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EXPOSICIONSEXPOSICIONS

La Xina viu, des de fa una dècada, immersa en importants 
processos de canvi. En aquest procés, les ciutats xineses 
continuen en una transformació imparable, un procés de 
construcció i de destrucció que les modifi ca 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 
presentar la realitat de la ciutat d’ahir i d’avui en quatre de 
les seves dimensions: urbanisme, arquitectura, paisatge i 
infraestructura. Era també l’ocasió de confrontar aquestes 
realitats amb l’imaginari xinès i l’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 civilització 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, Shanghai 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

Pékin n’existe plus? Cicle de cinema
Dates: 14, 17, 21, 24, 28 i 31 de gener
Vegeu pàgina 15

Debat Orígens. Qingtian: la immigració xinesa a Barcelona
Data: 23 de gener
Vegeu pàgina 48

Estrena del documental Zone of initial Dilution (2006)
d’Antoine Boutet
Data: 14 de febrer
Com a cloenda de l’exposició i una setmana abans que 
acabés, vam oferir l’oportunitat de veure aquest excel·lent 
documental d’Antoine Boutet, fruit del seu treball durant 
sis mesos a la Xina.
La pel·lícula analitza la profunda transformació urbanís-
tica que està experimentant la regió de les Tres Gorges, a 
la Xina, per la construcció de la presa hidràulica més gran 
del món. El concepte de “zona de dilució inicial”, utilitzat 
en enginyeria per defi nir el perímetre d’un curs d’aigua 
contaminada pels residus que posteriorment es dilueix de 
manera gradual en el corrent general, il·lustra la situació 
actual d’aquesta regió, en què molts costums i activitats tra-
dicionals estan sent sacrifi cats en nom del progrés. Mostra 
l’estat dels indrets, de les ciutats i de les costes del Iang-Tsé, 
aquelles en ruïnes o desaparegudes o aquelles en ple auge, 
mirant de delimitar les conseqüències sobre el paisatge i les 
poblacions en la perspectiva planifi cada de l’última pujada 
de les aigües.

Xerrades per a grups escolars
Vegeu pàg. 60

La mostra es va plantejar com un itinerari pel pensament 
i la creació a Catalunya des de l’època de Ramon Llull fi ns 
als nostres dies amb la presència majoritària d’artistes i 
creadors visionaris.

Catalunya ha estat un país avançat gràcies a la intuïció 
i a la visió de les seves individualitats, permeables als 
corrents de pensament europeu i a les noves ideologies 
revolucionàries. Aquesta exposició ens apropava a l’obra 
d’aquestes fi gures del món de les arts i les lletres, de la 
ciència i del pensament que han obert perspectives i han 
trencat motlles.

Una exposició sobre els il·luminats i els arrauxats, el 
llegat dels quals ha obert les portes de la modernitat a 
Catalunya al llarg de vuit segles:

Abad, Alomar, Barba, Barradas, Bataille, Ben, Bey, Beren-
guer, Beuys, Bofi ll, Bonastruc ça Porta, Brossa, Buigas, 
Casas Abarca, Casellas, Català i Pic, Cerdà, Chomón, 
Clapés, Clavé, Cirlot, Colom, Colomer, Comas i Solà, 
Cravan, Cresques, Cristòfol, Cuixart, Dalí, Deulofeu, 
Duchamp, Einstein, Eulàlia, Fageda, Ferrant, Ferrer i 
Guàrdia, Foix, Fontcuberta, Fortuny y Madrazo, Fran-
cés, GATCPAC, Gaudí, González, Gual, Guimerà, Jujol, 
Junyent, Lamolla, Le Corbusier, Letamendi, Llull, Man 
Ray, Marçal, Marinel·lo, Masó, Massanet, Masson, Mestre 
de Cabestany, Mestres, Mestres Quadreny, Mir, Miralda, 
Miralles, Miró, Montoliu, Monturiol, Noguera, Nogueras 

i Oller, Pablo, Perejaume, Perucho, Picabia, Picasso, Pla 
Janini, Ponç, Portabella, Prunés, Pujols, Recha, Riba, 
Ribé, Riera, Romero, Rossell, Rubió i Tudurí, Sabatés, 
Salvat-Papasseit, Santos, Santos Torroella, Sarró, Sayrach, 
Serra, Sibiuda, Sisa, Sucre, Tàpies, Torres-García, Valldo-
sera, Varo, Verdaguer, Vilanova, Vilatobà, Villèlia, Viura, 
Xifra, Xiró, Zanné, Zush/Evru.

L’exposició contenia 800 obres d’art i de ciència. Alguns 
àmbits de la mostra es completaven amb una instal·lació 
d’un artista contemporani, el treball del qual té relació 
amb la temàtica i el pensament que l’han originat.

Estructurada en tretze àmbits temàtics encapçalats per 
les lletres de la paraula IL·LUMINACIONS (lletres que, 
alhora, invoquen cadascuna d’elles una expressió llatina), 
l’exposició va optar per un trajecte temàtic i no cronològic. 

ACTIVITATS PARAL·LELES

Espurnes de geni
L’esperit arrauxat i visionari
Dates: 18, 19 i 20 de març
Vegeu pàgina 49

Xerrades per a grups escolars
Vegeu pàg. 60

IL·LUMINACIONS 
CATALUNYA VISIONÀRIA  

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

Dates    4 de novembre de 2008 - 22 de febrer  
   de 2009

Espai   Sala 3

Comissari   Frédéric Edelmann amb la col·laboració 
   de Françoise Ged

Producció   CCCB i Cité de l’Architecture 
   et du Patrimoine 

Amb la col·laboració de  Fundación Bancaja, el patrocini del  
   Consorci de la Zona Franca i el suport  
   de Conseil Général des Hauts-de-Seine,  
   Musée Albert-Kahn 

En el marc de    l’Any Europeu del Diàleg Intercultural

Disseny arquitectònic Emba_Estudi Massi-Bosch Arquitectes 

Disseny gràfi c interior Estudi mm! Mònica Mestanza, 
   Rosa Rodríguez

Imatge i disseny gràfi c  David Lorente
de comunicació  

Dates  17 de febrer - 24 de maig 

Espai Sala 2

Comissària Pilar Parcerisas 

Producció CCCB i Departament de Cultura i Mitjans de   
 Comunicació de la Generalitat de Catalunya

Disseny arquitectònic  Lluís Pau / Estudi IDP

Disseny gràfi c interior   La Japonesa

Imatge i disseny gràfi c  Lali Almonacid
de comunicació  
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EXPOSICIONSEXPOSICIONS

Sota el títol A la ciutat i més enllà, la setena edició dels 
Rencontres Africaines de la Photographie de Bamako va 
tenir com a tema la urbanitat.

Aquesta edició va posar l’accent en la fragilitat de la ciutat 
i la vida urbana, les xarxes de relacions entre individus 
i grups socials, en les construccions a mig fer i en el 
desconcert dels qui les habiten. També en les resistències, 
les lluites quotidianes, la mirada desafi ant dels joves i la 
seva creativitat. Aquesta exposició plasmava en imatges la 
recerca d’una urbanitat encara indefi nida, mutant, en per-
manent construcció i reconstrucció. Com tota ciutat viva.

Aquesta nova presentació dels Rencontres al CCCB va 
incloure, entre d’altres mostres, un homenatge al promi-
nent fotògraf Serge Jongué (1951-2006) i una exposició 
monogràfi ca de Samuel Fosso (Camerun, 1962), un dels 
grans creadors contemporanis del continent. Aquesta 
setena edició va presentar per primera vegada la secció 
Noves imatges, una selecció de vídeos de creació que volen 
trencar les nocions estereotipades sobre les realitats afri-
canes. La mostra del CCCB es plantejava com una àmplia 
selecció d’unes 200 fotografi es i vídeos de les propostes 
més interessants de l’edició del 2007, així com també de 
documentació impresa i fílmica.

La selecció s’organitzava segons els apartats següents:

• prop de 150 fotografi es corresponents a la mostra inter-
nacional;
• la mostra monogràfi ca, dedicada a Samuel Fosso 
(Camerun, 1962);
• la mostra d’homenatge, dedicada al desaparegut Serge 
Jongue (França-Guyana, 1951-2006);
• una selecció dels vídeos de creació presentats a la nova 
secció Noves imatges.

ACTIVITATS PARAL·LELES

Històries de l’Àfrica en autoretrats
Conversa amb Samuel Fosso
Data: 24 de febrer
Vegeu pàgina 49

L’Àfrica són veus
Jornades de Literatures Africanes a Barcelona
Dates: 20-22 d’abril
Vegeu pàgina 50

Dates   25 de maig - 6 de setembre 

Espai  Sala 3

Comissaris  Amanda Cuesta i Mery Cuesta 

Producció  CCCB 

Disseny arquitectònic  Estudi Bonjoch, S.L.

Disseny gràfi c interior  Anna Catasús i Oihana Herrera

Imatge i disseny gràfi c  Jordi Duro
de comunicació  

Aquesta exposició oferia una mirada sobre el cinema 
quinqui, que va viure el seu apogeu entre 1978 i 1985, 
centrant-se en la seva relació de retroalimentació amb la 
premsa de l’època. L’exposició volia actuar, a més, com a 
refl ex fi del de les transformacions urbanístiques, socials, 
polítiques i econòmiques que van fustigar el país en aquell 
període.

Els codis de representació de la delinqüència juvenil del 
cinema quinqui han perviscut fi ns a l’actualitat de tal 
manera que l’estereotip del quinqui, sotmès a un procés 
d’estetització, continua avui dia exercint una fascinació 
desfermada.

El punt de partida de l’exposició era la fi gura del quinqui 
encunyada pel fenomen del cinema de delinqüència juve-
nil. Durant els seixanta es van posar en marxa els plans 
d’urgència social, que van tenir com a resultat un urba-
nisme de pèssima qualitat. El 1975, un 25 % de la població 
més gran de 14 anys quedava exclosa del sistema educatiu 
i, a més, l’edat laboral –com la penal– es va situar en els 
16 anys, fet que signifi cava que per a molts joves només 
quedava el carrer. D’altra banda, la irrupció de l’heroïna va 
fer estralls. L’herència franquista deixava un sistema basat 
en la versió més repressiva i punitiva. Aquella generació 
de joves va ser partícip, per primera vegada al nostre país, 
dels corrents de la cultura juvenil. Els elements d’evasió de 
l’estil de vida adolescent van ser els col·legues, el sexe i les 
drogues, així com les manifestacions de la cultura popular 
que projectaven imatges afi ns de rebel·lia, escapisme i mar-
ginalitat, com el còmic o la música. En un clima d’alarma 
social, amplifi cada pels mitjans de comunicació, el delin-
qüent juvenil es va convertir en l’enemic públic número u. 
La presència que els joves delinqüents tenien en els mitjans 
de comunicació és clau per entendre la seva iconització. 
El Vaquilla i El Jaro són les estrelles més brillants d’aquest 
univers, autèntics herois de la marginalitat, gràcies als bio-
pics cinematogràfi cs: Navajeros, la saga Perros callejeros i Yo. 

A la darrera part de l’exposició s’abordava la pervivència 
que el fenomen quinqui ha tingut després del seu auge i 
del fi nal tràgic de molts dels seus protagonistes, tant en la 
fi cció com en la realitat. De la mà d’una nova generació, es 
produeix una pirueta estètica mitjançant la qual el quinqui 
dels vuitanta es va erigir en icona castís cool. El mite avui 
dia, especialment a Internet, vola lliure.

ACTIVITATS PARAL·LELES

Concert inaugural de l’exposició 
A càrrec de Macarras Old School
Data: 25 de maig
La rumba de carrer és la música associada al fenomen de 
la delinqüència dels vuitanta i la seva traducció cinemato-
gràfi ca. Les fi gures de referència d’aquest gènere musical 
són grups com Los Chichos, Los Chunguitos, Bordón 4 o 
Las Grecas. A partir d’aquesta música s’estableix un salt al 
nostre estricte present. El llegat musical i temàtic d’aquesta 
“altra movida” dels vuitanta és recollit per molts grups 
joves que, a banda de retre’ls tribut, treballen les mateixes 
temàtiques i atmosferes musicals avui dia, dins del barri, 
al carrer, en els mateixos territoris, en defi nitiva, en què 
el gènere va germinar fa més de dues dècades. En aquest 
concert, liderat per José El Pantanito, organitzador dels 
actes del fenomen anomenat neocalorrisme i director de 
la productora Rumba Tunning, hi van desfi lar diferents 
veus de la jove rumba de carrer interpretant clàssics del 
repertori quinqui com “Maldita Droga” (Tony el Gitano), 
“La cachimba” (Las Grecas) i “Soy un perro callejero” (Los 
Chichos).

Xerrada per a grups escolars
Vegeu pàg. 60

BAMAKO. 
VII TROBADES AFRICANES DE FOTOGRAFIA
A LA CIUTAT I MÉS ENLLÀ

QUINQUIS DELS 80
CINEMA, PREMSA I CARRER

Dates   24 de febrer - 1 de juny 

Espai  Sala -1

Comissari  Pep Subirós

Producció  CCCB i CULTURESFRANCE / Rencontres   
  Africaines de la Photographie de Bamako i el   
  Ministeri de Cultura de Mali 

Disseny arquitectònic  Alejandro Quintillá-Bracha Berkovitch

Disseny gràfi c   Avanti-avanti
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EXPOSICIONSEXPOSICIONS

Dates  21 de juliol - 18 d’octubre 

Espai Sala 2

Comissari Daniel Soutif 

Producció CCCB, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di  
 Trento e Rovereto (MART) i Musée du Quai Branly 
 de París 

Amb la col·laboració de  la Fundació Caixa Catalunya i el   
   patrocini del Consorci de la Zona Franca 

Disseny arquitectònic    BOPBAA

Disseny gràfi c interior  Estudi Canó

Imatge i disseny gràfi c  Mariona Garcia
de comunicació  

El jazz constitueix, juntament amb el cinema i el rock, 
un dels esdeveniments artístics més importants del segle 
XX. L’exposició proposava una lectura pluridisciplinària 
d’aquesta complexa història i s’articulava cronològicament 
al voltant d’un fi l conductor format per un timeline, al llarg 
del qual s’anaven succeint els esdeveniments principals 
de la història del jazz. A la vegada, ens mostrava de quina 
manera el so del jazz ha matisat totes les altres arts, de 
la pintura a la fotografi a, del cinema a la literatura, sense 
oblidar el grafi sme o els dibuixos animats.

El recorregut expositiu mostrava tota la riquesa de les 
relacions del jazz amb les altres arts, des dels primers 
artistes a recollir aquesta fèrtil relació ja en els orígens del 
jazz, com ara Picabia, Gleizes, Man Ray, Janco; passant 
per Otto Dix, Max Beckmann, Franti ek Kupka; artis-
tes del famós Harlem Renaissance com Aaron Douglas, 
Palmer Hayden, Archibald Motley, William H. Johnson; 
pintors modernistes americans com Arthur Dove o Stuart 
Davis; fi ns a arribar –després de la Segona Guerra Mun-
dial– a autors essencials com Mondrian, Matisse i Jackson 
Pollock; o creadors afroamericans com Jacob Lawrence, 
Romare Bearden, Bob Thompson i Jean-Michel Basquiat, 
ja en plena contemporaneïtat. De forma recíproca, molts 
de músics –de Django Reinhardt a Louis Amstrong o de 
George Wettling a Miles Davis– van crear obres plàstiques 
per mostrar la riquesa i la densitat de les interaccions 
entre música i pintura.

L’exposició també incorporava un conjunt important de 
caràtules discogràfi ques, cartells, material publicitari, 
prospectes, programes de concerts, que permetien valorar 
la importància del grafi sme en l’estètica del jazz, còmics 

amb grans o petites històries de la música negra ameri-
cana, així com pel·lícules que han utilitzat el jazz com a 
protagonista o com a banda sonora de les seves històries.

ACTIVITATS PARAL·LELES

Concert inaugural de l’exposició 
a La Pedrera de Caixa Catalunya
Data: 28 de juliol
En el marc de l’exposició, La Pedrera de Caixa Catalunya 
va presentar una relectura de la història del jazz.
Un quartet de primeres fi gures amb ressò internacional 
ens va convidar a participar en aquest viatge, que ens 
portà des del swing de Louis Amstrong o Benny Good-
man, fi ns a Charlie Parker, Chet Baker o Miles Davis, per 
arribar al jazz més contemporani.
Trompeta: Raynald Colom
Contrabaix: Tom Warburton
Bateria: Marc Ayza 
Piano: Joan Diaz

CCCB Jam Sessions: A menys d’un metre
Dates: 10, 17, 24 de setembre, 1, 8 i 15 d’octubre de 2009
Vegeu pàgina 22

BCNmp7. Marathon Jazz
Data: 17 de setembre
Vegeu pàgina 18

Xerrades per a grups escolars
Vegeu pàg. 60

CERDÀ I LA BARCELONA DEL FUTUR 
REALITAT VERSUS PROJECTE 

Dates  19 d’octubre - 28 de febrer de 2010

Espai Sala 3

Comissaris Joan Busquets i Miquel Corominas  

Producció Ajuntament de Barcelona i CCCB

En el marc de  l’Any Cerdà 

Disseny arquitectònic  Sara Bartumeus i Anna Renau

Disseny gràfi c interior  Lamosca

Imatge i disseny gràfi c  Dani Navarro
de comunicació  

Aquesta mostra, emmarcada en els actes de l’Any Cerdà, 
destacava la riquesa urbanística del Projecte Cerdà analit-
zant el present de l’Eixample i pensant el futur de la ciutat 
de Barcelona.

L’exposició relatava com s’ha aplicat i executat el projecte 
de Cerdà al llarg dels darrers 150 anys i com aquesta 
construcció concreta ha donat la forma del continent i el 
contingut que avui té l’Eixample i, per tant, també de la 
ciutat de Barcelona. La mostra proposava una immersió 
dins la realitat actual per tal de descobrir i interpretar 
unes determinades formes d’organització urbana que han 
produït una ciutat compacta i confortable, amb una forma 
d’urbanitat molt apreciada.

La mostra volia donar la temperatura de l’Eixample 
d’avui, un barri on viuen més de 300.000 persones i 
n’hi treballen més de 260.000 i pel qual hi circula la 
xarxa de transports i serveis més complexa de Catalunya. 
L’itinerari expositiu ens revelava la vida subterrània de 
l’Eixample, ens redescobria els seus patis interiors, molts 
d’ells encara desconeguts, les illes més poblades i les que 
tenen més activitat econòmica. 

Més de dos-cents documents entre plànols, maquetes, 
instal·lacions, estadístiques, audiovisuals i, fi ns i tot, 
algunes intervencions artístiques (Joan Fontcuberta, 
Maria Rubert) ens permetien comprendre millor el 
funcionament de l’Eixample barceloní o descobrir models 
urbanístics similars arreu del món, com el Manhattan 
de Nova York, amb una trama urbana semblant a la de 
l’Eixample i amb unes característiques urbanes sorpre-
nentment similars.

Però la mirada sobre l’aplicació del Pla Cerdà no només 
ens ha de donar claus per interpretar el present, sinó que 
també ens ha d’ajudar a pensar el futur de Barcelona. 
L’experiència de l’Eixample ha de ser un model per pensar 
el creixement territorial de Barcelona cap a la seva àrea 
metropolitana. L’exposició plantejava algunes preguntes 
sobre aquesta qüestió i hi va voler donar també respostes.

Programa per a escoles
Vegeu pàg. 60

EL SEGLE DEL JAZZ
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EXPOSICIONS EN COL·LABORACIÓ AMB...

WORLD PRESS PHOTO 08
MOSTRA INTERNACIONAL DE FOTOPERIODISME PROFESSIONAL

Dates   10 de novembre - 13 de desembre  

Espai   Sala -1 

Producció    Fundació Photographic Social Vision 

amb la col·laboració  del CCCB

Per cinquè 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 guanya-
dores del concurs homònim, és coneguda mundialment 
com la principal mostra itinerant de fotoperiodisme. Així 
doncs, la World Press Photo esdevé tant un document 
històric dels principals esdeveniments del 2008 com una 
mostra de la millor fotografi a de l’any.

