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ÍNDEX
EXPOSICIONSEXPOSICIONS

Dates Fins al 3 de febrer de 2008 

Espai Sala 2

Comissari Pep Subirós

Producció CCCB i Bancaja 

Apartheid. El mirall sud-africà volia ser una aproximació 
conceptual i visual a les velles i noves formes de prejudici 
i discriminació racial, a partir d’una àmplia selecció d’obra 
artística original i de material documental.

L’exposició documentava les principals etapes i característi-
ques d’una història i un escenari tràgicament privilegiats que 
ens parlaven no sols ni principalment de l’experiència sud-
africana, sinó del llegat europeu, de les ideologies racialistes 
i dels clixés i les pràctiques racistes alimentats per la moder-
nitat occidental, i de com aquests prejudicis constitueixen 
encara avui un potent instrument per justifi car i mantenir 
les desigualtats més arbitràries, així com una barrera molt 
important, sovint insuperable, per construir un ordre social 
cooperatiu, equitatiu i en darrer terme socialment sostenible.

Es va prendre com a punt de partida una aproximació his-
tòrica al racisme i es va documentar el desenvolupament 
de les ideologies i pràctiques que establien diferents cate-
gories d’éssers humans –les “races”– en el mateix període, 
paradoxalment, en què s’afi rmaven les idees modernes sobre 
la dignitat i la igualtat de drets de tots els individus.

La mostra abordava en detall el sistema d’apartheid social, 
polític, econòmic, cultural i territorial vigent a Sud-àfrica 
entre el 1948 i el 1994. L’apartheid com a forma extrema 
i transparent de racisme d’arrel clarament occidental. 

Al costat d’aquesta narrativa històrica, la mostra presentava 
una àmplia selecció d’obres d’art creades a Sud-àfrica des 
del segle XIX fi ns a l’actualitat, amb especial atenció al 
període de l’apartheid.

Dates  Fins al 23 de febrer de 2008 

Espai Sala 3

Comissari Manel Risques, Ricard Vinyes i Antoni Marí 

Producció CCCB, Direcció General de la Memòria Democràtica, 
el Departament d’Interior, Relacions Internacionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya, la Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) i la 
Sociedad Estatal de Acción Cultural Exterior (SEACEX)

Patrocina Consorci de la Zona Franca i El Periódico de Catalunya

Aquesta exposició no es pensà en termes d’una descripció 
cronològica, narrativa d’un episodi històric, sinó com una 
proposta de comprensió d’un procés complex i dens que 
actuà de llindar entre dictadura i democràcia i que afectà 
i es gestà a través de les persones que el van viure. Precisa-
ment el protagonisme de l’exposició era dels individus i els 
col·lectius més que no pas dels actors principals del procés 
polític, i relatava els canvis que es produïren a tots nivells 
en la societat espanyola de les dècades dels setanta i vuitanta. 

L’exposició començava amb un espai introductori que 
parlava de les contradiccions internes del règim franquista 
mitjançant la reconstrucció d’una reunió secreta del Consejo 
del Movimiento. A continuació la mostra s’organitzava en 
nou àmbits temàtics que dibuixaven l’evolució d’una societat 
que va desarticular tot allò que el règim franquista semblava 
haver deixat lligat: Vaga, Comissaria, L’escola, Nuclis de 
convivència, Psiquiàtric, Escena musical, Representacions, 
i Preguntes a la Transició.

Activitats paral·leles

Taula rodona La transició política (17 de gener de 2008); 
L’humor com a arma política (6 de febrer de 2008); Sobre la 
tortura (19 i 20 de febrer de 2008); la instal·lació Mural REP 
(del 3 al 6 de febrer de 2008); i la taula rodona de cloenda 
Preguntes sense resposta de la Transició. Vegeu pàg. 30.

EN TRANSICIÓ 
  

APARTHEID
EL MIRALL SUD-AFRICÀ
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Dates   22 de gener - 30 de març

Espai  Sala -1

Autor instal·lació   José Luis Guerín

Producció CCCB i Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación - Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Las mujeres que no conocemos. Film en 24 quadres de José 
Luis Guerín conformà, juntament amb Unas fotos en la 
ciudad de Sylvia i En la ciudad de Sylvia, el darrer projecte 
creatiu de José Luis Guerín. Tres formats diferents al voltant 
d’un mateix discurs, d’una mateixa temàtica: la refl exió del 
cineasta sobre el retrat femení, el temps en fuga i la pròpia 
creació cinematogràfi ca. 

A Las mujeres que no conocemos, instal·lació expositiva 
produïda el 2007 amb motiu de la 52a Biennal de Venècia 
per al Pavelló d’Espanya, Guerín utilitzava el muntatge foto-
seqüencial, format a mig camí entre el cinema i la fotografi a. 
El resultat suposà un nou pas endavant en la confl uència dels 
cineastes amb el museu i indagava en un camí obert en el 
qual el CCCB se situa encara avui en l’avantguarda: el del 
cinema exposat.

Dates  12 de març - 26 de maig 

Espai Sala 2

Comissaris Martí Peran, Giovanni La Varra, Filippo Poli 
i Federico Zanfi 

Producció  CCCB

Projecte  Centre d’Art Santa Mònica, amb la col·laboració de 
la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior 
(SEACEX) i l’AECID

Els diferents usos temporals que se solapen sobre el territori 
urbà, prioritzant les perspectives ofertes des de l’arquitectura, 
l’urbanisme i les arts visuals, era el tema al voltant del qual 
investigava el projecte. Ciutats ocasionals explorava el feno-
men des de les post-it cities, una mena de ciutats efímeres 
que infecten la ciutat ordinària a partir d’uns usos no codifi -
cats, temporals, anònims i amb un tarannà crític implícit.

Ciutats ocasionals intentava explorar l’esmentat fenomen 
en les seves múltiples i possibles variants, amb la fi nalitat 
de documentar-lo i refl exionar-hi: un polígon industrial que 
esdevé un circuit il·legal els caps de setmana, la utilització de 
la ciutat “en construcció” per a l’aventura dels nerds explo-
rers, determinades variants del fenomen okupa, la utilització 
de terrains vagues per a encontres ocasionals –un campament 
nòmada, una festa rave–, la conversió de la diürna ciutat uni-
versitària en una zona de transacció sexual durant la nit, etc.

Aquest projecte, en el conjunt de paràmetres que posava en 
joc, ens mena cap a una sèrie de temes d’especial interès per 
a la cultura contemporània, com ara la necessitat de crear 
espais disponibles, la versatilitat de la idea de reciclatge 
i l’emergència de noves subjectivitats.

Activitats paral·leles

Cicle de conferències Post-it. Ciutats ocasionals (13 de març, 
8, 22, 29 d’abril de 2008). Vegeu pàg. 35.

LAS MUJERES QUE NO CONOCEMOS POST-IT CITY
CIUTATS OCASIONALS
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Dates  22 d’abril - 7 de setembre 

Espai Sala 3 

Comissaris Serge Toubiana i Diane Dufour 

Producció CCCB i La Cinémathèque Française en col·laboració amb 
Magnum Photos

Deu fotògrafs de l’agència Magnum –Abbas, Antoine 
D’Agata, Bruce Gilden, Harry Gruyaert, Gueorgui 
Pinkhassov, Gilles Peress, Mark Power, Alec Soth, Dono-
van Wylie i Patrick Zachmann– evocaven la infl uència 
del cinema en el seu imaginari. L’exposició convidà aquests 
fotògrafs representants de diferents generacions i de diferents 
corrents de la fotografi a documental a fer deu treballs origi-
nals, on havien de mostrar com el cinema podia infi ltrar-se 
en la seva tasca de captació de la realitat. Les seves peces, 
fotografi es o instal·lacions audiovisuals, revelaven com un 
realitzador cinematogràfi c, una pel·lícula o un pla han deixat 
una petjada en el seu imaginari i en la seva obra. Passatges, 
infi ltracions, superposicions entre els dos mons. 

“La imatge següent”, és així com Henri Cartier-Bresson va 
defi nir una vegada el cinema. Segons Cartier-Bresson, el 
cinema és sempre allò que ve després, la imatge copsada en 
la successió. Imatge en moviment en oposició a la imatge 
fi xa. És potser el cinema, al contrari, “la imatge precedent”, 
és a dir, la que inspira el fotògraf en la captura del real? Com 
s’immisceix el cinema en l’imaginari d’un fotògraf? Quina 
part de somni, fantasmes, obsessió projecta el fotògraf sobre 
el món?

Activitats paral·leles

Cicle de projeccions i conferències Sota la infl uència, on 
alguns fotògrafs de Magnum Photos i diversos artistes de 
gran prestigi (des de Donovan Wylie, Mark Power i Gueor-
gui Pinkhassov fi ns a Francesc Torres, Ignasi Aballí i Joan 
Fontcuberta) analitzaren la seva obra a la llum d’una obra 
cinematogràfi ca que els va marcar. També es va fer el taller 
educatiu Filma, captura, exposa, en el qual nens i joves eren 
convidats a explorar el cinema, la fotografi a i la frontera que 
uneix i separa aquestes arts. 

J. G. BALLARD. AUTÒPSIA DEL NOU MIL·LENI

Dates  22 de juliol - 2 de novembre 

Espai Sala 2

Comissari Jordi Costa

Producció CCCB

Escriptor autènticament visionari, J. G. Ballard, mort a la 
primavera de 2009, va construir una obra marcada per temes 
recurrents i símbols obsessius, capaç de transcendir els seus 
codis genèrics per desxifrar el present i proposar visions 
plausibles del futur.

L’obra de Ballard és encara un discurs obert que pot deparar 
moltes revelacions als seus lectors. Autor d’enorme infl uèn-
cia en posteriors generacions de creadors de totes les disci-
plines –del cinema fantàstic a la música industrial–, Ballard 
és autor, entre moltes d’altres, de les obres L’imperi del sol i 
Crash, que han estat portades al cinema per Spielberg 
i David Cronenberg respectivament.

Aquesta exposició volia ser un recorregut a través de 
l’univers creatiu de Ballard: els seus temps i obsessions, la 
seva dissecció de les claus secretes de la contemporaneïtat, 
les petjades de la seva trajectòria vital en la seva obra de 
fi cció, els seus referents artístics i literaris, i les seves intuï-
cions precises i desencantades d’una vida futura regida pels 
conceptes de l’antiutopia asèptica i la catàstrofe.

A través de suports molt diversos –instal·lacions escenogràfi -
ques, instal·lacions audiovisuals, la biblioteca completa de 

Ballard, obres d’artistes ballardians i documentació diversa–, 
l’exposició s’articulava al voltant dels apartats següents: 
What I believe, De Xangai a Shepperton, Paisatges del 
somni, L’espai interior, Zona de catàstrofe, Tecnologia i por-
nografi a, Asèpsia i neobarbàrie, Epíleg, Zona bibliogràfi ca, 
i Art ballardià.

Activitats paral·leles 

En el marc de Kosmopolis, es van organitzar diverses acti-
vitats sobre l’escriptor: la projecció d’adaptacions fílmiques 
d’algunes de les seves obres i dues taules rodones, Lectu-
res de Ballard en l’àmbit llatinoamericà i Sota el signe de 
Ballard, que van comptar amb la participació de diversos 
escriptors i intel·lectuals internacionals com ara Jordi Costa, 
Marcial Souto, Agustín Fernández Mallo, Marta Peirano, 
Toby Litt, Bruce Sterling, V. Vale i Simon Sellars. També es 
va crear un blog on la comunitat virtual de ballardians va 
poder escriure articles de com la lectura de Ballard els havia 
infl uït en la seva vida i obra, i on es va convocar un concurs 
de vídeos de mòbils. Les respostes a la convocatòria aporta-
ren interessants modulacions de la sensibilitat ballardiana en 
una varietat de registres que anava de la miniatura paròdica a 
la deriva psicogeogràfi ca.

MAGNUM. 10 SEQÜÈNCIES
EL CINEMA A L’IMAGINARI DE LA FOTOGRAFIA
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EXPOSICIONS EN COL·LABORACIÓ AMB...EXPOSICIONS

A LA CIUTAT XINESA
MIRADES SOBRE LES TRANSFORMACIONS D’UN IMPERI

Dates  4 de novembre 2008 - 22 de febrer 2009

Espai Sala 3

Comissaris Frédéric Edelmann 

Col·laboració  Françoise Ged

Producció CCCB i la Cité de l’architecture et du patrimoine de París

Col·labora Bancaja

La Xina es troba immersa, des de fa una dècada, en una 
important transformació, i un clar exemple en són les ciutats, 
que viuen un procés imparable de construcció i de destrucció 
que les està modifi cant profundament i amb una rapidesa 
sorprenent. 

Aquesta exposició situava aquests canvis en la continuïtat 
de la història i de la cultura d’aquest país. L’objectiu era pre-
sentar la realitat de la ciutat d’ahir i d’avui en quatre de les 
seves dimensions: urbanisme, arquitectura, paisatge i infraes-
tructura. Era també l’ocasió de confrontar aquestes realitats 
amb l’imaginari xinès i occidental, així com amb mecanismes 
pròxims a la informació o la propaganda.

L’exposició es recolzava en la presentació de documents 
arqueològics, obres d’art, maquetes, imatges d’arxiu i creació 
contemporània. Els caràcters i els conceptes clau de la civi-
lització xinesa (jardí, escriptura i cultura, terra i home, aigua, 
fengshui, construcció i destrucció, i família), formaven la 
base per proposar una lectura dinàmica del territori xinès 
i tot el que afecta la població actual, de més de mil tres-cents 
milions d’habitants. I entrellaçant amb aquests conceptes, 
l’exposició presentava sis ciutats com a exemple d’aquestes 
transformacions urbanes: Suzhou, Xi’an, Chongqing, Canton, 
Xangai i Pequín.

L’obra cinematogràfi ca prenia, en aquest context, un relleu 
especial. Cinc directors de cinema xinesos van aportar a 
l’exposició un punt de vista de cineasta sobre cinc de les 
ciutats que marcaven l’itinerari. El prestigiós cineasta Jia 
Zhangke orquestrà el treball de quatre dels seus col·legues: 
Chen Tao, Peng Tao, Li Hong Qi, Han Jie. El mateix Jia 
Zhangke, que va dirigir el retrat de la ciutat de Suzhou amb el 
curtmetratge Plora’m un riu (Cry me a River), va ser inclòs 
a la selecció ofi cial fora de concurs de la 65a edició 
del Festival de Cinema de Venècia.

Activitats paral·leles 

Debats el 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2008. 
Vegeu pàg.35.

VIDES MINADES 
10 ANYS

Dates 14 de febrer - 13 d’abril

Espai Sala -1 

Producció  CCCB, Intermón Oxfam, Mans Unides i Metges Sense 
Fronteres amb la col·laboració de DKV Seguros, 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Instituto Cervantes

Coincidint amb el 10è aniversari del Tractat d’Ottawa per 
a la prohibició de les mines antipersona, Gervasio Sánchez 
va voler recuperar la història dels protagonistes del projecte 
Vides minades, que va iniciar l’any 1995. El fotògraf mos-
trava en aquesta nova proposta l’evolució dels afectats i els 
problemes que han hagut de superar en països com Colòm-
bia, Cambodja, el Kurdistan iraquià i els més minats del 
món: Bòsnia, Moçambic i El Salvador. També incloïa retrats 
de països com ara Afganistan, Angola, Nicaragua i el Sudan. 
Alguns dels protagonistes eren nens quan van ser retratats 
per primer cop i ara ja són adults. 

L’impacte humanitari de les mines és més profund i devasta-
dor que els efectes de qualsevol altra arma: no només mutilen 
membres o vides, també impedeixen el lliure accés dels cam-
perols a les seves terres, de les dones als pous d’aigua o dels 
nens a l’escola. Com a conseqüència, moltes terres es queden 
sense conrear i famílies pobres veuen notablement disminuïts 
els seus ingressos. 

La presentació tant de l’exposició com del llibre editat conjunta-
ment formaven part d’un circuit d’itineràncies per les princi-
pals ciutats de l’Estat espanyol i altres ciutats europees, amb 
l’objectiu de conscienciar l’opinió pública, els mitjans de comu-
nicació i la població en general, però també la classe política 
i les institucions, sobre els estralls d’aquestes armes mortíferes.
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WORLD PRESS PHOTO 08
MOSTRA INTERNACIONAL DE FOTOPERIODISME PROFESSIONAL

Dates 18 de novembre - 14 de desembre 

Espai Sala -1 

Producció  Fundació Photographic Social Vision amb la col·laboració del CCCB

Per quart any consecutiu, la Fundació Photographic Social 
Vision va organitzar, amb la col·laboració del CCCB, 
l’exposició World Press Photo.

L’exposició World Press Photo –recull de les obres guanyado-
res del concurs homònim– és reconeguda mundialment com 
la principal mostra itinerant de fotoperiodisme. 

Cada any, un jurat internacional independent format per 
tretze membres escull les fotografi es guanyadores entre totes 
les enviades per fotoperiodistes, agències, diaris i fotògrafs 
d’arreu del món. Les fotos participen dins d’11 categories: 
notícies d’actualitat, temes d’actualitat, personatges de actuali-
tat, esports, fotos d’acció, reportatges d’esports, temes contem-
poranis, vida diària, retrats, naturalesa, i art i entreteniment. 

L’exposició anual de les fotos guanyadores es pot veure cada 
any a 80 ciutats de 40 països, sempre sota la condició que 
totes les obres es puguin exhibir sense cap mena de censura. 
El fet que milers de visitants de tot el món vegin aquesta 
exposició evidencia el poder de la fotografi a per superar les 
fronteres lingüístiques i culturals.

World Press Photo aporta imatges per a la memòria 
col·lectiva. Imatges impactants que han canviat, en nombro-
ses ocasions, el transcurs de la història i l’opinió pública.

ACTIVITATS
CULTURALS
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ACTIVITATS CULTURALS CICLES I FESTIVALS ACTIVITATS CULTURALS CICLES I FESTIVALS

Dates  5 febrer, 4 març, 24 abril, 12 juny, 30 setembre i 6 novembre

Organització  CCCB

I+C+i és un cicle que aborda la inte-
gració dels processos d’investigació, 
desenvolupament i innovació en el món 
de la cultura. A partir de quatre blocs 
temàtics (Crisi i transformació dels 
formats, Concepte de programació, 
Difusió i comunicació de projectes com-
plexos i Dinàmiques de la innovació), 
aquestes sessions assumeixen dilemes 
sorgits de la praxi cultural i del procés 
de canvi a què estan sotmesos les insti-
tucions culturals i els agents tradicionals 
de transmissió del coneixement.

Durant el 2007 i el 2008 el cicle va 
comptar amb la presència d’artistes, 
comissaris, gestors, dissenyadors i 
experts en projectes culturals innova-
dors. Ekow Eshun, Joan Rieradevall, 
Antoni Abad, Àlex Rigola, Òscar 
Dasí, Marc Boada, Òscar Vilaroya 
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, van participar 
com a exponents d’iniciatives pioneres 
a escala nacional i internacional: Ars 
Electronica, Disonancias, Shrinking 
Cities, The Waag Society…

L’any 2008, I+C+i va continuar apro-
fundint en els blocs temàtics esmentats 
i també es va centrar, al llarg de les sis 
sessions, en les preguntes essencials 
del cicle: Quins són els formats en 
crisi? Com es poden comunicar més bé 
projectes culturals complexos? Com es 
generen nous públics? Quines pro-
gramacions afavoreixen l’emergència 
d’una nova cultura? Cal crear depar-
taments d’I+D+i en les institucions 
culturals?

