns al 15 de febrer de 2007, al Palacio 

de la Moneda a Santiago de Xile de l’1 
de març al 30 d’abril, al Centro Cultu-
ral de España a Mèxic entre el 16 de 
juliol i el  14 d’octubre i, fi nalment, 
al Museo de Arte Moderno de Santo 
Domingo del 29 de novembre fi ns al 
10 de febrer de 2008.

LITERATURES DE L’EXILI 
A BUENOS AIRES, SANTIAGO DE XILE, MÈXIC I SANTO DOMINGO

Comissaris Julià Guillamon, Joaquim Jordà i Francesc Abad

Producció CCCB, SEACEX i Institut Ramon Llull

L’objectiu d’aquesta exposició és 
endinsar-se en l’univers personal i 
literari de Julio Cortázar a través dels 
seus viatges, les seves cartes i les 
seves incursions en la fotografi a i el 
cinema, disciplines a les quals l’autor 
de Rayuela donava una importància 
especial, per tal com les comparava 
amb el conte i la novel·la. 

L’exposició inclou les fotografi es de 
Prosa del Observatorio, realitzades 
pel mateix Cortázar en el seu viatge 
a l’Índia, els originals de Muñeca 
rota i Los autonautas de la cosmopista, 
a banda de fotografi es de viatges, 
retrats inèdits, cartes a amics, etc.

La nostra es va presentar al Centro 
Cultural Okendo de Sant Sebastià 
entre el 26 d’abril i el 26 de juny.

Comissaris Juan Insua i Rocío Santacruz

Producció  CCCB

JULIO CORTÁZAR: VIATGES, IMATGES 
I ALTRES TERRITORIS 
A DONOSTI

CCCB OBERT EXPOSICIONS. MÉS ENLLÀ DEL CCCB CCCB OBERT EXPOSICIONS. MÉS ENLLÀ DEL CCCB

CCCB©Julio C. Palacio, 2007

CCCB©Jodi Gómez, 2007

CCCB©Jordi Gómez, 2007
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LES CIUTATS I ELS SEUS ESCRIPTORS 
A VALÈNCIA

Direcció Juan Insua 

Producció  CCCB

El CCCB ha concebut un projecte iti-
nerant de literatura per al nou segle, 
integrat per diferents creacions verte-
brades per una visió oberta i hetero-
doxa del fenomen literari i els nous 
formats i llenguatges expositius. Dins 
les produccions que inclou, la versió 
audiovisual del cicle Les ciutats i els 
seus escriptors es presenta a Octubre 
Centre de Cultura Contemporània de 

València fi ns al 7 de gener de 2007, 
amb el patrocini de la Fundació Caixa 
Catalunya.

Es tracta d’una versió adaptada per 
a la itinerància de la gran exposi-
ció que va tenir lloc al CCCB l’any 
1995 en commemoració dels 100 
anys de cinema. Es compon de cinc 
apartats que il·lustren de manera 
signifi cativa, a través de fotografi es i 
audiovisuals, el món del cinema: Una 
indústria de prototips, Una mitologia, 
Instints bàsics, Espectadors univer-
sals i Formes de Seducció.

Després de la seva presentació a 
Saragossa, fi ns al 7 de gener de 2007, 
la mostra es va poder pogut veure 
al nou Espai Metropolità d’Art de 
Torrent (València), entre el 26 de 
gener i l’11 de març, amb el patrocini 

de la Fundació Caixa de Catalunya, i a 
la seu de la Fundació Caixa Sabadell, 
del 29 de març al 3 de juny.

Comissari Jordi Balló

Producció CCCB 

EL SEGLE DEL CINEMA 
A SARAGOSSA, TORRENT I SABADELL

La mostra proposa un recorregut pel 
cinema de les idees, aquest cinema 
que no és part de la indústria de 
l’entreteniment i que en la seva 
factura i el seu contingut demostra el 
potencial artístic, refl exiu i documen-
tal del mitjà. 

L’exposició presenta autors i movi-
ments clau del cinema experimental 
i independent, però no està plante-
jada com una història alternativa al 
cinema de consum. La idea és defi nir 
el cinema des de pràctiques que, tot 
sovint, contravenen tòpics, mostren 
un món del cinema que es pot exercir 
de maneres properes a la pintura, la 
música o l’assaig. 

Una versió reduïda de l’exposició es 
presentà al Centro Párraga de Múrcia 
entre el 6 de juny i el 28 de juliol. El 
13 de desembre s’inaugurà en l’espai 
remodelat de la Fundació Bancaixa de 
València.

Comissaris Andrés Hispano i Antoni Pinent

Producció CCCB

THAT’S NOT ENTERTAINMENT!.
EL CINEMA RESPON AL CINEMA A MÚRCIA I VALÈNCIA

Fes va ser, sens dubte, una de les ciu-
tats d’un major pes cultural, religiós i 
simbòlic del Magrib, així com també 
un lloc de referència per a tota la 
cultura islàmica. Un espai privilegiat 
de trobada entre l’Orient i Àfrica, 
que va recollir, a més, bona part de la 
tradició de l’antic Al Andalus.

El conjunt de projeccions que confi -
guren aquesta exposició té per objec-
tiu crear, més que no pas recrear, un 
viatge a l’interior de la ciutat de Fes, 
en el sentit complex del terme, mit-
jançant segments audiovisuals que 
il·lustren diferents aspectes del teixit 
antropològic, sociològic, urbanístic i 
religiós de la ciutat.

L’exposició s’ha presentat aSagunt 
del 14 de juny al 23 de setembre; 
a Alacant del 18 d’octurbre al 7 de 
febrer de 2008.

Comissaris Toni Serra i Albert Garcia Espuche 

Producció  CCCB

FES, CIUTAT INTERIOR 
A SAGUNT I ALACANT

CCCB OBERT EXPOSICIONS. MÉS ENLLÀ DEL CCCB CCCB OBERT EXPOSICIONS. MÉS ENLLÀ DEL CCCB

CCCB©Jordi Gómez, 2007
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Una mostra del treball realitzat fi ns 
ara pel CCCB en l’àmbit de la refl exió 
sobre la ciutat contemporània, entesa 
en la seva dimensió urbanística i 
arquitectònica, però també política, 
social i fi losòfi ca. Aquesta mostra 
ofereix una selecció de materials dels 
projectes presentats en l’edició 2006 
del Premi Europeu de l’Espai Públic 
Urbà, amb èmfasi especial en els 
dos projectes guanyadors i els tres 
amb menció. Així mateix ofereix per 
a la seva consulta el fons de l’Arxiu 
Europeu de l’Espai Públic Urbà i una 
recopilació de conferències, llibres 
i arxius audiovisuals del fons docu-
mental del CCCB sobre l’espai públic 
i la ciutat contemporània. Es presentà 

a la Galeria de la Facultat d’Arts 
Visuals de l’Acadèmia de les Arts de 
Tirana (Albània) entre el 15 d’octubre 
i el 25 de novembre, juntament amb 
la celebració d’uns debats sobre 
l’espai públic urbà. 