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 de tot el món. Les fotos participen en 11 catego-
ries: notícies d’actualitat, temes d’actualitat, personatges 
d’actualitat, esports, fotos d’acció, reportatges d’esports, 
temes contemporanis, 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, amb la condició que 
totes les obres es puguin exposar sense cap tipus 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 
nombroses ocasions, el transcurs de la història i l’opinió 
pública.

ACTIVITATS
CULTURALS
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Dates  Setembre de 2008 - juny de 2009

Organització  CCCB 

Amb la programació de Xcèntric, el 
CCCB es manté en la línia de desta-
car que hi ha un espai fora de l’àmbit 
comercial on s’esdevenen coses molt 
interessants i que el cinema s’ha 
desplaçat i ja no existeix només a les 
sales comercials. Les formes de fer-ho 
requereixen també noves formes 
d’exhibició i fi ns i tot d’escriure sobre 
ell. Per això, Xcèntric va oferir de 
nou la possibilitat d’acollir, veure i 
estudiar aquests altres cinemes, que, 
lluny de restar al marge, han acabat o 
acabaran ocupant un lloc central en la 
història de la imatge en moviment.

Autors: Harun Farocki, Robert Drew, 
Audrius Stonys, Emile de Antonio, 
Pere Portabella, Ben Rusell, Andy 
Warhol, Christian Hincker, Char-
les Burns, Marie Calliou, Lorenzo 
Mattotti, Richard McGire, Marcel 
Hanoun, Pavel Kogan, Aleksandr 
Sokurov, Sergei Paradjanov, Herz 

Frank, João Moreira Salles, Ralph 
Steiner, Carter Tutti, David Rimmer, 
Jean Mitry, Julie Murray, Paul Sharits, 
Robert Breer, Brady Lewis, Jennifer L. 
Bunford, Pip Chodorov, Ernesto Baca, 
Derek Jarman, Helen Hill, Claudio 
Caldini, Jan Kounen, John Porter, 
Joseph Morder, Dónal Ó’Céilleachair, 
Stan Brakhage, Daniela Cuglian-
dolo, Chris Kennedy, Kika Thorne, 
Ricard Colas i Martin Gracineau, 
Jürgen Reble, Peter Tscherkassky, 
José Ernesto Díaz-Noriega, David 
Domingo, Juan Bufi ll, Virginie 
Manuel, Eugeni Bonet, Marcel 
Pey, Oriol Sánchez, Albert Alcoz, 
Oriol Sánchez, Maxi Viale, Eugènia 
Balcells, Pere Ginard, Laura Ginès i 
Manuel Huerga, entre d’altres.

L’any 2009 es va presentar el nou 
web, on es pot consultar la programa-
ció actual i les anteriors: www.cccb.
org/xcentric

Una gran sala fosca, una monumen-
tal pantalla panoràmica, instruments 
interactius com nassos joysticks, una 
caseta capturadora de rostres, una 
catifa màgica interactiva o micròfons 
hipersensibles; aquests són els 
elements que conformen Metamem-
brana, el paisatge interactiu que ens 
aboca a l’univers viu de les Membra-
nes, la darrera creació cosmogònica 
personal i imaginària de l’artista 
internacionalment conegut Marcel·lí 
Antúnez Roca.

Metamembrana, el tercer capítol del 
projecte Membrana, va estar connec-
tada de manera simultània a cinc 
ciutats. Cinc portes d’entrada a un 
nou paisatge en el qual trobem, entre 
d’altres, una batalla entre Blancs i 
Blaus, el Triomf de la Mort, els fruits 
de l’Arbre del Paradís, el Rumbarock 
Ravalero o l’Auca del Porcoboc. 

La instal·lació interactiva Metamem-
brana va estar produïda juntament 
amb l’Anella Cultural, una iniciativa 
que fomenta l’experimentació de 
noves aplicacions en les arts digitals.

Metamembrana es va poder veure 
de manera simultània al CCCB, a 
l’Espai Zero1 d’Olot, a Cal Massó 
de Reus, a l’Espai d’Arts de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts de Grano-
llers i a la Sala Sant Joan de Lleida.

Aquest programa volia construir un 
relat modest, cinematogràfi c, d’una 
transformació espectacular, la de la 
capital de la República Popular de 
la Xina. A través d’imatges que ens 
transporten als inicis del segle XX, 
gràcies als operadors del gran Albert 
Kahn, al Pequín del Second Life de 
l’artista Cao Fei, passant pel Pequín 
popular de Shi Hui, el Pequín somiat 
dels anys cinquanta i la ciutat “no 
ofi cial” dels noranta, es dibuixa el que 
podria ser una antiga capital, ciutat del 
poder de l’imperi fi ns al dia d’avui. 

El programa va incloure les 
pel·lícules: Wo zhe yi beizi (La meva 
vida), Shi Hui, 1950; Beijing zazhong 
(Beijing Bastards), Zhang Yuan, 1992; 

Voyage à Pékin 1908-1909, Museu 
Albert Kahn, 1909; Clean, Zhao 
Liang, 1997; Wangque de yitian (Un 
dia que falta), Liu Wei, 2005; City 
Scene, Zhao Liang, 2004; Construc-
tion: Bored Youth, Zhao Liang, 2000-
2007; Qianmenqian (A les runes), 
Olivier Meys, Weng Living, 2008; 
Somewhere, Cheng Xiaoxing, 2008; 
RMB City / City Planning, Cao Fei, 
2007; i Meishi Jie (Carrer Meishi), 
Cao Fei, Ou Ning, 2006, 85 min.

Programació: Marie-Pierre Duhamel-
Muller.

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

Dins del programa de Xcèntric, un 
homenatge al cinema rodat en súper-
8, amb peces des dels anys 60 fi ns 
als nostres dies. Grans autors com 
Derek Jarman o Peter Tscherkassky 
juntament amb altres joves realitza-
dors i autors amateurs van confor-
mar la programació més “pop” de la 
temporada. 

Vam presentar en primícia a Espanya 
el col·lectiu Mobileskino (Basilea) i 
Los Superocheros (Amsterdam), amb 
una original instal·lació i un especta-
cle creat en exclusiva per a Xcèntric, 
respectivament.

XCÈNTRIC. EL CINEMA DEL CCCB
VIII EDICIÓ DEDICADA AL CINEMA EXPERIMENTAL, 
DOCUMENTAL I D’ASSAIG

SÚPER-8 
PETIT GRAN FORMAT 

Dates  8, 9, 10 i 11 de gener 

Organització  CCCB 

Dates   14 de gener- 8 de febrer

Organització  CCCB i Anella Cultural

METAMEMBRANA. PAISATGE INTERACTIU
INSTAL·LACIÓ DE MARCEL·LÍ ANTÚNEZ PER A L’ANELLA CULTURAL

PÉKIN N’EXISTE PLUS? 
CICLE DE CINEMA

Dates  14, 17, 21, 24, 28 i 31 de gener

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

Dates 27 de gener, 3 de març, 31 de març, 28 d’abril, 3 de juny, 29 de setembre i 27 d’octubre.

Organització CCCB 

La creació audiovisual està cada cop més atenta 
a l’actualitat i reacciona ràpidament davant 
d’esdeveniments de forta transcendència social i humana. 
Es tracta de detectar al llarg de l’any tots aquells treballs 
produïts arran del compromís i la solidaritat dels seus 
autors, intentant també afegir a la projecció la presència 
dels autors o d’altres persones directament implicades en 
el tema per fer un debat amb el públic.

La Forteresse va obrir les sessions. És un documental rea-
litzat per Fernand Melgar en el qual, per primera vegada, 
una càmera travessa la porta d’un centre d’acollida per a 
immigrants a Suïssa. Debat posterior a la projecció amb el 
director i Manmen Castellano (Andalucía Acoge), Isabel 
Martínez (SOS Racisme) i Xavier Montanyà (periodista).

Rough Cut, de Firouzeh Khosrovani, va protagonitzar 
la segona sessió. Rough Cut és un curt documental 
que refl exiona sobre les imposicions culturals a l’Iran, 
inscrites en els cossos de les dones, territori de confl icte 
en l’ordre patriarcal. Debat posterior amb la directora 

i Shahram Kholdi, ajudant de càtedra i doctoranda en 
Estudis de l’Orient Mitjà a la Universitat de Manchester, 
i Rosa Maria Calaf, periodista i presidenta del Centre 
Internacional de Premsa de Barcelona. L’activitat va ser 
organitzada dins de les activitats de la 17a Mostra Interna-
cional de Films de Dones de Barcelona.

La tercera sessió va ocupar dos dies, a partir del documen-
tal La perifèria com a confl icte. De les banlieues a Can Tunis, 
una refl exió sobre els esdeveniments que en els últims 
anys han afectat els barris de la perifèria d’algunes ciutats 
de França, un confl icte social encara sense resoldre. 
El segon dia va tenir lloc el debat amb Rodrigo Llopis, 
fotoreporter de Madrid instal·lat a París, Diaby Doucouré, 
director francomalià del Festival Génération Court, Sidi 
Mohammed Barkat, fi lòsof francoalgerià, José González 
Morandi, director del documental Can Tunis, i Josep 
Maria Martí Font, periodista.

I+C+i és un cicle que aborda la integració dels processos 
d’investigació, desenvolupament i innovació en el món de 
la cultura. A partir de quatre blocs temàtics (Crisi i trans-
formació dels formats, Concepte de programació, Difusió 
i comunicació de projectes culturals i Dinàmiques de la 
innovació), les sessions assumeixen dilemes sorgits de la 
praxi cultural i del procés de canvi a què estan sotmesos les 
institucions culturals i els agents tradicionals de transmis-
sió del coneixement.

Al 2009, I+C+i va continuar aprofundint en els quatre 
blocs temàtics esmentats, centrant-se en les preguntes 
essencials que articulen el cicle des de la seva creació el 
2007. Va comptar amb convidats com Bernard Stiegler, 
director de l’Institute de Recherche et d’Innovation de París, 
que analitzà la cultura de l’amateur; Roger Bernat, Roberto 
Fratini, Pedro Soler i Yaiza Hernández, que varen debatre 
sobre el paper del públic; Michel Bauwens, Ismael Peña i 
Olivier Schulbaum, que, en la sessió coordinada per Plato-
niq, varen tractar el Peer to Peer (P2P); Bruno Giussani, que 

va parlar sobre les conferències performatives, i José Luis 
de Vicente, que va dur a terme un taller; David de Ugarte, 
que ens va introduir a les relacions entre el bricolatge, la 
signifi cació i la propietat intel·lectual; i Ramon Sangüesa, 
que explicà el model citilab. 

El gran salt endavant del 2009 va ser la plena incorporació 
del blog I+C+i (www.cccb.org/icionline) i de les xarxes 
socials en les diverses sessions, que han permès perllongar 
el debat més enllà de la sessió presencial, incorporant la 
col·laboració del públic i l’intercanvi d’informacions, així 
com la retransmissió en directe de la conferència.

FORA DE PROGRAMA
PROGRAMACIÓ AUDIOVISUAL ESTABLE NO PREVISTA

Dates  11 de febrer, 13 de juny, 12 i 14 de juliol

Producció CCCB
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Data 13 de febrer

Organitza CCCB i Animac

Grups com Oval, Russian Red, Jarboe, 
Ajo i Mastretta, Jonathan Richman, 
Kiko Veneno, Muchachito, Ceza, 
Charlie Gillet, Nouvelle Vague i Ciu-
dadano, entre d’altres, són alguns dels 
artistes que han defi nit les anteriors 
temporades. 

En el seu quart any, BCNmp7 ha 
continuat explorant visions alterna-
tives de l’escena musical del present 
i també nous concerts orientats a 
il·lustrar les fusions i friccions que 
afecten els diferents gèneres musi-
cals. Amb noms com ara Jeremy Jay, 
Marina Gallardo, Joe Crepúsculo, 
Nudozurdo, Slaraffenland, Stag Hare, 
Qa’a, Little Miss Lulis and her Folky 
Ferran, Au, Cluster, The Far Saints, 
The White Jazz Quartet, El Tío Carlos 
o Calima, al 2009 la programació va 
arrencar amb un minifestival amb 
grups de l’escena emergent tant nacio-
nal com internacional, va dedicar una 
sessió a analitzar la repercussió del 
“so Barcelona” i també va presentar 
la infl uència de diversos grups de 
l’escena musical de Brooklyn en la 
creació d’un nou so.

Amb motiu del vintè aniversari 
de l’Associació de Músics de Jazz 
i Música Moderna de Catalunya 
(AMJM) i dins del marc de l’exposició 
El segle del jazz, l’última sessió de 
BCNmp7 es va convertir en una 
marató musical en què els diver-
sos grups participants van mostrar 
l’evolució d’aquest corrent artístic al 
nostre país fi ns a arribar a l’expressió 
més genuïna del jazz, la jam session, 
amb què fi nalitzà aquesta gran festa. 5 
hores de música. 8 actuacions conse-
cutives a dos escenaris diferents i, per 
acabar, una jam session oberta a tots 
els músics que hi van voler participar.

21 febrer: Emergència Fest / 2 d’abril: 
Ciutat, rumba i fusió / 13 de maig: 
Música al teu cap / 11 de juny: Digital 
Global Ràdio /17 de setembre: Mara-
thon Jazz

El programa va comptar amb la 
col·laboració d’Analogic Té, Icat fm, 
Juan Carlos Rodríguez i Ico Romero, 
Invisible Culture i Associació de 
Músics de Jazz i Música Moderna de 
Catalunya (AMJM).

En la seva segona edició, Xperi-
menta va voler continuar apostant 
per la refl exió i el debat sobre el 
cinema experimental i les seves pos-
sibilitats de futur, amb l’objectiu de 
contextualitzar un tipus de cinema 
que sovint ha estat titllat de críptic i 
elitista. 

En aquest sentit, Xperimenta ’09 va 
reivindicar una línia d’aproximació 
didàctica als anomenats “cinemes 
marginals”, obrint vies de diàleg 
per als iniciats i de descoberta per 
a aquells que estan interessats en 
pràctiques fílmiques alternatives al 
cinema d’estrena. Així, durant tres 
dies, el CCCB va atorgar centrali-
tat al cinema experimental, una 
branca del cinema que, sota el focus 
dels darrers corrents presents en 

el sector audiovisual, adquireix 
rellevància com a proposta cinema-
togràfi ca capital per entendre certs 
desplaçaments en les pràctiques 
culturals recents. 

Estrena a Espanya de Mock up on 
Mu (Craig Baldwin, EUA, 2008). 
Taules rodones amb Valie Export, 
Abigail Child, Claudio Caldini, 
Yann Beauvais, Lisl Ponger, Peter 
Thomas, Duncan Reekie, John 
Sundholm, Michael Zryd, Alberte 
Pagán i Antonio Weinrichter, entre 
d’altres. Taller de cinema en 16 mm 
amb Bruce McClure. Trobada de 
found footage fi lm amb Craig Bald-
win i Peter Tscherkassky. Programa 
de projeccions amb presentació del 
seus autors.

El CCCB i l’Animac (Mostra Inter-
nacional de Cinema d’Animació de 
Catalunya) van iniciar amb aquesta 
activitat una col·laboració adreçada a 
produir activitats al voltant del cinema 
d’animació. Aquesta primera cita es va 
dur a terme abans de l’inici del festival, 
que se celebrà a Lleida del 23 de febrer 
a l’1 de març.

Amb motiu de l’estrena a Espanya de 
la pel·lícula d’animació nominada 
als Oscar Waltz with Bashir, dirigida 
per Ari Folman, el CCCB i Animac 
van organitzar, per a totes aquelles 
persones interessades en el cinema 

d’animació, una sessió de workshop 
amb Barak Dori, animador de la 
pel·lícula, amb la intenció de conèixer 
i aprofundir en els processos de treball 
i les noves tècniques aplicades a aquest 
tipus de cinema.

Dates 21 de febrer, 2 d’abril, 13 de maig, 11 de juny, 17 de setembre

Organització  CCCB 

Now és un projecte focalitzat en les 
transformacions científi ques, tecnolò-
giques, artístiques, socials i espiri-
tuals que estan tenint lloc en l’inici 
del segle XXI. Un procés d’investigació, 
creació i difusió que pretén reunir 
diferents agents locals i internacionals 
implicats en les accions i alternatives 
que promouen un canvi de paradigma 
en la societat de la informació i el 
coneixement i en les cultures globa-
litzades.

Dates   Del 25 al 28 de març i del 26 al 28 de novembre

Organització  CCCB

Dates  26 de febrer - 1 de març

Organització  CCCB

ANIMAC

BCNMP7
MÚSIQUES EN PROCÉS

XPERIMENTA’09
MIRADES CONTEMPORÀNIES AL CINEMA EXPERIMENTAL

NOW
TROBADES EN EL PRESENT CONTINU

En la primera edició de 2009, del 25 
al 28 de març, Serge Latouche, Susan 
George, Joan Martínez Alier i Jordi 
Pigem, entre d’altres, van debatre en 
diverses sessions sobre la crisi econò-
mica i els paradigmes sociopolítics 
que viu el món actual. Es va parlar 
de les teories del decreixement i es 
va refl exionar sobre les connexions 
entre l’art, la ciència, les tecnologies, 
la natura i el disseny per fer front a 
aquesta crisi de paradigmes.

A més a més, coincidint amb l’Any 
Internacional de l’Astrofísica i en 
col·laboració amb el Centre d’Estudis 
Espacials (CEE-CSIC), es van desenvo-
lupar diversos tallers per a adolescents 
de la mà de Jordi Isern. La proposta 
es va pensar també per promoure l’ús 
de noves xarxes com l’Anella Cultu-
ral com a eina de comunicació entre 
adolescents de tota Catalunya a fi  de 

promoure el coneixement sobre els 
nostres cels i l’origen de l’univers.

Pel que fa a la segona edició de 2009, 
del 26 al 28 de novembre, es va 
dedicar íntegrament al sol com a font 
d’energia i com a infl uència en els 
àmbits cultural, biològic i astrofísic. 
Thom Hartmann, Jeremy Legget 
i Herman Scheer van parlar sobre 
el destí de la Terra, l’energia solar 
i el foment de les energies renova-
bles. D’altra banda, es van fer tallers 
d’energia minieòlica i d’arquitectura 
autònoma i es va projectar la pel·lícula 
L’hora 11. La segona edició de NOW 
2009 va ser una col·laboració entre el 
CCCB i la Fundació Terra.

ACTIVITATS CULTURALS CICLES I FESTIVALS
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La setena edició de Gandules es va convertir un cop més 
en una de les ofertes culturals de referència del cinema 
d’estiu a Barcelona, amb una nova proposta de cinema a 
l’aire lliure. 

Gandules 2009, en paral·lel amb l’exposició El segle del 
jazz, va tractar sobre els ritmes, les formes i els relats que 
passen de la música al cinema; dels músics tocant un 
instrument als cineastes que “toquen” amb la càmera. 
Mentre la diàspora musical africana dissemina pel món 
el seus ritmes (el jazz, el blues, el tango, el reggae, el hip 
hop, etc.), els cineastes descobreixen gestos, improvisen, 
inventen moviments i s’alliberen per acompanyar la 
música. Històries musicals que vinculen fi ccions, comu-
nitats, sentiments i èpoques i que refl ecteixen llocs i agi-
tacions socials. Gires, concerts, assaigs; a la ràdio, la tele-
visió, Internet; de les històries íntimes a les col·lectives. 
La música en moviment, recorrent el món, barrejant les 
seves arrels, reinventada pel cinema que interpreta, toca, 
projecta, actua, juga.  

En l’edició del 2009 també es van realitzar quatre 
curtmetratges de producció pròpia de la mà de quatre 
dones cineastes: Al anochecer ya murmura el bosque d’Eva 
Randolph, Rêverie d’Ana de Pfaff, Goteras en el cielo 
d’Alba Ocaso i On avait tant dansé de Núria Esquerra. 

El 3 d’agost va tenir lloc la preinauguració, amb Nicolas 
Klotz i Elisabeth Perceval. L’activitat va consistir en una 
sessió taller en què el cineasta Nicolas Klotz (director 
de La cuestión humana), acompanyat dels protagonistes 
del seu nou fi lm, Low Life, va fer un assaig en directe a 
l’Auditori del CCCB.