NOW és un projecte focalitzat en les 
transformacions científi ques, tecnolò-
giques, artístiques, socials i espirituals 
que estan tenint lloc en l’inici del segle 
XXI. NOW ha estat concebut com 
una plataforma de treball amb diver-
sos objectius en els àmbits temàtics 
següents: Ciència oberta, Ciberesfera, 
Factor eco, Art ara, Cultura emergent, 
Partícula Psi i Nou activisme.

La primera edició de NOW del 2008 
va explorar la interrelació entre el 
moviment de programari lliure i la 
cultura emergent; els reptes que afronta 
la humanitat per cobrir les necessi-
tats bàsiques d’aigua i alimentació 
i els nous activismes sorgits arran 
d’aquestes qüestions; i a partir d’una 
de les grans paradoxes actuals –en un 
moment d’avenços científi cs notables 
en l’exploració de l’espai sideral, hi 
ha una contaminació lumínica que 
no permet observar-lo–, analitzar els 
avenços en teories cosmològiques que 

plantegen, en darrera instància, quin 
és el lloc de l’ésser humà en l’univers 
conegut. També es presentà una nova 
edició del Banc Comú de Coneixement 
i una instal·lació interactiva sobre 
l’espectre radioelèctric coproduïda amb 
l’AV Festival de Newcastle.

En la segona edició de 2008, NOW va 
treballar en una exploració dels diversos 
formats que pot adoptar la plataforma 
NOW en la seva evolució conceptual 
i formal. Per una banda, la companyia 
teatral britànica Stan’s Cafe va presen-
tar la seva instal·lació performativa De 
tota la gent en tot el món..., una cons-
trucció visual d’estadístiques sobre les 
temàtiques NOW. També va tenir lloc 
la primera edició del MiniFest de Docu-
mentals NOW, una selecció d’obres que 
abordaven els set temes del projecte, 
amb presentacions especials i debats.

Més informació: 
http://www.cccb.org/now/ 

Mirar cap a l’horitzó, prefi gurar el 
futur, formen part –avui– de la nostra 
passió quotidiana. Fast Forward és el 
nou cicle que van inaugurar conjunta-
ment el CCCB i el Festival GREC l’any 
2008 a fi  d’explorar tot allò que està en 
procés de gestació a les arts escèniques; 
aquell material encara submergit, en 
elaboració, repartit en diversos centres 
neuràlgics i creatius del planeta. En 
aquesta primera edició, Londres i el 
Regne Unit van ser els protagonistes i 
vàrem poder veure propostes com Alice 
Bell, de Lone Twin Theatre, Presump-
tion, de Third Angel, i Test Run, de 
Vincent Dance Theatre, entre d’altres. 

BCNmp7 s’ha consolidat com un 
dels cicles més innovadors de l’escena 
musical barcelonina. La temàtica de les 
sessions, l’obertura a tots els gène-
res contemporanis, la refl exió crítica 
sobre els canvis als quals assistim i 
l’originalitat dels concerts l’han conver-
tit en un referent per a un nou públic.

Grups com Oval, Russian Red, Jarboe, 
Institut Fatima, 12Twelve, Nittle, Ajo 
y Mastretta, Jonathan Richman, Kiko 
Veneno, Muchachito, Bert Janch, 
Voice of Seven Woods Ceza, Charlie 
Gillet, Alexander Hacke, Sebastian 
Escofet, Nouvelle Vague, Ciudadano 

són alguns dels artistes que en van defi -
nir les anteriors temporades. 

L’any 2008, BCNmp7 va cobrar un 
nou impuls amb una intensa progra-
mació dedicada a debatre i representar 
la infl uència de les dones en la música 
pop, les escenes emergents europees, les 
relacions ocultes entre ciència i música 
i els grups amb universos propis. També 
es va fer una atenció especial al “labo-
ratori” de músiques mestisses que s’està 
gestant al barri del Raval.

I+C+I
INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ DINS L’ÀMBIT CULTURAL

BCNMP7
MÚSIQUES EN PROCÉS

Dates 21 febrer, 27 març, 8 maig, 26 juny i 18 setembre

Organització  CCCB amb la col·laboració de Pocket Producciones, Imprevist, Analogic Té, Juan Carlos Rodríguez i Ico Romero

En el marc de  l’Any Europeu del Diàleg Intercultural

Dates 3, 4 i 5 d’abril; 27, 28, 29 i 30 de novembre 

Organització CCCB amb la col·laboració i participació de Jordi Isern, Jordi Torra, Jordi José, Lawrence Krauss, Raj Patel, Paul Nicholson, Miquel   
Ortega, Richard Stallman, Stan’s Cafe, Gustavo Duch, Jordi Pigem, Manel Mayol, Raquel Paricio, Gemma Galdón. Amb el suport del   
British Council i ICatFM

NOW
TROBADES EN EL PRESENT CONTINU

FAST FORWARD
EL QUE VINDRÀ A LES ARTS ESCÈNIQUES

Dates 19 i 20 de juliol

Organització CCCB i Festival GREC
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GANDULES 08 INTERCULTURAL

Dates  Dimarts, dimecres i dijous d’agost 

Organització  CCCB 

En el marc de  l’Any Europeu del Diàleg Intercultural i amb el suport de Barcelona Diàleg Intercultural, Ministeri de Cultura, Ministeri d’Economia 
i Hisenda i l’Ajuntament de Barcelona

Patrocina  Moritz

En la seva quarta edició biennal, Kosmopolis (K08) es va 
consolidar com el gran esdeveniment de la literatura amplifi -
cada. Van ser cinc dies per seguir explorant nous temes, gène-
res i formats que refl ecteixen l’esperit innovador del festival a 
través dels seus eixos vertebradors: la paraula oral, la paraula 
impresa i la paraula electrònica.

Kosmopolis 08 va estar dedicat a una síntesi dels problemes 
globals més urgents i el seu refl ex en els canvis que expe-
rimenta la manera d’exercir l’activitat literària. Va ser una 
edició inclinada a l’activisme amb les armes pròpies de la 
creació i la cultura.

El compromís dels escriptors amb les noves causes políti-
ques, socials i ecològiques va vertebrar un esdeveniment en 
què també es van abordar les mutacions que viu el perio-
disme a causa de l’impacte dels nous mitjans i la revolució 
en potència que implica la convergència multimèdia a què 
estem assistint.

A més a més, K08 va presentar per primer cop l’Arxiu 
Kosmopolis, un monogràfi c sobre l’obra de J. G. Ballard, un 
homenatge a Agustí Bartra, una nova emissió de Canal Alfa, 
una exploració dels vincles entre la tradició poètica moderna 
i gèneres més recents com el rap, l’spoken word o la poesia 
sonora, i l’espai experimental Kosmòtica, dedicat a les rela-
cions entre literatura i hipermèdia.

Hi van participar: Guillermo Altares, Laurie Anderson, 
Jon Lee Anderson, Arkadi Bàbtxenco, Russell Banks, 
Roger Bartra, Edmond Baudoin, Roger Bernat, Robert S. 
Boynton, Enric Casasses, J. M. Coetzee, Flàvia Company, 
Robert Coover, Dave Eggers, Gonzalo Escarpa, Eduard 
Escoffet, Agustín Fernández Mallo, Eloy Fernández-
Porta, Bartomeu Ferrando, Ernest Folch, Andrew 
Franklin, Gao Xingjian, Daniel García Andújar, Dan 
Gillmor, John Giorno, Amira Hass, Robyn Hitchcock, 
Pierre Joris, Elias Khoury, Hari Kunzru, Donna Leon, 
Toby Litt, Lydia Lunch, Max, Miqui Otero, Perejaume, 
Francis Pisan, Lou Reed, Jorge Riechmann, David Rieff, 
Joaquín Rodríguez, Dan Simon, Bruce Sterling, Emir 
Suljagić, Tzvetan Todorov, Antònia Vicens, entre d’altres.

Més informació: 
www.cccb.org/kosmopolisGandules 08 plantejà el tema de la interculturalitat partint d’un 

principi cinematogràfi c essencial: el punt de vista. Ja fossin 
fi ccions, assajos o documentals, obres occidentals o no occiden-
tals, les pel·lícules de Gandules 08 tractaven sobre dos grans 
motius que acostumen a comportar un qüestionament del punt 
de vista: els desplaçaments que porten cap a una altra cultura 
i les situacions de convivència entre cultures en un mateix 
àmbit o indret. 

Es van presentar obres cinematogràfi ques sobre el suposat 
exotisme de l’alteritat, el turisme, les transformacions de les 
ciutats, els espais petits o privats que serveixen de mirall als 

grans moviments interculturals, els desplaçaments migratoris, 
els barris multiètnics, les trobades personals, els itineraris entre 
el sud i el nord, les zones ocultes i invisibles de tràfi c i circula-
ció de mercaderies i persones... 

La proposta de cinema a la fresca per a l’estiu del 2008 va voler 
recollir històries sobre l’imaginari dipositat en les fi ccions, en el 
cinema i en els mites; sobre els descobriments del real o sobre 
la forma en què les cultures canvien en contacte mutu. 

KOSMÒPOLIS
FESTA INTERNACIONAL DE LA LITERATURA

Dates  Del 22 al 26 d’octubre

Organització CCCB
Col·laboradors i patrocinadors principals: Fundació Caixa Catalunya i Galàxia Gutenberg - Cercle de Lectors

En el marc de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural
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 ACTIVITATS CULTURALS FESTIVALS EN COL·LABORACIÓ AMB...

Dates Del 5 al 9 de novembre

Organització Centre de Fotografi a Documental de Barcelona i CCCB

OVNI - Arxius de l’Observatori té un 
caràcter intencional i temàtic: facilitar 
una crítica de la cultura i la societat 
contemporànies fent servir estratègies 
diverses: documental independent, 
videoart, arqueologia dels mitjans de 
comunicació de massa… Durant les 
projeccions programades, vint unitats de 
consulta facilitaven l’accés a la totali-
tat del fons de l’arxiu: més de dos mil 
documents audiovisuals.

OVNI 2008 va oferir una refl exió sobre 
la marginalitat i sobre la voluntat de 
creuar els marges, formes d’èxode 
personal o col·lectiu, físic o anímic. Va 
aportar visions de diferents formes de 
marginació i explotació, les que queden 
directament sota la vertical opressiva 

del poder: treballadors de fàbriques 
d’exportació a la Xina, jornalers pales-
tins que treballen clandestinament a 
Israel... així com visions, més enllà de 
la dialèctica propaganda/contrapropa-
ganda, de les zones en confl icte armat: 
Amèrica del Sud, Txetxènia, el Líban, 
Iraq, Darfur, l’Afganistan…

Més informació: 
www.desorg.org/

El BAFF ha crescut any rere any fi ns 
al punt d’esdevenir un dels referents 
europeus del sector en el seu àmbit 
i una cita imprescindible entre els 
festivals espanyols. 

La desena edició del festival va 
comportar l’ampliació dels espais 
d’exhibició i la novetat de la secció 
BAFF10, una secció on es van mostrar 
les deu obres fonamentals del festival 
des del seu naixement. A aquesta nova 
secció se n’hi van afegir les habituals: 
Secció Ofi cial, AS (Asian Selection), 
D-Cinema i l’espai Anime. Hong Kong 
va ser el país convidat del BAFF 2008, 
atès el pes específi c de la seva indústria 
en del marc asiàtic i xinès.

El jurat format per Keiko Araki, direc-
tora del PIA Film Festival (Japó); Tran 
Anh Hung, director de cinema; Kim 
Dong-Ho, director del Festival Interna-

cional de Cinema de Pusan (Corea), 
i Daniel Pérez, responsable de canals 
de cinema i televisió en Teuve van ator-
gar el premi Cinematk, que comporta 
la distribució a Espanya de la pel·lícula 
guanyadora, a Secret Sunshine de Lee 
Chang-dong (Corea del Sud, 2007) i el 
premi Durian d’Or a With a Girl of 
Black Soil de Jeon Soo-il (Corea del 
Sud, 2007).

El premi del públic, obtingut amb les 
votacions dels espectadors, va recaure 
en la pel·lícula india Om Shanti Om 
de Farah Khan (India, 2007). Per últim, 
el jurat format per Marion Klomfass, 
directora del festival Nippon Connection 
d’Alemanya; Alejandro G. Calvo, crític 
de cine, i Daniel Tubau, escriptor, va 
atorgar el premi D-Cinema a Bamboo 
Shoots de Jian Yi (Xina, 2007).

El Centre de Fotografi a Documental de 
Barcelona, seguint amb el seu objectiu 
d’aprofundir en l’estudi i divulgació 
de la fotografi a documental de caire 
urbà, va plantejar de nou l’experiència 
TRÀFIC com a fòrum i plataforma 
per a l’intercanvi de materials entre el 
públic i els autors, els professionals i els 
col·lectius dedicats a la fotografi a, amb 
l’objectiu d’estimular els ciutadans a 
refl exionar sobre el seu entorn. 

Aquesta edició va comptar amb la 
presència d’autors consagrats com ara 
Antoine D’Agata, Philip Blenkinsop i 
Paco Elvira, així com la participació de 
nombroses entitats i col·lectius receptius 
a la proposta vertebradora d’aquesta 
edició de TRAFIC: la refl exió sobre la 

resistència en el marc de la problemàtica 
social que ens envolta.

Els tallers (amb D’Agata, Blenkinsop 
i el col·lectiu Platoniq), les projeccions 
non-stop, les presentacions (col·lectius 
a la carta, Ràdio Nikòsia, Revista 7.7, 
Revista Invisible, II Jornades Catala-
nes de Fotografi a, fòrum col·lectius 
fotogràfi cs), el debat Resistir-se a 
oblidar, l’exposició El gest de resistir i 
el visionat de carpetes d’estudiants de 
fotografi a van conformar una edició de 
consolidació d’aquest projecte emmar-
cat dins del moment fotogràfi c de la 
tardor al CCCB.

Més informació: 
www.trafi cbcn.org/

Dates Del 29 de gener al 3 de febrer

Organització OVNI (Observatori de Vídeo No Identifi cat)

Col·laboració  CCCB, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, ICUB, Videolab i Cintex

Flamenc de Ciutat Vella va tenir 
el cante i la veu com a protagonis-
tes d’aquesta edició. Terremoto, el 
Torta, el Pele i Montse Cortés van 
ser els encarregats de mostrar que el 
cante amaga bona part del misteri del 
fl amenco. La Hiniesta Cortés, La 
Farruca, Rafaela Carrasco i Carmen 
Cortés van ser les encarregades que 
el baile tingués el protagonisme que 
mereix, completant les vetllades del 
Pati de les Dones.

Pel Hall del CCCB van passar grups de 
rumba catalana com Gertrudis, Papawa, 
Ai, Ai, Ai i Los Manolos, la música dels 
guitarristes Juan Manuel Cañizares, 
Agustín Carbonell “El Bola” i José 
Antonio Rodríguez, i es van presentar 
els darrers treballs dels mítics Guadal-
quivir i del col·lectiu SUK.

L’edició del 2008 va aportar novetats, 
com el Festival Audiovisual Flamenco 
Ciutat Vella P’ALUCINE, nascut per 
donar impuls a la creació audiovisual 
dins de l’art fl amenc i la col·laboració 
amb altres col·lectius, entitats i espais: 
Esmuc, Sala Llantiol, Club Hipersons 
i Carmelitas, entre d’altres. Aquesta 
primera edició va atorgar dos premis 
entre totes les obres presentades: el 
premi al millor videoclip va recaure en 
Será Mejor de Muchachito, Joni Fer-
zerta, Lagatacristi i Kote Berberecho, 
mentre que el premi al millor docu-
mental va ser atorgat a Dame veneno 
de Pedro Barbadillo i Luis Clemente 
(Espanya, 2007).

L’espectacle infantil de La Botzina va 
apropar el fl amenc als més petits durant 
la matinal de dissabte.

Dates Del 20 al 24 de maig

Organització   Taller de Músics, CCCB i Ajuntament de Barcelona - Districte Ciutat Vella

Dates Del 26 d’abril al 3 de maig

Organització  100.000 retinas i CCCB

TRÀFIC 08

OVNI 2008 EXODUS
ELS MARGES DE L’IMPERI

BAFF
X FESTIVAL DE CINEMA ASIÀTIC DE BARCELONA

FLAMENCO CIUTAT VELLA
CARAMA
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En la seva quinzena edició, el festival 
Sónar va continuar apostant per les 
propostes musicals avançades i l’art 
d’avantguarda. El programa del Sónar 
2008 mostrava com mai un entrecreua-
ment d’estils absolutament diferenciats, 
demostrant un cop més que som davant 
d’un festival que no descarta cap 
projecte musical. Aquest tret, junta-
ment amb una connotació femenina del 
programa, conformaven els dos eixos 
principals de la proposta. Camille, 
Goldfrapp, Leila, Yo Majesty, Mad-
ness, Yazoo, Soulwax, Miss Kittin, 
Jeff Mills i Mike Banks destacaven 
dins d’una programació amb 140 actua-
cions i sessions de DJ.

SonarMàtica, la mostra habitual al 
CCCB, es va centrar en la relació entre 
el cinema i la realitat, retornant als 
orígens del setè art i plantejant simul-
tàniament exercicis de prospecció de 
futur. SonarCinema i la fi ra discogràfi ca 
van completar el conjunt d’activitats 
programades al CCCB dins la progra-
mació de dia.

La instal·lació al Pati de les Dones, els 
concerts i les presentacions programa-
des per a l’edició del 2008 de Zeppelin 
pretenien aportar llum a la manera 
com es produeixen els fets musicals 
i culturals, en el procés de la creació 
de gustos, en la incidència que hi té la 
publicitat i per l’actuació de les insti-
tucions públiques en favor d’indústries 
culturals que tenen com a objectiu prin-
cipal el benefi ci econòmic.  

En aquesta línia d’investigació es 
troben els artistes i col·lectius con-

vidats a la setena edició del festival: 
BMB (Justin Benet), Campo de 
Interfenecias (Edith Alonso i Antony 
Maubert), Daniel Charles, Ciutat 
Sonora (Noel Garcia), Josep Lluís 
Galiana, Brandon LaBelle (BMB), 
Carmen Pardo, Peter Szendy, La 
música que no sona (Franco Fabbri, 
Jonathan Sterne, Josep Martí, 
Anahid Kassabian, Marta García 
Quiñones, Ola Stockfelt).

Més informació: 
www.sonoscop.net

Una trobada de tres dies dedicada a 
projectes creatius independents que 
intervenen de manera controvertida en 
la cultura popular mediatitzada i que 
exploren possibles mutacions en les 
dinàmiques de la comunicació global, 
en el seu públic i en el panorama 
tecnològic contemporani. Es tracta 
d’exploracions en el territori comú 
entre les cultures de massa, l’art con-
temporani i la revolució tecnològica en 
curs, més enllà de les fronteres que hi 
ha entre disciplines i formats. 

En l’edició de 2008 es van presentar 
exemples de curtcircuits entre música, 
art i ideologia; històries d’identitats 
fi ctícies i de difusió de falses notí-

cies; intervencions surrealistes en la 
propaganda tecnològica i ideològica; 
misterioses campanyes de comunicació 
i altres receptes urbanes, amb l’objectiu 
de cercar en la manipulació irrespec-
tuosa dels símbols quotidians, en el que 
és excessiu i en el que és políticament 
incorrecte unes claus per actuar en el 
present i imaginar el futur.