Producció CCCB 

A FAVOR DE L’ESPAI PÚBLIC
A TIRANA

L’exposició reuneix Víctor Erice i 
Abbas Kiarostami, dos autors de 
referència, en un diàleg sobre les 
seves preocupacions creatives: la 
transparència de la fi lmació, la 
recerca i l’enregistrament de la rea-
litat, etc. Es partia de la hipòtesi que 
una trobada entre els dos cineastes 
era possible i tots dos varen acceptar 
amb entusiasme aquesta invitació. 
Després de la presentació a Barcelona 
i a Madrid al centre cultural La Casa 
Encendida, la mostra es presentà a 
París, al Centre Georges Pompidou, 
del 19 de setembre de 2007 al 7 de 
gener de 2008.  

ERICE – KIAROSTAMI. CORRESPONDÈNCIES 
A PARÍS

Comissaris Alain Bergala i Jordi Balló

Producció CCCB i La Casa Encendida, amb la col·laboració de SEACEX

CCCB OBERT DEBATS. MÉS ENLLÀ DEL CCCB 

CIUTATS INCLUSIVES: 
REPTES DE LA DIVERSITAT URBANA

Producció CCCB, The Woodrow Wilson International Center for Scholars (WWICS) de   
 Washington i The Development Bank of Southern Africa de Johannesburg

Les ciutats són necessàriament 
escenaris de diversitat social pel que 
fa a les tradicions, creences, coneixe-
ments, capacitats tècniques, activitats 
professionals i aspiracions dels seus 
habitants. És sobre la base d’aquesta 
heterogeneïtat que les ciutats neixen, 
creixen i sovint prosperen com a 
centres d’intercanvi, innovació i 

desenvolupament. Aquesta diversi-
tat és tant font de riquesa material i 
immaterial com de confl ictes i con-
frontació, de manera que, almenys 
en sentit modern i democràtic, les 
ciutats només existeixen plenament 
com a tals en la mesura en què 
aconsegueixen esdevenir escenaris 
i dispositius d’integració i sinergia 
de la diversitat. És a dir, escenaris 
d’articulació d’una certa cohesió a 
partir de la diferència. 

L’objectiu del debat era analitzar la 
manera de crear i mantenir aquesta 
articulació en un període d’increment 
accelerat de la diversitat urbana i, 
al mateix temps, com implementar 
estratègies d’inclusió cívica que cons-
trueixin uns mecanismes efectius de 
ciutadania compartida pel damunt de 
les diferències individuals. El debat, 

que va celebrar-se al llarg de dos dies 
a porta tancada i va comptar amb 
una sessió pública el 7 de novembre, 
va emmarcar-se dins el projecte de 
recerca i discussió ‘Ciutats inclusi-
ves: reptes de la diversitat urbana’, 
promogut per The Woodrow Wilson 
International Center for Scholars 
(WWICS) de Washington, The Deve-
lopment Bank of Southern Africa de 
Johannesburg i el CCCB.

Participants: Mejgan Massoumi, Ellen 
Brennan Galvin, Caroline Kihato, 
Loren Landau, Edesio Fernandes, 
Blair Ruble, Viktor Stepanenko, Alícia 
Fuentes, Steven Friedman, John 
Hannigan, Edgar Pieterse, Ash Amin, 
Michael Crang, Nezar Alsayyad, 
Ananya Roy, Pumla Gqola, Richard 
Stren, Joseph Tulchin, Josep Ramo-
neda, Joan Roca, Josep Subirós

CCCB OBERT EXPOSICIONS. MÉS ENLLÀ DEL CCCB

CCCB©Jordi Gómez, 2007

CCCB©Masha Zrncic, 2007

Analitzar el paper de Barcelona i 
Cracòvia en la civilització europea 
moderna i compartir les experiències 
històriques i urbanes d’aquestes dues 
ciutats que tenen molts punts en 
comú era l’objectiu d’aquesta trobada 
que va tenir lloc a Cracòvia el 29 i 30 
de març. Alguns dels temes analitzats 
van ser el desenvolupament urbà 
d’ambdues ciutats al llarg de la seva 
història, l’experiència d’haver patit 
règims dictatorials durant el segle 
XX (Barcelona sota el franquisme i 
Cracòvia sota el nazisme i el comu-
nisme) i el fet que, sense ser capitals 
d’estat, totes dues juguen un rol molt 
important de capitalitat cultural.

En col·laboració amb el Centre 
Internacional de Cultura de Cracòvia 
(IMCK), la iniciativa s’ha emmarcat 
en la política del CCCB d’estendre 
ponts amb l’Europa de l’Est. 

Ponents: Joan Roca, Jacek Purchla, 
Josep Ramoneda, Andrzej Chwalba, 
Jordi Balló, Jan M. Ma_ecki, Miguel 
Pajares, Jerzy Miku_owski-Pomorski, 
Francesc Muñoz, Monika Murzyn, 
Jordi Puntí, Bronisław Maj, Pasqual 
Maragall i Janusz Sepio_

Moderadors: Josep Ramoneda, Jacek 
Purchla, Janusz Sepio_, Jacek Pur-
chla, Jerzy Miku_owski-Pomorski i 
Bashkim Shehu.

Dates 29-30 de març 

Lloc Cracòvia, Polònia

Producció CCCB i Centre Internacional   
 de Cultura de Cracòvia (IMCK)

BARCELONA - CRACÒVIA

CCCB©Masha Zrncic, 2007

Dates 10-14 de març 

Lloc Johannesburg, Sud-àfrica
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ESPAI PÚBLIC URBÀ, A TIRANA
Lloc Tirana (Albània)

Data 15 d’octubre

Direcció Bashkim Shehu

Organització CCCB, Institute of Dialogue   
 and Communication (Tirana) 
 i Albanian Media Institute

Amb el suport de l’Ambaixada 
d’Espanya a Tirana i Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional 
(AECI). 

Amb l’objectiu de promoure 
l’intercanvi d’idees i experiències 
entre intel·lectuals i arquitectes 
albanesos i catalans es van organitzar 
els debats al voltant de l’espai públic, 
analitzat des del punt de vista fi lo-
sòfi c, polític, sociològic i urbanístic.

El tema de l’espai públic és espe-
cialment important en l’època de la 
globalització ja que signifi ca l’auge 
del privat: es tracta d’un tema clau en 
relació amb la ciutadania i la convi-
vència en la diversitat. Albània, un 
país que acaba d’obrir-se al món, i 
la seva capital Tirana són en aquest 
sentit un escenari de gran interès 
atès el context del començament d’un 
capitalisme enèrgic, caòtic i molt 
agressiu, on es perfi len amb claredat 
diferents problemes d’una enver-
gadura més àmplia que la del propi 
país. 

La trobada ha coincidit amb la 
presentació de la mostra A favor de 
l’espai públic, organitzada pel CCCB 
el 2006, a la Galeria de la Facultat 
d’Arts Visuals de la Universitat 
de Tirana, i s’ha emmarcat en la 
col·laboració estable que el CCCB 
manté amb l’Institute of Dialogue 
and Communication i l’Albanian 
Media Institute de Tirana, amb 
l’objectiu d’impulsar i enfortir 
l’intercanvi cultural al si de la nova 
Europa.

Participants: Olivier Mongin, Artan 
Fuga, Manuel Montobbio, Edi Rama, 
Piro Misha, Elías Torres, Artan 
Shkreli, Josep Ramoneda, Carme 
Ribes, Besnik Aliaj i Dritan Shutina.