Unes 8.500 persones van desfi lar pel pati del CCCB al 
llarg de les dotze sessions gratuïtes programades. 

Per segon any consecutiu, el Festival 
Grec i el CCCB van presentar Fast 
Forward, un festival que explora el 
que està en procés de gestació en el 
camp de les arts escèniques, mos-
trant els materials més submergits 
de diversos centres neuràlgics i 
creatius del planeta. 

Cada edició està dedicada a un país 
i la del 2009 es va centrar en Itàlia. 
En aquesta ocasió van ser convidades 
sis companyies de les arts escèni-
ques més avantguardistes del país, 
que van presentar vuit espectacles 
diferents. El públic va poder crear 
el seu propi itinerari i seleccionar 
les propostes que més li interes-
saven, que incloïen espectacles de 
música sintetitzada, dansa i teatre i 

performances inclassifi cables, que 
barrejaven vídeo, animació en 3D, 
muntatges en cambra obscura... En 
total, van assistir a Fast Forward 
unes 2.000 persones.

Els espectacles presentats van ser: 
Seigradi, concert per a veu i música 
sintetitzada, de Santasangre; Crac, 
de Motus; A elle vide, de Dewey Dell; 
La più piccola distanza i La timidezza 
della ossa, de Pathosformel; Tenta-
tivi di volo, una performance per 
a cambra obscura, d’Ortographe; 
i Àrebours 100 i Pietro, de Daniele 
Albanese, a càrrec de la Compagnia 
Stalk.

El cinema català contemporani té 
ressonàncies signifi catives amb les 
imatges que estan creant autors de 
diversos indrets del món. La vita-
litat del cinema fet a Catalunya es 
manifesta en les obres de cineas-
tes emergents que, amb les seves 
propostes estètiques i temàtiques, 
dialoguen cinematogràfi cament amb 
altres cineastes contemporanis. Són 
diàlegs que no s’estableixen des de 
la similitud, sinó que confronten les 
preocupacions creatives d’aquests 
autors. És així com Cinergies té per 
objectiu mostrar com s’organitzen 
aquests vincles cinematogràfi cs, com 
els cinemes es parlen més enllà del 
moment i el lloc on han estat creats. 

En aquesta ocasió, el diàleg va ser 
entre Jaime Rosales i Wang Bing 
(Xina), que van voler posar en corres-
pondència el seus respectius imagi-
naris fílmics, però sense l’habitual 
intercanvi de cartes. Lluny del gènere 
epistolar, la proposta va ser crear un 
conte curt, un breu relat de dos mons 
geogràfi cament i culturalment allun-
yats que va obrir el diàleg d’aquesta 
tercera trobada.

CINERGIES

FAST FORWARD
EL QUE VINDRÀ A LES ARTS ESCÈNIQUES. EMERGENTS D’ITÀLIA

GANDULES
PLAYING CINEMA

Dates 1 i 2 de juny

Organització CCCB i Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

Dates  18 i 19 de juliol

Organització  Institut de Cultura de Barcelona i CCCB

En el marc del  Festival Grec

Dates   Agost 

Producció    CCCB

Amb el patrocini de Moritz

ACTIVITATS CULTURALS CICLES I FESTIVALS ACTIVITATS CULTURALS CICLES I FESTIVALS
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Nano és una nova activitat del CCCB 
adreçada als infants i a les seves 
famílies. Un conjunt de propostes 
articulades per temes decisius del món 
actual, concebudes per als nens i les 
nenes del segle XXI. Nano és una acti-
vitat presencial, però no és un festival: 
és una proposta cultural adaptada a 
la sensibilitat i a les necessitats dels 
infants i les famílies, que refl exiona 
sobre temes del present d’una manera 
lúdica i creativa.

Durant el cap de setmana del 17 i 
18 d’octubre va tenir lloc la primera 
edició de Nano, que va oferir un 
programa amb propostes (tallers, 
jocs, projeccions, teatre, concerts, 
etc.) relacionades amb temes com la 
mobilitat i l’urbanisme sostenibles, 

la biodiversitat agrícola, els drets dels 
animals, la ciutadania global i molts 
altres. Tot, treballat amb la intenció de 
suscitar l’interès de grans i petits, amb 
la vocació de crear experiències per ser 
compartides. 

La primera edició de Nano va ser un 
èxit de públic i va tenir una excel·lent 
acollida per part de mitjans i xarxes 
socials. Hi van participar: Agnès Agbo-
ton, Anímic, Arquikids, Don Simón y 
Telefunken, Dud, Martha Escudero, 
Guillamino, Xavi Lozano, Miquel 
Àngel Marín, Orchestra Fireluche, 
Petit Comitè de RobinSons, Anna 
Sadurní, Tarpuna Iniciatives Sosteni-
bles i Utani.

Fila Zero manté la voluntat d’apropar 
als alumnes i professionals del medi 
el cinema més interessant i divers 
que es realitza al nostre país, oferint 
l’oportunitat de conèixer de prop 
els seus creadors i establir-hi un 
col·loqui al voltant de la seva feina. 
La novetat del curs 2009-2010 va ser 
la col·laboració amb el CCCB, que va 
acollir al seu auditori les projeccions 
del Fila Zero.

27 d’octubre: preestrena de la 
pel·lícula La mujer sin piano, de 
Javier Rebollo.

La primera sessió del Fila Zero del 
curs 2009-2010 la va protagonitzar 
un dels més destacats i promete-
dors directors de cinema de la nova 

generació. Javier Rebollo presentà 
la seva última pel·lícula, encara no 
estrenada comercialment, La mujer 
sin piano, protagonitzada per Carmen 
Machi i que va ser premiada al Festi-
val de Donostia-San Sebastián amb el 
Premi a la Millor Direcció.

15 de desembre: Gordos, de Daniel 
Sánchez Arévalo. 

La presentació de la pel·lícula 
va anar a càrrec de Núria Vidal 
(ESCAC) i del mateix autor. Des-
prés de la projecció es va obrir un 
col·loqui entre el cineasta i el públic 
assistent.

NANO

FILA ZERO

Dates  27 d’octubre i 15 de desembre

Organització  ESCAC i CCCB

Dates  17 i 18 d’octubre 

Organització  CCCB

Amb motiu de l’exposició sobre el jazz, es van organitzar 
sis jam sessions a càrrec de sis dels clubs de jazz que 
actualment organitzen jam sessions als seus locals. Sis 
sessions d’improvisació entre músics de diferents pro-
cedències i generacions que es van trobar per crear una 
conjunció de sons irrepetible. 

Els clubs participants van ser: 

Jazz Sí Club del Taller de Músics, un dels primers centres 
on es van formar en democràcia les noves generacions 
de músics de jazz reconegudes avui internacionalment. 
Inseparable de la realitat del barri del Raval, ha estat cap-
davanter en la defensa de la música en directe. El pianista 
Joan Díaz, sotsdirector de l’Institut Superior d’Estudis 
Musicals Taller de Músics, és un dels dinamitzadors de 
les jams que es fan cada setmana al club de l’escola, el 
Jazz Sí.

Gràcia Jam Sessions, que organitza les jams en petits bars 
de Gràcia com l’Heliogàbal, l’Elèctric i el Continental i 
en altres locals de la resta de la ciutat com el Harlem Jazz 
Club, Robadors23, Monasterio i el Jazz Clot Underground. 
Ofereix un context acústic i sense artifi cis que ha resultat 
proper per a tota mena de públic. El guitarrista Andreu 
Zaragoza aporta cada dimarts a l’Heliogàbal la seva 
aposta per la proximitat i les noves sonoritats.

What The Fuck del Jamboree, un dels clubs més emble-
màtics de la ciutat, a la plaça Reial, on neix una de les 
jam sessions amb més caràcter. Des de la tradició fi ns a 
l’expressió més avantguardista. Des de músics de gran 
talla fi ns a un planter inesgotable de nous talents. Músics 

afamats de tot el món s’han deixat caure per aquestes 
What The Fuck Sessions inspirades cada dilluns, des de 
fa vuit anys, per Aurelio Santos.

Escola de Bellaterra, que des de fa vint anys l’escola ha 
estat un focus per a l’aprenentatge del jazz. Un bon 
nombre de músics formats als anys setanta s’han implicat 
en la formació de les noves generacions. Entre els dos pols 
del jazz de Barcelona i Terrassa, les jams del divendres 
a la nit a Bellaterra han esdevingut enmig d’un ambient 
familiar i sense complexes un planter de projectes inelu-
dible.

Re-Generació 3, el local de l’Associació de Músics de Jazz, 
on les jams sessions són el plat de cada dia. Una forma de 
treballar i de rebre la gent. Les primeres promocions de 
músics llicenciats a l’ESMUC (Escola Superior de Música 
de Catalunya) s’agrupen sota el paraigua associatiu dirigit 
pel pianista Jordi Berni per assegurar-se, en moments de 
lluita per la música en directe, un espai de trobada des 
d’on provocar i revolucionar el jazz a la ciutat.

Nova Jazz Cava-Jazz Terrassa, del Club de Jazz d’Amics de 
les Arts de Terrassa, que celebra els seus cinquanta anys. 
Centenars de músics d’arreu han passat des de fa quinze 
anys per l’actual escenari del seu club, la Nova Jazz Cava, 
seu cada dimarts d’una de les jams amb més tradició. 
Un espai que ha esdevingut la meca del jazz a Catalunya, 
testimoni dels grans jazzmen de la història i instigador 
del seu encontre amb els grans músics del país.

En paral·lel a l’exposició El segle del jazz.

CCCB JAM SESSIONS “A MENYS D’UN METRE”

Dates  10, 17, 24 de setembre, 1, 8 i 15 d’octubre 2009

Organitza   CCCB

ACTIVITATS CULTURALS CICLES I FESTIVALS ACTIVITATS CULTURALS CICLES I FESTIVALS
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Data  6 de novembre

Coproducció   CCCB i RTVE

Presentació pública del programa 
pilot de Soy cámara. El CCCB estén la 
seva programació mes enllà del seu 
edifi ci i realitza un programa de tele-
visió per al Canal Cultural de TVE. 
Es pot veure també a 
www.rtve.es.

El primer programa de Soy cámara. 
El programa del CCCB va tenir com 
a eixos el mateix centre i tres de les 
seves activitats, que s’hi presenten 
vinculades. És un programa pilot de 
28 minuts. Del centre, se’n presenta 
la fi sonomia, les façanes, les entran-
yes i l’entorn. També s’evoca el caràc-
ter popular del barri on està ubicat.

Pel que fa a les tres activitats comen-
tades (les exposicions Quinquis 

dels vuitanta, El segle del jazz i els 
concerts d’Hipnotik), es presenten de 
manera entrellaçada i serveixen per 
plantejar el tema següent: com les 
“cultures” sorgides dels marges són 
objecte d’estudi acadèmic i fi ns i tot 
expositiu/museístic.

Aquest capítol és un programa de 
seqüències embastades en el qual 
s’alternen imatges del centre sobre 
el seu funcionament, sobre les seves 
activitats i d’altres de recuperades 
del seu arxiu, amb la qual cosa es 
conforma un manifest, una manera 
d’entendre la cultura com a espai de 
gaudi, denúncia i refl exió, a través de 
l’intercanvi, el record i l’exposició.

El projecte Denominació d’origen 
(DO) de la Xarxa de Televisions 
Locals (XTVL) ha fet 5 anys. Durant 
aquest període s’han coproduït 
i emès 113 sèries realitzades per 
directors i productors emergents 
amb propostes de format i contingut 
transgressors i lliures. L’Auditori del 
CCCB va acollir la projecció d’una 
selecció de produccions de fi cció, 
documental, videocreació i animació 
d’aquests 5 anys de DO.

Dimarts 22 de desembre a les 
19.30h: Acte de presentació amb la 
presència de Marc Melillas, director 

general de XAL, Lau Delgado, crea-
dor del projecte DO, i Pere Gibert, 
coordinador del projecte DO, acom-
panyats de realitzadors i productors 
vinculats a aquests 5 anys de DO.

 SOY CÁMARA. EL PROGRAMA DEL CCCB

DENOMINACIÓ D’ORIGEN (D0). 5È ANIVERSARI

Dates:   22 de desembre de 2009 - 10 de gener de 2010

ACTIVITATS CULTURALS FESTIVALS EN COL·LABORACIÓ AMB...

The Infl uencers és un think tank de tres 
dies dedicat a projectes de comunicació 
no convencional, experiments creatius 
que travessen tota mena de disciplines 
i àmbits amb un objectiu comú: des-
cobrir formes peculiars i innovadores 
de transmetre missatges en un entorn 
mediàtic caracteritzat cada cop més 
per la distracció i el soroll de fons. Els 
protagonistes dels projectes convidats 
són artistes i col·lectius independents 
amb mètodes que poden recordar les 
tàctiques de la guerra de guerrilles: 
rapidesa, astúcia, economia de recur-
sos i força visibilitat en breus moments 
clau. És la “comunicació-guerrilla”. 

Al 2009 van participar Swoon, 
creador d’street art a Nova York; Blu, 
l’enigmàtic i reconegut artista urbà; 
Charles Todd, creador d’accions-llam-
pec a espais urbans no convencionals; 
Ztohoven, col·lectiu subversiu de 
l’espai mediàtic; a més de Wu Ming 
Foundation y Survival Research Labo-
ratories.

THE INFLUENCERS
ART, COMUNICACIÓ-GUERRILLA, ENTRETENIMENT RADICAL

Dates   5, 6 i 7 de febrer

Organització   d-i-n-a.net i 0100101110101101.org

Amb la col·laboració del  CCCB, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Institut de Cultura de   
   Barcelona i Istituto Italiano de Cultura

LP’09. Festival de dansa... o no és una 
acció anticongelant en el pensament 
del que observa, motor de criteris i 
espais sensibles de l’individu i del 
col·lectiu. LP és una proposta de 
programació que cerca en el movi-
ment la millor manera de “publicar” 
el pensament, el procés i l’acció dels 
artistes convidats, oferint una mirada 
a l’evolució de la dansa com a vehicle 
de percepció i coneixement.

La segona edició del festival va presen-
tar més de 40 obres de creació recent, 
amb les quals proposava una mirada 
a l’evolució de la dansa i el paper del 
cos en la societat actual. Propostes 
que aventuren noves dramatúrgies 
en espais difusos. Obres allunyades 
del concepte d’espectacularitat que 
conviden a la refl exió i a participar 
amb la mirada en la construcció de 
signifi cats. 

Mauricio González, Vera Mantero, 
Angélica Liddell, Félix Fernández, 

Juan Navarro/Javier Corcobado, 
Alejandra Pombo, Teo Baró, Roger 
Bernat, Ariadna Estalella, Bea Fernán-
dez, Aimar Pérez Galí/Ricardo San-
tana/Guillem Mont de Palol, Cecilia 
Vallejos, Norberto Llopis, Silvia Sant 
Funk, João Costa Lima/Cecilia Cola-
crai, Maria Montseny/Anna Rubirola, 
Carla Fernández/Olatz de Andrés, 
Masu Fajardo, deepblue, Paula 
Caspão/Valentina Desideri, Vincent 
Dunoyer, Patrícia Portela, Olga Mesa, 
Ivana Müller, Cuqui Jerez, María 
Jerez, Juan Domínguez, Montse 
Penela, Aggtelek, Annika Larsson, 
Rubén Santiago, Alejandro Vidal, 
Nicola Unger, Elena Albert i Carmelo 
Salazar van conformar la programació 
de l’edició 2009 del festival.

El CCCB i el Mercat de les Flors 
van ser les seus principals d’un 
festival que continua apostant per la 
renovació dels llenguatges, el risc i 
l’experimentació.

LP’09
FESTIVAL DE DANSA… O NO

Dates   Del 6 al 15 de març

Organització   La Porta Barcelona 

Amb la col·laboració del  CCCB, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Institut de Cultura de   
   Barcelona i Mercat de les Flors

ACTIVITATS CULTURALS CICLES I FESTIVALS
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ACTIVITATS CULTURALS FESTIVALS EN COL·LABORACIÓ AMB...

Dates  Del 19 al 21 de març

eme3 va néixer el 1999 com un 
“mercat” d’arquitectura avantguar-
dista. La seva estructura es basa en 
els mercats tradicionals, on la multi-
plicitat de propostes ofereix lectures 
variables. Es tracta de reunir els nous 
creadors de les arquitectures emer-
gents en un espai d’experimentació, 
exposició i debat. Plantejar, doncs, 
des de l’arquitectura, temes 
d’actualitat intentant donar sortida a 
problemes concrets. Durant els tres 
dies de festival, el “mercat” acull una 
sèrie de conferències, debats, projec-
cions audiovisuals i tallers. 

En aquesta ocasió, el festival va voler 
reunir pensadors, artistes, estudiants 
i professionals de l’arquitectura i 
altres disciplines a fi  que refl exiones-
sin i experimentessin sobre els nous 
escenaris sorgits del col·lapse. Va ser 
un mercat per mostrar instal·lacions 
en metres cúbics, projectes urbans, 
tallers, conferències, debats, música 
i cinema. Al CCCB es va presentar 
l’exposició de projectes, mentre que 
altres activitats es van fer en altres 
espais de la ciutat.

Món Llibre és la gran festa del llibre 
per als infants: un Sant Jordi molt 
especial ple de contes, escriptors, 
espectacles, racons de lectura, 
cinema, exposicions, música, 
màgia... en un entorn d’escenaris 
literaris que transporten els més 
petits al món imaginari dels llibres.

Al 2009 va celebrar la seva quarta 
edició. Durant tot el cap de setmana, 
nens i nenes van gaudir de prop de 
150 activitats al CCCB, a la plaça Joan 
Coromines i al Macba, organitzades 
amb la col·laboració d’editorials de 
literatura infantil de tot el país, que 
van aportar a la festa propostes molt 
suggerents i centenars de llibres.

Llibres d’aventures i de por, contes 
de fades i bruixes, faules d’animals, 
reculls d’enginys o històries d’arreu 
del món van ser la font d’inspiració 
de rondallaires, tallers, animacions 
i jocs. I, a més, els assistents van 
poder fullejar i llegir i fi ns i tot, 
si portaven un llibre ja llegit, el 
podien canviar per un altre al mercat 
d’intercanvi! 

EME3
COL·LAPSE 
4T FESTIVAL D’ARQUITECTURA

MÓN LLIBRE

Dates  18 i 19 d’abril

Organització  Institut de Cultura de Barcelona 

L’onzena edició del Festival de 
Cinema Asiàtic de Barcelona va tancar 
després de projectar una seixantena 
d’obres de realitzadors asiàtics, la 
majoria de producció molt recent. 
Un repte que any rere any l’equip de 
100.000 retinas assoleix amb profes-
sionalitat i el suport d’un públic fi del.

Als habituals premis del BAFF, a 
l’edició de 2009 es va afegir el premi 
NETPAC (Network for the Promotion 
of Asian Cinema).

Els premis queden refl ectits en el 
següent palmarès:
—Dúrio d’Or: Breathless de Yang 
Ik-June (Corea del Sud, 2008).
—Mencions especials: Sell Out! de 
Yeo Yoon Han (Malàisia, 2008) i 
Agrarian Utopia de Urophong Raksa-
rad (Tailàndia, 2008).

—Premi Cinematk: Serbis de Brillante 
Mendoza (Filipines, 2008).
—Premi NETPAC: Claustrophia de Ivy 
Ho (Hong Kong, 2009).
—Premi D-Cinema a la Millor 
Pel·lícula: Jay de Francis Xavier 
Pasion (Filipines, 2008).
—Menció Especial: Daytime Drinking 
de Noh Yeong-seok (Corea del Sud, 
2008).
—Premi del Públic: Love Exposure de 
Sion Sono (Japó, 2008).

Un cop més, el CCCB va projectar les 
sessions experimentals de la secció 
D-cinema (espai reservat per exhibir 
el vessant més innovador i experimen-
tal) i l’espai anime (selecció de progra-
mes de vídeo i animació), a part d’una 
mostra de la resta de seccions.