Amb la participació de: Trevor Paglen, 
Santiago Cirugeda, monochrom, 
Brody Condon, Alterazioni Video, 
Laibach, Alan i Jenny Abel.

Més informació: 
http://TheInfl uencers.org

Al 2008 Dies de Dansa, Festival 
Internacional de Dansa en Paisatges 
Urbans, va celebrar la seva 17a edició 
en el marc del Grec, Festival d’Estiu de 
Barcelona. Durant quatre dies, edifi cis, 
parcs, carrers i places van cobrar vida 
en una trobada entre la dansa, el públic 
i l’espai urbà. 

L’objectiu del festival és acostar la 
gran varietat de llenguatges de la dansa 
contemporània a tots els públics de 
forma gratuïta, aprofundir el treball 
coreogràfi c en l’espai urbà i generar 
debat i refl exió a l’entorn de l’espai 
públic. És per això que, com cada any, 
algunes propostes de ballarins nacio-
nals i internacionals eren creacions 
específi ques per a cada espai. A més a 
més, cada nit va tenir lloc al Pati de les 

Dones del CCCB l’Espai en Moviment, 
mostra de peces curtes, música, impro-
visacions i projeccions. 

El programa del 2008 va comptar amb 
la participació de Foofwa d’Imobilité, 
Jordi Cortés, Rootlessroot Com-
pany, Storm, Barcelona Addictos & 
The Circle of Trust, Salah, Yiphun 
Chiem, Ertza, Julie Dossavi, Ver-
tical Danse Cie. Noemí Lapzeson, 
Companyia Metros de Ramon Oller, 
Eddie Ladd, Ariadna Estalella, 
Pierre-Yves Diacon, Brodas, Sound 
System Dance Crew, Lakka, Styl’ o 
Styl i Art.1.

THE INFLUENCERS
FESTIVAL D’ART, COMUNICACIÓ, GUERRILLA 
I ENTRETENIMENT RADICAL

ZEPPELIN
EL SO DINS LA COVA

SÓNAR
MÚSICA AVANÇADA I ART MULTIMÈDIA

DIES DE DANSA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANSA EN PAISATGES URBANS

Dates 28 i 29 de febrer i 1 de març

Organització d-i-n-a

Col·laboració  CCCB, ICUB, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Foro Cultural de Austria 
i Istituto Italiano di Cultura di Barcellona

Dates 13, 14 i 15 de març

Organització Orquestra del Caos 

Col·laboració  CCCB

Dates 19, 20 i 21 de juny

Organització  Advanced Music, CCCB i ICUB 

Dates Del 4 al 6 de juliol

Organització Associació Marató de l’Espectacle

Col·laboració CCCB i de l’ICUB



24 25

ÍNDEX
ACTIVITATS CULTURALS FESTIVALS EN COL·LABORACIÓ AMB... ACTIVITATS CULTURALS FESTIVALS EN COL·LABORACIÓ AMB...

Hipnotik és l’encontre dedicat íntegra-
ment a la cultura Hip Hop de Barce-
lona. El moviment cultural sorgit a 
Nova York als anys 70 i que ja forma 
part de la cultura global, com ho 
demostra l’alta participació de públic 
d’aquesta cinquena edició del festival.

Els concerts centrals van comptar 
amb la participació de Violadores del 
verso, Tote king, Falsalarma i Shuga 
y Loren, sense oblidar les actuacions 
a la Block Party, per on van passar 
Warriors vybz, Chyntia, Beat spoke, 
DJ Yulian, Aerolineas Subterrá-
neas, My space, El Garou La Meka, 
Invicible, Dive, Tajo y Chichi, Defi  J, 
Actitud, Maria Marta, Cres, Welelo, 
Feebee, Al Haca, RQM i Debilorhyt-
micos. La graella d’activitats la van 

completar la Battle of the Year Ibe-
rica, batalles de MC i la presentació 
del fi lm El truco del manco, a banda 
de taules rodones i conferències.

En motiu de l’Encontre Hipnotik, 
el dissabte 13 de setembre l’Anella 
Cultural va retransmetre en directe a 
través d’Internet els concerts de Falsa-
larma i Tote King, la primera batalla 
de MC virtual i la realització d’un gran 
graffi tti multipunt que es va pintar 
simultàniament al CCCB i a les seus 
de Reus i Lleida.

L’Encontre Hipnotik va demostrar un 
cop més que la cultura Hip Hop va 
molt més enllà dels tòpics de sempre.

Més informació: 
www.hipnotikfestival.com

La vuitena edició de Docúpolis va 
proposar un espai de debat per mostrar 
bones pràctiques en el diàleg, la con-
vivència intercultural i les identitats 
compartides. El documental, en aquest 
cas, es va convertir en un instrument 
de primer ordre a fi  d’exposar les difi -
cultats del diàleg intercultural i en un 
espai idoni per a la refl exió i la crítica 
social i política.

El festival va concedir el Premi Docú-
polis al Millor Documental a The Red 
Race, de Chao Gan, un documental 
xinès que mostra els durs entrenaments 
a què estan sotmesos nens de 6 anys, 
futurs competidors olímpics.

La Reina del condón, de Silvana 
Ceschi i Reto Stamm (Suïssa), va 
rebre el premi com a Millor Òpera 
Prima; Death Valley Superstar, de 

Michael Yaroshevsky (Canadà), el de 
Millor Curt Documental; i el fi lm The 
Mosquito Problem, del búlgar Andrey 
Paounov, va ser reconegut en la cate-
goria OFF Docúpolis.

El Premi Tercer Ojo per al Millor 
Documental Experimental va ser per 
a Solo, de Maciej Pisarek (Polò-
nia); el Premi Drets Humans, per a 
Fighting the silence, de Lles i Femke 
van Velzen (Holanda); Fotografías, 
d’Andrés di Tella (Argentina), va 
rebre el de Millor Documental Llati-
noamericà. Finalment, Mari Carmen 
España. El fi nal del silencio, de 
Martin Jonson i Pontus Hjorthén, es 
va endur el Premi del Públic.

Més informació: 
www.docupolis.org

L’Alternativa, Festival de Cinema 
Independent de Barcelona, és tota una 
festa per als amants del cinema indepen-
dent. La consigna del festival ha estat 
sempre la de mostrar el cinema que no 
es doblega davant de les directrius més 
convencionals i còmodes, el cinema 
que s’atreveix i s’arrisca, el cinema dels 
marges, de les profunditats, cinema 
d’emocions o refl exions, cinema com-
promès, honest. Cinema, al capdavall, 

que té la facultat de proposar alguna cosa 
de nou, que ens estimula i ens sorprèn, 
que no és complaent.

De les 2.200 obres rebudes, 400 van ser 
programades a les diferents seccions del 
festival i, d’aquestes, 78 dins la secció 
ofi cial competitiva (de 33 nacionali-
tats diferents), ja fos en llargmetratge, 
curtmetratge, documental o animació.

D’altra banda, les Seccions Paral·leles 
van mostrar l’obra d’autors imprescindi-
bles (Rocha, Gatlif, Herman Dolz, Veiel 
i els germans Taviani) per entendre el 
cinema contemporani europeu. 

El palmarès de premis d’aquesta XVa 
edició el van conformar els següents fi lms:

Millor Llargmetratge ex aequo per 
Dah be alaveh Chahar... (10+4), de 
Mania Akbari (Iran), i Ye Che, de Diao 
Yi Nan (Xina).

Millor Documental ex aequo per 
Problemat s komarite i drugi istorii 
d’Andrey Paounov (Bulgària), i Bar 
de zi şi alte povestiri, de Corina Radu 
(Romania).

Millor Curtmetratge ex aequo per 
Nous, d’Olivier Hems (França), i Ama-
torul, de Marian Crisan (Romania).

Millor Curtmetratge d’Animació 
ex aequo per Orgesticulanismus, de 
Mathieu Labaye (Bèlgica), i L’évasión, 
de Demuynck Arnaud (França/Bèlgica).

I, completant el palmarès, el Premi del 
Públic va ser per a Lapsus, de Juan Pablo 
Zaramella (Argentina); el premi AVID al 
Millor Film Espanyol per a Decir adiós 
de Víctor Iriarte (España); i el Premi 
Telesur al Millor Documental per a La 
sombra de Don Roberto, de Juan Diego 
Spoerer i Håkan Engström (Xile).

Drap-Art, a més de donar un nou 
impuls als moviments artístics que han 
utilitzat –i utilitzen– objects trouvés 
com a llenguatge de crítica social, 
estimula les persones en general perquè 
facin servir els mitjans que la vida 
quotidiana i les deixalles posen al seu 
abast a fi  de poder desenvolupar-se 

amb creativitat i autonomia, fer ús del 
seu pensament crític i expressar-se, 
superant costums i hàbits heretats 
de l’època colonial.

Drap-Art va proposar per a l’edició 
del 2008 espais de refl exió, trobades 
de col·lectius d’artistes recicladors, 
intervencions en l’espai públic amb 
artistes vinculats al món del reciclatge 
creatiu, exposicions col·lectives amb 
obres d’uns vint-i-cinc artistes plàstics 
seleccionats a partir de la convocatòria 
pública, un mercat intercultural d’art 
i disseny, espectacles, cinema i tallers 
participatius.

Drap-Art va comptar, entre d’altres, 
amb la presència de Santiago 
Cirugeda, Pilar Cos, Rosa Pera, 
FICMAC, Shilpa Chavan, Txa-
lambé, Vicenzo Cartonutti “Il Reci-
clatore”, Karl Baterij, Don Simon i 
Telefunken, Filomena Menacho, Aviv 
Kruglanski, Jana Álvarez, Shilpa 
Chavan, Miss Lata, Angel Di Ste-
fano, Pierre Bastien, Pau Riba+De 
Mortimers, Xapes i Gominoles, Juan 
Matos Capote i Arquitectes Sense 
Fronteres.

Més informació: 
www.drapart.org

Dates Del 30 setembre al 5 d’octubre

Organització Associació Documentalista Tercer Ojo

En el marc de  l’Any Europeu del Diàleg Intercultural

Col·laboració CCCB

ENCONTRE HIPNOTIK

DOCÚPOLIS INTERCULTURAL
FESTIVAL INTERNACIONAL DOCUMENTAL DE BARCELONA

L’ALTERNATIVA
15È FESTIVAL DE CINEMA INDEPENDENT DE BARCELONA

DRAP ART
FESTIVAL INTERNACIONAL DE RECICLATGE ARTÍSTIC

Dates 13 i 14 de setembre 

Organització Sonarcam

Col·laboració  CCCB

Dates Del 16 al 21 de desembre

Organització Associació Drap-Art i CCCB

Dates Del 14 al 22 de novembre

Organització La Fàbrica de Cinema Alternatiu

Col·laboració CCCB
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ACTIVITATS CULTURALS ALTRES PROPOSTES

Dates Del 2 al 28 de desembre

Organització La Santa

Col·laboració  CCCB, Generalitat de Catalunya i Institut de Cultura de Barcelona

El Festival BAC! 08, amb noves 
refl exions al voltant de la moda, 
l’art, les tendències i la publicitat, es 
va obrir a creadors i teòrics dispo-
sats a buscar respostes, ruptures… 
o a obrir una bretxa per a la refl exió 
sobre les dimensions que prenen els 
fenòmens de la moda i el consum en 
la nostra societat. Fotògrafs, dissen-
yadors, artistes plàstics, videoartistes, 
il·lustradors, músics... conferències, 
tallers, desfi lades… van centrar els 
seus discursos en aquesta temàtica, 
tot defensant un art de conseqüències 
diàries, integrat amb la vida de manera 
utilitària. En l’actualitat, l’èxit se’ns 
presenta com l’única forma de vida per 
aconseguir aquella felicitat sota patrons 
de conducta conservadors i estrictes: 

ser els millors, tant se val com. Una 
manera de rebel·lar-se davant d’aquesta 
situació és proposar als artistes que 
disparin les seves bales contra aquest 
mur d’intolerància i fantasia irreal, 
qüestionant constantment els models 
establerts. Réveille-toi!

Artistes convidats en l’edició de 2008: 
Benjamin Kanarek, Cellina Von 
Manstein, Gori De Palma, Elivet 
Aguilar, Pierre Thomas Karkan, 
Carl Johan Paulin, Kristof Verschve-
ren, Daniella Rosell, Perou, Brigitte 
Niedermair, entre d’altres.

Més informació: 
http://www.bacfestival.com

La festa del llibre dels nens i les nenes 
va arribar de nou a la ciutat amb un 
munt d’activitats, tallers, personat-
ges de conte i sorpreses amagades en 
espais d’allò més literaris. 

Els valents es van poder endinsar 
en L’Espai de l’Aniràs dels llibres 
d’aventures, en el Jocs del Tornaràs 
i en el Laberint del Potser. La Casa 
del Núvol guardava els llibres dels 
secrets de la natura i la ciència i la 
Saladelesales era la suma de la Biblio-
teca dels Llibres Trobats, el programa 
de TV3 Una mà de contes i una llibre-
ria d’allò més singular.

Els grans del Món Llibre van gaudir 
d’un nou espai exclusiu per a majors 
de 9 anys i La Torre de Sant Jordi va 
tornar a convidar a llegir en veu alta. 
Fins i tot els més petitons van descobrir 
molts llibres en el seu Espai dels Sense 
Lletres i al Pati de les Mil Llengües, on 
es van escoltar i llegir contes en molts 
idiomes diferents en una festa que va 
celebrar les diferències.  

BAC ! 08 RÉVEILLE-TOI

MÓN LLIBRE

Dates 19 i 20 d’abril

Organització Institut de Cultura de Barcelona

ACTIVITATS CULTURALS ITINERARIS URBANS

Aquest programa regular d’itineraris està pensat per oferir 
una mirada crítica al voltant dels nous reptes que la ciutat 
de Barcelona ha d’assumir a l’actualitat: les transforma-
cions 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 per al 
públic en general que vam oferir durant el 2008 va ser:

L’itinerari plantejava 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 se va centrar en la construcció d’una xarxa de 
dipòsits subterranis, encarregats d’interceptar les aigües plu-
vials en moments de pluges torrencials. La visita es va dur a 
terme al dipòsit construït sota el Parc de Joan Miró.

Poblenou@22

Aquest recorregut mostrava, 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@. 

El Quadrat d’Or

Amb el punt de partida al CCCB, l’itinerari volia aprofundir 
en el marc econòmic i social que va fer possible l’Eixample, 
en tant que trama urbana, però també en el marc de la nova 
arquitectura modernista i la seva reconversió posterior de 
zona bàsicament residencial a centre comercial i de serveis.

El Raval. Territori d’arribada

Els canvis urbanístics que ha sofert el Raval durant els últims 
anys són molt evidents, però ha canviat en la mateixa mesura 
la funció social del barri en el conjunt de la ciutat? Aquest 
itinerari oferia, 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

Aquest itinerari permetia fer un recorregut històric que 
explicava l’evolució de la ciutat des del segle XV fi ns a 
l’actualitat: de la Barcelona artesana a la ciutat industrial, 
de la ciutat emmurallada fi ns al nou Eixample, de l’obertura 
de la Via Laietana fi ns a les reformes urbanístiques actuals. 

Besòs. Una segona oportunitat

Un recorregut que permetia 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...). 

BARCELONA, CIUTAT, CIUTATS

BAC!’08
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AUDIOVISUALS

Programa audiovisual estable dedicat al 
cinema experimental i al documental 
creatiu. Una pantalla necessària per a un 
cinema al marge dels dictats comercials i 
d’escassa o nul·la circulació pels circuïts 
habituals de distribució. Mirades útils per 
a un espectador curiós al marge de modes 
i gèneres convencionals. En l’era de la 
compressió digital, Xcèntric recupera la 
sala fosca i el format original per a una 
millor apreciació de les obres.

El projecte Xcèntric va més enllà de 
les projeccions, ja que és generador 
de continguts (programes, textos) 
i activitats en paral·lel relacionades 
amb la (in)formació (arxiu, itinerància, 
presentacions).

Cicles: “Curadors” (sobre el treball de 
preservar i mostrar el cinema), “El 
Testimoni” (un pont imaginari per 
cinematografi es al voltant del temps i dels 
autors), “Trencant el gel, cinema rus ‘De 
Profundis’” (rareses russes), “Cinema 
efímer” (pel·lícules industrials, científi -
ques i creades per a exposicions, que han 
sobreviscut a la seva fi nalitat per la seva 
vàlua artística.

Autors: Sarah Payton, Chris Teerink 
Lev Kuleshov, Khanzhonkov Studios, 
Bill Morrison, Jacques Richard, José 
Val del Omar, Eugeni Bonet, Santiago 
Álvarez, John Smith, Miranda Pennell, 
James Benning, José Luis Guerín, 
David Reznak, Peter Weiss, Claude 
Faraldo, René Allio, Nicolas Philibert, 
Patt O’Neill, Gerardo Malla, Carlos 
Rodríguez Sanz, Manuel Coronado, 
Brett Ingram, Storm de Hirsch, Jonas 
Mekas, Serguei Loznitsa, Charles 
Burnett, Andy Wharhol, Peter 
Whitehead, entre d’altres. 

Programadors habituals: Núria Aidelman, 
Núria Esquerra, Laida Lertxundi, 
Gonzalo de Lucas i Antoni Pinent.

Programadors convidats: Andreas Wutz, 
Carles Guerra, Maria Baker i Andrés 
Hispano.

Més informació: 
www.cccb.org/xcentric/homeg.htm

XCÈNTRIC. EL CINEMA DEL CCCB 

Organització CCCB

Dates Del 5 de maig al 9 de juny

Aquest any s’inaugura una nova branca 
d’activitat Xcèntic amb aquest seminari, 
una iniciativa per aprofundir en l’estudi 
del cinema experimental, d’avantguarda 
i d’autor.

Els continguts del curs es mostren com 
un recorregut transversal per tots aquells 
camins invisibles que ens ajudaran a 
conformar, a partir d’un diàleg obert 
amb l’alumnat, una geografi a més sòlida 
del terreny d’aquest cinema.

Ponents: Josetxo Cerdán, Esperanza 
Collado, Marcelo Expósito, Miguel 
Fernández Labayen, David Gerstein, 
Andrés Hispano, Carolina Lopez 
Caballero, Joan M. Minguet Batllori, 
Maria Morata. Direcció: Antoni Pinent

AULA XCÈNTRIC
REVISIONS DEL CINEMA EXPERIMENTAL

Organització  CCCB 

Dates  De gener a juny, dijous i diumenges tarda
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AUDIOVISUALS

Les obres de videocreació, aquelles que 
no sorgeixen per encàrrec, sinó per 
estímul propi de l’artista, són de difícil 
accés per al públic si no és a través de 
festivals, mostres i algunes galeries 
d’art. Aquesta programació pretén crear 
un espai i donar temps per a que es 
puguin conèixer aquests treballs d’autor. 
De la mateixa manera que penjaríem 
una pintura, pengem la pantalla, 
elevant-la a la categoria d’obra original. 
Un mes per contemplar obres audiovi-
suals d’autors amb interès per 
l’experimentació i la innovació amb 
nous llenguatges formals i temàtics. Els 

artistes d’aquest any: Emmanuelle 
Lippé i Bertil Dubach, Oriol Sánchez, 
Arturo Bastón, Jaime Pitarch, Nicolás 
Méndez, Virginia Garcia del Pino, 
Ruben Santiago, Ricardo Coral, Alba 
Sotorra, Benet Román i Arturo Fuentes.