En el marc de la refl exió permanent 
sobre ciutat i nous imaginaris cultu-
rals, el CCCB manté col·laboracions 
estables amb les següents institu-
cions: 

• Bard College (Nova York, 
 Estats Units)

• Casa del Llibre (Tirana, Albània)

• Centre Internacional de Cultura   
 (Cracòvia, Polònia)

• Centre for Research Architecture   
 - Goldsmiths College (Londres,   
 Regne Unit)

• The Development Bank of Southern  
 Africa(DBSA), Johannesburg 

• Revista ESPRIT (París, França)

• The New School University (Nova   
 York, Estats Units)

• Partners for Urban Knowledge and  
 Action Research (Mumbai, Índia)

• Social Science Research Council 
 (Nova York, Estats Units)

• Wits Institute for Social 
 and Economic Research    
 (WISER) (Universitat de 
 Witswatersrand, Johannesburg,   
 Sud-àfrica)

• Wilson Center (Washington D.C.,   
 Estats Units)

XARXES INTERNACIONALS

CCCB©Masha Zrncic, 2007

CCCB OBERT

CCCB OBERT DEBATS. MÉS ENLLÀ DEL CCCB 

FONS
CCCB



ARXIU

Sonoscop. Arxiu d’art sonor
http://www.sonoscop.net

Sonoscop és el projecte de col·laboració estable de l’Orquestra del Caos amb el 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La seva fi nalitat és la crea-
ció d’un arxiu multimèdia de música experimental i art sonor accessible al 
públic, ja sigui a través de la presència física, ja sigui a través d’altres formes 
de presència derivades de l’electrònica, com la xarxa. El total d’obres sonores 
de l’arxiu depassa ja el miler, però, a més, l’arxiu inclou catàlegs, programes de 
ma, publicacions en paper, material audiovisual i CD-Rom’s.

Els Arxius de l’Observatori. OVNI.
http://www.desorg.org/intro_arxius.php

Els Arxius de l’Observatori de Vídeo No Identifi cat tenen un caràcter inten-
cional i temàtic: facilitar una crítica de la cultura contemporània utilitzant 
diferents estratègies com el videoart, el documental independent i l’arqueologia 
dels mass media.

Els Arxius recullen tota una constel·lació de treballs diversos, amb un deno-
minador comú que és la lliure expressió i la refl exió sobre les pors i els plaers 
individuals i col·lectius i que construeixen, en conjunt, una visió de múltiples 
facetes, milers de petits ulls que aprofundeixen i exploren el nostre món o 
n’anuncien d’altres possibles. Un discurs els principals valors del qual són la 
heterogeneïtat, la contradicció i la subjectivitat des de la qual es realitza. És, per 
si sol, un revulsiu a la clonació i repetició dels mass media corporatius.

FONS CCCB

Arxiu Europeu de l’Espai Públic Urbà i Biblioteca Urbana
http://urban.cccb.org

Producció CCCB

Amb el patrocini de COPCISA i la col·laboració de la Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine (París), The Architecture Foundation (Londres), 
l’Architecturzentrum Wien (Viena), el Netherlands Architecture Institute (Rot-
terdam) i el Museu of Finnish Architecture (Hèlsinki).

L’Arxiu Europeu de l’Espai Públic Urbà recull alguns exemples de les interven-
cions més signifi catives de revitalització de l’espai públic que s’han desen-
volupat a diverses ciutats europees al llarg dels darrers vint anys. D’aquesta 
manera, pretén contribuir a la divulgació d’aquells projectes que, perseguint la 
revaloració del caràcter públic de l’espai urbà, han afavorit la intensifi cació del 
seu ús col·lectiu, les activitats que acull i la identifi cació dels ciutadans amb 
aquests espais viscuts dia a dia.

Biblioteca Urbana
http://urban.cccb.org/urbanLibrary

La Biblioteca Urbana recull els principals textos de temàtica urbana que el 
CCCB ha anat recopilant des dels seus orígens. Exposicions, debats i con-
ferències constitueixen aquest fons sobre la ciutat contem-porània en forma 
de biblioteca virtual, que posa a l’abast de tothom les aproximacions més 
teòriques al fenomen de la ciutat generades pel CCCB. La Biblioteca compta 
amb textos de Zygmunt Bauman, Jordi Borja, Manuel Castells, Jean-Louis 
Cohen, André Corboz, Robert Fishman, Jan Gehl, Oriol Nel·lo, Xavier Rubert 
de Ventós, Saskia Sassen, Michael Sorkin, Eyal Weizman i Sharon Zukin, entre 
d’altres. 

Arxiu XCÈNTRIC
http://www.cccb.org/xcentric/homeg.htm

El contingut de l’Arxiu Xcèntric s’han plantejat com un mirall de la progra-
mació, sense cap pretensió de crear cap col·lecció exhaustiva. Cada any l’arxiu 
anirà creixent en paral·lel als temes que confi gurin el programa Xcèntric. 
Les pel·lícules que conformen la programació de Xcèntric tenen en comú la 
seva difícil visibilitat i l’escassa o nul·la circulació pels circuits de distribu-
ció comercial. L’arxiu permet consultar i visionar una àmplia selecció de les 
pel·lícules –més de 300 obres– que s’han projectat durant aquests cinc anys. 
Del 22 de desembre de 2006 al 18 de març del 2007, l’arxiu es presentà junt 
amb l’exposició That’s not entertainment!. Un cop fi nalitzada l’exposició, va 
passar a formar part dels fons de documentació del CCCB, disponible per a la 
seva consulta pública.

ARXIU

FONS CCCB
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PUBLICACIONS

1994-2006. Exposicions del CCCB

Recull dels pròlegs de Josep Ramoneda publicats a cadascun dels catàlegs que ha pro-
duït el CCCB des dels seus inicis. La publicació, molt ben il·lustrada, és una memòria 
gràfi ca de la programació d’exposicions del CCCB des del 1994 i fi ns a l’actualitat.

Tanca el llibre un article de Jordi Balló (cap d’exposicions del CCCB), que refl exiona 
sobre la política expositiva del CCCB en aquests tretze anys d’existència del Centre.

17 x 24 cm

Català i castellà simultanis amb traducció anglesa al fi nal

328 pàgs., 350 imatges en color

Edició: CCCB i Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona

CATÀLEGS D’EXPOSICIONS

Hammershoi - Dreyer

Presentació d’una selecció de pintures de l’artista danès Vilhelm Hammershøi (1864-
1916) per a enfrontar-la amb l’obra del cineasta Carl Th. Dreyer (1889-1968) en aque-
lls elements comuns i essencials de les seves creacions respectives: la llum, l’espai 
domèstic, el paisatge, el rostre.

17 x 24 cm 

Català amb traducció castellana i anglesa fi nals

160 pàgs., 150 imatges en color i blanc i negre

Edició: CCCB i Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona

ISBN: 978-84-9803-138-6

Fronteres

Refl exió i anàlisi sobre la transformació de les fronteres geopolítiques actuals i la 
dislocació de les fronteres simbòliques i la seva repercussió.  La frontera com a lloc de 
pas, espai de convivència o de confl icte. La publicació il·lustra també, amb reportatges 
de fotògrafs internacionals, els confl ictes fronterers més actuals: Europa, les migra-
cions, Corea del Nord, Caixmir, Palestina, Mèxic, etc. 

17 x 24 cm 

Català amb traducció castellana al fi nal

206 pàgs., 160 imatges en color i blanc i negre

Edició: CCCB i Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona

ISBN: 978-84-9803-208-6

Apartheid

Recorregut d’anada i tornada: des dels orígens europeus del racisme modern, passant 
per la seva extensió planetària durant l’època colonial, fi ns al seu retorn a les regions 
més privilegiades del món en l’actual època postcolonial.