De perlas va presentar al CCCB una 
proposta d’artistes veterans i conso-
lidats, músics en plena trajectòria 
i ascens, juntament amb joves que 
tot just comencen, tots ells amb un 
denominador comú: són perles, amb 
matisos propis, la qual cosa els confe-
reix autenticitat i bellesa.

La veu de La Macanita, Esperanza 
Fernández, José Miguel Cerro 
“Chiqui” i Dolores Agujetas van 
aportar el misteri i la força del cante. 
El baile va venir de la mà de Rafaela 
Carrasco, Isabel Bayón, Toni el Pelao 
& La Uchi i l’espectacle Piano abierto 
de Dorantes, amb la col·laboració 
especial de Joaquín Grilo i Pastora 
Galván.

El plat fort, la inauguració de la 16a 
edició de Flamenco Ciutat Vella i el 
cicle de Perlas emergents, el van pre-
sentar Enrique Morente i Tomatito, 
junts per primer cop a Catalunya.

Tancant la programació, es va 
celebrar la segona edició del Festival 
Audiovisual Flamenco de Ciutat 
Vella, P’ALUCINE, en col·laboració 
amb Carmelitas, Estudio de Cine i 
Loop Festival.

BAFF
XI FESTIVAL DE CINEMA ASIÀTIC DE BARCELONA

FESTIVAL DE FLAMENCO DE CIUTAT VELLA
DE PERLAS

Dates   Del 19 al 23 de maig

Organització   Taller de Músics, CCCB i Districte Ciutat Vella

Amb la col·laboració de  l’Institut Català de las Indústries Culturals i amb el suport de l’Instituto de las Artes Escénicas y de la Música

Dates   De l’1 al 9 de maig

Organització    100.000 retinas 

Amb la col·laboració del CCCB, Institut de Cultura de Barcelona, Casa Àsia, Institut Català de les Indústries Culturals i Ministerio de Cultura

ACTIVITATS CULTURALS FESTIVALS EN COL·LABORACIÓ AMB...
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Dates   Del 26 al 31 de maig 

Organització   OVNI. Observatori de Vídeo No Identifi cat

Amb la col·laboració de CCCB, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Institut de Cultura de   
   Barcelona, Videolab i Cintex

Dates  18, 19 i 20 de juny

Organització  Advanced Music, CCCB i Institut de Cultura de Barcelona

Data 5 de juny Data  21 de juny

Organització  Advanced Music

Mitjançant la projecció de vídeos, 
intervencions i debats, OVNI 2009 
Rizomes va contemplar una refl exió 
en dos eixos que són indissociables 
sota el parer del col·lectiu OVNI: 
d’una banda, una crítica social i cul-
tural que porti a la recerca de formes 
més equitatives i menys agressives 
d’organització comunitària i social, 
que ens atansi des de perspectives 
més diverses als confl ictes que estem 
vivint i que ens ajudi a preveure o 
a conèixer altres formes d’entendre 
el treball, l’habitatge, la comunitat, 
la comunicació; i d’altra banda, una 
recerca, una experiència interior, 
que posa en crisi la forma en la qual 
l’ésser humà s’interpreta. Ambdues 
branques comporten revisar els ima-

ginaris col·lectius sobre benestar, 
riquesa, felicitat, seguretat, coneixe-
ment...

Entre les intervencions, van destacar 
les de John Zerzan, Espai en Blanc, 
Abdennur Prado i Alberto Arce.

En la seva setzena edició, el festival 
Sónar, considerat un dels certàmens 
més prestigiosos d’Europa del seu 
gènere, va continuar apostant per les 
propostes musicals avançades i l’art 
d’avantguarda. 

El programa va comptar amb la 
participació de Grace Jones, Orbital, 
Animal Collective, Fever Ray, Richie 
Hawtin, James Murphy & Pat Maho-
ney (LCD Soundsystem disco set), 
Late of the Pier, Jeff Mills, Moderat, 
La Roux, Little Boots, dan le sac 
vs. Scroobius Pip, Deadmau5, Carl 
Craig, Crookers, Filastine, Buraka 
Som Sistema, Joker, Luomo, Martyn, 
Beardyman, Konono Nº 1, Micachu 
and The Shapes, Roland Olbeter 
+ Tim Exile + Jon Hopkins, Alva 
Noto, Agoria, The Wizard, Break-
bot, Young Fathers, GoldieLocks, 
Bass Clef, Bomb Squad, DSL, Jamie 

Woon, SebastiAn, Lars Horntveth + 
BCN216, Marcel Dettmann, Heart-
break, Busy P., Ebony Bones, Institut 
Fatima, The Gaslamp Killer, Mike 
Slott, Culoe de Song, Natalia Lafour-
cade, Tarántula vs. La Orquesta del 
Caballo Ganador, Omar Souleyman, 
Rustie, Bullion, Cécile, Mary Anne 
Hobbs, Michna with Raw Paw, Rob 
da Bank, Muhsinah, Cardopusher 
i James Pants, a més d’una àmplia 
oferta simultània i ininterrom-
puda de conferències, exposicions, 
instal·lacions, projeccions audiovi-
suals en tots els formats, presenta-
cions de software i de medialabs i 
una fi ra professional, tot per donar 
a conèixer les últimes tendències en 
música electrònica, art multimèdia, 
vídeo i cinema. 

En els seus 200.000 anys 
d’existència, l’home ha trencat 
l’equilibri de gairebé 4.000 milions 
d’anys d’evolució de la Terra. El preu 
a pagar és considerable, però és 
massa tard per ser pessimistes.

Yann Arthus-Bertrand, després de 
tres anys de producció, amb les seves 
imatges inèdites de més de 50 països 
vistos des del cel, compartint amb 
nosaltres la seva capacitat de sorpresa 
i també les seves preocupacions, 
col·loca, amb aquesta pel·lícula, una 
pedra de l’edifi ci que hem de recons-
truir tots plegats.

Estrena a Barcelona simultàniament 
amb 50 països del món.

L’endemà del festival per a adults, 
Advanced Music va arrencar un nou 
projecte per als més menuts: Sónar 
Kids. Una experiència d’apropament 
a la música avançada, arts i creativitat 
per a nens i pares que pretén esdeve-
nir un festival amb entitat pròpia.

Amb aquest objectiu, artistes 
reconeguts com Mala Rodríguez, 
Beardyman, Laurent Garnier, Miqui 
Puig i Puppetmastaz van passar pels 
diferents escenaris del festival. A 
més, els petits van poder participar 
en tallers de DJ, skate, fi ngerskate y 
beatboxing, entre d’altres. Aquesta 
primera experiència va comptar amb 
el suport d’un nombrós públic fami-
liar durant tota la jornada.

OVNI 2009 
RIZOMES

SÓNAR 2009
MÚSICA AVANÇADA I ART MULTIMÈDIA

HOME, DE YANN ARTHUS-BERTRAN
AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT SÓNAR KIDS

ACTIVITATS CULTURALS FESTIVALS EN COL·LABORACIÓ AMB... ACTIVITATS CULTURALS FESTIVALS EN COL·LABORACIÓ AMB...
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Dates   De l’1 al 4 de juliol

Organització   Associació Cultural Conservas 

Amb la col·laboració del  CCCB, Institut de Cultura de Barcelona, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de   
   Catalunya, Diputació de Barcelona, Ministerio de Cultura, Goethe-Institut Barcelona, Casa Amèrica, Institut Français i  
   Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

Dates   10, 11 i 12 de juliol

Organització   Associació Marató de l’Espectacle

Amb la col·laboració del  CCCB, Institut de Cultura de Barcelona, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de   
   Catalunya, Instituto de las Artes Escénicas y de la Música i Diputació de Barcelona.

Inn Motion és un festival de caràcter 
biennal inclòs en la programació 
del Grec que presenta projectes de 
live art, performance, multimèdia, 
instal·lacions, teatre visual, interven-
cions a l’espai públic, dansa contem-
porània, tallers de creació, accions i 
sessions de DJ. Aquestes propostes es 
caracteritzen per l’intent d’eliminar 
les fronteres entre les diferents 
disciplines artístiques, per la recerca 
de noves vies de comunicació a través 
de la fusió d’art, pensament, ciència i 
tecnologia i per la generació de noves 
formes d’entendre el fet artístic en 
relació amb la transformació de 
l’imaginari i de la societat.

Inn Motion és un projecte de Con-
servas dirigit per Simona Levi. En 

l’edició de 2009 van participar: Julio 
Wallovits, Gary Stevens, Action 
Hero, YesMen, Valeriano López, 
Luigi Coppola, James Picker, Shu lea 
Cheang, Emanuel Andels, Derivart, 
The Natural Theatre, Manah de 
Pauw i Bernard van Eeghem, Aram 
Bartholl, Datenstrudel Belarus 
Free Theatre, Màquina de Turing, 
djd!, K-seo i off://tv, Interruptions, 
J. Toret, Robin Bank, They Rule, 
Natalie Jeremijenko, Ada Colau, AVV 
L’Òstia, ofi cina 2004, Valery Alzaga, 
Gerardo Pisarello, Davide Barillari, 
Merijn Oudenampsen, Ghalia 
Elsrakbi, Consume hasta morir, 
Marinaleda, Coop 57, Universidad 
Nómada, Antiadvertising Agency, 
BLF, Übermorgen, Telekommunisten 
i eXgae.

Dies de Dansa (DDD), Festival 
Internacional de Dansa en Paisatges 
Urbans, va celebrar al 2009 la seva 
18a edició. Durant tres dies, edifi cis, 
parcs, carrers i places cobren vida en 
una trobada entre la dansa, el públic 
i l’espai urbà. L’objectiu és acostar 
la gran diversitat de llenguatges de 
la dansa contemporània a tots els 
públics de forma gratuïta, aprofundir 
en el treball coreogràfi c en l’espai 
urbà i generar debat i refl exió al vol-
tant de l’espai públic. És per això que 
algunes propostes de ballarins nacio-
nals i internacionals són creacions 
específi ques per a cada espai. 

Cada nit, un Pati de les Dones ple 
a vessar d’un públic fi del va acollir 
l’Espai en Moviment, una mostra de 

peces curtes amb entrada gratuïta 
on es va poder gaudir del treball de 
Nicanor de Elia (Argentina/França), 
Compagnie 7273 (Suïssa), Lakka 
(Brasil), Styl O’Styl (França), Pijin 
Neji (Japó), Cecilia Colacrai & Jorge 
Albuerne (Espanya), Maura Morales 
(Cuba), Compagnie Chatha (França/
Tunísia), Company Decalage (Regne 
Unit), Art Trànsit Dansa (Catalunya), 
Kompanie Janet Rühl & Arnd Müller 
(Alemanya/Catalunya), La Intrusa 
Danza (País Basc), RootlessRoot 
Company (Grècia), Britta Lieberk-
necht (Alemanya), Lali Ayguade & 
Ramon Graell (Catalunya), Paula 
Muela & Andrea Quintana (Espanya) 
i Roberto Olivan, Roberto Magro & 
Ben Fury (Espanya/Itàlia/Bèlgica).

INN MOTION
BIENNAL INTERNACIONAL DE PERFORMANCE I ARTS VISUALS 
APLICADES PER A QUÈ SERVEIXEN ELS ARTISTES?

DIES DE DANSA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANSA EN PAISATGES URBANS 

Dates   5 i 12 de juliol

Organització    Marató de l’espectacle

Amb la col·laboració del  CCCB

Dates   12 i 13 de setembre

Organització   Hipnotik Festival

Amb la col·laboració del CCCB

Dansa en família és un atractiu i 
innovador procés de treball que 
relaciona l’art en general i la dansa 
en particular amb la família. Amb 
Dansa en família es vol potenciar la 
creativitat, la imaginació, els vincles 
entre els uns i els altres, entre els 
membres d’una família i entre els 
d’altres famílies a través d’una acti-
vitat sanativa i lúdica. La música, el 
moviment, la improvisació, els jocs, 
els massatges, la paraula escrita, la 
confi ança i el canvi de rol són alguns 
dels elements de la proposta.

Més de 50 famílies van gaudir de les 
dues sessions programades, que van 
comptar amb el mestratge de pro-
fessionals reconeguts com Sol Picó, 
Mariona Sagarra, Andrés Corchero, 
Àngels Margarit, Damian Muñoz i 
Virginia García, Neus Ferrer, Enric 
Ases i Esmeralda Berbel.

L’Encontre Hipnotik és un esdeve-
niment dedicat íntegrament a la 
cultura hip hop pel qual han passat 
més de 21.000 joves entre els 15 i els 
30 anys des del seu inici al CCCB fa 
quatre anys. Any rere any s’ha con-
vertit en un dels referents d’aquesta 
cultura musical. 

Hipnotik és un festival multidis-
ciplinari que comprèn les quatre 
formes principals d’expressió del hip 
hop: dansa (break dance), música 
(deejey), escriptura (rap) i arts 
plàstiques (graffi ti), així com altres 
vies d’expressió que reben infl uència 
d’aquest moviment global. 

Al 2009 va celebrar la seva sisena 
edició, amb múltiples activitats com 
ara tallers, batalles d’MC, break 
dance: Crew to crew, Playground 
Hipnotik, el III Concurs videogràfi c: 
hipnotik aktion, el III Concurs 
fotogràfi c: fotohipnotik, conferències 
i concurs de graffi ti i amb la partici-
pació de Anarkatack, Sin ánimos de 
ofender, Urban, Chyntia montaña, 
Indie, Trece14, le.Flaco, Rosarosario, 
Black akademy records, Gran Pueblo, 
Marco Fonktana, Mai, JnaturalL, 
Demo i Hermanos Herméticos.

DANSA EN FAMÍLIA

ENCONTRE HIPNOTIK 2009
25 ANYS DE HIP HOP A ESPANYA
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Dates   Del 29 de setembre al 4 d’octubre

Organització   Associació Documentalista Tercer Ojo 

Amb la col·laboració del  CCCB, Institut de Cultura de Barcelona, Institut Català d’Indústries Culturals i Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Dates   Del 13 al 21 de novembre

Organització   La Fàbrica de Cinema Alternatiu

Amb la col·laboració del  CCCB, Institut de Cultura de Barcelona, MEDIA, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat  
   de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ministerio de Cultura, Goethe-Institut Barcelona, Casa Amèrica, Institut   
   Français i Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

Dates   De l’1 de desembre de 2009 al 3 de gener de 2010

Organització   La Santa

Amb la col·laboració del  CCCB 

Dates   Del 4 al 8 de novembre

Organització   Centre de Fotografi a Documental de Barcelona

Amb la col·laboració del  CCCB, Institut de Cultura de Barcelona, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la    
   Generalitat de Catalunya i Ministerio de Cultura

Docúpolis, el festival documental 
de Barcelona, va arribar a la seva 
novena edició oferint al públic més 
d’un centenar de documentals amb 
un objectiu comú: donar visibilitat 
i presència al gènere documental 
internacional més contemporani. 
Docúpolis va desplegar el seu ventall 
de propostes a l’entorn de dos eixos: 
el Concurs Internacional i les Activi-
tats Paral·leles. 

Un any més, mil documentals proce-
dents de setanta països van partici-
par al Concurs Internacional, en el 
qual competien per diversos premis 
ofi cial i honorífi cs. Aquest va ser el 
palmarès, que refl ecteix la inquietud 
i sensibilitat social del festival:

-Premi Docúpolis:  Siete Instantes de 
Diana Cardozo (Mèxic, 2008)

-Premi Opera Prima: Harvesting the 
Wasteland de Karoline Grandiker i 
Hilde K. Kjos (Noruega, 2008)

-Menció Especial: Valli’s Baar de 
Manfred Vainokivi (Estònia, 2008)

-Off-Docúpolis: Crude de Joe Berlin-
ger (EUA, 2009)

-Premi Tercer Ojo: Antoine de Laura 
Bari (Canadà, 2008)

-Premi Drets Humans: Nuestros 

Desaparecidos de Juan Mandelbaum 
(EUA, 2009)

-Premi Millor Documental Llati-
noamericà: Los que se quedan de Juan 
Carlos Rulfo i Carlos Hagerman 
(Mèxic, 2008)

-Premi del Públic: Mundo Alas de 
Leon Gieco, Sebastian Schindel, Fer-
nando Molnar (Argentina, 2009)

Les Activitats Paral·leles es van arti-
cular al voltant de quatre seccions: 
una monografi a temàtica sobre la 
bogeria, una monografi a d’autor que 
va portar a Barcelona el realitzador 
xilè Ignacio Agüero i els programes 
Versió catalana i Pulsió, programes 
compromesos amb la ciutat i el terri-
tori. Un seminari documental amb 
Patricio Guzmán i Elena Rodrigo va 
complementar la programació.

L’Alternativa, Festival de Cinema 
Independent de Barcelona, és tota 
una festa per als amants del cinema 
independent. 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 compromès, honest. Cinema 
que té la facultat de proposar 
quelcom de nou, que ens estimula i 
sorprèn. Pel·lícules que ens transme-
ten que el llenguatge cinematogràfi c 
encara és viu, que batega i que ens 
arriba a emocionar o convèncer. 

L’Alternativa va comptar al 2009 amb 
tres seccions ofi cials competitives: 
Llargmetratge de fi cció, Llargme-
trarge documental i Curtmetratge 
(amb obres de fi cció, animació i 

documental), en les quals van com-
petir 60 pel·lícules, seleccionades 
d’entre més de 1.700 títols de prop de 
80 països. 

De les Seccions Paral·leles, en va 
destacar la retrospectiva de Basilio 
Martín Patino, amb la presència de 
l’autor, la dedicada a l’autora marro-
quina Dalila Ennadre, el cicle de 
cinema romanès i la programació 
gratuïta de Pantalla Hall, que va aco-
llir les propostes més arriscades del 
panorama audiovisual i alguns tasts 
dels festivals col·laboradors (Ams-
terdam Film Experience, Cork Film 
Festival, Signes de Nuit i l’European 
Media Art Festival, Betting on 
Shorts, Movil Film Fest) i obres de 
León Siminiani.

Fugint de victimismes, la darrera 
edició del festival BAC! va presentar 
l’obra d’artistes que són referència 
d’una generació de creadores que 
d’alguna manera reivindiquen el 
paper de la dona en l’art, descobrint 
amb això nous paradigmes de creació.

La mostra expositiva va consistir en la 
recopilació d’obres de dones artistes 
que treballen diversos temes de la rea-
litat contemporània. Com un home-
natge a la sensibilitat i temperament 
d’aquelles dones anònimes, a l’ombra 
de la història, dones pioneres que, a la 
seva època, van obrir nous camins per 
expressar, a través de l’art, el punt de 
vista femení.

A més d’oferir una plataforma 
de difusió a l’àmbit de la creació 
femenina, aquesta edició del BAC! 
va contemplar referents històrics i 
realitats contemporànies per convidar 
a la refl exió, advertint la necessitat 
de prendre consciència, perquè la 
diferència sexual s’ha d’assumir com 
una simple realitat biològica i no com 
un instrument de discriminació.

Amb la participació d’artistes com 
Lula Goce, Claudia Carrillo, Agente 
Morillas, Chiara Fumai i Eva Vázquez 
Abraham i un recull d’obres de pio-
neres del videoart com Maya Deren, 
Joan Jonas i Yoko Ono i d’actuals com 
Begoña Egurbide i Francesca Llopis.

La fotografi a va tornar a ser prota-
gonista a Barcelona durant el mes 
de novembre de 2009 de la mà de la 
tercera edició de Tràfi c Experiència 
Fotogràfi ca i del CCCB. El programa, 
articulat a partir de quatre línies 
bàsiques: Projeccions d’autor, Presen-
tació de col·lectius, Tallers i Intercan-
vis, va comptar amb les projeccions i 
presentacions de Chien-Chi Chang, 
Antoine d’Agata, Steele-Perkins, 
Horacio Fernández, Carl de Keyzer, 
Bruce Gilden, Mark Power, Colita, 
CFDB projecta, Piel de Foto, Premi 
Revista 7.7, Fotointerpreta amb 
Rafael Arocha, Col·lectiu Ruido 

Photo, Santos Montes, Christian 
Maury i Rocío San Claudio. També va 
comptar amb els debats i projeccions 
d’Eduard Bayer, Domingo Venero, 
Ángel García, Manu Ocaña, Mattia 
Insolera, Fosi Vegue, Ricardo Cases, 
Elisenda Pons, Mireia Bordonada, 
Gay González, Piko Zulueta, Jon 
Cazenave, Giancarlo Tripodo, Cami-
lla de Maffei i Ana Belén Jarrín. 