Organització  CCCB

Dates  De gener a desembre

PANTALLA CCCB 
UN MES, UN ARTISTA

Organització  CCCB i Mostra Internacional de Film de Dones de Barcelona

Dates Juny

La creació audiovisual está cada cop 
més atenta a l’actualitat i reacciona 
ràpidament davant esdeveniments de 
forta transcendència social i humana. Es 
tracta de detectar, al llarg de l’any, tots 
aquells treballs produïts arrel del 
compromís i la solidaritat dels seus 
autors, intentant, també, afegir a la 
projecció la presència dels autors o 
persones directament implicades amb el 
tema. Seguint el fi l de les tensions 
globals i el factor humà aquest any es va 
estrenar el fi lm Passing the Rainbow / 
Mirades de Kabul, de Sandra Schäfer 
i Elfe Branderburger

Passing the Rainbow tracta els mètodes 
per subvertir les estrictes normes de 
gènere en la societat afganesa, tant pel 
que fa a l’actuació com a la realització 
cinematogràfi ca i a la vida quotidiana 
i política.

La companyia teatral d’una noia a 
Kabul, una professora que també és 
actriu, una policia que treballa de 
directora de pel·lícules d’acció com 
a segona feina, una activista de 
l’organització RAWA que aprova la 
separació radical de l’Estat i la religió,
 i la Malek, que per poder treballar viu 
com un noi: totes elles són les 
protagonistes.

Debat amb: Sandra Schäfer i Elfe 
Brandeburger (Berlín) juntament amb 
la cineasta Diana Saqeb (Kabul). 
Debaten les diferents maneres de 
representar aquesta lluita. Modera el 
debat Mònica Bernabé (Barcelona), 
periodista especialitzada en l’Afganistan 
i presidenta de l’Associació per als Drets 
Humans a l’Afganistan (ASDHA).

FORA DE PROGRAMA
PROGRAMACIÓ AUDIOVISUAL ESTABLE NO PREVISTA

ÍNDEX
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AUDIOVISUALES EN COL·LABORACIÓ AMB...

AUDIOVISUALS ESTRENES DOCUMENTALS (A l’auditori del CCCB espai per a l’estrena i la presentació de documentals d’autor.)

Autor De Ferran Vidal Vicens

Organitzen  CCCB, Associació Audiovisual Debitas, Fundació Quepo i AICEC-ADICAE

Dates Desembre

A través del seguiment de quatre famílies de diferent procedèn-
cia i nivell de renda, descobrim com el sobreendeutament afecta 
les seves vides. Com a contrapunt a aquests dramàtics testimo-
nis, especialistes de diferents àmbits (un economista, un 
sociòleg, un advocat, un jutge, un psicòleg i d’altres experts) 
analitzaran els factors que ens han portat a aquesta situació i 

aportaran la seva visió sobre les vies legals, polítiques i socials 
que són necessàries per abordar aquest greu problema que, en 
aquests moments, segons les dades confi rmades pel Consell 
General del Poder Judicial, indiquen, per exemple, que els 
embargaments d’habitatges en ferm efectuats l’any 2008 ja 
s’acosten als 100.000, xifra que es pot duplicar al llarg del 2009.

La Fàbrica de Cinema Alternatiu va posar en marxa aquest 
circuit de producció, promoció, distribució, exhibició, 
festivals, escoles, consulta i investigació, a partir de la creació 
d’una videoteca i de la Xarxa Barcelona. IFN reuneix 
representants d’empreses, col·lectius i plataformes de cinema 

independent d’arreu del món, i respon a la intenció de 
proporcionar un directori de contactes triats dins dels grups 
i professionals que es dediquen al cinema independent.

Platoniq impulsa aquest projecte de servidor públic dedicat a 
la retransmissió d’àudio per Internet (streaming). A més de 
recollir els arxius del festival Open Ràdio, amb què s’inicia el 
projecte, Open Server ofereix a Internet una plataforma de 
suport, producció i difusió radiofònica independent durant tot 
l’any. Té com a objectiu principal la divulgació del dret a la 
cultura lliure, una cultura que es posicioni per a la democratit-

zació dels mitjans de comunicació i la participació civil i que 
doni suport a les opcions alternatives als copyright que es 
desenvolupen actualment a Internet. Música de drets lliures, 
net cultura i audioactivisme.

Estrena a Barcelona de l’última obra d’Antoni Muntadas, On 
Translation: Miedo, amb la presència de l’autor, realitzada en el 
marc de la sèrie On Translation, iniciada el 1995. Més de 30 
obres centrades en el concepte de traducció que indaguen sobre 
qüestions lingüístiques, polítiques, econòmiques i culturals.

Produït pel   el Centro José Guerrero de la Diputació de Granada

Organitzen CCCB, OVNI i Hamaca

Dates 25 setembre

ENDEUTATS
SOBRE LA TERANYNA

INDEPENDENT FILM NETWORK (IFN) 
IFN.CCCB.ORG

OPEN SERVER
OPENSERVER.CCCB.ORG

ON TRANSLATION: MIEDO 
UN PROJECTE D’INTERVENCIÓ TELEVISIVA DE MUNTADAS

ÍNDEX
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ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ NOU HUMANISME

Dates   14 i 17 de gener; 4, 5, 6, 19, 20 i 22 de febrer

Organització   CCCB

Col·laboració   Memorial Democràtic, Púrpura Visual

Amb el suport de  El Periódico

El domini de la ideologia franquista durant quaranta anys de 
dictadura va acabar impregnant i condicionant la vida cultural 
de l’Estat espanyol. Mentre el procés polític de la Transició 
dotava el país de mecanismes democràtics, alguns estrats 
socials van viure encara molts anys immersos en l’herència del 
franquisme. Les activitats paral·leles a l’exposició homònima 
inaugurada a fi nals de 2007 van voler abordar la dimensió 
cultural de la Transició espanyola i posar de manifest els 
diferents ritmes que coexistien entre la institucionalització 
política, per una banda, i el canvi social, per l’altra.

14 de gener: Bucarest, la memòria perduda

Projecció del documental d’Albert Solé, en el qual l’autor, 
nascut a Romania, busca les seves arrels lligades a un doble 
exili. El seu pare, el polític Jordi Solé Tura, exministre i uns del 
set pares de la Constitució Espanyola, obligat a marxar 
d’Espanya als 60 per la seva militància antifranquista, ha 
començat un nou exili interior, però aquest cop sense retorn: la 
pèrdua de la memòria. L’autor viatja d’un exili a un altre 
intentant recompondre la seva pròpia memòria a través de la 
de la seva família i la d’un país.

Participants: Pasqual Maragall, José Montilla, Júlia Otero, Joan 
Saura i Albert Solé.

17 de gener: La Transició política

Destacats protagonistes polítics de la Transició van parlar del 
canvi de règim i dels delicats equilibris polítics i socials que van 
garantir la instauració pacífi ca del sistema constitucional 
de 1978, i van oferir un balanç retrospectiu del llegat de la 
transició a la democràcia actual.  

Participants: Santiago Carrillo, Celestino Corbacho, Josep 
Ramoneda i Miquel Roca.

4, 5 i 6 de febrer: Mural REP

Coincidint amb l’activitat anterior, el dibuixant argentí REP va 
realitzar un mural al vestíbul del CCCB. L’artista va plantejar 
l’acció com un diàleg entre ell, la seva obra i el públic, que el va 
poder acompanyar en el moment de la creació. Un mural fet 

amb la intenció de plasmar què representa una transició social 
després d’anys de dictadura i que vol convidar el públic a 
continuar pensant en el tema.

6 de febrer: L’humor com a arma política

En règims dictatorials, l’humor acostuma a convertir-se en una 
via de dissidència i d’oxigenació de les aspiracions democràti-
ques de la societat civil. Els humoristes Toni Batllori i Forges 
van dialogar amb el dibuixant REP sobre el tema, prenent com 
a punt de partida els casos espanyol i argentí i refl exionant, 
també, sobre el seu rol de crítica en democràcia. 

Participants: Jaume Badia, Toni Batllori, Forges i REP.

19 i 20 de febrer: Sobre la tortura

La tortura ha estat un dels temes clau de la violència d’estat 
durant el Franquisme i la Transició. Absent en la recerca 
històrica, tan sols ha aconseguit situar-se en intersticis del debat 
social després d’un procés difícil de reconeixement de la seva 
pràctica. I amb unes conseqüències que afecten la societat i els 
individus que l’han soferta, però també les polítiques públiques 
de reparació i memòria. Confrontar el cas espanyol amb les 
experiències xilena i argentina ha contribuït a enriquir aquest 
debat que és encara al seu inici malgrat la importància que la 
tortura ha tingut en la història contemporània del nostre país.

Participants: Pilar Calveiro, Elizabeth Lira, Anna Miñarro, 
Magda Oranich, Isabel Piper, Manuel Risques i Ricard Vinyes.

22 de febrer: Preguntes sense resposta de la Transició

La Transició, un temps en què tot era possible i que arribà a 
forjar cosmovisions múltiples d’experiències individuals 
i col·lectives, obliga a interrogar els relats, habitualment 
simplifi cadors, que ens ha llegat. Una selecció de les preguntes 
formulades pels visitants de l’exposició van provar de ser 
respostes pels participants d’aquesta taula rodona. 

Participants: Jordi Borja, Mercè García Aran, Antoni Marí 
i Pere Ysàs.

EN TRANSICIÓ 
ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ NOU HUMANISME

Dates Cada dilluns del 21 de gener al 10 de març

Organització CCCB i Fundació Collserola

Al llarg de les darreres dècades, han 
entrat en crisi els referents religiosos, 
ideològics, familiars i laborals que 
tradicionalment havien sustentat la vida 
humana. Aquestes transformacions, que 
inicialment es presentaven com una 
oportunitat perquè l’individu fos més 
lliure, han obert noves incògnites i, 
paradoxalment, han generat més 
incerteses respecte al futur. Al mateix 
temps, noves investigacions científi ques 
posen en qüestió els discursos que 
donaven per descomptades la diferència 
i superioritat dels humans en relació 
amb la resta d’éssers vius. La permanèn-
cia de la violència i la vulneració 
constant dels drets humans incentiven 
una visió de la nostra societat que 
s’allunya de l’ideal humanista. A l’inici 

del segle XXI, ens trobem, més que mai, 
amb la necessitat de repensar els trets 
que ens defi neixen com a persones. 

Amb La condició humana, el CCCB 
i la Fundació Collserola han volgut 
fomentar un debat sobre com l’individu 
pot realitzar satisfactòriament la seva 
llibertat en el món contemporani, 
seguint la refl exió iniciada amb els 
cicles Passions (2005), Vida (2006) 
i Sentit (2007). 

Participants: Judith Butler, Remo 
Bodei, Terry Eagleton, Ivan Klíma, 
Jordi Llovet, Chantal Maillard, Michela 
Marzano i Enrique Vila-Matas.

Taula rodona amb alguns dels 
col·laboradors del llibre Política 
y (po)ética de las imágenes de guerra 
(Paidós, 2007), en la qual es va debatre 
sobre el paper de la representació de les 
guerres en la confi guració de la memòria 
històrica i la identitat col·lectiva de les 
societats. També es va analitzar la nostra 
visió dels confl ictes i la violència del 
present, atenent especialment les 
imatges de guerra en l’art, el cinema, 
la indústria de l’entreteniment i els 
mitjans de comunicació.

Participants: Rafael Argullol, Miquel 
Berga, Andrés Hispano, Antonio Mone-
gal, Gervasio Sánchez i Francesc 
Torres.

Data  15 de febrer 

Direcció  Antonio Monegal, professor de Literatura Comparada a la Universitat Pompeu Fabra i professor visitant a la Universitat de Princeton

Organització  CCCB, Institut d’Humanitats de Barcelona i Editorial Paidós

LA CONDICIÓ HUMANA

POLÍTICA I (PO)ÈTICA DE LES IMATGES DE GUERRA
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ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ NOU HUMANISME

Dates  6 i 7 de març

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

Organització  CCCB i Institut Internacional de Cultura de Cracòvia

Després del desmantellament del bloc 
soviètic, el comunisme no ha desapare-
gut, sinó que ha adquirit diversos 
aspectes i matisos, segons les circums-
tàncies històriques, geogràfi ques 
i polítiques de cadascun dels països 
que l’han viscut. 

En el marc de la col·laboració estable 
que el CCCB manté amb el Centre 
Internacional de Cultura de Cracòvia, 
aquestes jornades van analitzar el llegat 
del comunisme i les seves mutacions 
arreu del món gairebé vint anys després 
de la caiguda del mur de Berlín. En el 
debat es va abordar el pes de l’ideari 
i les pràctiques comunistes en la vida 
política, social i cultural de països que 
el van viure directament o indirecta-

ment, o que encara el viuen: l’antic 
bloc soviètic, la Xina, Cuba i aquelles 
regions d’Europa Occidental i 
d’Amèrica Llatina que, sense haver 
viscut sota règims comunistes, n’han 
rebut una infl uència considerable.

Participants: Harriet Evans, Emilio 
de Ipola, Iván de la Nuez, Stanislaw 
Obirek, Manel Ollé, Teodoro Petkoff, 
Jacek Purchla, Jorge Semprún, Bashkim 
Shehu i Magdalena Vasaryova.

El confl icte del Darfur ha provocat una 
gran diversitat d’interpretacions. És un 
genocidi? És neteja ètnica? Es tracta 
simplement del primer confl icte ocasio-
nat per l’escassetat d’aigua provocada 
arran de l’escalfament global? Quines 
solucions hi ha? L’objectiu d’aquest 
seminari era reunir un grup de per-
sones molt qualifi cades per analitzar, 
més enllà dels titulars, el context i les 
causes del confl icte, i valorar què es 
pot fer per reparar-ne els danys. 

En paral·lel a l’exposició Vides 
minades. 10 anys després, aquest 
debat formava part de la preocupació 
permanent del CCCB per entendre el 
fenomen de la guerra, que es va iniciar 

amb l’exposició En guerra (2004). La 
trobada s’emmarcava també dins el 
programa Geografi a de les crisis obli-
dades, que es va iniciar l’any 2007 amb 
els debats sobre Somàlia i Txetxènia 
i que té per objectiu rescatar de l’oblit 
drames humans que afecten milers 
de persones arreu del món.

Participants: Munzoul Assal, Jean-
Hervé Bradol, Mansour Khalid, Jamal 
Mahjoub, Mahmoud Mamdani i Rafael 
Vila Sanjuan.

Dates  14, 15 i 16 abril 

Direcció  Jamal Mahjoub, escriptor d’origen sudanès

Organització  CCCB 

LES METAMORFOSIS DEL COMUNISME 

DARFUR: CONFLICTE I INTERESSOS

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ NOU HUMANISME

Data  26 de maig 

Organització  CCCB

Col·laboració Universitat Internacional Menéndez Pelayo de València, Katz editores i El País 

En el marc de  l’Any Europeu del Diàleg Intercultural

Conferència de Kwame Anthony 
Appiah, catedràtic de Filosofi a de la 
Universitat de Princeton i autor, entre 
d’altres, de Cosmopolitismo. La ética 
en un mundo de extraños i La ética de 
la identidad (ambdues a Katz, 2007). 
Autor de renom internacional, Appiah 
va refl exionar sobre el cosmopolitisme 
com a ideal i aventura que ens ha de 
permetre desenvolupar l’hàbit de la 
coexistència en un món de diferents: 
la conversa en el seu sentit més antic, 
la convivència, l’associació. 

Tenyida d’estereotips, pors i lluites 
de poder, la relació entre l’Iran i el 
món occidental és tan complexa com 
important per la seva centralitat en 
l’estabilitat regional i en l’ordre geopo-
lític mundial. L’arribada al poder de 
l’aiatol·là Khomeini el 1979 va marcar 
una fi ta en el món islàmic i va signi-
fi car alhora l’inici d’un llarg refreda-
ment en què Occident, i especialment 
Washington, no ha sabut si tractar el 
règim de Teheran com un actor polític 
racional o com una tirania diabòlica. 
D’altra banda, el rebrot del radicalisme 
polític a l’Iran ha provocat una reacció 
que s’ha estès com una ona expansiva 
des del Líban fi ns a l’Afganistan. 
L’Iran ha defi nit i mobilitzat un movi-
ment xiïta transnacional, assetja Israel 
i dóna suport a l’esquerra radical a 

l’Amèrica Llatina, mentre el seu pro-
grama nuclear, fi ns i tot si és pacífi c, 
s’ha convertit en l’orgull nacional.

Diversos especialistes es van citar al 
CCCB per intentar fer sortir a la llum 
l’origen dels malentesos entre l’Iran i 
Occident i plantejar les possibilitats que 
té la diplomàcia de reconduir les tensions 
i establir relacions més fl uides. També 
s’hi van projectar les pel·lícules Iran: 
A Revolution Betrayed, d’Ahsan Adib 
(1984), i Gilaneh, de Mohsen Abdolva-
hab i Rakhshan Bani Etemad (2005).

Participants: Mariano Aguirre, Ali 
Ansari, Haleh Afshar, Fred Halliday, 
Rosemary Hollis, Baqer Moin, Johan-
nes Reissner i Luciano Zaccara.

CONFERÈNCIA DE KWAME ANTHONY APPIAH:
COSMPOLITISME. L’ÈTICA EN UN MÓN D’ESTRANYS

ELS ENIGMES DE L’IRAN

Dates  30 de juny (projeccions) i 1 de juliol (debat)

Direcció  Fred Halliday, professor de recerca ICREA a l’IBEI 

Organització  FRIDE i CCCB

Col·laboració El País
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Data  29 de setembre

Organització  CCCB

El colonialisme espanyol a l’Àfrica 
negra és un dels episodis més ignorats 
i silenciats de la història recent 
d’Espanya. Guinea Equatorial, antiga 
colònia espanyola, va accedir a la 
independència ara fa més de quaranta 
anys, el 12 d’octubre del 1968. Els 
turbulents anys posteriors van conduir 
a la dictadura de Francisco Macías, 
seguida pel règim actual dirigit pel seu 
nebot, Teodoro Obiang, màxim benefi -
ciari de la indústria petrolera. Mentre les 
institucions de defensa dels drets humans 
denuncien la dictadura d’Obiang, les 
democràcies occidentals hi fan la vista 
grossa per tal d’accedir a les immenses 
reserves petroleres del país. 

Amb aquesta jornada, que incloïa la 
projecció de l’audiovisual de Xavier 
Montanyà Memòria negra i el debat 
posterior, el CCCB va voler contribuir 
a l’anàlisi de l’herència del colonia-
lisme espanyol, en la línia de la refl exió 
oberta per països com França, Bèlgica 
i el Regne Unit sobre el seu passat recent. 

Participants: Xavier Montanyà, Gustau 
Nerín i José Luis Nvumba.

La transformació de la societat 
de masses i del règim de visibilitat 
de la societat moderna occidental ha 
suposat una transformació radical 
de l’experiència que tenim actualment 
de l’anonimat. En una societat 
dominada per la lògica identifi cadora 
del control, per una banda, i per la 
lògica diferenciadora del multicultura-
lisme, per una altra, ser anònim ja no és 
només ser víctima de la uniformització 
i de la pèrdua del rostre. “Aprendre 
l’anonimat” esdevé, en moltes 
ocasions, un camí de resistència tant 
individual com col·lectiva. Les últimes 
grans mobilitzacions ciutadanes ho 
demostren: ja sigui el “No a la guerra” 
com el 13-M, com les manifestacions 

per un habitatge digne, entre d’altres, 
han pres la seva força de l’anonimat 
de les seves convocatòries. El seu èxit 
prové del fet que han estat autoconvo-
catòries d’un nosaltres anònim que es 
resisteix a deixar-se posar un nom i a 
ser identifi cable en el tauler de joc 
de la política actual. 