17 x 24 cm 

208 pàgs., 195 imatges en color i blanc i negre

Edició: CCCB i Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona

ISBN (català): 978-84-9803-208-6

ISBN (castellà): 978-84-96954-02-1

ISBN (anglès): 978-84-96954-03-8

FONS CCCB

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

El Centre de Documentació del CCCB és un centre obert al públic articulat al 
voltant dels següents tres grans eixos:

Memòria del CCCB

• documentació generada per les exposicions des del 1994

• documentació d’activitats culturals (festivals, tallers, etc.)

• reportatges fotogràfi cs i audiovisuals

Publicacions del CCCB

• memòries institucionals 

• catàlegs de les exposicions

• col·lecció de refl exió sobre temàtica urbana: Urbanitats i Urbanitats digital

• col·lecció de pensament: Breus

• publicacions digitals

Biblioteca especialitzada

• història del CCCB i impacte al Raval

• Raval, Ciutat Vella i Barcelona

• fons especialitzat en urbanisme i espai públic (2.000 volums)

• fons especialitzat en cultura i globalització

El Centre de Documentació és, també, el nucli de gestió interna de la informa-
ció entre els diferents departaments del CCCB i de relació amb els centres de 
documentació i recerca externs al CCCB.

Al llarg del 2007, el Centre de Documentació va reprendre i impulsar el pro-
jecte de reorganització i digitalització del seu fons, a fi  de millorar-ne la seva 
consulta, i va continuar amb el procés d’integració del fons bibliogràfi c en el 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

 

FONS CCCB

5554



56 57

PUBLICACIONS

En transició

Refl exió sobre la transició democràtica a Espanya, un procés complex i dens 
que actua de llindar entre dictadura i democràcia i que afecta i es gesta a través 
de les persones que el van viure. 

17 x 24 cm 

Edició catalana i castellana

208 pàgs., 320 imatges en color i blanc i negre

Edició: CCCB i Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona

ISBN (català): 978-84-9803-247-5

ISBN (castellà): 978-84-9803-248-2

COL·LECCIÓ URBANITATS

Aquesta col·lecció recull els materials generats pels seminaris, cicles de con-
ferències i simposis que tenen lloc al CCCB, tot deixant constància dels debats 
i refl exions actuals entorn de temes d’interès de la societat contemporània. Les 
ponències es reprodueixen en la seva llengua original.

Enguany es publica el volum Arxipèlag d’excepcions. Sobiranies de 
l’extraterritorialitat, que recull les conferències celebrades al CCCB els 
dies 10 i 11 de novembre de 2005. Les jornades analitzaren la proliferació 
d’enclavaments que, fora de la sobirania tradicional, semblen estar regits per 
un estat d’excepció permanent. Des dels camps de concentració i de refugiats 
fi ns als guetos urbans, els debats representaren una refl exió sobre la intersec-
ció entre poder i territori en el món contemporani. La publicació inclou textos 
de Zygmunt Bauman, Teddy Cruz, Keller Easterling, Stephen Graham, Thomas 
Keenan, Simón Naveh, Lluís Ortega, José Luís Pardo, Josep Ramoneda, Eyal 
Sivan, Rafael Vilasanjuán i Eyal Weizman. 

COL·LECCIÓ BREUS

Des de fa un any, el CCCB publica aquesta col·lecció amb l’objectiu de des-
tacar, en format breu, alguna de les ponències o document de conclusions 
dels debats, seminaris, cicles de conferències i simposis celebrats al Centre. 
La col·lecció, que presenta els textos en edició bilingüe, ja compta amb les 
conferències de Jürgen Habermas (El dret internacional en la transició cap a una 
conjuntura postnacional), Zygmunt Bauman (Noves fronteres i valors universals), 
Michael Walzer (Terrorisme i guerra justa), Roger Bartra (Culturas líquidas en 
tierra baldía), Ulrich Beck (Reinventar Europa: una visió cosmopolita), Alain 
Touraine (Globalització econòmica i fragmentació social), Pascal Bruckner (La 
vida bona), Harvie Ferguson (Desig, passió i rendició) i Daryush Shayegan (Tehe-
ran és una ciutat emblemàtica?). Durant el 2007 es van publicar les conferències 
d’Olivier Roy (La mundialització de l’islam), Jean & John Comaroff (La violència 
i la llei a la postcolònia: una refl exió sobre les complicitats entre el Nord i el Sud) i 
Gilles Lipovetsky (Els temps hipermoderns).

FONS CCCB

PRODUCCIONS AUDIOVISUALS

Fronteres

Audiovisual creat a partir de las conferències presentades en el cicle Fronteres 
(Debat de Barcelona VII), que es va celebrar al CCCB entre el 12 de gener i el 
29 de març de 2004, amb l’objectiu d’analitzar les transformacions de les fron-
teres tradicionals i debatre fi ns a quin punt l’emergència de noves fronteres 
posa en perill la defensa d’uns valors universals. 

A través d’aquesta producció audiovisual escoltarem les refl exions de Tzve-
tan Todorov, Manuel Cruz, Francisco Fernández Buey, Georges Corm, Roger 
Bartra, Eyal Weizman, Michel Foucher, Zygmunt Bauman i David S. Landes. 

El tractament plàstic d’aquest muntatge a 9 pantalles sincronitzades s’ha fet 
amb la intervenció de l’artista Frederic Amat.

Nòmades: Orient i Occident
Projecte audiovisual per a instal·lació expositiva

Dates Juliol - agost 
Autors Montse Arbelo i Joseba Franco
Organitza CCCB

Des de fa uns quants anys, els autors, Montse Arabelo i Joseba Franco, realit-
zen un viatge permanent, creuant una frontera i una altra. Acompanyats per 
un ordinador i càmeres de fotografi a i vídeo, caminen per un món ple de con-
tradiccions, compartint i assimilant cultures, aprenent la biodiversitat humana 
en els carrers.

En un recorregut pràcticament lineal des de New York fi ns a Tokio, passant 
per un nombre important de països europeus i asiàtics, el seu objectiu ha estat 
captar el ritme de la vida, la quotidianitat dels llocs visitats, el pols vital de les 
ciutats.

Més de 50 hores d’enregistraments en vídeo i milers de fotografi es formen un 
mosaic, un puzle que es presentarà davant dels espectadors en dues panta-
lles obliqües que convergiran en el centre de la seva visió. El ritme trepidant 
de la nostra civilització, enquadrada principalment a les ciutats, marcarà el 
discurs visual. Les contraposicions real-imaginat, actor-espectador, dintre-fora, 
s’oferiran a l’espectador per tal que construeixi la seva pròpia experiència. 