Tràfi c 2009 va continuar amb 
l’aposta ferma per acostar la fotogra-
fi a documental i urbana a la ciuta-
dania i impulsar la creació de nous 
públics que tinguin accés a diferents 
experiències fotogràfi ques.

DOCÚPOLIS 
FESTIVAL INTERNACIONAL DOCUMENTAL DE BARCELONA

L’ALTERNATIVA
16È FESTIVAL DE CINEMA INDEPENDENT DE BARCELONA

BAC! 2009
PANDORA’S BOX (DONA/ART/AVUI)TRÀFIC 2009

EXPERIÈNCIA FOTOGRÀFICA 
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Data   5 de desembre

Organització   UPF, TVC, UAB, URV, UdL, UOC, TVE-Catalunya, URL, ESCAC i XTVL

Amb la col·laboració del  CCCB

Dates   18, 19 i 20 de desembre

Organització   Associació Drap-Art 

Amb la col·laboració del  CCCB, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Departament de 
 Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Centre Català del Reciclatge, Agència de Residus de   
 Catalunya, Serveis Urbans i Medi Ambient, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes 
 y  Bienes Culturales, Institut de Cultura de Barcelona, Departament de Benestar i Família i Secretaria per a la Immigració 
 

Dates    10, 11 i 12 de desembre

Organització   Orquestra del Caos

Amb la col·laboració del  CCCB, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Institut de Cultura de   
   Barcelona, Arsonal, Ministerio de Cultura, Institut de les Ciències del Mar i Centre Mediterrani d’Investigacions   
   Marines i Ambientals

El MINIPUT va celebrar la seva 15a 
edició el 5 de desembre al CCCB en 
una jornada maratoniana que va 
començar a les 9 i va acabar a les 
22.30h. Al llarg del dia es van presen-
tar tretze programes de la televisió 
pública d’arreu del món (en alguns 
casos, amb la presència dels directors 
de les peces). Amb una mitjana de 
200 persones per sessió, el MINIPUT 
va confi rmar que el públic vol “una 
televisió de qualitat” que ens acosti 
a la realitat amb les seves múltiples 
dimensions, que ofereixi una mirada 
directa a les coses, a la història, als 
gèneres, a l’home i al seu present. 

Ara que es perfi la, cada vegada amb més claredat, un 
panorama desolador provocat per un desenvolupament 
global insostenible, Drap-Art considera que és imperatiu 
animar les noves generacions a utilitzar el reciclatge, no 
només com un recurs de crítica, sinó com una eina per a 
la transmutació de la protesta en propostes positives, que 
són les llavors d’un món més sostenible.

L’exposició, juntament amb la fi ra d’artesania amb 
materials reciclats, va centrar bona part del interès dels 
visitants, sense deixar de banda unes activitats paral·leles 
que any rere any guanyen pes dins del programa general 
del projecte. 

La programació d’activitats estava conformada per con-
certs (Les Anciens, Bradien + Archivos Mayo, Eli Gras i 
Pelayo Arrizabalaga, DJ Merey), espectacles (Companyia 

Karam, Sienta la Cabeza, Anthropsinergia), tallers artís-
tics (Nacho Tatjer, Paloma Rodríguez, Juan Pintabona, 
Demián Iglesias i Ben Roberts), taules rodones (amb 
Aurora Calderón, Genoveva Català, Roos Langendorff, 
Darja Vos, Mariona Milla, Teresa Camps, Marta Farré, 
Anita García i Yoav Kotik) i, amb la col·laboració amb el 
Festival de Cinema del Medi Ambient (FICMA), projec-
cions a l’Auditori del CCCB.

Zeppelin 2009 es va centrar en les 
difícils i no gens clares relacions 
entre els àmbits públic i privat, que 
en l’actualitat, i en paral·lel al desen-
volupament d’Internet 2.0, sofreixen 
un procés de redefi nició cada vegada 
més incert i paradoxal. Fa ja més de 
deu anys que Scott McNealy, de Sun 
Microsystems, va predir la mort de 
la privacitat. Per primera vegada en 
la història, gairebé tothom està en 
disposició de difondre informació 
en la direcció de tots els punts de la 
terra. Però, ara, el poder i la por jus-
tifi quen l’exercici del control i, com a 
corol·lari, les argumentacions i con-

ductes implícites que duen a conside-
rar normal la pèrdua de privacitat.

Hi van participar Barbara Held, 
Alicia García Ruiz, Rubén López 
Cano, Miquel Morey, Jorge Larrossa i 
Carme Pardo.

MINIPUT 2009
15ª MOSTRA DE TELEVISIÓ DE QUALITAT

DRAP-ART
FESTIVAL INTERNACIONAL DE RECICLATGE ARTÍSTIC

ZEPPELIN 2009
SONS DEL PODER / ESCOLTES DE LA POR
CONVOCATÒRIA D’OBRES SONORS ELECTRÒNIQUES
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El juny de 2009 va començar ofi cialment l’Any Cerdà, 
que celebrava els 150 anys de l’aprovació del projecte 
d’eixample de l’enginyer Cerdà per a la ciutat de Barce-
lona. Dins dels diferents actes i activitats previstos, un 
dels elements clau va ser la posada en marxa d’una oferta 
educativa diversa que s’articulava en el web de l’Any 
Cerdà (www.anycerda.org), que promovia la participació 
escolar i incidia en el coneixement de la ciutat a través 
d’un exhaustiu programa d’itineraris urbans. Realitzat 
conjuntament amb el Museu d’Història de la Ciutat de 
Barcelona (MUHBA), aquest programa es basava en els 
itineraris ja existents dins el CCCB però amb una lectura 
renovada d’acord amb la centralitat del Pla Cerdà dins de 
l’urbanisme de Barcelona.

Els problemes de Barcelona són clars i semblants als de 
les ciutats del seu entorn immediat, de mida i història 
similars: transformació radical de les bases econòmiques 
del funcionament de la ciutat durant els darrers 20 anys, 
canvi en la composició social de la ciutat i el pas a primer 
pla de la “ciutat del benestar”, desordre metropolità, pèrdua 
del valor del que és “públic” i del que és “polític” en bene-
fi ci del que és “privat” i del que és “individual”, necessitat 
d’enfortir el paper de la ciutat com a espai de laïcitat, cul-
tura i lloc privilegiat de participació democràtica. 

És important no perdre de vista els temes centrals, les 
línies de força bàsiques que han dibuixat la ciutat els 
darrers 200 anys, la capacitat de les quals, a l’hora de 
seguir conformant el seu futur, és clara i manifesta. La 
ciutat té sempre un component de permanència, uns 
elements d’inèrcia, que carreguen de passat els espais que 
ocupem i de manera simultània els confereixen una forta 
vinculació amb el futur.

ITINERARIS URBANS. 
FINS AL JUNY DE 2009

EIXAMPLE. LA FORMA DE LA CIUTAT

La forma d’una ciutat és sempre una dada important i de 
cara als més joves, un element essencial per tal d’adquirir 
una primera idea de la ciutat propera i global. Si Bar-
celona té una forma clara, aquesta és, sense cap mena 
de dubte, l’Eixample. L’itinerari cercava “visualitzar-lo, 
visualitzar-la”, és a dir, conèixer les seves bases urbanísti-
ques i estructurals, els canvis més importants soferts en 
la seva breu història i els seus problemes actuals. 

EL RAVAL. LA CIUTAT COSMOPOLITA

Al Raval podem observar dos fenòmens essencials per a 
la comprensió de la Barcelona més contemporània: una 
reforma urbanística enèrgica i molt planifi cada i la poca 
previsió pel que fa a l’arribada massiva de nous ciutadans. 
Ambdós fenòmens s’han produït en moments diferents i 
s’han desenvolupat amb ritmes desiguals, però fi nalment 
han acabat confl uint. Què queda del Raval industrial? 
Quines contradiccions ha comportat la seva reforma urba-
nística? 

LLOBREGAT. EIX DE LA CIUTAT 
METROLITANA

Bona part de l’aigua que utilitza Barcelona i el seu entorn 
metropolità prové encara del Llobregat i les infraestruc-
tures que l’envolten (riu, pous, delta, potabilitzadora, 
depuradora, dessaladora), però la nostra visita al riu, des 
de Sant Joan Despí fi ns a la seva arribada al mar, tenia 
una visió més àmplia: volia analitzar el seu paper com a 
eix fonamental de l’organització territorial i econòmica 
d’aquesta secció de la ciutat metropolitana.

POBLENOU. LA CIUTAT I L@ MEMÒRIA

Quin és el paper productiu assignat al Poblenou en el 
repartiment de funcions dins la ciutat de les ciutats? Hi 
ha hagut una planifi cació i una coordinació d’intencions? 
Què vol dir memòria quan parlem d’una ciutat com 
Barcelona? Quina memòria estem conservant i quina 
destruint? Estem construint ciutat contra la vella ciutat o 
bé amb la vella ciutat? Qui està pagant els costos socials 
d’aquesta operació? Aquests són els grans interrogants 
que es plantejaven durant el recorregut específi c d’aquest 
itinerari.

EN EL MARC DE L’ANY CERDÀ
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LA RIBERA. LA CIUTAT SIMBÒLICA

A partir de la seva relació amb el nucli més històric de 
la ciutat, el barri de la Ribera acumula heterogeneïtats i 
contradiccions de molt diversa voluntat i presència: des 
de l’obertura de la Via Laietana a inicis del segle XX, a 
la monumentalització del Barri Gòtic; des de la prolon-
gació de l’avinguda Francesc Cambó, a la reordenació de 
l’entorn del mercat de Santa Caterina. Quins trets socio-
lògics comparteix amb el Raval? Quin paper juga avui 
dins la ciutat simbòlica? Ciutat productiva o bé plataforma 
logística? 

BESÒS. LA CIUTAT A LLEVANT

El riu Besòs és també un corredor d’aigua i, alhora, de tota 
mena de fl uxos, des de persones fi ns al tràfi c de merca-
deries, des de les autopistes al trànsit ferroviari, des de 
l’electricitat al gas. Però, quins són els elements que l’han 
convertit en eix fonamental del desenvolupament a llevant 
de la ciutat metropolitana? Aquest itinerari oferia un reco-
rregut pels 10 quilòmetres fi nals del riu, des de Montcada 
fi ns a la seva arribada al mar a Sant Adrià, que permetia 
una visió bastant matisada de tots aquests temes.

DIPÒSITS PLUVIALS. LA CIUTAT SUBTERRÀNIA

Barcelona ha sofert recentment alguns problemes 
importants (energia, transport, aigua, etc.) que han posat 
de manifest com és d’essencial la “ciutat invisible” de 
cara al bon funcionament de la “ciutat visible”. La xarxa 
de dipòsits pluvials és una d’aquestes infraestructures 
ocultes. Aquest itinerari proposava visitar el dipòsit situat 
a la plaça Joan Miró per entendre com funciona i poder 
valorar la seva efi càcia i les seves limitacions.

ITINERARIS ANY CERDÀ. 
A PARTIR DE JULIOL DE 2009

RAVAL I EIXAMPLE, DUES CONSTRUCCIONS DE 
LA CIUTAT

L’evolució del projecte de l’Eixample ha conviscut amb les 
successives propostes de reforma interior de la vella ciutat. 
El barri del Raval ha sofert una enèrgica transformació 
urbana, intensifi cada durant els darrers deu anys amb 
importants canvis sociològics. Eixample i Raval són dues 
realitats urbanes molt properes i en una mateixa visita es 
poden explorar els seus contrastos, les seves respectives 
transformacions i la formalització fi nal de la seva àrea de 
contacte al llarg de més d’un segle.

NOVES VISIONS A L’ENTORN DE LA MURALLA

És difícil imaginar avui les condicions de vida a la ciutat 
emmurallada, ja que com en bona part de les grans 
ciutats europees, a Barcelona, en els darrers 150 anys, els 
canvis han estat molt radicals. Aquest itinerari volia explo-
rar el territori de contacte entre la vella i la nova ciutat per 
reconèixer sobre el terreny les principals transformacions 
de la ciutat des de l’enderrocament de les muralles.

L’EIXAMPLE, LA FORMA DE LA CIUTAT

La celebració de l’Any Cerdà ens va permetre redescobrir 
l’Eixample i posar en valor l’encert del projecte d’Ildefons 
Cerdà. Els resultats dels treballs d’investigació presentats 
en llibres, cursos, seminaris, congressos i exposicions, 
com l’exposició Cerdà i la Barcelona del futur, ens van 
apropar amb rigor a la complexitat del desenvolupa-
ment del pla original, però també ens van ajudar a ser 
plenament conscients de la gran fl exibilitat del projecte 
urbanístic de Cerdà i la seva extraordinària capacitat per 
adaptar-se als canvis socials, econòmics, tecnològics i de 
mobilitat que ha viscut la ciutat en els darrers 150 anys. 
L’Eixample és, doncs, actualitat viva orientada cap a un 
futur que demana noves actuacions.

TOUR CERDÀ: UN VIATGE PER LES ILLES DE 
BARCELONA

Barcelona té illes. Veritables illes d’interior que són un 
element característic del Pla Cerdà. En aquest itinerari 
sobre dues rodes es creuava la ciutat de ponent a llevant 
en una travessia que mostrava una enorme combinatòria 
de maneres d’entendre i d’habitar les illes de la trama 
Cerdà i els seus espais interiors durant els últims 150 
anys.
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TOUR CERDÀ: ESPAIS VERDS AL LÍMIT DE 
L’EIXAMPLE

La perifèria de l’Eixample de Cerdà conté una seqüència 
única d’espais verds, alguns fi ns a cert punt desconeguts 
per molts ciutadans de Barcelona. En aquests límits, la 
geometria precisa del projecte es dissol i admet múltiples 
variacions. En aquest itinerari en bicicleta es travessava 
des de jardins íntims fi ns a nous parcs urbans que propo-
sen altres maneres d’entendre l’espai verd de la ciutat.

LA CIUTAT SUBTERRÀNIA

La trama viària és el tret més destacat del projecte de 
Cerdà aprovat el 1859, però les seves inquietuds tècniques 
i higienistes el van portar a formular altres propostes 
menys visibles que havien de tenir lloc sota la superfície 
de la ciutat. Actualment, les noves necessitats i una millor 
capacitat tècnica ens han permès ampliar l’ús del subsòl i 
iniciar algunes obres d’importància decisiva per al futur, 
com ara els dipòsits pluvials, el transport ferroviari i les 
xarxes d’energia i telecomunicacions.

BARCELONA PANORAMA: 
ELS LÍMITS DEL PLA CERDÀ

Cerdà volia que el seu projecte d’eixamplament de Bar-
celona fos il·limitat, però això no treia que tingués uns 
límits, els que marcaven la topografi a natural del territori, 
caracteritzada per les rieres i els torrents així com pels pri-
mers estreps de la serra del Collserola. Són els límits de la 
primera metròpoli planifi cada per Cerdà. L’itinerari pro-
posava una mirada intencionada al conjunt de l’Eixample 
des dels turons de Barcelona, miradors privilegiats i molt 
propers a la ciutat central, convertits alguns en parcs i 
altres en espais verds poc urbanitzats.

LLOBREGAT: NOU EIX METROPOLITÀ

El Llobregat continua sent un riu essencial per a tot el 
territori que travessa: per la trama urbana que l’envolta, 
pel delta que genera, per l’economia que es mou al seu 
voltant. N’és un exemple el fet que bona part de l’aigua 
que utilitza Barcelona i el seu entorn metropolità per 
a l’alimentació i la higiene personal prové encara del 
Llobregat. Però la nostra visita al riu, des de Sant Joan 
Despí fi ns a la seva arribada al Prat, tenia una visió més 
àmplia: volia analitzar el seu paper com a eix fonamental 
de l’organització territorial i econòmica d’aquest sector de 
la ciutat metropolitana.

BESÒS: DE FRONTERA A ESPAI PÚBLIC

El riu Besòs, després de les importants obres realitzades 
als darrers anys, ha esdevingut un important eix ver-
tebrador de l’espai urbà, econòmic, social i públic més 
proper. Però com a corredor de tota mena de fl uxos, des 
del trànsit de persones al tràfi c de mercaderies, des de les 
autopistes a les línies ferroviàries, des de l’electricitat al 
gas, també assumeix un paper regenerador i organitzador 
metropolità de primer ordre. Allà on hi havia una frontera 
entre perifèries urbanes ara trobem un espai d’articulació 
que transcendeix l’àmbit municipal i ajuda a confi gurar 
una nova ciutat metropolitana. El Besòs és ara un espai de 
connexió privilegiat en un context en el qual la planifi ca-
ció i la visió urbana a gran escala esdevenen fonamentals.

ACTIVITATS CULTURALS FESTIVALS ITINERARIS URBANS
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ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ NOU HUMANISME

Dates  19 de gener - 28 d’abril

Organització  CCCB i Fundació Collserola

Col·laboració   Goethe-Institut Barcelona i Màster en Ciutadania i Drets Humans de la Universitat de Barcelona

Dates   18, 19 i 20 de febrer

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

Organització   CCCB

Amb la col·laboració de l’Institut del Diàleg i Comunicació de Tirana i l’Institut Albanès dels Mitjans de Comunicació

L’espècie humana és imperfecta. 
Impura per naturalesa. El somni de 
la puresa només ha generat monstres 
individuals i col·lectius. La puresa 
i la perfecció han estat implacables 
arguments per al domini i l’exclusió. 
En nom de Déu, la raça o la socie-
tat ideal, s’ha sembrat devastació i 
mort i s’han destruït psíquicament 
milions de persones. La societat 
humana és barreja, és pluralitat, és 
contaminació, és imperfecció. I en la 
mesura que el món s’ha fet més petit 
gràcies als avenços tecnològics, cada 
dia és més evident l’absurditat de les 
fantasies de societats homogènies 
d’individus perfectes, exquisidament 
seleccionats. L’ésser humà és un 
ésser en falta, que per sobreviure 
necessita conèixer els seus límits 
i reconèixer la realitat del mal, de 
l’abús de poder. 

Sobre el caràcter impur de la condi-
ció humana –la impuresa és condició 
de llibertat, la puresa és garantia 
d’opressió– van tractar les conferèn-
cies del Debat de Barcelona 2009. 
Les impureses que ens constitueixen 
com a individus, les impureses que 
tramen una relació social oberta 
i les impureses que amenacen de 
destruir-nos, com a persones i com a 
societat.

Amb aquest cicle, que tenia com 
a precedents els debats Passions 
(2005), Vida (2006), Sentit (2007) i 
La condició humana (2008), el CCCB 
va continuar aprofundint en una de 
les seves línies de refl exió permanent 
sobre la naturalesa humana. 

Participants: Ash Amin, Lisa Appig-
nanesi, Dipesh Chakrabarty, Lluís 
Duch, Misha Glenny, Axel Honneth, 
Hans Küng, Claudio Magris i Clé-
ment Rosset.

Turquia, Ucraïna, Geòrgia, els 
estats dels Balcans occidentals o 
el Marroc es troben a les portes de 
la Unió Europea. La seva volun-
tat d’integració topa, però, amb 
diferents obstacles de naturalesa 
política, econòmica i cultural i fi ns i 
tot amb certs prejudicis dels països 
membres. Aquest procés s’articula 
de manera diferent en cada estat, 
però amb un denominador comú: la 
voluntat d’adhesió i les esperances i 
expectatives que aquest fet crea en la 
ciutadania.

En el marc de la col·laboració amb 
l’Institut del Diàleg i la Comunicació 

de Tirana i l’Institut Albanès dels 
Mitjans de Comunicació, el CCCB 
va voler aprofundir en el debat sobre 
Europa analitzant la problemàtica 
específi ca de cadascun d’aquests 
països refl exionant alhora sobre 
els límits d’Europa i l’“europeïtat” 
mateixa.

Participants: Carmen Claudín, 
Cengiz Çandar, Nouzha Guesous 
Idrissi, Gerald Knaus, Remzi Lani, 
Bernabé López, Carmen Rodríguez, 
Mikhaïl Saakaixvili, Paul Scheffer, 
Dubravka Stojanovic, Carlos Taibo, 
Gia Tarkhan-Mouravi i Kataryna 
Wolczuk.