Participants: Marc Augé, Érik Borde-
leau, Amador Fernández-Savater, 
Wenceslao Galán, Marina Garcés, 
Carles Guerra, Santiago López Petit 
i Leónidas Martín.

Dates  2, 3 i 4 de desembre

Direcció  Marina Garcés, professora de Filosofi a de la Universitat de Saragossa i de la UOC

Organització  CCCB, amb la col·laboració d’Espai en Blanc

GUINEA EQUATORIAL, MEMÒRIA NEGRA

L’ANONIMAT

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

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ CIUTAT I ESPAI PÚBLIC

Dates   15 de desembre

Organització   CCCB

Amb el suport de  El País

Des de fa dècades, el Tibet protago-
nitza un complex confl icte nacional 
i cultural amb el govern de la Xina. 
Amb una identitat pròpia, el Tibet és 
una regió de gran extensió i poca 
densitat de població, on els tibetans ja 
comencen a ser minoria. Desconegut 
i alhora polititzat, el Tibet avui posa 
de manifest algunes de les esquerdes 
del gran poder de la Xina, en un 
confl icte de molts matisos que remet 
a grans dilemes de caràcter universal. 

En paral·lel a l’exposició A la ciutat 
xinesa. Mirades sobre les transforma-
cions d’un imperi, Isabel Hilton, 
reputada escriptora i periodista experta 
en la Xina, va oferir una anàlisi de la 
situació actual del Tibet.

El concepte de Post-it City va ser 
encunyat per Giovanni La Varra 
(“Post-it city: the other european 
Public Spaces”, Mutations, 2001) 
per designar diferents ocupacions tem-
porals de l’espai públic. En paral·lel a 
l’exposició Post-it. Ciutats ocasionals, 
que recollia exemples d’aquestes nous 
usos temporals, es va realitzar un cicle 
de trobades que donava a conèixer 
de prop alguns projectes relacionats 
amb l’exposició, a fi  de contribuir a 
la refl exió sobre la condició de l’espai 
públic contemporani. 

Participants: Pablo Brugnoli, Julian 
D’Angiliollo, Joseph Grima, Carmella 
Jacoby Volk, Franco la Cecla, Gio-
vanni La Varra, Daniele Pario Perra, 
Martí Peran, Stefano Romano i Marina 
Zuccón.

Dates  13 de març, 8, 22 i 29 d’abril

Organització  CCCB

En el marc de  l’Any Europeu del Diàleg Intercultural

CONFERÈNCIA D’ISABEL HILTON: 
ELS DILEMES DEL TIBET

POST-IT. CIUTATS OCASIONALS 
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ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ CIUTAT I ESPAI PÚBLIC

Dates  5 i 6 de maig

Direcció  Fred Halliday, professor de recerca ICREA a l’IBEI

Organització  CCCB

Col·laboració  El País i Libros del Asteroide

En el marc de la sèrie de debats sobre 
ciutats del Pròxim Orient, el CCCB va 
dedicar una sessió a Tel Aviv, una de 
les poques ciutats, juntament amb La 
Valletta i Tirana, que s’han fundat a les 
ribes del Mediterrani des de la caiguda 
de l’Imperi romà. Creada el 1909 al 
costat del port àrab de Jaffa, el més antic 
del món, actualment té més de quatre-
cents mil habitants.

L’arquitectura de Tel Aviv refl ecteix les 
diferents capes del seu desenvolupament 
històric: l’estil “oriental” del primer 
terç del segle XX, similar al que podem 
veure al Caire, Beirut, Istanbul o Baku, 
va ser seguit, a la dècada dels trenta, per 
la construcció de fi ns a cinc mil edifi cis 
Bauhaus, que li van donar el nom de 
“ciutat blanca”. Més recentment, noves 
urbanitzacions vinculades a la vida 
comercial i a la indústria d’alta tecnolo-
gia han modifi cat el perfi l del seu front 
marítim. Tel Aviv és avui dia el centre 

cultural i artístic de l’Israel secular, amb 
una heterogeneïtat cultural creixent pels 
importants fl uxos d’immigració i una 
intensa vida artística, literària i musical 
que contrasta amb el conservadorisme 
religiós de la veïna Jerusalem. Tanma-
teix, amb el fracàs permanent a l’hora 
de trobar una solució estable i justa al 
confl icte entre palestins i israelians, la 
proximitat de Jaffa és un recordatori 
constant de les altres històries, identitats 
i possibles futurs d’aquesta terra. 

En el marc del debat es van projectar 
les pel·lícules Territory I (White Lies) 
de Marine Hugonnier (2005), Là-bas de 
Chantal Akerman (2006) i Alila d’Amos 
Gitai (2003).

Participants: Yoram Kaniuk i Sharon 
Rotbard.

La intensa transformació urbana 
de Barcelona generada arran dels Jocs 
Olímpics de 1992 ha suposat el 
reconeixement de la ciutat a escala 
global com a model de desenvolupa-
ment urbà i cohesió social. Als darrers 
anys, però, la nova realitat està fent tron-
tollar alguns elements d’aquest model. 
Amb motiu de la publicació del llibre 
La metaciudad: Barcelona. Transforma-
ción de una metrópolis (Anthropos, 2008), 
el CCCB va dedicar aquest debat a 
analitzar alguns dels principals reptes 
espacials, culturals i socials que 
experimenta la Barcelona d’avui. 

Participants: Mikel Aramburu, Núria 
Benach, Leonardo Cavalcanti, Monica 
Degen, Juli Esteban, Marisol García, 
Emili Garcia, Ricard Gomà, Jordi Martí, 
Francesc Muñoz, Rosa Mur, Arturo 
Rodríguez Morató i Carlota Solé.

Dates  15 de maig

Direcció  Marisol Garcia, professora de Sociologia Urbana a la Universitat de Barcelona, i Monica Degen, professora 
 de Sociologia Cultural a la Universitat de Brunel, Londres

Organització  CCCB

Col·laboració  El País, Anthropos Editorial

TEL AVIV, L’ÚLTIMA CIUTAT MEDITERRÀNIA

BARCELONA, METACIUTAT  

Dates  18 i 19 de maig

Organització  CCCB

Col·laboració  Tusquets Editores, El País i Heer Productions

En el marc de  L’Any Europeu del Diàleg Intercultural

Amb aquest debat sobre Lahore, el CCCB va iniciar el cicle 
Orígens, que té com a protagonistes les ciutats que són 
punts d’irradiació cultural en els països d’origen dels grups 
de població immigrant que actualment viuen a Barcelona. 
L’objectiu d’aquest debat és fer conèixer els referents cul-
turals urbans més destacats d’aquests països, per tal de contri-
buir a establir ponts entre les respectives ciutats.

Lahore és la capital cultural i la segona ciutat més poblada 
del Pakistan, amb deu milions d’habitants. Amb un dels 
llegats arquitectònics més importants del subcontinent indi, 
gràcies a l’empremta que hi va deixar l’imperi Mogol (1526-
1857), la ciutat veu actualment el sorgiment d’iniciatives 
cíviques i artístiques que cerquen vies per combinar la 
modernització ineludible amb la conservació del seu patri-
moni històric. Al mateix temps, Lahore ha de fer front a una 
immigració rural massiva que desafi a les seves infraestruc-
tures i a una situació política altament inestable que afecta 
directament, i de vegades fa inviable, la vida quotidiana 
dels seus habitants. 

Finalment, la complexitat històrica d’aquesta regió, amb una 
heterogeneïtat religiosa i cultural que va fer detonar confl ictes 
turbulents durant el segle XX, és una bona excusa per 
refl exionar sobre com volem que sigui, a casa nostra, 
la convivència amb l’altre.

En el marc del debat es van projectar les pel·lícules The Rock 
Star and the Mullahs de Ruhi Hamid (Regne Unit, 2003), 
Basant. La guerra dels estels d’Andrés Antebi, José González 
Morandi, Pablo González i Eva Serrats (Espanya, 2007) i In 
Flesh and Spirit de Maheen Zia (Pakistan, 2006).

Participants: Mohsin Hamid, Jordi Puntí i Rashed Rahman.

ORÍGENS: LAHORE
ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ CIUTAT I ESPAI PÚBLIC
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ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ CIUTAT I ESPAI PÚBLIC

Dates  2 i 3 d’octubre

Direcció  CCCB i Stephen Graham, catedràtic de Geografi a Humana, Universitat de Durham, i Louise Amoore, professora adjunta de Geografi a 
Política, Universitat de Durham

Organització  CCCB

Col·laboració El País

La lluita contra el terrorisme interna-
cional ha fet que qualsevol persona que 
faci ús de l’espai públic en una ciutat 
occidental sigui considerada un objectiu 
potencial dels mecanismes de control 
que vetllen per protegir-nos. La ciutat 
de la seguretat posterior a l’11S posa en 
el punt de mira tant l’arquitectura com 
els moviments de les persones a l’espai 
urbà. Com hem de repensar l’espai urbà 
a la llum d’aquestes pràctiques que tan 
habitualment veiem com a amenaces 
per a la nostra privacitat? En què es 
converteix aquest espai públic quan els 
tradicionals drets democràtics de reunió 
i de protesta són considerats perillosos 
en determinades “zones de seguretat”, 
o quan l’anonimat del carrer es difumina 
per la proliferació de les tecnologies de 
la videovigilància? Com hi responen els 
ciutadans i els moviments artístics 
i socials? Quines són les noves formes 
de dissensió i transgressió a l’espai 
públic urbà? 

Amb l’objectiu de respondre aquestes 
qüestions, el CCCB va reunir un grup 
d’experts per participar en un debat 
dirigit pels geògrafs britànics Stephen 
Graham i Louise Amoore. Aquesta tro-
bada s’emmarcava en la línia de refl exió 
permanent del CCCB sobre la intersec-
ció entre espai urbà i sobirania, iniciada 
amb els debats Traumes urbans (2004), 
Arxipèlag d’excepcions (2005) 
i Arquitectures de la por (2007).

Participants: Louise Amoore, Judit 
Carrera, Deborah Cowen, Dana Cuff, 
Volker Eick, Marina Garcés, Stephen 
Graham, Alexandra Hall, Andrés His-
pano, Ana López Sala, Antonio Monegal, 
Francesc Muñoz, Deborah Natsios, 
Marcos Ramírez, Josep Ramoneda, Iñaki 
Rivera Beiras, Pere Saborit, Toni Serra, 
Meghan Trainor i Gijs van Oenen.

Amb una població superior a la 
cinquena part de la humanitat i una 
extensió equivalent a Europa, la Xina 
actual experimenta un procés de canvis 
profunds i accelerats que no tan sols 
incideixen en el seu paisatge urbà, sinó 
que també afecten diferents esferes de 
l’economia, la política, la societat, la 
comunicació i la cultura. 

En paral·lel a l’exposició A la ciutat 
xinesa. Mirades sobre les transforma-

cions d’un imperi, aquest cicle volia 
aproximar-se des de perspectives 
complementàries a la complexitat d’un 
procés tan ple de contrastos i de para-
doxes com el de la Xina actual.

Participants: Javier Castañeda, Frédéric 
Edelmann, Manel Ollé, Alfredo Pastor, 
Carles Prado i Harry Wu.

Dates   6, 13, 20 i 27 de novembre

Organització   CCCB

Amb el suport de  El País

L’ESPAI PÚBLIC EN EL PUNT DE MIRA. ART I TEC-
NOLOGIA A LA CIUTAT DE LA SEGURETAT

LA XINA
MIRADES SOBRE LA TRANSFORMACIÓ D’UN IMPERI

Data  13 de juny

Organització  CCCB en col·laboració amb The Architecture Foundation, l’Architektur Zentrum Wien, la Cité de l’Architecture et du Patrimonine, 
el Nederlands Architectuurinstituut i el Museum of Finnish Architecture

Patrocina  COPCISA

El Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà va arribar al 2008 
a la seva cinquena convocatòria. Aquest guardó, creat arran 
de l’exposició La reconquesta d’Europa (1999), té per 
objectiu reconèixer i promoure el caràcter públic dels espais 
urbans, així com la seva capacitat d’integració social. Incor-
porant les ambigüitats inherents a la noció d’espai públic, 
aquest és l’únic premi d’arquitectura d’abast europeu 
destinat a identifi car i a incentivar un espai essencialment 
públic (obert i d’accés universal) i urbà. El Premi es distin-
geix d’aquesta manera d’altres iniciatives centrades en la 
fi gura de l’arquitecte o l’edifi ci i dels guardons de paisat-
gisme, per posar l’accent en el caràcter relacional i cívic 
de l’espai típicament urbà. 

El Premi és avui una iniciativa conjunta del CCCB, 
The Architecture Foundation (Londres), l’Architektur Zen-
trum Wien (Viena), la Cité de l’Architecture et du Patrimo-
nine (París), el Nederlands Architectuurinstituut (Rotterdam) 
i el Museum of Finnish Architecture (Hèlsinki). Aquesta con-
solidació institucional ha permès ampliar el radi d’infl uència 
d’una iniciativa que l’any 2008 va rebre 174 projectes de 132 
ciutats europees. El Premi és, doncs, un termòmetre excep-
cional de les principals pulsions de l’urbanisme europeu. 
Tots els projectes presentats a les cinc convocatòries estan 
recollits a l’arxiu digital http://urban.cccb.org, on també hi 
ha una selecció de les principals conferències de temàtica 
urbana celebrades al CCCB. 

El jurat de la 5è edició del Premi va estar integrat per 
Manuel de Solà Morales, president (en representació del 
CCCB); Severi Blomstedt, director del Museu Finlandès 
d’Arquitectura; Ole Bouman, director del Nederlands 
Architectuurinstituut; Rowan Moore, director de The Archi-
tecture Foundation; Francis Rambert, director de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine; i Dietmar Steiner, director 
de l’Architektur Zentrum Wien. El secretari d’aquesta edició 
ha estat Carles Crosas.

El Primer Premi de la convocatòria de 2008 va ser atorgat 
al projecte Barking Town Square (Londres). També es van 
lliurar tres mencions especials als projectes Centrum.odorf 
(Innsbruck), Other People’s Photographs (Folkestone, Regne 
Unit) i Torre del Homenaje (Huéscar, Granada). 

L’acte de lliurament del Premi va comptar amb la presència 
del president i del secretari del jurat i dels autors dels projec-
tes premiats, i va concloure amb la conferència Europa, una 
civilització urbana, pronunciada per Peter Hall, professor 
emèrit de la University College de Londres i autor de l’obra 
de referència Cities in civilization: culture, innovation and 
urban order (1999). 

5è PREMI EUROPEU DE L’ESPAI PÚBLIC URBÀ
ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ CIUTAT I ESPAI PÚBLIC
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ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB…

El CCCB va acollir el cicle de conferències Paisatges per 
emportar, ofert pel màster en Intervenció i Gestió del Paisatge 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Diversos especialistes 
van proposar una mirada comuna sobre les actuals perspectives 
que la intervenció i la gestió del paisatge es plantegen davant 
d’un territori en contínua transformació. 

Participants: José Ballesteros, Daniela Colafranceschi, 
Gerald Domon, Teresa Galí-Izard, Josefi na Gómez Mendoza, 
Juan José Lahuerta, Rafael Mata, Oriol Nel·lo i Carme Pinós.

Amb presència de l’autor, el CCCB va acollir la presentació 
de l’última novel·la de l’escriptor mexicà Elmer Mendoza, 
Balas de plata (Tusquets, 2008), guanyadora del III Premi 
Tusquets Editores de Novel·la. Mendoza està considerat com 
el primer narrador que recull amb encert l’efecte de la cultura 
del narcotràfi c al seu país.

Dates  13 de març

Organització  Editorial Tusquets

Dates  8 de maig

Organització  Editorial Paidós

El CCCB va acollir la presentació del llibre de Loretta 
Napoleoni Economía canalla. La nueva realidad del capita-
lismo (Paidós, 2008), un assaig descarnat sobre els proble-
mes econòmics del món actual, que va ser comentat per la 
mateixa autora.

Dates  Del 22 de febrer al 25 d’abril

Organització  UAB

Col·laboarció  Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política    
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i el CCCB

CICLE DE CONFERÈNCIES 
PAISATGES PER EMPORTAR 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE BALAS DE PLATA 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ECONOMÍA CANALLA 
LA NUEVA REALIDAD DEL CAPITALISMO

Dates   10 i 11 de novembre

Direcció   Fred Halliday, professor de recerca ICREA a l’IBEI

Organització   CCCB

Amb el suport de  El País

Col·laboració  Edicions de 1984

Amb dotze milions d’habitants, el Caire és la ciutat més gran 
del món àrab i del Mediterrani. Va ser l’emplaçament de les 
piràmides faraòniques i de les mesquites i ciutadelles del món 
islàmic medieval i, a mitjan segle XIX, es va convertir, amb 
l’obertura del canal de Suez, en una capital cosmopolita amb 
habitants provinents de tot el Mediterrani. Tal com il·lustren 
les novel·les del gran escriptor Naguib Mahfuz, al Caire els 
corrents culturals de caràcter regional s’entrecreuen des de fa 
temps amb d’altres d’abast universal. Tanmateix, des de la 
revolució egípcia de 1952, s’ha convertit en el centre de 
poder més important del nacionalisme àrab i en el lloc des 
d’on exerceixen la seva infl uència els dirigents militars que 
continuen controlant el seu destí.

En aquest nou debat de la sèrie sobre ciutats del Pròxim 
Orient, es va voler examinar el llegat històric i arquitectònic 
del Caire, així com les visions dels seus escriptors i artistes 
sobre el lloc de la ciutat a l’Egipte i al món àrab actuals.

En el marc del debat es van projectat les pel·lícules Principio 
y fi n de Salah Abu Saif (Egipte, 1960) i Ensalada mixta de 
Nadia Kamel (Egipte-França, 2007).

Participants: Alaa Al Aswani, Khaled Fahmi, Sabri Hafez 
i Nadia Kamel.

EL CAIRE, MEGALÒPOLI AL NIL
ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ CIUTAT I ESPAI PÚBLIC

Debat organitzat amb motiu de la presentació del llibre de 
Simona Forti Los espectros contemporáneos del totalita-
rismo (Herder, 2008). 

Participants: Fina Birulés, Antonio Campillo, Manuel Cruz 
i Simona Forti.

Dates  13 de maig

Organització  Herder Editorial, Seminari de Filosofi a i Gènere de la UB, amb la col·laboració del CCCB

LES NOVES FORMES DEL TOTALITARISME
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ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB… ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB…

El CCCB va acollir algunes sessions del 10è Col·loqui 
Internacional de Geocrítica, que es va celebrar del 26 al 30 
de maig a la Facultat de Geografi a i Història de la UB. La 
reunió va abordar de manera àmplia alguns dels principals 
canvis que s’han produït en l’àmbit de la geografi a, les cièn-
cies socials i el món al llarg dels darrers deu anys.

Més informació: 
http://www.ub.es/geocrit/menu.htm

Jornades d’estudi sobre dels processos contemporanis en què 
estan immersos els grups indígenes i afroamericans en el 
context dels estats llatinoamericans de les gran àrees 
del Carib i la Costa Atlàntica, Mesomèrica, Terres Baixes 
i Andes Centrals. 