FONS CCCB
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LLISTAT DEL PERSONAL DEL CCCB

Director General 
Josep Ramoneda i Molins 

Subdirector-Gerent
Rafael Vila-San Juan Sanpere

Coordinadora de Serveis
Elisenda Poch i Granero 

Administradora 
Clara Rodríguez i Serrahima 

Cap del Servei d’Exposicions 
Jordi Balló Fantova 

Cap del Centre de Documentació 
i Debat 
Judit Carrera Escudé 

Cap del Servei d’Activitats Culturals 
Juan Insúa Sigeroff 

Cap de la Secció d’Audiovisuals 
i Multimèdia 
Àngela Martínez Garcia 

Cap de la Secció de Difusió i Recur-
sos Externs 
Imma Mora Boguña 

Cap de Serveis Generals 
Manel Navas i Escribano 

Cap de la Secció de Contractació 
i RRHH 
Cori Llaveria Díaz 

Cap de la Secció 
Econòmica-Pressupostària 
Anna Sama Vaz 

Direcció
González Castro, Carolina
Mitats Flotats, Montse 
Novellón Giménez, Montserrat 

Servei d´Exposicions
Amice Corella, Esther
Escoda Alegret, Anna 
Giménez Moreno, Mònica 

Unitat de Coordinació d´Exposicions
Ibàñez Dalmau, Mònica (cap)
Anglès Pérez, Teresa 
Antoniucci Garcia, Liliana 
Broggi Rull, Carlota 
Gimeno Cases, Eva
Nogués Colomé, Miquel 
Pérez Bares, Cira
Romeu Coloma, Miriam

Unitat de Registre i Conservació 
Moyano Miranda, Neus (cap)
García San Vicente, Susana
Papalini Lanprecht, Alex 
Querol Pugnaire, Josep 

Unitat d’Itineràncies 
i Servei Educatiu 
Navas Ferrer, Teresa

Unitat de Producció 
Corea Dellepiane, Mario (cap)
Aznárez Antigas, Luís
García Rodríguez, Francisco 
Martínez Torrente, Jesus
Molinos López, José Luis
Monfort Pastor, Oscar 
Navas Escribano, Antonio 
Pérez Hernández, David 
Porras Zambrano, Gabriel 
Saludas Fortuna, Albert
Tarragona Ramírez, Rosó 

Centre de Documentació i Debat
Ibàñez Tudoras, Anna 
Aran Ramspott, Sònia
Ciurana Risques, Muntsa
Goula Sardà, Elisabet
Mallart Romero, Lucila
Porta Aguila, Ferran 
Vila Fernández, Cristina
Zrncic, Masha 

Servei d´Activitats Culturals
Alonso Ortega, Eva 
Garsaball Collado, Carolina 
Giralt Romeu, Marta 
Guarro Navarro, Anna
Herrero Ferran, Laura
López Jiménez, Manel 
Roestel Antigas, Victoria 
Roig Isern, Bàrbara 
Rosell Nicolás, Teresa

Secció d´Audiovisuals i Multimèdia
Desmonts, Marc
Carreras Font, Neus 
Coll Deopazo, Eduard 
Curcó Botargues, Toni 
Gómez Farran, Jordi 
Mallol González, Maria
Rodríguez González, Juan Carlos 
Soria Soria, José Antonio 
Viza Serra, Igor 

Unitat de Gestió de Recursos Externs 
Llabrés Bernat, Amàlia (cap) 
Pérez Testor, Teresa 

Unitat de Publicacions
Palà Selva, Marina (cap)
Puig Carreras, Rosa Ma. 

Unitat de Comunicació 
Ribas Bruguera, Maria (cap)
Betoret González, Matilde 
Blanco Pérez, Carme 
Fernández Alonso, Susana 
Llaberia Cots, Magda 
Martínez Bermúdez, Elena 
Muñoz Castanyer-Gausset, Eulàlia 
Muñoz Castanyer-Gausset, Mònica 
Roig Sitjar, Teresa 
Ruiz Auret, Irene
Salinas Calle, Núria 

Serveis Tècnics i Generals
Maicas Guillen, Emili (cap)
 Bellmunt Duran, Guillem 
Sangerman Vidal, Lluís 
Zamora Gómez, Maribel 

Secció de Contractació i RRHH
Andrès Beltran, Mònica 
Ferrer López, Núria 
López Artero, Francesc 
Martín Tarrason, Lara 
Pérez Barrera, José Antonio 

Secció Econòmica Pressupostària
Aran Perramon, Ma Dolors 
Boix Lara, Xavier 
Esteve Mateu, Mariàngela 
Jara Cuenca, Remei 
Jornet Espax, Jordi DADES

GENERALS
CCCB
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EXPOSICIONS  
EXPO Bamako 05- Un altre món 6.817

EXPO That’s not entertainment! 28.933

EXPO Hammershoi i Dreyer 44.052

EXPO Fronteres 36.361

EXPO Apartheid 25.403

EXPO En transició 9.787

Total 151.353

 

EXPOSICIONS PETIT FORMAT 
Exp PF Mans Unides 680

Exp PF Somàlia 6.068

Expo PF Tres videos tristes - Made in Mad 3.490

Expo PF Barcelona - El Consorci 4.190

Instal·lació Nòmades 1.589

Expo World Press Photo 08 29.178

Expo BAC! 8.546

Total 53.741

 

ACTIVITATS 
Llegir ens porta lluny 11.355

I+C+i 596

Xperimenta 825

Pre-estrena Invisibles 925

Cicle Dreyer després de Hammershoi 1.550

Homenatge a KAPU_CI_SKI 180

LP’07 Festival de Dansa... o no 2.660

NOW 2.700

Festival Magdalena 80

Món Llibre 12.000

Festival BAFF 5.850

Festival OFF 5.070

Festival Flamenco Ciutat Vella 5.730

LOOP 1.000

MICEC 885

Festival Sónar 33.626

Dies de Dansa 3.000

Inn Motion 1.200

Festa Amics del CCCB 400

Gandules ‘07 8.550

Festival Hipnòtik 6.700

Documental De Nadie- Expo Fronteres 349

BAM 10.200

Labrys 76

Festival Docúpolis 2.960

OCC - Concerts 340

Documental La Ribot 100

…ACTIVITATS
Trafi c 1.600

Projeccions Mauritània 130

Festival L’Alternativa 11.781

Drap’art 3.800

Fora de programa - Euroafricans 400

BAC! BLA 185

Resfest 650

BCNmp7 2.870

Xcèntric 2.682

Arxiu Xcèntric 1.258

Pantalla CCCB 10.413

Itineraris cap de setmana 730

Itineraris en grup 3.992

Total 159.398

  

CURSOS, DEBATS I PRESENTACIONS 
Sentit. Interrogacions sobre... 2.373

Les noves muralles 40

Bagdad 160

Txexènia 220

Debat Somàlia 145

Debat Populismes 100

Debat Arquitectures de la por 200

Conferències Master Metròpolis 300

Debat Mediterrània 300

Festivals i Músiques de la Mediterrània 47

Debat Apartheid 300

Naomi Klein- presentació llibre 420

Debat Canetti, cruïlla de cultures 180

Debat Istambul 525

Cicle Pensar Europa 1.055

Debat Perifèries Urbanes 183

Presentació premsa CCCB - programa 2008 100

Institut d’Humanitats 8.364

CUIMPB 2.114

Total  17.126

LLOGUERS-CESSIONS 
Actes d’empresa 3.752

Presentacions diverses 7.123

Jornades diverses 6.408

Cessions d’espais 1.776

Total 19.059

  

TOTALS 400.677

XIFRES DE VISITANTS

DADES GENERALS CCCB 2007

INSTITUCIONS I EMPRESES COL·LABORADORES

DADES GENERALS CCCB 2007

Coproductors:

CCCB és un consorci de:

Patrocinadors:

Mitjans col·laboradors:

Patrocinadors i col·laboradors:

Albanian Media Institute / Editorial Paidós / Editorial Tusquets  / Fundación i2Cat / Fundación Reina Isabel 
de Dinamarca / Goethe-Institut Barcelona / Imprevist / Institute of Dialogue and Communication (Tirana)  
Lafotobcn / MECAD / Orquestra Caos / Platoniq / Pocket Producciones / Xarxa Transversal d’Activitats Culturals  
Fundación Collserola / Vestas / Novo Nordisk.
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INGRESSOS Pressupost Liquidació provisional 
Ingressos per activitat 4.338.886 3.622.335 

Ingressos patrimonials 132.800 208.714 

Aportacions Institucions Consorciades 8.114.782 8.117.217 

Aportacions de Capital 681.500 648.682 

Total 13.267.968 12.596.948 

PRESSUPOST DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL
DE L’EXERCICI 2007

DESPESES Pressupost Liquidació provisional 
Personal 4.028.650 3.998.335 

Estructura 2.551.283 2.362.794 

Activitat 5.891.005 5.395.966 

Inversions 797.030 757.556 

 13.267.968 12.514.652

aportacions institucions consorciables 64%

ingresos patrimonials 2%

ingresos per acitivitat 29%

inversions 6%

activitats 43%

estructura 19%

personal 32%

aportacions de capital 5%

CCCB VISITES 2007

lloguers cessions 5%

activitats 40%

exposicions 38%

exposicions de petit format 13%

cursos i debats 4%

EXPOSICIONS 2007
VISITES/DIA OBERT

CCCB 2007
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Kazin, Michael

Krastev, Ivan

Lani, Remzi

Manea, Norman

Misha, Piro

Panizza, Francisco

Ridao, José María

Shehu,Bashkim

  

Arquitectures de la por: el terrorisme 
i el futur de l’urbanisme occidental 
(17/05/07 - 18/05/07) 
Amoore, Louise

Boudreau, Julie-Anne

Carrera, Judit

Closs, Angharad

Crandall, Jordan

Engel, Ulrike

Furedi, Frank

Galdon Clavell, Gemma

Garcés, Marina

Graham, Stephen

Guerra, Carles

Irujo, José María

Klauser, Francisco

Marcuse, Peter

Muñoz, Francesc

Natsios, Deborah

Packer, Jeremy

Subirats, Joan

Weizman, Eyal

  

Mediterrani: mite i realitat 
(19/09/07 - 20/09/07) 
Alcoverro, Tomás

Armstrong, Karen

Balta, Paul

Bessis, Sophie

Bramon, Dolors

Çiçekoglu, Feride

Fabre, Thierry

Gürsel, Nedim

Halliday, Fred

Hitti, Nassif

Martí, Jordi

Martinell, Alfons

Murado, Miguel-Anxo

Ridao, José María

Valenzuela, Javier

  

Racisme local, apartheid global: 
Sud-Àfrica com a mirall 
(27/09/07 - 28/09/07) 
Alexander, Jane

Amin, Ash

Back, Les

Blanchard, Pascal

Bond, Patrick

Bosch, Alfred 

Dyangani, Elvira

Lalueza, Carles

McKenzie, Peter

Minty, Zayd

Mntambo, Nandipha

Pieterse, Edgar

Rassool,  Ciraj

Sátiro, Angèlica

Stolcke, Verena 

Subirós, Pep

Vives, Núria

  

Espai públic urbà: debat a Tirana 
(15/10/07) 
Aliaj, Besnik

Bravo, David

Fuga, Artan

Misha, Piro

Mongin, Olivier

Montobbio, Manuel

Rama, Edi

Ribes, Carme

Shkreli, Artan

Shutina, Dritan

Torres, Elías

  

Naomi Klein. La doctrina del xoc . 
Presentació del llibre (26/10/07)
Doménech, Antoni

Klein, Naomi

 

Elias Canetti, cruïlla de cultures 
(30/10/07) 
Echevarría, Ignacio

Llovet, Jordi

Siguan, Marisa

  

Destins d’Istanbul 
(03/11/07 - 05/11/07) 
Aktar, Ayhan

Belge, Murat

Halliday,  Fred

Matossian, Nouritza

Ozel, Soli

Ozkirimli, Umut

Veiga, Francisco

  

Pensar Europa (12/11/07 - 03/12/07)
Buruma, Ian

Fontana, Josep

Garton Ash, Timothy

Hobsbawm, Eric

Sassoon, Donald

  

Presentació llibre “Relatos de Kolimá” 
de Varlam Shalámov (12/12/07)
San-Vicente, Ricardo

Semprún, Jorge

  

Perifèries urbanes 
(13/12/07 - 14/12/07) 
Caldeira, Teresa

Donzelot, Jacques

Holston, James

Nel·lo, Oriol

Simone, Adou Maliq

LLISTAT DELS PONENTS DELS DEBATS 
I CONFERÈNCIES

DADES GENERALS CCCB 2007

Sentit: interrogacions sobre 
l’existència en temps d’hiperconsum 
(12/02/07 - 26/03/07) 
Castilla del Pino, Carlos

Gómez Pin, Víctor

Gray, John

Lenoir, Frédéric

Lipovetsky, Gilles

Muguerza, Javier

Vattimo, Gianni

  

Les noves muralles de Barcelona 
(20/02/07) 
Badia, Anna

Bàguena, Josep

Bianchini, Silvia

Buhigas, Maria

Cantarella, Laura

Font, Josep

Mendizàbal, Enric

Muñiz, Ivan

Muñoz, Francesc

Roca, Joan

Rofes, Octavi

Serracant, Matíes

Ulied, Andreu

  

Projecció de la pel.lícula “Invisibles” 
(05/03/07)
Bardem, Javier

Barroso, Mariano

Corcuera, Javier

León de Aranoa, Fernando

Zabalgogeazkoa, Aitor

  

Bagdad, ciutat en agonia (06/03/07)
Cockburn, Patrick

Jabar, Faleh A.

Halliday, Fred

Said, Yahia K.

 

 

Dreyer després de Hammershoi 
(07/03/07 - 25/04/07)
Bonet, Juan Manuel

Gimferrer, Pere

Marí, Antoni

Martí, Carlos

Palol, Miquel de

Pedraza, Pilar

Tybjerg, Casper

  

Presentació llibre “El retorno de 
Filip Latinovicz” de Miroslav Krléza 
(07/03/07) 
Matvejevi_, Predrag

_krabec, Simona

Vrsalovi_-Carevi_, Jadranka

  

Ciutats inclusives / Inclusive Cities. 
Johannesburg workshop 
(12/03/07 - 13/03/07) 
Amin, Ash

Crang, Michael

Dineo Gqola, Pumla

Fernandez, Edesio

Friedman, Steven

Fuentes-Calle, Alicia

Gotz, Graeme

Hannigan, John

Hornberger, Julia

Huczermeyer, Marie

Kihato, Caroline

Landau, Loren

Massoumi, Mejgan

Morojele, Mphethe

Narsoo, Monty

Nieftagodien, Noor

Pieterse, Edgar

Roca, Joan

Ruble, Blair

Subirós, Pep

Spiropolous, John

Stepanenko, Viktor

Stren, Richard

Vatxagàiev, Mairbek

Winkler, Tanja

Txetxènia, el confl icte silenciat. 
Homenatge a Anna Politòvskaia 
(20/03/07) 
Babitski, Andrei

Claudín, Carmen

Littell, Jonathan

Lizaran, Anna

  

Presentació llibre “Ricardo Muñoz 
Suay: una vida en sombras” d’Esteve 
Riambau (21/03/07) 
Riambau, Esteve

Semprún, Jorge

  

Barcelona-Cracòvia: 
visions canviants, visions de canvi 
(29/03/07 - 30/03/07) 
Balló, Jordi

Chwalba, Andrzej

Maj, Bronislaw

Malecki, Jan M.