IMPURESES
APUNTS SOBRE LA CONDICIÓ HUMANA

A LES PORTES D’EUROPA

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ NOU HUMANISME

Dates  12 de març

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

Organització  CCCB

Al cap de trenta anys de la revolució 
que va derrocar l’occidentalista xa de 
l’Iran, la República Islàmica de l’Iran 
continua despertant un gran interès a 
tot el món, tant pels desafi aments que 
llança als països del seu entorn i a 
aquells que els donen suport (Europa i 
els Estats Units), com per les contro-
vèrsies i incerteses que provoca a 
l’interior del mateix país. Comparable 
a altres grans revolucions de l’època 
moderna, però substancialment 

diferent pel que fa a la ideologia i el 
lideratge, la Revolució Islàmica 
continua sent un dels esdeveniments 
més importants i fascinants del 
segle XX. 

Participants: Farian Sabahi i Fred 
Halliday

Al cap de cinquanta anys del triomf 
de la revolució del 1959, Cuba es troba 
en una cruïlla. L’esdevenidor de l’illa 
es multiplica en un seguit de futurs, 
tan possibles com complicats. El debat 
al voltant dels models que podrien 
triar les elits polítiques cubanes per 
escapar del marasme d’un sistema 
esgotat tant en el pla polític com en 
l’econòmic ocupa acadèmics de les 
especialitats més variades, situats en 
diferents espais de l’espectre polític.

El CCCB va aplegar destacats experts 
cubans amb l’objectiu d’analitzar la 
possibilitat tant d’una transició 
política com d’una transformació 

econòmica i dels subjectes de canvi 
que les protagonitzarien a la Cuba del 
castrisme tardà. Confrontar diferents 
models sociopolítics que puguin 
marcar el futur de l’illa és un exercici 
arriscat, però també pertinent i, 
sobretot, inajornable. 

Participants: Velia Cecilia Bobes, 
Alejandro de la Fuente, Haroldo Dilla, 
Magaly Espinosa, Víctor Fowler, Julio 
César Guanche, Carmelo Mesa-Lago i 
Rafael Rojas.

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

IRAN. 30 ANYS DE LA REVOLUCIÓ

CUBA I ELS SEUS FUTURS
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Dates 16 i 17 d’abril 

Direcció Pep Subirós, escriptor i fi lòsof

Organització CCCB, en col·laboració amb el Woodrow Wilson International Center for Scholars (WWICS)

Des de mitjan de 2008, el CCCB està 
duent a terme un estudi del capital 
social i cultural que suposa la 
immigració i del seu escàs reconeixe-
ment per part de la societat 
d’acollida. El tema sembla tant més 
rellevant en aquests dies en què les 
incerteses i els neguits generats per 
la crisi econòmica global alimenten 
arreu d’Europa la temptació de noves 
polítiques discriminàtories i 
d’actituds xenòfobes envers pobla-
cions quasi sempre considerades com 
a mera mà d’obra no qualifi cada. 

Per la seva banda, el Woodrow 
Wilson International Center for 
Scholars de Washington DC fa temps 
que realitza en diferents ciutats i 
regions (especialment a Nord-
Amèrica i als països de l’Europa 
central i oriental) estudis inspirats en 
aquest mateix esperit. 

Amb aquest rerefons, les dues 
entitats van coorganitzar aquest 
debat sobre el valor potencial de la 
immigració com un factor essencial 
per articular noves formes de cohesió 
i sostenibilitat social en un entorn 
cada cop més divers i complex. 
L’anàlisi i la discussió d’aquestes 
qüestions a Barcelona i a Catalunya 
es va emmarcar en el context de 
situacions, experiències i problemàti-
ques similars a escala internacional.

Participants: Carmen Bermúdez, 
Xavier Besalú, Kate Brick, Ernesto 
Carrión, Lamin Cham, Taoufi k 
Cheddadi El Harrak, Marc Hatzfeld, 
Huma Jamshed, Andrei Korobkov, 
Loren Landau, Patricia Landolt, 
Gaspar Rivera-Salgado, Eunice 
Romero, Blair Ruble, Mostafà 
S’haimi, Andrew Selee, Pep Subirós, 
José Walter Tejada i Brahim Yaabed.

Més enllà de la seva dimensió 
econòmica, la crisi actual està 
posant en qüestió molts dels valors 
que regeixen la nostra societat i ens 
obliga a replantejar alguns dels pilars 
del mateix sistema capitalista. El 
culte als diners, el consum il·limitat, 
l’individualisme, l’impacte de 
l’emancipació de la dona, la difumi-
nació de les fronteres entre l’esfera 
pública i la privada i, fi ns i tot, el 
bagatge emocional del capitalisme 
són alguns dels temes que es van 
abordar en aquest debat sobre la cul-
tura de la crisi econòmica actual. 

Després de la fallida del principi 
moral del “tot és possible”, quins 

seran els referents culturals resul-
tants d’aquesta crisi? Més enllà dels 
aspectes conjunturals de la situació 
actual, com hem de repensar el 
sistema social, econòmic i polític a 
fi  que els emblemes de la cultura 
moderna, és a dir, la dignitat del ciu-
tadà i la primacia de l’interès general, 
tornin a ser vigents?

Participants: Fermín Bouza, José 
García Montalvo, Arlie Russell 
Hochschild, Eva Illouz, Michela Mar-
zano, Josep Ramoneda, Antoni Serra 
Ramoneda i Marina Subirats.

Dates 27 d’abril, 4, 11 i 18 de maig 

Organització CCCB

IMMIGRACIÓ: EL CAPITAL SOCIAL I CULTURAL 

LA CULTURA DE LA CRISI 

Data  5 de maig 

Organització  CCCB i UOC, amb la col·laboració del Goethe-Institut

El CCCB va acollir aquesta conferèn-
cia del prestigiós fi lòsof i sociòleg 
Jürgen Habermas, professor emèrit 
a la Universitat J.W. Goethe de 
Frankfurt i Premi Príncep d’Astúries 
en Ciències Socials 2003. Pere Fabra, 
vicerector d’Ordenació Acadèmica 
i professor de Filosofi a del Dret a la 
Universitat Oberta de Catalunya, en 
va fer la presentació.

Tal com ha fet al llarg de la seva 
obra, Habermas va refl exionar sobre 

el contingut i l’abast que l’activitat 
fi losòfi ca pot tenir en el moment 
present. Segons ell, cal fer fi losofi a 
sense pretensions d’absolutisme ni 
de fonamentació última, però a la 
vegada, sense renunciar a aquell ele-
ment d’incondicionalitat inherent a 
pretensions de validesa com la veritat 
o la justícia.

Participants: Pere Fabra i Jürgen 
Habermas.

El fi lòsof i historiador francès Marcel 
Gauchet, director d’estudis a l’École 
des Hautes Études en Sciences Socia-
les (París) i autor de Lo religioso des-
pués de la religión (Anthropos, 2007, 
amb Luc Ferry), va impartir aquesta 
conferència, presentat per Victòria 
Camps, catedràtica de Filosofi a Moral 
i Política a la UAB. Gauchet, autor 
europeu de referència en el camp de 
la sociologia de la religió, es planteja 
el sentit de la persistència del sagrat 
en les societats laiques i la relació de 
l’ésser humà amb el seu entorn.

Participants: Victòria Camps i 
Marcel Gauchet.

CONFERÈNCIA DE JÜRGEN HABERMAS
LA FILOSOFIA, DE NOU: SOBRE LA GENEALOGIA DEL CONCEPTE 
“MÓN DE LA VIDA”

CONFERÈNCIA DE MARCEL GAUCHET 
LES RELIGIONS A L’ESPAI PÚBLIC DEMOCRÀTIC 

Data 14 de maig

Direcció Victòria Camps, catedràtica de Filosofi a Moral i Política de la UAB, i Daniel Gamper, professor de Filosofi a de la UAB 

Organització CCCB , amb la col·laboració d’Ètica i Ciutadania / UAB-Àrea de Filosofi a Moral i Política

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ NOU HUMANISME ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ NOU HUMANISME
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Dates 6, 13 i 20 de juliol

Direcció Gisela Llobet, llicenciada en Filosofi a i autora de l’obra El pianista que fuma (Ed. Castelló, 2008), i Enric Puig, doctor en Filosofi a i 
Teoria de l’Art Contemporani i realitzador de cinema-assaig

Organització CCCB

La pregunta sobre els trets comuns a 
tots els éssers humans és una constant 
en la història del pensament. Fins a 
quin punt podem parlar de naturalesa 
humana i a partir de quan hem de 
reconèixer l’empremta cultural? Tot i 
els prejudicis del gènere, la raça i 
l’estatus social que han imperat a la 
majoria de cultures al llarg de la 
història, la idea d’una arrel comuna en 
l’home ha estat sempre present a la 
fi losofi a i a la religió. Tanmateix, 
durant el segle XX i després de la crisi 
dels sistemes de valors tradicionals, 
l’enfocament relativista a les ciències 
socials va acabar per fi xar més l’accent 
en una visió d’especifi citat individual. 
Darrerament, però, els nous camins 
de la genètica, la psicologia cognitiva, 
la lingüística o l’antropologia han 

tornat a obrir la qüestió dels universals 
humans, ara plantejada des d’una 
perspectiva multidisciplinària.

Aquest cicle va proposar un recorregut 
a través de la relació primària de 
l’home amb el món, que, fonamentada 
en la metàfora, es manifesta simbòli-
cament a través de diferents expres-
sions humanes. I és aquí, en la recerca 
cap a l’autoconeixement, on el debat 
construït a partir de diverses línies 
argumentatives actua com a pretext de 
la pregunta clau que engloba tot el 
pensament: què som, els éssers 
humans?

Participants: Zoltán Kövecses, Miguel 
Morey i Philippe Walter.

La caiguda del Mur de Berlín el 1989 
va generar l’esperança d’un món 
menys dividit i lliure de totalitaris-
mes. Va transformar la política i 
l’economia dels països del centre i 
l’est d’Europa, però també va 
esdevenir una fi ta simbòlica i 
cultural que va transcendir els límits 
del continent. Tot i això, al cap de 
vint anys, la democràcia pren la 

forma del capitalisme salvatge a l’est 
del continent, mentre es multipli-
quen els murs socials i polítics en 
una Europa formalment unifi cada. 
Amb aquest debat, el CCCB va voler 
refl exionar sobre el present i el futur 
d’Europa, prenent com a punt de 
referència aquest esdeveniment clau 
de la nostra història recent.

En el marc d’aquest cicle, es va 
preestrenar el documental Revolució 
#2: Retorn als escenaris (Cromosoma, 
Televisió de Catalunya i Ceská 
televize, 2009), de Carles Bosch, i el 
documental Mein Bruder. We’ll meet 
again, de Thomas Heise (Alemanya, 
2004-2005). En la sessió de cloenda 
es va fer una lectura dramatitzada 

dels textos Berlín i Mur, dos 
monòlegs del dramaturg britànic 
David Hare.

Participants: Václav Bartuska, Carles 
Bosch, Jean Daniel (per videocon-
ferència), Llibert Ferri, Joachim 
Gauck, Juan Goytisolo, Joseph 
Hanimann, Víktor Ierofeiev, Marició 
Janué, Adam Krzeminski, Dirk 
Laucke, Norman Manea, Josep Maria 
Martí Font, Olga Merino, Jordi Puntí, 
Josep Ramoneda, Tzvetan Todorov i 
Monika Zgustová. La interpretació de 
la lectura dramatitzada dels textos de 
David Hare va ser a càrrec de Jordi 
Dauder i Vicky Peña, sota la direcció 
de Xavier Albertí i en la traducció de 
Víctor Muñoz i Calafell.

Dates  19, 22, 26 i 29 d’octubre; 2, 9 i 12 de novembre

Direcció  Monika Zgustová, escriptora i traductora, CCCB i Goethe-Institut de Barcelona

Organització  CCCB i Goethe-Institut de Barcelona

Hi col·laboren  Consolat General d’Alemanya a Barcelona, Consolat General de la República de Polònia a Barcelona i Teatre Lliure

UNIVERSALS HUMANS

1989. EUROPA, VINT ANYS DESPRÉS DE LA 
CAIGUDA DEL MUR

Dates  De l’11 al 15 de maig; 29 de maig i 23 de juliol 

Direcció  Francesc Muñoz, professor de Geografi a de la UAB

Organització  UAB i CCCB

En el marc de   l’Any Cerdà

Taller de refl exió i anàlisi del 
projectes guanyadors de les darreres 
edicions del Premi Europeu de 
l’Espai Públic Urbà per part dels 
alumnes del Màster en Intervenció i 
Gestió del Paisatge de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. A partir 
dels exemples analitzats, els alumnes 
van haver d’aplicar les lliçons en un 
cas d’estudi concret: el front marítim 
de Barcelona.

Participants: David Bravo, Judit 
Carrera, Joaquim Espanyol, Itziar 
González Virós, Jordi Ludevid, 
Vicenç Mas, Francesc Muñoz i 
Ramon Parramon.

En el marc del taller, el dia 12 de 
maig va tenir lloc una jornada de 
debat sota el títol Espais públics, entre 
urbanisme i paisatgisme, que va ana-
litzar algunes interseccions teòriques 
i pràctiques entre l’espai públic i el 
paisatge urbà i que va comptar amb 
la intervenció de destacats arquitec-
tes, urbanistes i paisatgistes experts 
en l’espai públic.

Participants: Enric Batlle, Judit 
Carrera, Manuel de Solà Morales, 
Itziar González Virós, Antoni Luna, 
Xavier Monteys, Francesc Muñoz, 
Martí Peran, Ricard Pié, Maria Prats, 
Josep Ramoneda, Carme Ribas, 
Octavi Rofes i Elías Torres.

TALLER PUBLIC SPACES AT WORK
LLIÇONS DEL PREMI EUROPEU DE L’ESPAI PÚBLIC URBÀ 

ESPAIS PÚBLICS, ENTRE URBANISME 
I PAISATGISME 

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ NOU HUMANISME ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ CIUTAT I ESPAI PÚBLIC

Data  12 de maig 

Organització  UAB i CCCB

En el marc de   l’Any Cerdà
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ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ CIUTAT I ESPAI PÚBLIC

Data 11 de juny

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

Organització CCCB

El CCCB va continuar la sèrie de 
debats sobre ciutats del Pròxim Orient 
amb aquesta sessió dedicada a Dubai, 
en la qual es va analitzar la com-
plexitat d’una societat a cavall entre 
l’ortodòxia musulmana i l’estil de vida 
occidental, així com els contrastos que 
existeixen entre la seva imatge de luxe 
i excés i les condicions de vida dels 
treballadors que la fan possible. 

Durant els últims anys, Dubai s’ha 
convertit en una de les icones del 
segle XXI, gràcies a un espectacular 
desenvolupament arquitectònic, als 
seus centres comercials de luxe i a 
una sèrie d’equipaments turístics 
molt ambiciosos, com hotels exòtics 
o illes i pistes d’esquí artifi cials. L’èxit 
d’aquesta empresa es deu en part a 
l’ambició del seu governant, el xeic 
Muhammad, que ha sabut col·locar 
el seu país al cim del món de les 

fi nances i el turisme, ha atret inver-
sors d’arreu del món i ha convertit la 
ciutat en una icona del capitalisme i la 
modernitat arquitectònica al bell mig 
del golf Pèrsic. Tanmateix, alhora que 
la crisi global s’ha fet notar a través 
de la reducció de les inversions i dels 
ingressos, les visions crítiques del 
“miracle de Dubai” han anat guan-
yant força. Així, s’han aixecat les veus 
contra el maltractament dels treballa-
dors immigrants i el secretisme de les 
seves institucions fi nanceres, i han 
aparegut també acusacions de toleràn-
cia als diners provinents de la droga i 
el crim internacional. 

En el marc del debat, es va projectar el 
documental Slumdogs and Millionaires 
de la BBC (Regne Unit, 2009).

Participants: Christopher Davidson i 
Fred Halliday.

Amb la participació d’Itziar González 
Virós, arquitecta i en aquell moment 
regidora de Ciutat Vella, el també 
arquitecte Oriol Bohigas i el perio-
dista Josep Martí Gómez, es va 
organitzar aquest debat amb motiu de 
la inauguració de la mostra de l’Arxiu 
CCCB Ciutat i espai públic, amb la 
qual es va posar a consulta pública per 
primera vegada tot el fons de temàtica 
urbana del CCCB. 

Fugint de l’actualitat més mediàtica, 
la sessió es va centrar en les transfor-
macions viscudes al barri del Raval 

als darrers vint anys, en els èxits i els 
fracassos de les polítiques que s’hi 
han dut a terme i en les necessitats 
més immediates de la seva situació 
actual. El debat va posar de relleu la 
pluralitat social del barri com una de 
les claus del seu dinamisme i, a la 
vegada, com un dels factors que 
determinen la complexitat de trobar 
solució als seus problemes. 

Participants: Oriol Bohigas, Itziar 
González Virós i Josep Martí Gómez.

Data  8 d’octubre 

Organització  CCCB

En el marc de   l’Any Cerdà

CIUTATS DEL PRÒXIM ORIENT: 
DUBAI. LA FI DE LA QUIMERA

EL RAVAL: LABORATORI URBÀ
AMB MOTIU DE LA INAUGURACIÓ DE L’ARXIU CCCB - 
CIUTAT I ESPAI PÚBLIC

Data 23 d’octubre 

Organització CCCB

Dates  23 i 24 de novembre

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

Organització  CCCB

El CCCB va dedicar una nova sessió 
del cicle Orígens a la immigració 
romanesa, una de les més nombroses 
a Catalunya. El debat va abordar les 
aportacions de Romania a la cultura 
universal a través de Mircea Eliade, 
entre altres grans fi gures, i va oferir 
una mirada a la riquesa cultural 
d’aquest país recentment incorporat 
a la Unió Europea. També es va 
parlar de les raons de la intensa 
emigració de romanesos, així com 
dels estereotips que els van associats 
i la seva vida quotidiana a la nostra 
societat.

Com a cloenda del debat, es va 
projectar la pel·lícula Occidente, de 
Cristian Mungiu (Romania, 2002), 
guanyadora de la Palma d’Or al 
Festival de Cannes el 2007.

Participants: Joaquín Garrigós, Joan 
Manuel Oleaque, Lia Opris i Miguel 
Pajares.

Des de fa segles, Alger ha exercit una 
fascinació poderosa, però intermi-
tent, en la imaginació europea. 
Lligada als territoris de parla catalana 
d’ençà de l’edat mitjana gràcies al 
comerç marítim, des del 1830 sota el 
domini francès, es va convertir en 
font d’inspiració literària i històrica 
per a autors com Henri de Saint 
Simon, Albert Camus i Pierre 
Bourdieu. Després d’una sagnant 
guerra per la independència, el país 
va haver de superar encara un altre 
període de violència extrema durant 
la dècada dels noranta. Ara, deu anys 
després, lluita per recuperar la 
normalitat democràtica i la vida 
cultural que, amb herència amaziga, 

romana, àrab i francesa, ha estat el 
bressol d’alguns dels intel·lectuals 
més infl uents del món contempo-
rani.

En el marc del debat, que formava 
part de la sèrie sobre ciutats del 
Pròxim Orient, es van projectar les 
pel·lícules Viva Laldjérie de Nadir 
Moknèche (Algèria/Bèlgica/França, 
2004), Bab el Web de Merzak 
Allouache (Algèria/França, 2005) i 
La battaglia di Algeri de Gillo 
Pontecorvo (Algèria/Itàlia, 1966).

Participants: Fred Halliday, Nadir 
Moknèche i Nabila Oulebsir.