El CCCB va acollir la reunió anual del projecte europeu 
CHALLENGE – Liberty & Security, dirigit per Didier Bigo, 
professor a l’Institut d’Études Politiques de París i al King’s 
College de Londres. El projecte agrupa diversos centres 
de recerca i universitats europees que treballen en l’àmbit 
de la immigració i les polítiques de seguretat. La reunió, 
coordinada per l’Observatori del Dret Penal i els Drets 
Humans de la UB, va portar un destacat grup d’experts en 
aquesta àrea per discutir i refl exionar sobre l’obsessió per la 
seguretat i les polítiques migratòries a la Unió Europea, la 
reclusió d’immigrants i els dèfi cits de l’estat de dret, i les 
ciutadanies negades. 

Més informació: 
http://www.libertysecurity.org/

Un postgrau de la UPC, per a llicenciats en art, humanitats, 
ciències socials o arquitectura liderat per fi lòsofs, antro-
pòlegs, crítics d’art i artistes, urbanistes i arquitectes per 
refl exionar sobre les noves realitats emergents al voltant 
de les grans metròpolis. En l’edició de 2008, va comptar 
amb la presència com a professors de Martí Peran, Santiago 
Cirugeda, Gonçalo Furtado, Reinhold Martin, Antoni Munta-
das i Ole Bouman.

Acte amb motiu de la concessió del XXè Premi Internacional 
Catalunya a l’escriptora i política Aung San Suu Kyi i a la 
metgessa Cynthia Maung.

Participants: Cynthia Maung, Dolors Oller, Zoya Phan, 
Xavier Rubert de Ventós, Raffaella Salierno, Mae Sot 
i Maran Turner.

Dates     29 i 30 de maig

Direcció i organització  Observatori del Dret Penal i els Drets Humans de la UB

Col·laboració     Projecte CHALLENGE fi nançat pel XI Programa Marc de la Comissió Europea

Dates  Primavera-estiu

Data  12 de novembre

Organització  PEN Català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Dates  Del 26 al 30 maig

Direcció  Horacio Capel, Catedràtic de Geografi a humana de la UB

Organització  UB

Dates  26, 27 i 28 de novembre

Organització  Grup d’Estudis sobre Cultures Indígenes i Afroamericanes (CINAF), Departament d’Antropologia Cultural i Història d’Amèrica 
i Àfrica de la UB

10è COL·LOQUI INTERNACIONAL DE GEOCRÍTICA

CIUTADANIA I IDENTITAT: 
CULTURES INDÍGENES I AFROAMERICANES

CONTROLLING MIGRATIONS

LLIURES DE POR

Presentació del llibre del geògraf Francesc Muñoz Urbanaliza-
ción: paisajes comunes, lugares globales (Gustavo Gili, 2008).

Participants: Iñaki Ábalos, Manuel de Solà Morales 
i Francesc Muñoz.

Dates  25 de novembre

Organització  CCCB amb la col·laboració de l’Observatori de la Urbanització de la UAB i l’Editorial Gustavo Gili

L’ARQUITECTURA DE LA GLOBALITZACIÓ

MÀSTER METRÒPOLIS 
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA 
DE BARCELONA- UPC
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ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB…

La Universitat Internacional Menéndez Pelayo - CUIMPB 
ofereix regularment una sèrie de cursos i seminaris magis-
trals acreditables com a crèdits lliures universitaris sobre 
diverses disciplines. Durant el 2008 va oferir els cursos 
següents: Mons en moviment. Trajectòries i estratègies 
d’inserció de famílies, dones i joves migrants, El repte de la 
societat descarbonitzada, Serveis locals i la col·laboració 
público-privada, La ciència dels serveis. Service Science 
Management and Engineering (SSME), Estratègies i polí-
tiques per gestionar la baixa densitat: extirpar, corregir o 
afavorir?, La col·laboració entre l’estat i les comunitats 
autònomes, La naturalesa del temps, de la física a la psico-
logia, Cooperació transfronterera a la Unió Europea, La UE 
i els seus veïns mediterranis i de l’est: relacions de respon-
sabilitat o de seguretat?, Fer ciència, una manera de pensar, 
Societat Xarxa: canvis socials, organitzacions i ciutadania, 
El règim de l’audiovisual en l’era digital, Les llengües de 
signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüísti-
ques, socials i polítiques, Govern local i desenvolupament 
estatutari, La construcció d’un nou dret social: la promoció 
de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència, Claus 
del federalisme fi scal a Espanya. Model d’estat, fi nançament 
autonòmic i redistribució territorial, Cervell i cognició. 
Dolor i sofriment, Modernitat i no violència, Noves perspec-
tives en la prevenció i tractament de la malaltia d’Alzheimer, 
Veus africanes en el món del desenvolupament, L’àrea metro-
politana de Barcelona: organització institucional i gestió 
de polítiques públiques, Medi ambient, energia i seguretat a 
Àsia, l’Amèrica Llatina: El repte de la cohesió social.

Dates  Tot l’any

CUIMPB. CENTRE ERNEST LLUCH

CCCB
OBERT

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 conferències 
amb un convidat setmanal o seminaris especialitzats 
impartits per un sol professor, es vol afavorir l’intercanvi 
entre els diversos àmbits culturals, col·laborar a la seva 
difusió i contribuir a la recepció de les mostres més impor-
tants de la cultura europea. 

Alguns dels cursos programats durant el 2008 van ser: 
El món i la seva ombra, Fals, Veure l’Invisible, Dansa 
i escàndol i Lectures de cinema, entre d’altres.

Dates  Tot l’any

INSTITUT D’HUMANITATS DE BARCELONA

Les tecnologies de la informació 
i la comunicació avancen i transfor-
men les possibilitats de producció 
i difusió cultural. Amb aquests 
projectes 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 produc-
ció cultural, i que faciliti la innova-
ció de formats. Ja de manera 
immediata, l’objectiu del CCCB és 
aprofi tar els canals tecnològics per 
arribar a públics allunyats, 
i difondre les produccions més 
enllà del CCCB. No es tracta 
doncs de construir un projecte 
al voltant de la tecnologia, sinó 
d’explorar com aquesta pot ajudar 
a millorar l’acompliment dels 
objectius tradicionals d’un 
equipament cultural. 
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CCCB OBERT PROJECTES A LA XARXA

Transversal Xarxa d’Activitats Cul-
turals, Fundació I2Cat, i CCCB, amb 
la col·laboració del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de 
la Generalitat de Catalunya, la Secre-
taria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació, l’ Institut de Cultura 
de L’Ajuntament de Barcelona, Al-pi 
telecomunicacions i Abertis Telecom.

El projecte consisteix en el desenvo-
lupament d’una xarxa d’equipaments 
culturals que, a partir d’un ús intensiu 
de les noves possibilitats que ofereix 
la Internet de segona generació, activin 
l’intercanvi de continguts, la coproduc-
ció d’esdeveniments on-line i impulsin 
línies de recerca sobre els nous usos de 
la xarxa en la producció cultural. 

L’any 2008 culminà la fase pilot del 
projecte, que va comptar amb la  parti-
cipació activa de programadors de tots 
els centres implicats en aquesta primera 
etapa (CCCB, IMAC de Lleida, FES 
d’Olot, Museu de Granollers i Cal 
Massó de Reus).

Activitats en les que el CCCB ha parti-
cipat  dins l’Anella Cultural:

Setembre-L’Encuentro Hipnotik 
(CCCB-Reus-Lleida)

Octubre-Kosmópolis (Festa Internacio-
nal de la Literatura) A Olot-Lleida-Reus 
i CCCB

Novembre-Rec, Festival de Videoclips 
(Olot-Reus-Lleida I CCCb)

Novembre-Festival Memorimages 
(Reus-CCCB)

D’altra banda, més enllà de la xarxa 
d’equipaments que confi gura l’Anella, 
la pròpia naturalesa del projecte oferirà 
al CCCB noves vies per canalitzar les 
col·laboracions amb institucions tant 
d’abast nacional com internacional, 
atorgant una nova dimensió al ja extens 
programa d’itineràncies del Centre.

ANELLA CULTURAL 
WWW.ANELLACULTURAL.CAT

CCCB OBERT EXPOSICIONS MÉS ENLLÀ DEL CCCB

Comissari Juan Insua

Producció  CCCB 

Comissaris Julià Guillamon, Joaquim Jordà i Francesc Abad

Producció CCCB, SEACEX i Institut Ramon Llull

 

Tot i que Praga no apareix en l’obra 
de Kafka d’una manera explícita, Praga 
i Kafka constitueixen una parella 
indissociable. La manera que Kafka 
sedimenta la seva ciutat constitueix una 
de les operacions més enigmàtiques de 
la literatura moderna. En les seves 
fi ccions, Kafka realitza una operació 
difícil: converteix Praga en una 
topografi a imaginària que transcendeix 
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 Hergetova Cihelna, que s’ha 
convertit en el Franz Kafka Museum.

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 tes-
timonis dels seus protagonistes: la des-
aparició d’un món, que obliga a pren-
dre 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 s’ha presentat a Buenos 
Aires, a Santiago de Xile i a Mèxic, 
i també al Museo de Arte Moderno 
de Santo Domingo fi ns a febrer de 2008.

L’any 2008 el CCCB va activar de 
forma més continua la retransmissió 
en directe per internet (Streaming), 
iniciada l’octubre de 2007 amb motiu 
de la conferència de Naomi Klein a 
propòsit de la presentació del seu 
darrer llibre, La doctrina del Shock. 
Es planteja la retransmissió de gran 
part de les conferències que 
s’imparteixin al Centre per destacats 
intel·lectuals del panorama mundial 
i d’una selecció de les intervencions 
artístiques més rellevants. L’objectiu és 
arribar a les persones que no es poden 

desplaçar al CCCB i oferir-los 
l’oportunitat de seguir els continguts 
de les activitats des del seu ordinador. 
Els continguts es mantindran, un cop 
editats, accessibles des de la web del 
CCCB, transformant aquest entorn en 
el principal mitjà difusor de continguts 
del Centre. 

LA CIUTAT DE K. FRANZ KAFKA I PRAGA 
A PRAGA

LITERATURES DE L’EXILI
A SANTO DOMINGO

EN DIRECTE
WWW.CCCB.ORG
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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 documental del mitjà. 
L’exposició presenta autors i movi-
ments clau del cinema experimental 
i independent, però no està plantejada 
com una història alternativa al cinema 
de consum. La idea és defi nir el cinema 
des de pràctiques que, tot sovint, con-
travenen tòpics, mostren un món del 
cinema que es pot exercir de mane-
res properes a la pintura, la música 
o l’assaig. Una versió adaptada de 
l’exposició es va presentar al Centre 
Cultural de Bancaja a València, entre 
el 13 de desembre de 2007 i el 24 
de març de 2008. 

“En Transició” no està pensada en 
termes d’una descripció cronològica, 
narrativa, d’un episodi històric, sinó 
com una proposta de comprensió d’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. Un procés 
que s’explica a través de grans apartats 
valoratius amb la intenció de projectar 
interrogants sobre el passat, qüestio-
nant tant l’aproximació històrica com 
les seves conclusions i instruments. 
Després de la presentació al CCCB, 
i abans d’iniciar el circuït interna-
cional, l’exposició es va presentar al 
Claustro de Exposiciones del Palacio 
Provincial de Cadis entre març i maig 
de 2008, i al Centro Cultural de la Villa 
de Madrid, entre setembre i novembre 
de 2008.

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

EN TRANSICIÓ 
A CADIS I MADRID

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

Comissaris Alain Bergala i Jordi Balló

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

L’exposició reuneix a Víctor Erice 
i a 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 realitat, etc. 
Després de la presentació a Paris, al 
Centre Georges Pompidou (setembre 
2007 a gener de 2008), la mostra va 
viatjar a Austràlia on es va presentar 
a l’Australian Centre for the Moving 
Image de Melbourne, del 21 d’agost 
al 2 de novembre 2008.

Fes és una ciutat complexa, mixta 
i confl ictiva, ben allunyada dels tòpics 
turístics. Una ciutat que requereix una 
mirada profunda, perquè està estructu-
rada a partir de diverses capes, cada 
una d’elles més difícil de penetrar que 
l’anterior. L’exposició es confi gura a 
partir de projeccions audiovisuals que 
proposen un viatge a l’interior de la 
ciutat de Fes, en tractar diferents 
aspectes del seu teixit antropològic, 
sociològic, urbanístic i religiós. 
Aquesta exposició es va presentar a la 
Universitat d’Alcalà d’Henares, entre 
novembre de 2008 i gener de 2009, 
de la mà de la Fundación Bancaja.

Comissaris Albert Garcia Espuche i Toni Serra

Producció CCCB 

ERICE – KIAROSTAMI
CORRESPONDÈNCIES 
A MELBOURNE

FES. CIUTAT INTERIOR 
A ALCALÀ D’HENARES

Comissaris Andrés Hispano i Antoni Pinent

Producció CCCB

Comissaris Manel Risques, Ricard Vinyes i Antoni Marí

Producció CCCB, Direcció General de la Memòria Democràtica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació - Generalitat de   
Catalunya, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) i Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) 
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CCCB OBERT EXPOSICIONS MÉS ENLLÀ DEL CCCB

Dates  del 14 al 30 de gener

Lloc  Facultat d’Arquitectura i Societat de la Universitat Politècnica de Milà

Organització  Universitat Politècnica de Milà, amb la col·laboració del CCCB.

La mostra dels projectes guanyadors 
de la quarta edició del Premi Europeu 
de l’Espai Públic Urbà es va presentar 
a la Facultat d’Arquitectura i Societat 
de la Universitat Politècnica de Milà. 
En paral·lel, el dia 16 de gener s’hi van 
realitzar unes conferències a càrrec 
de Piotr Lewicki, Carme Ribas Seix, 
Franco Tagliabue i Chiara Toscani, 
i una reunió de treball dels ponents 
amb els estudiants del Laboratori de 
Projectes Arquitectònics de la Facultat.

El Museu d’Arts Aplicades de Belgrad 
va presentar una una selecció de 
materials dels projectes presentats en 
l’edició 2008 del Premi Europeu de 
l’Espai Públic Urbà, amb èmfasi 
especial en el projecte guanyador i els 
tres amb menció. 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. 
En el marc d’aquesta exposició, el dia 

23 de setembre va tenir lloc una 
trobada entre Manuel de Solà Morales, 
president del Jurat d’aquesta edició del 
Premi, i Josep Ramoneda,  en la qual 
van parlar amb un grup d’urbanistes, 
arquitectes i sociòlegs de Belgrad sobre 
la importància i futur de l’espai públic, 
amb l’accent en Belgrad i les ciutats en 
transició.

Dates  del 3 al 26 de setembre 

Lloc  Museu d’Arts Aplicades de Belgrad

Organització  Institut d’Urbanisme de Belgrad amb el recolzament de l’Ambaixada d’Espanya a Belgrad i amb la col·laboració del CCCB.

A FAVOR DE L’ESPAI PÚBLIC
 A MILÀ

A FAVOR DE L’ESPAI PÚBLIC 
A BELGRAD

CCCB OBERT PROJECCIONS MÉS ENLLÀ DEL CCCB

Producció  CCCB

Després de set temporades i uns 300 
programes originals, l’XCÈNTRIC surt 
de l’auditori del CCCB amb el cicle 
“El cinema pensa l’art”. Aquest primer 
programa itinerant se centra en l’assaig 
cinematogràfi c i en la relació del 
cinema amb la fotografi a i la pintura. 

“El cinema pensa l’art” explora la inti-
mitat dels processos creatius (cineastes 
rodant, pintors en el seu taller) i indaga 
en els interrogants del cinema a l’art, i 
de l’art al cinema. 

El programa s’estructura en els cinc 
àmbits següents: El fi lm en procés; El 
taller del cineasta; De la fotografi a; 
De la pintura: el taller del artista; i 
Home Movies: (Auto)Retrats d’artistes; 

amb pel·lícules de: Pier Paolo Paso-
lini, Jean Dreville, Jean-Luc Godard, 
Chantal Akerman, Jean-Michel 
Bouhours, Robert Frank, Anne 
Marie Miéville, Raymond Depar-
don, Michael Snow, Francesc Català 
Roca, Andrés Hispano, François 
Campaux, Hans Namuth, Pierre 
Koralnik, André Delvaux, Stan 
Brakhage, René Magritte, Man Ray, 
Jean Cocteau, Andy Warhol i Jonas 
Mekas.

“El cinema pensa l’art” s’ha projectat, 
l’any 2008, a la Filmoteca de Múrcia 
i Centro de Arte Párraga, al Centro 
Huarte de Arte de Pamplona, La 
Casa Encendida de Madrid i el CGAI 
de La Coruña.

Cada mes el CCCB presenta l’obra 
d’un creador audiovisual amb la 
intenció de contemplar obres d’autor 
i innovar amb nous llenguatges formals 
i temàtics. Com a projecte itinerant per 
a l’any 2008, el CCCB va proposar una 
selecció de deu artistes que han 
participat en la programació de l’any 
2007, per a la seva presentació 
al Centre Cultural Blanquerna 
de Madrid

Producció  CCCB

XCÈNTRIC. EL CINEMA PENSA L’ART 

PANTALLA CCCB. UN MÉS, UN ARTISTA 
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CCCB OBERT DEBATS MÉS ENLLÀ DEL CCCB

CCCB OBERT XARXES INTERNACIONALS

Dates  20 i 21 setembre

Lloc  Centre for Liberal Strategies, Sofi a, Bulgària

Direcció  Ivan Krastev, Direcció del Centre for Liberal Strategies, Sofi a 

Organització  Centre for Liberal Strategies, Open Century Project de la Universitat Europea Central de Budapest i CCCB.

El punt de partida d’aquest debat és la 
crisi de la defi nició tradicional de dreta 
i esquerra política arrel de les mutacions 
dels últims vint anys. La dreta clàs-
sica es veu desbordada per l’aparició 
de nous populismes tant a l’Europa 
Occidental com en els nous membres 
de la Unió Europea, mentre l’esquerra 
tradicional es troba immersa en una 
profunda crisi d’identitat. La política 
de Nicolas Sarkozy a França i els deses-
perats intents de l’esquerra a Itàlia 
i Grècia per reinventar-se són símpto-
mes de la búsqueda d’una “quarta via” 

a la política europea. El debat va inten-
tar defi nir els eixos que estan confi -
gurant esquerra i dreta a Europa en el 
context del nou ordre mundial. 

Participants: Judit Carrera, Marta 
Dassu, Ivaylo Ditchev, Federico Fubini, 
Ernst Hillebrand, Ivan Krastev, Svetos-
lav Malinov, Arbjan Mazniku, Dennis 
McShane, Gáspár Miklós Tamás, 
Jan-Werner Mueller, Soli Ozel, Andrei 
Plesu, Antoinette Primatarova, David 
Rieff, Andrea Romano, Ignacio Sán-
chez-Cuenca, Sławomir Sierakowski, 
Alexander Smolar i Marina Valensise.