Maragall, Pasqual

Mikulowski-Pomorski, Jerzy

Muñoz, Francesc

Murzyn, Monika

Pajares, Miguel

Puntí, Jordi

Purchla, Jacek

Roca,Joan

Sepiol, Janusz

Shehu, Bashkim

  

Somàlia, Occident i la destrucció de 
l’esperança (12/04/07) 
Abdulle, Jabril Ibrahim

Addou, Ibrahim Hassan

Armada, Alfonso

Farah, Nuruddin

Gluck, Kenny

Mohamed, Mohamed Abdi

Populismes (16/04/07 - 17/04/07)
Bouza, Fermín

Demes, Pavol

Fernández Buey, Francisco

Hermet, Guy

LLISTAT DELS PONENTS DELS DEBATS 
I CONFERÈNCIES
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Fundació Mies van der Rohe.

Fundació Privada Carme Serrallonga.

Fundació privada Catalunya Comerç

Fundació Privada Elisava Escola Universitària.

Fundació Privada Empresa i Progrés

Fundació Rafael Campalans.

Fundació Vicente Ferrer.

Fundación Alternativas.

Fundación Carmen Arnau Muro para el estudio y la difu-
sión de la cultura de los pueblos indígenas

Fundación Reina Isabel de Dinamarca

Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresi-
dència

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Secreta-
ria d’Estratègia Coordinació.

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball

Generalitat de Catalunya. EADOP. Entitat Autònoma del 
Diari Ofi cial i de Publicacions

Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Indústries 
Culturals. ICIC

Grup Cultura 03 / Ara llibres

Head Training Consultores S. L.

Iniciativa per Catalunya-Verds.

Institut de Govern i Polítiques Públiques. UAB

Institut d’Estudis Catalans. IEC.

Institut d’Estudis Territorials

Institut Gestalt, S.L.

Institut Ramon Llull

Intelligent Coast

Intracatalònia, SA. - Agència Catalana de Notícies.

Mandala Creative Productions.

Mehetab Hoque.

Metropolis

Min Hyun-sik

Novart Media Films, S.L.

PIRAMIDE

PPM Editorial 2006, S.L.U.

PSC (PSC-PSOE) Partit dels Socialistes de Catalunya

QSL Serveis Culturals.

Red Bull España S.L.

Runtal Radiadores, S.A.

Seguros Catalana Occident S.A.

Solidaritat pel Desenvolupament i la Pau. SODEPAU.

TRIAC. Associació de Traductors i Intèrprets pro Col·legi 
de Catalunya.

Universidad de Salamanca. Master en Diseño de Interiores

Universitat de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

Viatges Iberia

Woodbury University

Xarxa Consum Solidari.

Xarxa Economia Solidària. XES

CESSIONS D’ESPAIS I LLOGUERS
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ACCA Associació Catalana de Ciències Ambientals

Advanced Music S.L. 

Agència de Gestió d’Ajuts Universitari i de Recerca

Agrupación española del género de punto

Ajuntament de Barcelona. Àrea de Medi Ambient - Parcs i 
Jardins de Barcelona, Institut Municipal.

Ajuntament de Barcelona. Departament de Participació 
Ciutadana

Ajuntament de Barcelona. Direcció de Comunicació Cor-
porativa i Qualitat

Ajuntament de Barcelona. Direcció de Participació Social

Ajuntament de Barcelona. Direcció d’Educació Ambiental

Ajuntament de Barcelona. Divisió Serveis Personals Dis-
tricte Ciutat Vella

Ajuntament de Barcelona. Sector de Promoció Econòmica

Albiñana Films, S.A.

Asociación Bangladesh Cultural

Asociación Cultural de Bangladesh a Catalunya.

Assegurances Catalana Occident S.A.

Assemblea de Cooperació per la Pau.

Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres

Associació Catalana per a la celebració del dia Internacio-
nal de la Dona

Associació Escola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i 
Adolescents. ECPNA.

Associació IMAGO Barcelona.

Associació Joventut Organitzada i Activa

Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

BBDO España. S.A. Fresa

Caja de Ahorros del Mediterráneo

Centre de Recursos Pedagògics Ciutat Vella

Centre d’Estudis Dona i Societat

Centre Especialitzat en la Prevenció de Riscos Laborals.

Centre Espirita Amalia Domingo Soler.

CIDEM Centre d’Innvovació i Desenvolupament Empre-
sarial.

Col·legi Ofi cial d’Enginyers de Telecomunicacions de 
Catalunya.

Col·legi Professional de Disseny Gràfi c de Catalunya.

Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya.

Consell Islàmic Cultural de Catalunya

Consulado General de Colombia en Barcelona

COPCISA INDUSTRIAL, S.L.U.

COPCISA SA

CP Proximity Barcelona S.A.

Creación, Asesoría y Desarrollo, S.L.

Cristina Nadal

D’Aleph Multimedia S.L.

Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Relacions 
Internacionals

Diputació de Barcelona. Direcció dels Serveis d’Assistència 
al Govern Local. 

Diputació de Barcelona. Gabinet de la Presidència.

Diputació de Barcelona. Ofi cina de Patrimoni Cultural

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

Diputació de Barcelona. Servei de Formació Local.

Diputació de Barcelona. Servei de Salut Pública i Consum. 

Diputació de Barcelona. Servei Vies Locals.

Entorn SCCL.

Espai País Valencià.

Esquerra Unida i Alternativa. EUiA.

Estudios PIRAMIDE S.A.

Facultat de Comunicació Blanquerna. URLl

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Fundació Alfons Comín

Fundació Alternativa

Fundació Barcelona Digital

Fundació Barcelona Media. UPF

Fundació Bosch i Gimpera.

Fundació Catalana per a la Recerca i la innovació.

Fundació IES Barcelona.

Fundació Institut Català d’Oncologia.

Fundació Jaume Bofi ll

Fundació Josep Sans

CESSIONS D’ESPAIS I LLOGUERS
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GENERAL CCCB
AVUI - 10/02/2007
SECCIÓ CULTURA