ORÍGENS: LA IMMIGRACIÓ ROMANESA 
A CATALUNYA

CIUTATS DEL PRÒXIM ORIENT: ALGER
LA TRAMA I EL SOMNI

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ CIUTAT I ESPAI PÚBLIC
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Data  24 de febrer

Direcció  Pep Subirós, escriptor i fi lòsof

Organització  CCCB

Samuel Fosso (Kumba, Camerun, 
1962) és un dels grans creadors 
contemporanis que estan situant la 
fotografi a en el primer pla de les arts 
visuals. A través i més enllà de la seva 
extraordinària qualitat artística, els 
seus autoretrats, lluny de tot ego-
centrisme, ens ofereixen una visió 
de vegades irònica, sovint punyent, 
sempre profunda, d’una Àfrica 
complexa i diversa, en un procés 
permanent de transformació estreta-
ment entreteixit amb les dinàmiques 
globals.

Simon Njami, comissari de les Ren-
contres Africaines de la Photographie, i 
Pep Subirós, comissari de l’exposició 
Bamako, van mantenir una conversa 
amb Samuel Fosso amb motiu de la 
inauguració de la mostra.

En paral·lel a l’exposició Bamako. 
VII Trobades Africanes de Fotografi a

Participants: Samuel Fosso, Simon 
Njami i Pep Subirós.

Tot i que el seny, la mesura i el sentit 
comú han donat fama a Catalunya 
com a país que toca de peus a terra, 
les extravagàncies hi han trobat adep-
tes. I així, la presència de la rauxa 
ha contribuït a la construcció de la 
identitat a partir d’un imaginari con-
duït per una línia de folls, quimèrics 
o romàntics que han posat en escena 
l’etern confl icte entre la fi gura del 
poeta i la del banquer, l’il·luminat i el 
pragmàtic. A la construcció d’aquest 
imaginari no només hi han contri-
buït les espurnes de geni, sinó també 
els reformadors socials i la tradició 
d’una cultura popular lligada en 

paral·lel a la terra, al paisatge i a la 
construcció de la ciutat.

En paral·lel a l’exposició 
Il·luminacions. Catalunya visionària, 
aquestes conferències es van plante-
jar analitzar algunes il·luminacions 
i parlar de les fonts que han inspirat 
o afavorit aquestes visions en el 
pensament arquitectònic, literari o 
musical.

Participants: Xavier Bru de Sala, 
David Castillo, Juan José Lahuerta, 
Cristina Masanés, Pilar Parcerisas, 
Pau Riba, Jaume Sisa i Jordi Valls.

Dates  18, 19 i 20 de març

Direcció  Pilar Parcerisas, crítica d’art i comissària de l’exposición

Organització  CCCB

HISTÒRIES D’ÀFRICA EN AUTORETRATS
CONVERSA AMB SAMUEL FOSSO

ESPURNES DE GENI 
L’ESPERIT ARRAUXAT I VISIONARI

Data  21 de desembre

Organització  CCCB

En el marc de   l’Any Cerdà

Encara en el marc de la inauguració 
de la mostra de l’Arxiu CCCB - Ciutat 
i espai públic, el sociòleg Richard 
Sennett va pronunciar una conferèn-
cia sota el títol La ciutat i l’artesà. 
Professor a la London School of Eco-
nomics i a la New York University, 
Sennett es va centrat en la tesi del 
seu recent llibre El artesano (Ana-
grama, 2009), tot reivindicant que el 

treball no és únicament una activitat 
per sobreviure, sinó que forma part 
de la cultura. L’autor posa novament 
en valor una visió materialista del 
treball i introdueix l’ètica de l’artesà 
en un món tecnològic, enfront del 
capitalisme fi nancer actual, que ell 
considera hostil per construir la vida 
i que serà necessari repensar després 
de la crisi.

CONFERÈNCIA DE RICHARD SENNETT 
LA CIUTAT I L’ARTESÀ

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ EN PARAL·LELESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ CIUTAT I ESPAI PÚBLIC

Data  23 de gener

Organització  CCCB 

L’any 1980, a l’Estat espanyol hi havia 
677 xinesos censats. Avui, les xifres 
ofi cials superen els 120.000, dels 
quals una quarta part viu a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Un 70% 
de tots els immigrants xinesos prové 
d’una mateixa comarca, Qingtian, 
una zona de muntanyes boscoses 
situada al sud de Xangai, amb només 
mig milió d’habitants i una llarga 
tradició migratòria. 

Amb aquesta sessió, que 
s’emmarcava en el cicle Orígens, el 
CCCB va proposar una aproximació 
a la realitat social i cultural de la 
comarca de Qingtian i a la vida dels 
immigrants un cop arribats a la 

nostra ciutat. En el marc del debat 
es va projectar el documental inèdit 
Guicheng. Viatge de retorn, rodat per 
Carles Brasó i altres investigadors de 
la UPF, en el qual entrevisten cinc 
persones originàries de Qingtian 
i que actualment viuen a la nostra 
ciutat.

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

Participants: Joaquín Beltrán, Luis 
Benvenuty, Carles Brasó i Sushan 
Qu.

ORÍGENS. 
QINGTIAN: LA IMMIGRACIÓ XINESA A BARCELONA

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ EN PARAL·LEL
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Dates 20, 21 i 22 d’abril

Direcció Anna Estrada, directora de l’Institut Catalunya-Àfrica, i Ferran Iniesta, africanista, professor d’Història de l’Àfrica    
 Negra a la UB

Organització Institut Catalunya-Àfrica amb la col·laboració del CCCB i Casa Àfrica

En el marc de l’exposició Bamako. VII Trobades Africanes 
de Fotografi a, el CCCB va acollir aquestes Jornades de 
Literatures Africanes, que van reunir destacats especialis-
tes, escriptors i artistes de tretze països africans per 
refl exionar sobre la literatura escrita, però també sobre la 
importància de la literatura oral al continent africà. Les 
conferències es van complementar amb diversos recitals 
literaris. 

Participants: Toyn Adewale-Gabriel, Safi atou Amadou, 
Adwoa Badoe, Charles Binam, João Paulo Borges Coelho, 
Sandra Bornand, Cátia Míriam Costa, Amélia Dalomba, 
José Manuel de Prada-Samper, Mariano Ekomo, Mar 
García, Mahmoudan Hawad, Pierrette Herzberguer-
Fofana, Taban lo Liyong, Kapilolo Mario Mahongo, Maria 
Rosa Obiols, José Manuel Pedrosa, Ana Lúcia Sá, Odete 
Semedo, Tomás Sima Eyí, Francisco Soares, Abdourah-
man Waberi i Marlene Winberg.

ÀFRICA SÓN VEUS
JORNADES DE LITERATURES AFRICANES A BARCELONA

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ EN PARAL·LEL

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 
d’Humanitats 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 importants de la cultura 
europea. Alguns dels cursos fets durant el 2009 van ser: 
Les oblidades (cinc fotògrafes i cinc escriptores), Els grans 
libres d’occident, Danses de la fi  del món, Els genocidis del 
segle XX a través del cinema, Textos i projectes d’arquitectura, 
entre d’altres.

Dates  Tot l’any

CURSOS DE L’INSTITUT D’HUMANITATS

La Universitat Internacional Menéndez Pelayo – CUIMPB 
ofereix cada any cursos i seminaris magistrals acredita-
bles com a crèdits lliures universitaris sobre diverses 
disciplines. 

Com a cursos d’estiu, durant el 2009 es van organitzar 
els següents: Impacte de la llei de dependència en els governs 
locals, dirigit per Albert Serra i Àngels Nogué; Contingut i 
abast de la llibertat d’expressió en l’era digital, dirigit per 
Marc Carrillo; Al·legoria del temps: l’arquitectura i l’univers 
d’un altre Enric Miralles, dirigit per Josep Maria Rovira; 
Inseguretat i desenvolupament. El futur de la crisi crònica 
africana, dirigit per Albert Roca; Cervell i cognició. Estrès: 
naturalesa, conseqüències i com encarar-lo, dirigit per 
Ignacio Morgado; Retornar la ciutadania a la democràcia, 
recuperar la democràcia per a la ciutadania, dirigit per 
Josep Maria Vallès; Els efectes de la crisi econòmica en els 
pressupostos públics, dirigit per Núria Bosch; La missió 
actual dels parcs zoològics: nous aliats de la biodiversitat, 
dirigit per Àlex Aguilar; Competències digitals. Coneixe-
ments, habilitats i actituds per a la Societat Xarxa, dirigit 
per Ismael Peña-López; i Societat civil i governança a la 
Xina, l’Índia i l’Àsia del Sud-Est, dirigit per Seán Golden.

Els cursos de tardor van ser: L’arquitectura i els seus 
contraris, dirigit per Antonio Pizza; L’Estat i la cohesió 
social a l’Amèrica Llatina: una mirada a la llum de la crisi, 
dirigit per José Luis Machinea; Decisions (ir)racionals: els 
nous models de comportament humà, l’economia i la felicitat, 
dirigit per Marsal Gavaldà; El nou règim local, dirigit per 
Tomàs Font i Ferran Torres; La participació de les comuni-
tats autònomes en les institucions de l’Estat II, dirigit per 
Eliseo Aja i Joan Vintró; Política i confl ictes a la Mediterrà-
nia, dirigit per Antoni Segura; Acompanyament social als 
afectats d’Alzheimer, dirigit per Teresa Gómez-Isla i José 
Manuel Martínez Lage; El desenvolupament local més enllà 
de la crisi. Estratègies en clau local, dirigit per Joan Trullén; 
Ajuda en el procés de morir, dirigit per Marc Antoni Broggi 
i Francesc Borrell i Carrió; Nous models econòmics per a les 
ciutats, dirigit per Josep Lladós; i Els models de govern i 
governança metropolitana de l’Europa de les ciutats, dirigit 
per Joaquin Tornos i Christian Lefèvre.

Dates  Tot l’any

PROGRAMES CUIMPB

Metròpolis és un postgrau de la UPC, organitzat conjunta-
ment amb el CCCB des del 1993, amb caràcter internacio-
nal, d’arquitectura i cultura urbana, adreçat a llicenciats 
en art, humanitats, ciències socials o arquitectura i liderat 
per fi lòsofs, antropòlegs, crítics d’art i artistes, urbanistes 
i arquitectes, per refl exionar sobre les noves realitats 

emergents al voltant de les grans metròpolis. Fenòmens 
de constant intercanvi i interpretació múltiple dins el 
marc de les ciutats són analitzats cada any des de diverses 
àrees d’estudi, amb èmfasi en interrogants actuals.

Dates  Tot l’any

Organització   Universitat Politècnica de Catalunya i CCCB

MÀSTER METRÒPOLIS

La UPC i el CCCB van organitzar la primera edició d’aquest 
postgrau amb l’objectiu de formar especialistes en el mun-
tatge expositiu desenvolupant tots els contextos que afecten 
aquesta activitat, des del disseny del projecte fi ns a la seva 
materialització. 

Aquest curs plantejava un viatge per la memòria del CCCB 
amb mirada actual, per proporcionar eines als futurs espe-

cialistes del muntatge expositiu. Aquest rastreig pels arxius 
del CCCB va ser la base d’un dels dos tallers a l’entorn dels 
quals s’articulava el curs, en el qual es revisà la història de 
les exposicions que hem organitzat des que es va inaugu-
rar, l’any 1994. A l’altre taller es va treballar l’espai expo-
sitiu i com ens hi podem aproximar des del camp de la 
percepció i la sostenibilitat. 

Dates Gener - juliol

Direcció Arnaldo Basadonna, Mario Corea i Paco Pérez 

Organització Universitat Politècnica de Catalunya i CCCB

POSTGRAU L’ESPAI EXPOSITIU

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

El CCCB va acollir la presentació del llibre i la pel·lícula 
documental Africalls?, un treball que vol donar a conèixer 
la creació de joves artistes africans contemporanis, pre-
sentant la seva obra i situant-la en el seu mitjà vital i de 
creació. Els autors del llibre i el documental, la productora 
We Are Here! Films, han recorregut 93.000 quilòmetres 

a la recerca d’una Àfrica vital i urbana, creativa i cosmo-
polita que lluita no només per alliberar-se de les lacres 
que encara la tenallen, sinó també per arraconar els 
estereotips.

Participants: Pep Bernadas, Juan Jaime, Pere Ortín 
i Luis Padilla.

El prestigiós historiador anglès Antony Beevor, autor de 
llibres com Stalingrado i Berlín. La caída: 1945, va presen-
tar la seva esperada visió sobre la batalla de Normandia. 
Construït a partir d’una recerca intensiva de documen-
tació i testimonis, aquest llibre vol ensenyar la veritable 
experiència de la guerra, aquella que fi ns i tot en els 
moments de joia de l’alliberament d’Europa va tenir la 
seves zones obscures. Presentat per Joan B. Culla, profes-
sor d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma 
de Barcelona.

Participants: Joan B. Culla i Antony Beevor.

El sociòleg Vincenzo Ruggiero examina en aquesta obra 
les estretes connexions entre la violència institucional i 
la violència antiinstitucional, fi ns a arribar a les diferents 
formes de terrorisme que marquen el nostre temps. Pre-
sentat per Roberto Bergalli, president del Consell Cientí-
fi c Internacional de l’OSPDH.

Participants: Roberto Bergalli i Vincenzo Ruggiero

Data   30 de setembre  

Organització   Editorial Crítica

amb la col·laboració del  CCCB

Data   23 de novembre  

Organització   Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans (OSPDH) de la UB

amb la col·laboració del  CCCB

Data    12 de maig

Direcció    Casa Àfrica, We Are Here! Films i Altaïr

Organització    Casa Àfrica, We Are Here! Films i Altaïr

amb la col·laboració del  CCCB

AFRICALLS?

ANTONY BEEVOR
EL DÍA D. LA BATALLA DE NORMANDÍA

VINCENZO RUGGIERO 
LA VIOLENCIA POLÍTICA. UN ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB

Presentació del llibre de Rafael Poch de Feliu La actualidad 
de China. Un mundo en crisis, una sociedad en gestación, a 
càrrec de l’autor i Gregorio Morán, escriptor i periodista.

Participants: Gregorio Morán i Rafael Poch de Feliu

Data  11 de març  

Organització  Editorial Crítica, amb la col·laboració del CCCB

RAFAEL POCH DE FELIU
LA ACTUALIDAD DE CHINA. UN MUNDO EN CRISIS, 
UNA SOCIEDAD EN GESTACIÓN

El Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge de la UAB 
va organitzar la tercera edició d’aquest cicle de conferèn-
cies, en què especialistes de diferents disciplines com 
l’arquitectura, la geografi a i el paisatgisme van presentar 
visions complementàries sobre les transformacions dels 
paisatges a la ciutat i al territori.

Participants: Eduard Bru, Laura Cantarella, Manuel 
Gausa, Federico López Silvestre, Josep Lluís Mateo, Pere-
jaume, Carme Pinós, Jordi Sargatal i Benedetta Tagliabue.

Dates  20 i 27 de març; 3 d’abril; 8, 15, 22 i 29 de maig; 12 de juny 

Direcció  Francesc Muñoz, professor de Geografi a de la UAB 

Organització  UAB, amb la col·laboració del CCCB

PAISATGES PER EMPORTAR 

Dates 22, 23 i 24 d’abril

Organització Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID-UAB), Fundació Carles Pi i Sunyer 
 i CCCB amb la col·laboració de la Direcció General de la Memòria Democràtica i Ediciones Península

L’1 de setembre de 1939 començava la Segona Guerra 
Mundial amb l’agressió de l’Alemanya nazi sobre Polònia. 
Dos dies més tard, Gran Bretanya i França declaraven 
la guerra al III Reich. L’any 1939, que ja havia viscut la fi  
de la Guerra Civil a Espanya amb la victòria feixista, ara 
s’endinsava en un nou camí de violència i catàstrofe, en el 
marc del qual la dialèctica entre feixisme i antifeixisme va 
assolir els nivells de confrontació més crítics. 

Setanta anys més tard era un bon moment per refl exio-
nar sobre què va signifi car l’any 1939 per a Europa, per a 
Espanya i per a Catalunya, i com aquest any va confi gurar 
la història del món en la segona meitat del segle XX. El 
congrés Europa, 1939. L’any de les catàstrofes es va plantejar 
com un marc de discussió obert a tots els investigadors 

dels àmbits de les ciències humanes i socials interessats a 
refl exionar sobre uns esdeveniments històrics que s’han 
inserit defi nitivament en la memòria històrica europea.

Participants: Alicia Alted, Ángel Bahamonde, Maria Jesús 
Bono, Maria Campillo, Luciano Casali, Jordi Cornudella, 
Borja de Riquer i Permanyer, M. Teresa Fèrriz, Àngel 
García i Fontanet, Olívia Gassol, José-Carlos Mainer, 
Martí Marín, Carme Molinero, Xavier Moreno Julià, 
Denis Peschanski, Josep Ramoneda, Ana Ripoll, Manel 
Risques, Ismael Saz, Jean-François Sirinelli, Joan M. 
Thomàs, Enzo Traverso, Francesc Veiga, Francesc Vila-
nova, Ángel Viñas, Ricard Vinyes i Pere Ysàs.

EUROPA, 1939. L’ANY DE LES CATÀSTROFES 
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En la presentació hi van participar Miquel Dewever–
Plana, autor, Antonio Jiménez, coordinador del Observa-
tori de Confl ictes i Drets Humans (Fundació Solidaritat, 
Universitat de Barcelona), Sílvia Omedes, directora de 
Photographic Social Vision, i Leopoldo Blume, editor.

Data  16 de desembre

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE HACH WINIK, 
DE MIQUEL DEWEVER–PLANA

Les tres conferències presentades van ser les següents: El 
que es veu és el que hi ha?, a càrrec d’Alex Galloway, Uni-
versitat de Nova York; Estudiar el web amb el web?, a càrrec 
de Richard Rogers, Universitat d’Amsterdam; i Recoma-
nacions de tècniques per a superhubs, a càrrec de Matthew 
Fuller, Goldsmiths, Universitat de Londres.

Data 11 de desembre

LES XARXES EN SENTIT LITERAL
CONFERÈNCIES OBERTES PROGRAMADES DINS DE BARCELONA 
TOPOLOGY WORKSHOP 2009

Mitjançant una descripció i una anàlisi de l’evolució dels 
models de diplomàcia cultural i relacions culturals 
internacionals en diversos països, el seminari va voler 
contribuir a enriquir les polítiques de Catalunya en 
aquest àmbit. Entre els ponents, hi van participar John 
Holden, Calixto Bieito, Ignasi Aballí, Simona Skrabec, 
Jaume Roures i Dragan Klai, així com representants de 
diversos governs i nombroses entitats catalanes. El 
seminari s’adreçava a professionals, estudiants i altres 
persones interessades en la cultura, les polítiques 
culturals i les relacions internacionals.

A l’acte, hi van intervenir el propi autor, Javier Gomá, 
Manuel Cruz, catedràtic de Filosofi a Contemporània de la 
Universitat de Barcelona, Juan José López-Burniol, notari, 
i Josep Ramoneda, director del CCCB.

Amb motiu de la presentació del nou llibre de Francisco 
Fernández Buey, El Viejo Topo organitzà un debat al 
voltant de la història, l’evolució i la conjuntura actual de 
les mobilitzacions i les lluites dels estudiants i el profes-
sorat per una universitat democràtica.

Hi van intervenir, juntament amb l’autor, Vera Sacristán, 
professora de la UPC, Jordi Mir, professor de la UPC, i 
Miguel Riera Montesinos, editor d’El Viejo Topo.

Dates    Del 2 al 4 de desembre

Organització    Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Comissionat d’Afers Exteriors 
   i Cooperació de la Generalitat de Catalunya

En col·laboració amb  la Fundació Interarts

Data 1 de desembre

Data 26 de novembre

SEMINARI INTERNACIONAL 
LA DIPLOMÀCIA CULTURAL: 
REFLEXIONS I PROPOSTES DES DE CATALUNYA

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EJEMPLARIDAD 
PÚBLICA DE JAVIER GOMÁ

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE POR UNA 
UNIVERSIDAD DEMOCRÁTICA I DEBAT

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

Aquestes jornades es proposen com una plataforma 
d’intercanvi d’idees i de debat per als professionals i 
estudiosos de la mediació i la difusió cultural que duen a 
terme la seva tasca principalment en el context digital, a 
través de la concepció, el disseny i el manteniment 
d’espais web i entorns virtuals vinculats amb el coneixe-
ment, l’art i la cultura. 