A LA RECERCA DE LA QUARTA VIA. 
NOVA ESQUERRA, NOVA DRETA A LA UNIÓ EUROPEA

En el marc de la refl exió permanent 
sobre ciutat i nous imaginaris culturals, 
el CCCB manté col·laboracions esta-
bles amb les següents institucions: 

Albanian Media Institute (Tirana, 
Albània) / Bard College (Nova York, 
Estats Units) /  Centre Internacional de 
Cultura (Cracòvia, Polònia) / Centre 
for Liberal Strategies (Sofi a, Bulgària) 
/ Centre for Research Architecture - 
Goldsmiths College (Londres, Regne 
Unit) / Institute of Dialogue and Com-
munication (Tirana, Albània) / Open 
Century Project, Universitat Europea 
Central (Budapest, Hongria) / Part-
ners for Urban Knowledge and Action 
Research (Mumbai, Índia) /  Social 
Science Research Council (Nova York, 
Estats Units / The Development Bank 
of Southern Africa, Johannesburg 
(DBSA) / Revista ESPRIT (París, 
França) / The New School University 
(Nova York, Estats Units) / Univer-
sitat de Bilgi (Istanbul, Turuquia) / 

Universitat de Durham (Departament 
de Geografi a Humana) (Regne Unit) / 
Wits Institute for Social and Economic 
Research (WISER) (Universitat de 
Witswatersrand, Johannesburg, Sud-
àfrica) / Wilson Center (Washington 
DC, Estats Units)

PROJECTE GAUDI

El CCCB és membre associat al pro-
grama GAUDI (Governance, Archi-
tecture and Urbanism as Democratic 
Internaction), un projecte impulsat per 
la Comissió Europea amb l’objectiu 
de fomentar la refl exió sobre ciutat i 
arquitectura a Europa que compta amb 
la participació de les institucions sobre 
urbanisme i arquitectura més represen-
tatives de diverses ciutats europees.  

Ciutats i institucions implicades 
en el programa GAUDI

Atenes: Hellenic Cultural Heritage / 
Barcelona: Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB) / Bar-
celona: Fundació Mies Van der Rohe / 
Brussel·les: Centre International pour 
la Ville, l’Architecture et le Paysage / 
Copenhaguen: Dansk Arkitektur Center 
(DAC) / Frankfurt: Deutsches Archi-
tekturmuseum (DAM) / Glasgow: The 
Lighthouse / Hèlsinki: Finnish Museum 
of Architecture (MFA) / Londres: The 
Architecture Foundation (AF) / París: 
Institut Français d’Architecture (IFA) 
/ París: Direction de l’Architecture et 
du Patrimoine (Ministère de la Culture) 
/ Roma: Istituto di Cultura Architetto-
nica / Rotterdam: The Netherlands 
Architecture Institute (NAI) / Rotter-
dam: Berlage Institute (BI) / Viena: 
Architekturzentrum Wien (Az W)

XARXES INTERNACIONALS

FONS
CCCB
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FONS CCCB

ARXIU

ARXIU CCCB 
Dates 21 de gener - 31 de desembre
Direcció  CCCB
Producció CCCB

L’Arxiu CCCB és un arxiu temàtic multimèdia que posa per primera vegada a 
l’abast del públic el capital cultural creat pel CCCB al llarg dels seus tretze anys 
d’activitat. 

Amb els pas dels anys, el CCCB ha acumulat un fons excepcional fruit de les 
exposicions, cicles de cinema, debats i conferències, festivals i tota mena 
d’activitats culturals amb les quals ha refl exionat i ha intervingut en temes claus 
de la cultura i la societat contemporànies. L’Arxiu CCCB és el resultat del tracta-
ment, recopilació i digitalització del fons d’una institució que, sense tenir col·lecció 
permanent, ha generat coneixement, ha produït i fet circular noves idees i ha 
contribuït a obrir nous imaginaris culturals. Quatre grans eixos temàtics han 
marcat la història del CCCB i en defi neixen avui el seu fons: (1) la condició 
humana; (2) el món i el cosmopolitisme; (3) la ciutat i l’espai públic; i (4) la creació. 

Des de l’any 2008, l’Arxiu CCCB ofereix aquest fons a través de presentacions 
temàtiques, que tracten cadascun d’aquests grans eixos i s’acumularan amb el 
temps fi ns a cobrir la totalitat del fons del CCCB. En cada una d’aquestes presen-
tacions es posa a l’abast del públic tot el fons que el CCCB ha produït sobre 
aquests grans àmbits temàtics. A la vegada, es mostren expositivament els 
materials que de manera més signifi cativa sintetitzen l’aportació del CCCB en 
cada àmbit. 

Durant l’any 2008 van tenir lloc dues mostres temàtiques de l’Arxiu CCCB: Els 
temps paradoxals i Món. Una visió cosmopolita. 

Els temps paradoxals (21 de gener - 14 de setembre 2008) fou la primera mostra 
de l’Arxiu CCCB i va presentar tots els materials que han contribuït a una refl exió 
sobre les noves i les velles contradiccions de la condició humana en un món en 
transformació permanent. Amb aquesta mostra, el CCCB va posar a l’abast del 
públic més de 150 vídeos del seu fons, amb els quals proposava refl exionar sobre 
les transformacions socials i culturals que caracteritzen el món globalitzat. 

Món. Una visió cosmopolita (22 d’octubre de 2008 - 31 d’agost 2009) fou la 
segona edició de l’Arxiu CCCB i va presentar tots els materials del fons del CCCB 
relatius al cosmopolitisme i a la refl exió sobre la pluralitat cultural del món d’avui. 
Amb aquesta segona mostra, que coincidia amb la celebració de Kosmopolis’08, 
es va presentar també l’Arxiu Kosmopolis, on es poden consultar tots els materials 
relacionats amb aquesta Festa Internacional de la Literatura. 

Amb Món. Una visió cosmopolita es multipliquen els materials que el CCCB posa 
a l’abast del públic:

• 50 exposicions 

• 700 conferències i actuacions

• 250 audiovisuals

• 800 biografi es d’autors invitats 

• 260 reportatges fotogràfi cs

• 90 publicacions pròpies

FONS CCCB

ARXIU

ARXIU EUROPEU DE L’ESPAI PÚBLIC URBÀ 
I BIBLIOTECA URBANA 
Producció CCCB
Patrocina COPCISA 
Col·laboració Cité de l’Architecture et du Patrimoine (París), The Architecture    
 Foundation (Londres), Architecturzentrum Wien (Viena),    
 Nederlands Architectuurinstituut (Rotterdam) i Museum of    
 Finnish Architecture (Hèlsinki)

http://urban.cccb.org/archive
http://urban.cccb.org/library

L’Arxiu Europeu de l’Espai Públic Urbà és un arxiu digital que recull els 
projectes presentats a totes les edicions del Premi Europeu de l’Espai Públic 
Urbà. 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.

La Biblioteca Urbana recull els principals textos de temàtica urbana que el CCCB 
ha anat recopilant des dels seus orígens. Exposicions, debats i conferències 
constitueixen aquest fons sobre la ciutat contemporània 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
www.cccb.org/xcentric/homeg.htm

Des de la seva presentació pública com a epíleg de l’exposició That’s not enter-
tainment. El cinema respon al cinema, l’Arxiu Xcèntric s’ha anat ampliant amb 
nous títols, fi ns a arribar als 700 de què disposa en l’actualitat. Des del 2008 
l’Arxiu es pot consultar de forma gratuïta en un espai ad hoc accessible durant 
l’horari d’exposicions. 

Plantejat com un mirall de la programació i sense cap pretensió de crear una col·lecció 
exhaustiva, cada any l’arxiu anirà creixent en paral·lel als temes que confi gurin el 
programa Xcèntric, el cicle de cinema estable del CCCB. 

Una interfície feta a mida permet la consulta de pel·lícules de: Peggy Ahwesh, 
Martin Arnold, Stan Brakhage, Abigail Child, Stephen Dwoskin, Harun 
Farocki, Oskar Fischinger, Jean Genet, Jean-Luc Godard, Kurt Kren, 
Malcom Le Grice, Len Lye, Mara Mattuschka, Jonas Mekas, Norman McLa-
ren, Werner Nekes, David Perlov, Jürgen Reble, Hans Richter, Paul Sharits, 
Alexander Sokurov, Peter Tscherkassky, José Val del Omar, Johan van der 
Keuken, entre d’altres autors. Les incorporacions més recents són l’obra integra 
de Norman McLaren, les pel·lícules dels anys 70 de Chantal Akerman i una 
selecció de l’obra recent de John Smith.
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PUBLICACIONS 2008

A la ciutat xinesa: Mirades sobre les transformacions d’un imperi

Refl exió sobre la complexa realitat de la cultura xinesa en les seves diferents dimensions: 
històrica, urbanística, arquitectònica, paisatgística, patrimonial, artística, simbòlica, fami-
liar, etc. Confrontació entre l’imaginari occidental i la cultura xinesa real actual a partir de 
la presentació de documents històrics i gràfi cs, fotografi es, documents audiovisuals, etc.

Textos de Frédéric Edelmann, Francis Rambert, Jordi Balló, Liu Yanjun, Danielle Elis-
seeff, Chiu Che Bing, Yves Kirchner, Arnauld Laffage, Catherine Bourzat i Pierre Haski, 
entre d’altres.

17 x 24 cm 

Edició catalana (A la ciutat xinesa), castellana (En la ciudad china), francesa (Dans la 
ville chinoise) i anglesa (In the Chinese City) 
380 pàgs. 300 imatges en color i blanc i negre

Edició: CCCB, Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona i Actar

ISBN (català): 978-84-9803-301-4 / ISBN (castellà): 978-84-9803-302-1 / ISBN (francès): 978-84-96954-

57-1 / ISBN (anglès): 978-84-96954-49-6

COL·LECCIÓ BREUS CCCB

L’objectiu de la col·lecció és la de destacar, en format breu, les millors conferències escol-
tades al CCCB al llarg de l’any. 

12,4 x 17 cm

Idioma original amb traducció al català

De 40 a 90 pàgs. aproximadament

Edició: CCCB

Volums de la col·lecció Breus CCCB apareguts fi ns ara: 

(1) Zygmunt Bauman, Noves fronteres i valors universals 
(2) Roger Bartra, Culturas líquidas en la tierra baldía 
(3) Jürgen Habermas, El dret internacional en la transició cap a una conjuntura postnacional 
(4) Michael Walzer, Terrorisme i guerra justa 
(5) Ulrich Beck, Reinventar Europa: una visió cosmopolita 
(6) Alain Touraine, Globalització econòmica i fragmentació social 
(7) Daryush Shayegan, Teheran és una ciutat emblemàtica? 
(8) Harvie Ferguson,  Desig, passió i rendició 
(9) Pascal Bruckner, La vida bona 
(10) Olivier Roy, La mundialització de l’islam 
(11) Jean & John Comaroff, La violència i la llei a la postcolònia: una refl exió sobre les complicitats 
entre el Nord i el Sud 
(12) Gilles Lipovetsky, Els temps hipermoderns 
(13) Teresa Caldeira, Democràcia i murs: noves articulacions de l’espai públic 
(14) Jorge Semprún, Pensar Europa 
(15) Dipesh Chakrabarty, L’humanisme en l’era global 
(16) John Gray Tecnologia, progrés i l’impacte humà sobre la Terra, 
(17) Kwame Anthony Appiah, El meu cosmopolitisme 
(18) Remo Bodei, Las lógicas del delirio 
(19) Fred Halliday, El destí de la solidaritat: usos i abusos 
(20) Chantal Maillard, En la traza. Pequeña zoología poemática 
(21) Ash Amin, Cultura col·lectiva i espai públic urbà 
(22) James Holston, La ciutadania insurgent en una època de perifèries urbanes globals 
(23) Michela Marzano, La violència 

(25) Judith Butler, Vulnerabilitat, supervivència

Els volums de l’1 al 20 s’han reunit en una caixa de regal: 13 x 12,5 x 17,5 cm

ISBN 978-84-612-6667-8

Edició: CCCB

FONS CCCB

PUBLICACIONS 2008

CATÀLEGS D’EXPOSICIONS

Post-it City

63 projectes, 63 maneres d’ocupar temporalment l’espai públic en diferents ciutats del 
món. Activitats temporals (lúdiques, artístiques, sexuals, comercials) que creen unes 
microciutats ocasionals sovint a partir de dispositius arquitectònics efímers i que 
posen de manifest l’imaginari subjectiu dels habitants de la ciutat contemporània. 

Textos de Martí Peran, Giovanni La Varra, Robert Kronenburg, Solomon Benjamin, 
Jorge Mario Jáuregui, Alessandro Petti, Pelin Tan, Manuel Delgado i Filippo Poli.

17 x 24 cm 

Català i castellà simultanis amb traducció anglesa al fi nal

208 pàgs., 250 imatges en color i blanc i negre

Edició: CCCB i Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona 

ISBN: 978-84-9803-275-8

L’image d’après - The image to come

O com el cinema ha inspirat els fotògrafs: Existeix un espai on la fotografi a i el 
cinema coexisteixin i puguin rivalitzar i intercanviar les seves visons? Com es veu 
afectada la imaginació del fotògraf pel record de les imatges que provenen del 
cinema? Podem imaginar un món híbrid on es mesclin aquests dos gèneres? Què 
deuen els gran fotògrafs de l’agència Magnum al cinema o a la seva experiència 
amb el cinema? 

Gilles Peress i Alain Resnais, Harry Gruyaert i Antonioni, Alec Soth i Wim 
Wenders, Bruce Gilden i el cinema negre, Mark Power i Krzysztof Kieslowski, 
Gueorgui Pinkhassov i Andrei Tarkovsky, Donovan Wylie i Alan Clarke, etc.

Textos de Serge Toubiana, Alain Bergala, Olivier Assayas, Mathieu Orléan 
i Diane Dufour.

29 x 22 cm 

Edició francesa (L’image d’après) i anglesa (The image to come)
280 pàgs., 350 imatges en color i blanc i negre

Edició: Magnum Steidl i La Cinemathéque Française

ISBN (francès): 978-3-8521-438-6 / ISBN (anglès): 978-3-8521-396-9

J. G. Ballard

Viatge per l’univers creatiu d’aquest escriptor visionari. Recorregut pels seus 
temes, obsessions, símbols, referents artístics i literaris, intuïcions, visions del 
present i el futur, etc. Textos de Jordi Costa, V. Vale, Rodrigo Fresán, Vicente Luis 
Mora i Simon Sellars.

17 x 24 cm

Català amb traducció al castellà i a l’anglès al fi nal

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

Edició: CCCB i Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona 

ISBN: 978-84-9803-291-8
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PUBLICACIONS 2008

COL·LECCIÓ DIXIT

Fruit d’una col·laboració entre el CCCB i l’editorial argentina Katz Editors, 
Dixit publica, en llengua castellana, una selecció de les conferències editades a la 
col·lecció Breus CCCB. Amb Dixit, el CCCB posa a l’abast del públic d’Amèrica 
llatina i de la resta de l’Estat espanyol, les millors conferències escoltades al 
CCCB. 

Volums de la col·lecció Dixit apareguts fi ns ara:

(1) Roger Bartra, Culturas líquidas en la tierra baldía / El salvaje europeo 

(2) Jürgen Habermas, El derecho internacional en la transición hacia una coyuntura postnacio-

nal / Europa: en defensa de una política exterior común (en colaboración con Jacques Derrida) 

(3) Michael Walzer, Terrorismo y guerra justa / Entrevista con el autor 

(4) Daryush Shayegan, ¿Es Teherán una ciudad emblemática? / El horizonte de las mezclas 

(5) John Gray, Tecnología, progreso y el impacto humano sobre la Tierra / Entrevista con el 

autor 

(6) Zygmunt Bauman, Archipiélago de excepciones / Comentarios de Giorgio Agamben 

(7) K. A. Appiah, Mi cosmopolitismo / Entrevista con el autor 

(8) Zygmunt Bauman, Múltiples culturas, una sola Humanidad / Entrevista con el autor

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 a l’entorn de temes d’interès per a la societat contemporània. 
Les ponències es reprodueixen en la seva llengua original.

L’any 2008 es va publicar el volum Architectures of fear. Terrorism and the Future 
of Urbanism in the West, on es recullen les conferències presentades al CCCB 
el 17 i 18 de maig de 2007 en el marc de les jornades Arquitectures de la por: el 
terrorisme i el futur de l’urbanisme occidental, dirigides per Stephen Graham, 
catedràtic de Geografi a Humana de la Universitat de Durham, i en les quals es 
refl exionava sobre la ideologia de la por que caracteritza l’escena internacional 
després de l’11S. Els textos analitzen la reformulació 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.

Autors: Louise Amoore, Julie-Anne Boudreau, Angharad Closs, Jordan Crandall, Ulrike Engel, 

Frank Furedi, Stephen Graham, Francisco R. Klauser, Peter Marcuse, Francesc Muñoz, Deborah 

Natsios i Jeremy Packer.

DADES
GENERALS
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DADES GENERALS CCCB 08 DADES GENERALS CCCB 08

LLISTAT DEL PERSONAL DEL CCCB INSTITUCIONS I EMPRESES COL·LABORADORES

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 del Servei d'Audiovisuals 
i Multimèdia 
Àngela Martínez Garcia 

Cap de Serveis Generals 
Manel Navas i Escribano 

Cap de la Secció de Contractació 
i RRHH 
Cori Llaveria Díaz 

Cap de Difusió i Recursos Externs 
Mar Padilla Esteban

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
Anglès Pérez, Teresa 
Antoniucci Garcia, Liliana 
Broggi Rull, Carlota 
Ciriani, Patricia
Gimeno Cases, Eva
Nogués Colomé, Miquel 
Pérez Bares, Cira
Valls Rodríguez, Guillem

Vila Fernández, Cristina

Unitat de Registre i Conservació 
Moyano Miranda, Neus
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
Aznárez Antigas, Luís
Fuertes Moya, Eliseo
García Rodríguez, Francisco
Molinos López, José Luis
Monfort Pastor, Oscar 
Navas Escribano, Antonio 
Porras Zambrano, Gabriel 
Saludas Fortuna, Albert

Tarragona Ramírez, Rosó 

Centre de Documentació i Debat
Aran Ramspott, Sònia
Carreras Font, Neus
Ciurana Risques, Muntsa
Goula Sardà, Elisabet
Ibàñez Tudoras, Anna 
Mallart Romero, Lucila
Sala Villagrasa, Olga
Zrncic, Masha 

Servei d´Activitats Culturals
Alonso Ortega, Eva 
Farràs Drago, Maria
Giralt Romeu, Marta 
Guarro Navarro, Anna
López Jiménez, Manel
Pratdesaba Druguet, Olga
Roestel Antigas, Victoria 
Roig Isern, Bàrbara
Romero Yuste, Maria
Rosell Nicolás, Teresa

Servei d´Audiovisuals 
i Multimèdia
Brossa Vidal, Cristina
Coll Deopazo, Eduard 
Curcó Botargues, Toni 
Desmonts, Marc
Gómez Farran, Jordi 
Mallol González, Maria
Moya Taulès, Ferriol
Rodríguez González, Juan Carlos 
Soria Soria, José Antonio 
Viza Serra, Igor 

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

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

Unitat de Comunicació 
Betoret González, Matilde 
Blanco Pérez, Carme
Duran Vicente, Vanessa
Fernández Alonso, Susana
Fructuoso Calafell, Guillem
Llaberia Cots, Magda 
Martínez Bermúdez, Elena 
Muñoz Castanyer-Gausset, Eulàlia 
Ribas Bruguera, Maria 
Roig Sitjar, Teresa 
Salinas Calle, Núria
Soler Cases, Ingrid

Unitat de Premsa
Muñoz Castanyer-Gausset, Mònica 
Calvo Bermejo, Lucia
Ruiz Auret, Irene

Serveis Tècnics i Generals
Bellmunt Duran, Guillem
Maicas Guillen, Emili
Miragall Peláez, Alberto
Peraire Alabart, Enrique
Pérez Barrera, José Antonio
Sangerman Vidal, Lluís 
Zamora Gómez, Maribel 

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

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

Col.laboradors:

MSF, Intermón-Oxfam, Mans Unides, DKV Seguros, Ajuntament de Barcelona, Institut Cervantes, Fundació Photographic 
Social Vision, Mostra Internacional de Film de Dones de Barcelona, OVNI, Hamaca, Associació Audiovisual Debitas, Funda-
ció Quepo, AICEC-ADICAE, Pocket Producciones, Imprevist, Analogic Té, British Council,  ICatFM, Festival GREC, Centre 
de Fotografi a Documental de Barcelona, Videolab, Cintex, 100.000 retinas, Taller de Músics, Districte Ciutat Vella, Foro Cul-
tural de Austria,  Instituto Italiano de Cultura de Barcelona, Centre d´Art Santa Mònica, Orquestra del Caos, Advanced Music, 
Associació Marató de l’Espectacle, Sonarcam, Associació Documentalista Tercer Ojo, La Fàbrica de Cinema Alternatiu, Asso-
ciació Drap-Art, La Santa, Anella Cultural, Al-pi telecomunicacions, Institut d’Urbanisme de Belgrad, Ambaixada d’Espanya 
a Belgrad, Centre for Liberal Strategies, Open Century Project de la Universitat Europea Central de Budapest, Memorial 
Democràtic, Púrpura Visual, Editorial Paidós, Institut Internacional de Cultura de Cracòvia, Universitat Internacional Menén-
dez Pelayo de València, Katz editores, FRIDE, Espai en Blanc, Libros del Asteroide, Anthropos Editorial, Tusquets Editores, 
Heer Productions, The Architecture Foundation, l’Architektur Zentrum Wien, la Cité de l’Architecture et du Patrimonine, el 
Nederlands Architectuurinstituut, i el Museum of Finnish Architectur,
Edicions de 1984, UB, UAB, Editorial Paidós, Herder Editorial, PEN Català, , Editorial Gustavo Gili

Mitjans Col.laboradors:

Patrocinadors:

Coproductors:

CCCB és un consorci de:
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XIFRES DE VISITANTS CCCB VISITES 2008

123.502 VISITANTS D’EXPOSICIONS 
EXPO Apartheid 7.358

EXPO En transició 14.141

EXPO Post-it City 25.453

EXPO Magnum 37.761

EXPO Ballard 24.437

Expo A la ciutat xinesa 14.352

147.349 VISITANTS D’ACTIVITATS 
I+C+i 472

BCNmp7 2.567

NOW 8.688

OVNI 8.830

The Infl uencers 2.050

Zeppelin 1.010

Món Llibre 6.000

Cinergies 518

Festival BAFF 3.114

Festival OFF 0

La Nit dels Museus - activitats 680

Festival Flamenco Ciutat Vella 3.778

LOOP 71

MICEC 1.576

Festival Sónar 29.679

Sota la infl uència... Magnum 245

Dies de Dansa 3.300

Fast Forward 1.050

Gandules  7.340

Festival Hipnòtik 10.500

BAM 913

Netaudio 44

On translation: Muntadas 168

Festival Docúpolis 6.634

Kosmopolis 12.000

Taller kosmotica 42

Trafi c 2.590

Concerts OCC 110

Festival L’Alternativa 11.105

Relaxa’t concert orquestra caos 70

Projecció Endeutats 516

Drap’art 7.151

Klub de lectura Amics del CCCB 219

Visites externes Amics del CCCB 198

Xcèntric 2.675

Pantalla CCCB 7.123

Itineraris cap de setmana 602

Itineraris en grup 3.721

74.276 VISITANTS D’EXPOSICIONS 
PETIT FORMAT 
Instal·lació Las mujeres que no conocemos 13.012

Expo PF Vides minades. Deu anys 12.932

Expo PF Kosmotica 2.816

Expo PF Word Press Photo 34.397

Expo PF BAC! 11.119

19.949 VISITANTS DE CURSOS, DEBATS 
I PRESENTACIONS 
En transició - activitats paral·leles 1.406

La condició humana 3.495

Presentació llibre Ishmael Beah 120

Metamorfosi del comunisme 485

Debat Darfur 190

Conferències Vides minades 70

Debat Tel-Aviv 230

Conferència Totalitarisme 106

Debat Barcelona, metaciutat 226

Debat Orígens: Lahore 209

Conferència Cosmopolitisme 180

Aula Xcèntric 20

Lliurament Premi Espai Públic Urbà 200

Debat Els enigmes de l’Iran 254

Debat Guinea: memòria negra 270

Debat L’espai públic en el punt de mira 290

Debat Xina 710

Debat El Caire 400

Lliurament premi internacional Catalunya (Pen) 60

Presentació llibre Francesc Muñoz 200

Debat La força de l’anonimat 428

Debat El Tibet 110

Màster Metropolis 297

Institut d’Humanitats 7.925

CUIMPB 2.068

13.009 VISITANTS D’ARXIUS CCCB 
Els temps paradoxals 5.222

Món 2.862

Arxiu Xcèntric 4.925

28.163 VISITANTS DE LLOGUERS-CESSIONS 
Actes d’empresa 3.554

Presentacions diverses 11.082

Jornades diverses 7.383

Cessions d’espais 6.149

TOTALS 406.253

DADES GENERALS CCCB 08 DADES GENERALS CCCB 08

lloguers cessions 7%

activitats 40%

exposicions 38%

exposicions de petit format 13%

cursos i debats 5%

arxius CCCB 3%

EXPOSICIONS 2008
VISITES/DIA OBERT

CCCB 2008
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DADES GENERALS CCCB 08

28% Ingressos per activitat

2% Ingressos patrimonials

5% Aportacions de capital

34% Personal

19% Estructura

36% Activitat

7% Inversions

4% Amortitzacions de capital

65% Aportacions
        Institucions
        Consorciades

Ingressos Liquidació   
Ingressos per activitat 3.679.429,20    5.117.855,94 

Ingressos patrimonials 217.994,09       140.000,00 

Aportacions Institucions Consorciades 8.444.344,00    8.444.344,00 

Aportacions de capital 623.148,98       590.330,73 

Total: 12.964.916,27  14.292.530,67 

Despeses Liquidació  
Personal 3.679.429,20    5.117.855,94 

Estructura 217.994,09       140.000,00 

Activitat 8.444.344,00    8.444.344,00 

Inversions 623.148,98       590.330,73

Amortitzacions de capital 485.890,41       485.890,41

Total: 12.920.929,30  14.292.530,67 

DADES GENERALS CCCB 08

LLISTAT DELS PONENTS DELS DEBATS 
I CONFERÈNCIES

En transició 
(14/01/08 - 22/02/08)
Jaume Badia, 
Toni Batllori, 
Jordi Borja, 
Pilar Calveiro, 
Santiago Carrillo, 
Celestino Corbacho, 
Forges, 
Mercè García Aran, 
Elizabeth Lira, 
Pasqual Maragall, 
Antoni Marí, 
Anna Miñarro, 
José Montilla, 
Magda Oranich, 
Júlia Otero, 
Isabel Piper, 
Josep Ramoneda, 
REP, 
Manuel Risques, 
Miquel Roca, 
Joan Saura, 
Albert Solé, 
Ricard Vinyes 
i Pere Ysàs.

Espai públic urbà: 
debat a milà
(16/01/08)
Piotr Lewicki, 
Carme Ribas Seix, 
Franco Tagliabue 
i Chiara Toscani.

La condició humana
(21/01/08 - 10/03/08) 
Remo Bodei, 
Judith Butler, 
Terry Eagleton, 
Ivan Klíma, 
Jordi Llovet, 
Chantal Maillard, 
Michela Marzano 
i Enrique Vila-Matas.

Política i (po)ètica 
de les imatges de guerra
(15/02/08)
Rafael Argullol, 
Miquel Berga, 
Andrés Hispano, 
Antonio Monegal, 
Gervasio Sánchez 
i Francesc Torres.

Cicle de conferències 
paisatges per emportar
(22/02/08 - 25/04/08)
José Ballesteros, 
Daniela Colafranceschi, 
Gerald Domon, 
Teresa Galí-Izard, 
Josefi na Gómez Mendoza, 
Juan José Lahuerta, 
Rafael Mata, 
Oriol Nel·lo 
i Carme Pinós.

Les metamorfosis 
del comunisme
(06/03/08 - 07/03/08)
Harriet Evans, 
Emilio de Ipola, 
Iván de la Nuez, 
Stanislaw Obirek, 
Manel Ollé, 
Teodoro Petkoff, 
Jacek Purchla, 
Jorge Semprún, 
Bashkim Shehu 
i Magdalena Vasaryova.

Post-it. Ciutats ocasionals
(13/03/08 - 29/04/08)
Pablo Brugnoli, 
Julian D'Angiliollo, 
Joseph Grima, 
Carmella Jacoby Volk, 
Franco la Cecla, 
Giovanni la Varra, 
Daniele Pario Perra, 
Martí Peran, 
Stefano Romano 
i Marina Zuccón.

Presentació del llibre balas de plata 
(13/03/08)
Elmer Mendoza.

Darfur: confl icte i interessos
(14/04/08 - 16/04/08)l 
Munzoul Assal, 
Jean-Hervé Brado, 
Mansour Khalid, 
Jamal Mahjoub, 
Mahmoud Mamdani 
i Rafael Vila Sanjuan. 

Tel aviv, l’última ciutat mediterrània
(05/05/08 - 06/05/08)
Yoram Kaniuk 
i Sharon Rotbard.

Presentació del llibre economía canalla. 
La nueva realidad del capitalismo
(8/05/08)
Loretta Napoleoni.

Les noves formes 
del totalitarisme
(13/05/08)
Fina Birulés, 
Antonio Campillo, 
Manuel Cruz 
i Simona Forti.

Barcelona, metaciutat
(15/05/08)
Mikel Aramburu, 
Núria Benach, 
Leonardo Cavalcanti, 
Monica Degen, 
Juli Esteban, 
Marisol García, 
Emili Garcia, 
Ricard Gomà, 
Jordi Martí, 
Francesc Muñoz, 
Rosa Mur, 
Arturo Rodríguez Morató 
i Carlota Solé.

Orígens: lahore 
(18/05/08 - 19/05/08)
Mohsin Hamid, 
Jordi Puntí 
i Rashed Rahman

Cosmpolitisme. L’ètica 
en un món d’estranys
(26/05/08) 
Kwame Anthony Appiah

Europa, una civilització urbana
(13/06/08)
Manuel de Solà Morales 
i Peter Hall.
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LLISTAT DELS PONENTS DELS DEBATS 
I CONFERÈNCIES

Els enigmes de l’iran
(30/06/08 - 01/07/08)
Mariano Aguirre, 
Ali Ansari, 
Haleh Afshar, 
Fred Halliday, 
Rosemary Hollis, 
Baqer Moin, 
Johannes Reissner 
i Luciano Zaccara.

A la recerca de la quarta via. 
Nova esquerra, nova dreta 
a la unió europea, a sòfi a
(20/09/08 - 21/09/08)
Judit Carrera, 
Marta Dassu, 
Ivaylo Ditchev, 
Federico Fubini, 
Ernst Hillebrand, 
Ivan Krastev, 
Svetoslav Malinov, 
Arbjan Mazniku, 
Dennis McShane, 
Gáspár Miklós Tamás, 
Jan-Werner Mueller, 
Soli Ozel, 
Andrei Plesu, 
Antoinette Primatarova, 
David Rieff, 
Andrea Romano, 
Ignacio Sánchez-Cuenca, 
Sławomir Sierakowski, 
Alexander Smolar 
i Marina Valensise.

Espai públic urbà: 
debat a belgrad
(23/09/08)
Manuel de Solà Morales 
i Josep Ramoneda.

Guinea equatorial, 
memòria negra
(29/09/08)
Xavier Montanyà, 
Gustau Nerín 
i José Luis Nvumba.

L’espai públic en el punt de mira. 
Art i tecnologia a la ciutat 
de la seguretat
(02/10/08 - 03/10/08)
Louise Amoore, 
Judit Carrera, 
Deborah Cowen, 
Dana Cuff, 
Volker Eick, 
Marina Garcés, 
Stephen Graham, 
Alexandra Hall, 
Andrés Hispano, 
Ana López Sala, 
Antonio Monegal, 
Francesc Muñoz, 
Deborah Natsios, 
Marcos Ramírez, 
Josep Ramoneda, 
Iñaki Rivera Beiras, 
Pere Saborit, 
Toni Serra, Meghan 
Trainor 
i Gijs van Oenen.

Xina. Mirades sobre la transformació 
d’un imperi
(06/11/08 - 27/11/08)
Javier Castañeda, 
Frédéric Edelmann, 
Manel Ollé, 
Alfredo Pastor, 
Carles Prado 
i Harry Wu.

El caire, megalòpoli al nil
(10/11/08 - 11/11/08)
Alaa Al Aswani, 
Khaled Fahmi, 
Sabri Hafez 
i Nadia Kamel.

Lliures de por
(12/11/08)
Cynthia Maung, 
Dolors Oller, 
Zoya Phan, 
Xavier Rubert de Ventós, 
Raffaella Salierno, 
Mae Sot 
i Maran Turner.

L’arquitectura 
de la globalització
(25/11/08)
Iñaki Ábalos, 
Manuel de Solà Morales 
i Francesc Muñoz.

L’anonimat
(02/12/08 - 04/12/08)
Marc Augé, 
Érik Bordeleau, 
Amador Fernández-Savater, 
Wenceslao Galán, 
Marina Garcés, 
Carles Guerra, 
Santiago López Petit 
i Leónidas Martín.

Els dilemes del tibet
(15/12/08)
Isabel Hilton.

DADES GENERALS CCCB 08

CESSIONS D’ESPAIS I LLOGUERS

“Creando a Matisse” presentado por Dra. Michelle Nielsen.

Academia de Estudios Mir, S.L.

ACEI Associació Catalana d’Empreses d’Inserció.

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona. Àrea de Prevenció, Seguretat 
i Mobilitat.

Ajuntament de Barcelona. Àrea de Prevenció, Seguretat 
i Mobilitat.

Ajuntament de Barcelona. Direcció de Relacions Ciutadanes. 

Ajuntament de Barcelona. Gabinet de Protocol i Relacions 
Institucionals.

APAT Associació per a la Prevenció d’Accidents de Trànsit.

Asociación Cultural Humanitaria de Bangladesh.

Asociación Cultural Vía de la Paz

Asociación de Camarógrafos de TV y vídeo.

Asociación de periodistas de Bangladesh en España

Asociación Nangten Menlang

Asociación Poros

Asociación Prevención Violencia de Género.

Asociación Puja de fi estas culturales bangalí.

Assegurances Catalana Occident S.A.

Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres.

Associació Catalana per la Celebració del Dia Internacional 
Comissió 8 de març.

Associació Comunitats CAF.

Associació Cooperació

Associació Crèixer Junts

Associació Cultural Bangladesh.

Associació Greenpeace España

Associació Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.

Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya.

Bangladesh Nationalist Socio-Cultural Organisation .

Benecé Produccions S.L.

Blariacum College

Centre Cultural Euskal Etxea

Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 
(CIDEM).

Centre Espirita Amalia Domingo Soler.

Centro de Estudios Pianísticos - CEP

Cercle Desenvolupament Imatge i Modafad.

CIDEM Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

Col·legi Ofi cial de Psicòlegs de Catalunya.

Col·legi Professional de Disseny Gràfi c de Catalunya.

Confederación sindical de la comisión obrera nacional 
de Cataluña.

Congrex Sweden AB

Consejo Islámico de Cataluña

Consell de l’Audiovisual de Catalunya. CAC

Consell Islàmic Cultural de Catalunya.

Constelion, S.L.

Consulado General de Colombia en Barcelona.

Convergència Democràtica de Catalunya- Secretaria 
de Cultura.

Convergència Democràtica de Catalunya. Secretaria Política 
Social i Família. 

Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes (CCEB)

Coorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic

Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econò-
mic. Servei de teixit productiu.

Diputació de Barcelona. Àrea d’Educació.

Diputació de Barcelona. Direcció de Relacions 
Internacionals.

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

Dones amb Iniciativa.

Educación Sin Fronteras

Escola Superior de Diseño y Moda S.L.

FEMP Federación Española de Municipios y Provincias.

Fundació Alfons Comín.

Fundació Bosch i Gimpera

Fundació Catalunya Europa

Fundació del Món Rural

Fundació Jaume Bofi ll

Fundació Josep Irla

Fundació Lluís Carulla

Fundació Nous Horitzons
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CESSIONS D’ESPAIS I LLOGUERS

Fundació Privada Carme Serrallonga.

Fundació Privada Escola Universitària

Fundació Privada Portal

Fundación Alternativas.

Fundación Carmen Arnau Muro para el estudio y la difusión 
cultura pueblos indígenas de Siberia.

Fundación CATmón.

Fundación Tanja

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 
Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental.

Generalitat de Catalunya. Secretaria per a la Immigració

Grup de Cientifcs i Tècnics per un Futur No Nuclear.

Grup de Transsexuals Masculins de Barcelona.

Grup Municipal Convergència i Unió.

ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas S.L.

ICV-EUiA

IDOM INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.

Iniciativa Catalunya Verds - euia

Institut Català de les Indústries Culturals ICIC.

Institut d’Estudis Catalans. 
Societat Catalana de Matemàtiques.

Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.

Institut Municipal d’Educació - Consell Escolar Municipal 
de Barcelona.

Intelligent Coast

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Ketchum Seis S.A.

Kontrast Produccions, S.L.U.

Kreisjugendring Rems-Murr e.V

Musagetes Foundation

Novantia Integral

Obvious Business, SL.

Pla integral del poble gitano. Direccció General d’Acció 
Comunitària.

Prodetur, S.A.

QSL Serveis Culturals.

Quark Media House Sàrl

Random House Mondadori, S.A.

Seguros Catalana Occidente S.A.

Setem-Catalunya

Societat Catalana Educació Ambiental.

Synovate Healthcare Iberia.

Tribugest, Gestión de Tributos, S.A.

Tusquets editores S.A.

United Nations Development Programme

Universidad de Salamanca.

Universitat Oberta de Catalunya. UOC

Universitat Pompeu Fabra

UTE ASO/RPM

Xarxa d’Enllaç amb Palestina.

RECULLS
DE PREMSA
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RECULL DE PREMSA RECULL DE PREMSA

GENERAL CCCB
ON DISEÑO - 01/06/2008 
SECCIÓ ARQUITECTURA

EL PUNT - 04/05/2008 
SECCIÓ CULTURA
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RECULL DE PREMSA RECULL DE PREMSA

AVUI - 15/01/2008 
SECCIÓ POLITICA

EL 9 NOU - 08/08/2008 
ESPECIAL
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RECULL DE PREMSA RECULL DE PREMSA

MUSEO MANÍA - JULIOL/AGOST 08 EL PUNT - 19/04/2008 
CULURA
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RECULL DE PREMSA RECULL DE PREMSA

MUSEO MANÍA - JULIOL/AGOST 08 MUSEO MANÍA - JULIOL/AGOST 08 
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RECULL DE PREMSA RECULL DE PREMSA

MUSEO MANÍA - JULIOL/AGOST 08 MUSEO MANÍA - JULIOL/AGOST 08 
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RECULL DE PREMSA RECULL DE PREMSA

MUSEO MANÍA - JULIOL/AGOST 08 LAS MUJERES QUE NO CONOCEMOS
ABCD - 20/03/2008 
SECCIÓ INSTALADORES
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RECULL DE PREMSA RECULL DE PREMSA

EL PAÍS - 23/01/2008 
SECCIÓ CATALUÑA

LA RAZÓN - 23/01/2008 
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