SELECCIÓ
DE RECULL

DE PREMSA



70 71

LA VANGUARDIA - 15/08/2007
SECCIÓ LA CONTRA

AVUI - 18/12/2007
SECCIÓ CULTURA



72 73

LA VANGUARDIA - 28/03/2007
SECCIÓ LA CONTRA

LA VANGUARDIA - 11/01/2007
SECCIÓ LA CONTRA



74 75

LA VANGUARDIA - 20/02/2007
SECCIÓ LA CONTRA

LA VANGUARDIA - 26/08/2007
SECCIÓ LA CONTRA



76 77

LA VANGUARDIA - 3/04/2007
SECCIÓ LA CONTRA

LA VANGUARDIA - 23/07/2007
SECCIÓ LA CONTRA



78 79

EL PERIÓDICO - 17/08/2007
SECCIÓ CONTRAPORTADA

LA VANGUARDIA - 7/05/2007
SECCIÓ LA CONTRA



80 81

EXPOSICIÓ A FRANKFURT
AVUI - 10/10/2007
SECCIÓ CULTURA

EL PERIÓDICO - 28/12/2007
SECCIÓ CONTRAPORTADA



82 83

EL PAIS - 10/10/2007
SECCIÓ CULTURA

AVUI - 10/10/2007
SECCIÓ CULTURA



84 85

HAMMERSHØI-DREYER
ABC - 10/02/2007
SECCIÓ ART

EL PERIÓDICO - 9/10/2007
SECCIÓ CULTURA



86 87

BEAUX ARTS - 2007EL PAIS - 3/02/2007
SECCIÓ ART



88 89

CINEMA ZEUXIS - 10/04/2007BEAUX ARTS - 10/02/2007
SECCIÓ CULTURA



90 91

CINEMA ZEUXIS - 10/04/2007CINEMA ZEUXIS - 10/04/2007



92 93

AVUI - 17/04/2007
SECCIÓ DIÀLEG

LA VANGUARDIA - 26/01/2007
SECCIÓ CULTURA



94 95

LIBERATION - 19/03/2007
SECCIÓ XXXXXXXXX FRONTERES

EL PAIS - 04/05/2007
SECCIÓ CULTURA



96 97

LAPIZ - 01/07/2007
SECCIÓ TRAVELLING

EL PUNT - 04/05/2007
SECCIÓ CULTURA



98 99

LA VANGUARDIA - 2007
SECCIÓ ARTAPARTHEID

LA VANGUARDIA - 2007
SECCIÓ ART



100 101

EL PAIS - 27/09/2007
SECCIÓ CATALUNYA

EL PERIÓDICO - 11/10/2007
SECCIÓ ART



102 103

EN TRANSICIÓ
EL PERIÓDICO -18/11/2007
SECCIÓ CUADERNO

EL PUNT - 27/09/2007
SECCIÓ CONTRAPORTADA



104 105

EL PERIÓDICO -18/11/2007
SECCIÓ CUADERNO

EL PERIÓDICO -18/11/2007
SECCIÓ CUADERNO



106 107

EL PUNT - 21/11/2007
SECCIÓ CULTURA

EL PAIS - 20/11/2007
SECCIÓ CULTURA



108 109

ITINERÀNCIA
CINÉMA -19/09/2007

CINÉMA -19/09/2007
SECCIÓ XXXXX



110 111

CINÉMA -19/09/2007
SECCIÓ XXXXX

EL PAIS - 17/07/2007
SECCIÓ CONTRAPORTADA



112 113

XCENTRIC
EL PAIS - 2007
SECCIÓ CULTURA

EL MUNDO - 21/12/2007
SECCIÓ CULTURA

EL PUNT - XXXXXX/2007
SECCIÓ CULTURA



114 115

PANTALLA CCCB
BENZINA - 08/2007

NOW
CINÉMA -19/09/2007



116 117

FORA DE PROGRAMA
EL PAIS - 16/12/2007
SECCIÓ CATALUNYA

GANDULES
LA VANGUARDIA - 2007
SECCIÓ ARTE



118 119

LA VANGUARDIA - XXXXXX/2007
SECCIÓ ARTE

AVUI - 16/08/2007
SECCIÓ BARCELONA



120 121

AVUI - 09/08/2007
SECCIÓ CULTURA FLAMENC

AVUI - 10/05/2007
SECCIÓ CULTURA



122 123

SONAR
AVUI - 15/06/2007
SECCIÓ CULTURA

INN MOTION
EL PERIÓDICO - 03/07/2007
SECCIÓ CULTURA



124 125

HIPNÒTIK
EL PAIS - 16/09/2007
SECCIÓ CULTURA

ABC - 03/07/2007
SECCIÓ CATALUNYA



126 127

DOCÚPOLIS
LA VANGUARDIA - 02/10/2007
SECCIÓ CULTURA

EL PERIÓDICO - 17/09/2007
SECCIÓ CULTURA



128 129

BAC
EL PAIS - 27/11/2007
SECCIÓ CATALUNYA

EL PAIS - 06/10/2007
SECCIÓ CATALUNYA



130 131

ITINERARIS
ABC - 04/11/2007
SECCIÓ CATALUNYA

EL MUNDO - 27/11/2007
SECCIÓ CULTURA



132 133

AVUI - 15/09/2007
SECCIÓ CULTURAANELLA CULTURAL

EL PUNT - 157/09/2007
SECCIÓ CULTURA



134 135

EL PAÍS - 1/03/2007
SECCIÓ CULTURA

LA VANGUARDIA - 1/03/2007



136 137

AVUI - 19/03/2007
SECCIÓ CULTURA I ESPECTACLES

LA VANGUARDIA - 21/03/2007
SECCIÓ CULTURA



138 139

EL PAÍS - 1/04/2007
SECCIÓ CATALUÑA

LA VANGUARDIA - 06/06/2007
SECCIÓ CULTURA



140 141

LA VANGUARDIA - 17/04/2007
SECCIÓ CULTURA

EL PERIÓDICO - 26/04/2007
SECCIÓ LA ENTREVISTA



142 143

EL PAÍS - 21/05/2007
SECCIÓ CATALUÑA

EL PERIÓDICO - 09/04/2007
SECCIÓ LA ENTREVISTA



144 145

AVUI - 13/04/2007 LA VANGUARDIA - 26/10/2007
SECCIÓ CULTURA



146 147

LA VANGUARDIA-MAGAZINE - 02/12/2007
SECCIÓ ENTREVISTA

LA VANGUARDIA-MAGAZINE - 02/12/2007
SECCIÓ ENTREVISTA



148 149

LA VANGUARDIA-MAGAZINE - 02/12/2007
SECCIÓ ENTREVISTA

LA VANGUARDIA-MAGAZINE - 02/12/2007
SECCIÓ ENTREVISTA



150 151

LA VANGUARDIA-MAGAZINE - 02/12/2007
SECCIÓ ENTREVISTA

LA VANGUARDIA-MAGAZINE - 02/12/2007
SECCIÓ ENTREVISTA



152 153

LA VANGUARDIA - 4/12/2007
SECCIÓ CULTURA

EL PAÍS - 17/11/2007
SECCIÓ CULTURA



154 155

AVUI - 11/03/2007
SECCIÓ COMUNICACIÓ

EL PERIÓDICO - 20/05/2007
SECCIÓ INTERNACIONAL



156 157

EL PAÍS - 21/05/2007
SECCIÓ CULTURA

CULTURAS LA VANGUARDIA - 13/06/2007
SECCIÓ ESPACIOS



158 159

CULTURAS LA VANGUARDIA - 13/06/2007
SECCIÓ ESPACIOS

AVUI - 02/01/2008
SECCIÓ MÓN



160 161

EL PERIÓDICO - 04/01/2008
SECCIÓ LA ENTREVISTA

LA VANGUARDIA - 10/11/2007
SECCIÓ CULTURA



162 163

LA VANGUARDIA - 10/11/2007
SECCIÓ CULTURA

EL PAÍS BABELIA - 01/03/2008



164 165

AVUI - 26/09/2007
SECCIÓ MÓN

EL PAÍS - 13/12/2007
SECCIÓ CULTURA



166

CULTURAS LA VANGUARDIA - 07/02/2007
SECCIÓ ESCRITURAS