En aquesta edició, la jornada es va centrar en la usabilitat 
dels entorns digitals i en noves propostes per millorar 
l’experiència dels usuaris des de diverses perspectives: 

emocional, artística, tecnològica, etc.

El programa va incloure les següents ponències: Caracte-
rístiques de la interacció en difusió cultural, a càrrec 
d’Ignasi Ribas, UPF; Investigació i innovació en l’àmbit 
cultural, a càrrec de Juan Insua, CCCB; Agitació 2.0 (eines 
de provocació i promoció de continguts web en institucions 
culturals al web 2.0), a càrrec de Juan Carlos Cordero, 
Enfasystem; i L’experiència de la interacció de cos sencer, a 
càrrec de Narcís Parés, UPF.

Data 16 d’octubre

II JORNADA DIFUSIÓ CULTURAL I WORLD WIDE 
WEB: USABILITAT I EXPERIÈNCIA D’USUARI
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Des de l’abril del 1991, en el primer seminari sobre La 
qüestió palestina organitzat per la Fundació Alfons 
Comín, ens vam comprometre a seguir i viure de prop 
aquest confl icte, acostant-nos tant com sigui possible a la 
seva realitat i al seu origen, entenent que ens fèiem 
solidaris de la causa palestina, perquè el que no es pot 
oblidar és que els uns són els ocupants i els altres els 
ocupats. 

Es van tractar els següents temes: Una matança impune; 
Viure a Gaza: islamisme, aïllament i bloqueig; i Violació 
dels drets humans, el silenci culpable. Hi van participar 
Joan Roura, periodista, expert en l’Orient Mitjà i enviat 
especial de Televisió de Catalunya a Gaza; Zeinab Al 
Ghonaimi, advocada, directora executiva del Center for 
Women’s Legal Research and Consulting (CWLRC); i 
Donatella Rovera, responsable d’Amnistia Internacional 
per a l’Orient Mitjà.

Hi van participar: Mercedes García Arán i Joan Botella 
Corral, directors, i Rafael Rebollo Vargas, Joan Baucells 
Lladós i Luis Pérez-Neto, coautors i professors del 
Departament de Ciència Política i Dret Públic de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Data 6, 23 i 30 de març

Data 12 de març

GAZA: CRIM CONTRA LA HUMANITAT? 
LA VULNERACIÓ DEL DRET INTERNACIONAL

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE MALAS NOTICIAS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, POLÍTICA CRIMINAL Y GARANTÍAS 
PENALES EN ESPAÑA

AMICS
DEL CCCB

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

Durant el 2009, el club d’Amics del CCCB va mantenir 
un bon ritme d’activitats pròpies, que són d’oferta exclu-
siva per als membres. L’oferta es va organitzar en tres 
línies: d’una banda, les visites a les exposicions i activitats 
del CCCB; de l’altra, les visites fora del CCCB; i la tercera 
línia, el Klub de Lectura dels Amics del CCCB.

Respecte a les visites al CCCB, es van organitzar de 
manera exclusiva visites a totes les exposicions, sempre a 
càrrec dels seus comissaris. A l’exposició Il·luminacions, 
amb Pilar Parcerisas, dues visites (26 de febrer i 4 de 
març); a l’exposició Bamako, amb Pep Subirós, dues 
visites (5 i 11 de març); a l’exposició Quinquis dels 80, un 
dia amb Mery Cuesta (3 de juny) i un altre amb Amanda 
Cuesta (16 de juny); a l’exposició El segle del jazz, amb 
Daniel Soutif; a l’exposició World Press Photo, amb Sílvia 
Omedes (17 de novembre) i Alice Monteil (18 de nov-
embre); i fi nalment a l’exposició Cerdà i la Barcelona del 
futur, amb Joan Busquets (21 d’octubre) i amb Miquel 
Coromines (28 d’octubre).

També es van fer visites comentades per l’artista Marcel·lí 
Antúnez a la seva instal·lació Metamembrana, els dies 14 
i 15 de gener, així com a l’Arxiu CCCB, amb explicacions 
a càrrec d’Elisabet Goula, per conèixer més a fons el 
material en les dues edicions presentades durant el 2009: 
a Món els dies 5 i 20 de maig i 8 de juliol i a Ciutat i espai 
públic els dies 4 i 11 de novembre i 15 de desembre.

Pel que fa a les visites més enllà del CCCB, es va fer una 
visita al barri de La Mina per conèixer la realitat actual 
d’un barri que havia estat molt degradat, en relació a 
l’exposició Quinquis dels 80. Sobre les exposicions d’altres 
centres culturals, es van organitzar visites a l’exposició De 
facto, de Joan Fontcuberta, a La Virreina, amb comentaris 
d’Iván de la Nuez (4 i 5 de febrer), i a les exposicions del 
Macba Ray Johnson. Completa-ho i retorna-ho, sisplau i 
L’anarquia del silenci. John Cage i l’art experimental (3 i 9 
de desembre). En teatre, es va assistir a la preestrena de 
Pària d’August Strindberg, a l’Espai Brossa (3 de març). 

I es van organitzar dos viatges, un a la Xina, en el marc 
de l’exposició A la ciutat xinesa, per conèixer les trans-
formacions urbanístiques i socials que es presentaven a 
l’exposició, viatge que es va fer de l’11 al 22 d’abril, i un 
altre a Berlín, amb motiu dels 20 anys de la caiguda del 
Mur, del 6 al 10 de novembre.

El Klub de Lectura s’ha consolidat com a programa dels 
Amics, amb una bona mitjana de participació. Els llibres 
comentats durant l’any 2009 van ser El hombre del salto de 
Don Delillo, Ático de Gabi Martínez, Tierra sonámbula de 
Mia Couto, La néta del senyor Linh de Philippe Claudel, 
Claus i Lucas d’Agota Kristof, 2666 de Roberto Bolaño, 
Vida privada de Josep Maria de Sagarra i Contes de l’era 
del jazz de Scott Fitzgerald. I com a sessió especial es va 
comentar el llibre El saltamartí de Joan Brossa, amb una 
sessió a càrrec de l’Espai Brossa en què van participar 
Glòria Bordons, professora de la UB, que parlà de l’obra, i 
l’actriu Gemma Reguant, que va fer una lectura dramatit-
zada d’alguns fragments.

AMICS DEL CCCB
AMICS DEL CCCB
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CCCB
OBERT
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 producció cultural 
i que faciliti la innovació de 
formats. 

L’oferta educativa del CCCB està sobretot vinculada a les 
exposicions. Per a grups escolars i cívics, oferim per a 
cada exposició visites comentades, adaptables al nivell que 
correspongui, a més d’un dossier de treball per a mestres, 
amb l’objectiu que puguin preparar la visita amb el grup i 
oferir-los material per al treball posterior a classe. A més, 
en algunes de les exposicions els proposem un programa 
específi c. Durant l’any 2009 es van fer els següents:

A LA CIUTAT XINESA
Xerrades per a grups escolars

Un cicle de xerrades, específi cament adreçades a grups 
escolars, a càrrec de persones expertes en la Xina, que 
van aportar la seva visió d’aquests canvis profunds i 
importants, així com idees per fomentar el debat entre els 
alumnes i ells mateixos. 

21 i 22 de gener: La realitat dels joves a la Xina, a càrrec de 
Manel Ollé, professor d’Història de la Xina a la UPF. 

28 de gener: Els acròbates xinesos que vam conèixer, a 
càrrec de Paca Sola, de Comediants. 

29 de gener: Els Jocs Olímpics de Pequín, a càrrec d‘Isidre 
Rigau, implicat en l’organització dels Jocs Olímpics des de 
Barcelona fi ns recentment. 

11 i 12 de febrer: Efectes socials i polítics del canvi econò-
mic a la Xina, a càrrec d’Eugeni Bregolat, exambaixador 
espanyol a Pequín i autor del llibre La segunda revolución 
china (2007).

18 de febrer: La vida quotidiana dels bangbang, a càrrec de 
José Antonio Soria, fotògraf, membre del departament 
d’audiovisuals del CCCB. 

19 de febrer: La Xina, un país amb dues cares, a càrrec de 
Rosa M. Calaf, exreportera de TVE.

IL·LUMINACIONS. 
CATALUNYA VISIONÀRIA
Xerrades per a grups escolars

Presentació a càrrec d’especialistes en els temes de 
l’exposició per entendre millor l’entorn històric i creatiu 
d’aquestes espurnes de geni. 

24 de març i 28 d’abril: xerrada a càrrec de Jordi Castella-
nos, professor del Departament de Filologia Catalana de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.

15 d’abril: xerrada a càrrec d’Agustí Colomines, professor 
d’Història Contemporània a la Universitat de Barcelona.

17 d’abril: xerrada a càrrec de Joan M. Minguet, professor 
d’Història de l’Art Contemporani i d’Història del Cinema 
a la Universitat Autònoma de Barcelona.

QUINQUIS DELS 80
Xerrada per a grups escolars

A partir d’un dels apartats de l’exposició, que refl ectia 
com els mitjans de comunicació i el cinema van enaltir 
els delinqüents dels anys 80, el dia 3 de juny, la perio-
dista Rosa M. Calaf va comentar el paper dels mitjans de 
comunicació en la creació de mites i va refl exionar sobre 
com es fan els reportatges en directe, que poden arribar a 
ser molt parcials respecte a la realitat.

EL SEGLE DEL JAZZ
Xerrades per a grups escolars

Dates: 6 i 7 d’octubre

Amb el títol El jazz és improvisació i moltes altres coses 
més, Manel Camp, cap del Departament de Jazz i Música 
Moderna de l’Escola Superior de Música de Cata-
lunya (ESMUC), va fer una introducció molt musical a 
l’essència del jazz. A través de la música, Manel Camp va 
mostrar què diferencia el jazz d’altres músiques i quina 
n’és l’essència i va repassar els diferents estils dins del 
gènere. I ho va fer mostrant-ho a través de la música, tant 
a partir d’exemples musicals gravats com tocant el piano 
en directe.

CERDÀ I LA BARCELONA 
DEL FUTUR
Programa per a les escoles

L’Any Cerdà va oferir un programa divers d’activitats 
escolars que pivotava sobre l’exposició i la consideració 
de l’Eixample com a lloc principal de desenvolupament 
d’aquestes activitats. La visita a l’espai de l’exposició es 
completava amb un itinerari que, amb inici al CCCB, 
recorria un sector del Raval per anar fi ns les rondes, el 
lloc de trobada i contacte entre la ciutat antiga i la ciutat 
de nova construcció a partir del segle XIX. En concret, es 
va treballar l’àrea d’equipaments públics integrada pel 
mercat de Sant Antoni i l’illa de cases on s’ha recupe-
rat un pati interior i es troba ubicada la Biblioteca Joan 
Oliver. La presència d’aquest espai públic permetia dur 
a terme un treball d’observació directa sobre la realitat 
urbana, rica i complexa, que distingeix actualment la 
trama de l’Eixample.

En paral·lel, els itineraris urbans del CCCB es van adap-
tar a la celebració que propiciava l’Any Cerdà, amb una 
lectura dels diferents territoris urbans que tenia present 
l’evolució urbana de Barcelona i la seva àrea a partir de 
l’aprovació del projecte d’eixample ara fa 150 anys.

SERVEI EDUCATIU

SERVEI EDUCATIU
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CCCB OBERT PROJECTES A LA XARXA

Un projecte del Centre Georges Pompidou, Microsoft i el 
CCCB.

El CCCB es va adherir l’any 2008, conjuntament amb 
Microsoft, a l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI), 
creat l’any 2006 pel Centre Georges Pompidou i dirigit 
pel fi lòsof Bernard Stiegler. Es tracta d’un espai de recerca 
relacionat amb l’aplicació de les noves tecnologies en la 
creació, la producció i la formalització de les activitats 
culturals.

La implicació del CCCB té com a objectius principals 
l’evolució de la presència del CCCB a Internet fi ns a la 
creació d’un autèntic “CCCB virtual”, la difusió interactiva 
i la potenciació dels continguts acumulats en els quinze 
anys d’història del centre, la intensifi cació de les relacions 
del CCCB amb els seus usuaris, així com la renovació de 
formats i procediments. 

INSTITUT DE RECHERCHE ET D’INNOVATION (IRI) 
HTTP://WWW.IRI.CENTREPOMPIDOU.FR/

CCCB OBERT PROJECTES A LA XARXA

Durant el 2009, el CCCB ha experimentat amb nous 
llenguatges i noves formes de comunicació on-line 
mitjançant projectes com el minisite multimèdia de 
l’exposició El segle del jazz (http://www.cccb.org/elsegle-
deljzazz) i la visita virtual de la mostra Cerdà i la Barce-
lona del futur (http://www.cccb.org/exposicio-cerda). Al 
web del CCCB s’han dut a terme accions participatives 
com ara el projecte de diccionari col·laboratiu Diccionari 
del malestar de la cultura (http://www.cccb.org/atopia) i 
els concursos de fotografi a Bamako 2009 (www.cccb.org/

ca/bamako) i Murs (http://www.cccb.org/ca/murs). El 
centre també ha potenciat la retransmissió 
d’esdeveniments a través d’Internet i la seva presència a 
les xarxes socials (Facebook, Twitter, Youtube, Delicious i 
Flickr). Els blocs del CCCB (http://ww.cccb.org/veus, 
http://www.cccb.org/lab i http://www.cccb.org/icionline) 
contribueixen a generar nous discursos al voltant de la 
programació del centre i a generar un diàleg obert amb el 
públic de les xarxes. 

La Fàbrica de Cinema Alternatiu va posar en marxa aquest 
circuit de producció, promoció, distribució, exhibició, fes-
tivals, escoles, consulta i investigació, a partir de la creació 
d’una videoteca i de la Xarxa Barcelona. IFN reuneix repre-
sentants d’empreses, col·lectius i plataformes de cinema 
independent d’arreu del món i respon a la intenció de pro-
porcionar un directori de contactes triats dins dels grups i 
professionals que es dediquen al cinema independent.

Aquest projecte és una iniciativa de la Generalitat de 
Catalunya, l’Institut de Cultura de Barcelona, el CCCB, la 
Fundació i2cat i la Xarxa de Municipis Transversal.

El projecte de l’Anella Cultural es basa en el desenvolupa-
ment 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 coproducció d’esdeveniments on-line i 
impulsin línies de recerca sobre els nous usos de la Xarxa 
en la producció cultural. Les primeres ciutats participants 
en el projecte han estat Reus, Granollers, Lleida, Olot i 
Barcelona. 

L’any 2009 i ja culminada la fase pilot del projecte en 
l’àmbit local, el CCCB va voler potenciar l’abast interna-
cional de la Xarxa i la interconnexió amb grups de recerca 

de les universitats i altres centres dedicats a la investiga-
ció i el desenvolupament en l’àmbit cultural. 

Pel que fa a les propostes originades al CCCB, el projecte 
més ambiciós va ser Metamembrana, de Marcel·lí 
Antúnez, el primer projecte de creació concebut ex novo 
sobre la base de la tecnologia que aporta l’Anella Cultural. 
A més a més, es van fer transmissions de sessions de 
NOW. Trobades en el present continu, tant en l’edició de 
març com en la de novembre, de la sessió Model Citilab de 
l’I+C+i, de la presentació de l’Animac prèvia al festival, 
d’una xerrada de Quim Monzó amb la Universitat 
d’Indiana al mes d’agost i el Seminari Internacional de 
Diplomàcia Cultural.

EN DIRECTE
WWW.CCCB.ORG

INDEPENDENT FILM NETWORK (IFN)
HTTP://IFN.CCCB.ORG

ANELLA CULTURAL
HTTP://WWW.ANELLACULTURAL.CAT

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

OPEN SERVER
HTTP://OPENSERVER.CCCB.ORG

Fes és una ciutat complexa, mixta i confl ictiva, ben allun-
yada dels tòpics turístics. Una ciutat que exigeix una mirada 
profunda, perquè està estructurada a partir de diverses 
capes. L’exposició es confi gura a partir de projeccions 
audiovisuals que proposen un viatge a l’interior de la ciutat 
de Fes i tracta diferents aspectes del seu teixit antropològic, 
sociològic, urbanístic i religiós. Aquesta exposició es va pre-
sentar a la Universitat d’Alcalá de Henares del 17 de desem-
bre de 2008 i fi ns al febrer de 2009 de la mà de la Fundació 
Bancaja.

FES. CIUTAT INTERIOR 
A ALCALÀ D’HENARES

Comissaris  Albert Garcia Espuche i Toni Serra

Producció  CCCB 

CCCB OBERT EXPOSICIONS MÉS ENLLÀ DEL CCCB
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Comissaris Daniel Soutif

Producció CCCB, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (MART) i Musée du Quai Branly de París

El jazz constitueix, juntament amb el cinema i el rock, un 
dels esdeveniments artístics més importants del segle XX. 
L’exposició proposa una lectura pluridisciplinària 
d’aquesta complexa història i s’articula cronològicament 
al voltant d’un fi l conductor format per un timeline, al 
llarg del qual es van succeint, any rere any, els esdeveni-
ments principals de la història del jazz. Aquesta copro-
ducció es va presentar fi ns al 15 de febrer de 2009 al 
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto (MART) i, posteriorment, a París, al Musée du 
Quai Branly del 17 de març al 14 de juny de 2009, abans 
de la seva presentació a Barcelona.

POST-IT investiga els diferents usos temporals que 
s’encavalquen sobre el territori urbà, prioritzant les 
perspectives ofertes des de l’arquitectura, l’urbanisme i 
les arts visuals. El conjunt de projectes presentats 
pretenen explorar el fenomen 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. Aquesta mostra es va 
presentar del 14 de març al 12 de juliol de 2009 a Lille 
3000 i, posteriorment, viatjà a l’Amèrica Llatina de la mà 

de la Sociedad Estatal de Acción Cultural Exterior 
(SEACEX) per presentar-se al Museo de Arte Contempo-
ráneo de Santiago de Xile de l’11 de juny al 9 d’agost i al 
Centre Cultural de São Paulo del 12 de setembre al 9 de 
novembre.

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

Producció CCCB 

EL SEGLE DEL JAZZ 
A ROVERETO I A PARÍS 

POST-IT CITY 
A LILLE, SANTIAGO, SÃO PAULO I BUENOS AIRES

CCCB OBERT EXPOSICIONS MÉS ENLLÀ DEL CCCB

Comissari Frédéric Edelmann 

Producció CCCB i Cité de l’Architecture et du Patrimoine amb la col·laboració de la Fundació Bancaja

La Xina viu, des de fa una dècada, immersa en impor-
tants processos de canvi. En aquest procés, les ciutats 
xineses continuen en una transformació imparable, un 
procés de construcció i de destrucció que les modifi ca 
profundament i amb una rapidesa sorprenent. L’exposició 
A la ciutat xinesa situa aquests canvis en la continuïtat de 
la història i de la cultura d’aquest país, amb l’objectiu de 
presentar la realitat de la ciutat d’ahir i d’avui. L’exposició 
es va inaugurar a París durant el segon semestre del 2008 

a la seu de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 
posteriorment es va presentar a Barcelona i més tard a 
València, als espais de la Fundació Bancaja, del 23 de 
març al 28 de juny.

A LA CIUTAT XINESA 
A VALÈNCIA

L’exposició A favor de l’espai públic. Premi Europeu de 
l’Espai Públic Urbà 2008 es va presentar a Bucarest, Novi 
Sad (Sèrbia) i Lovaina. Es tracta d’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. L’exposició ofereix 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. 

Del 22 d’abril al 9 de maig es va exposar al Museu d’Art 
Contemporani de Vojvodina. Del 14 al 28 de maig es va 
poder veure a la Galeria Sala Dalles de Bucarest, en el 
marc de la setena edició de les Jornades d’Arquitectura de 
Bucarest. A Lovaina es va mostrar al Museu de la Ciutat 
des del 16 de novembre de 2009 fi ns al 18 de gener de 
2010.

Producció  CCCB

A FAVOR DE L’ESPAI PÚBLIC 
A BUCAREST, NOVI SAD I LOVAINA

Comissari  Juan Insua

Producció   CCCB 

Tot i que Praga no apareix en l’obra de Kafka d’una 
manera explícita, Praga i Kafka constitueixen una parella 
indissociable. La manera en què Kafka sedimenta la seva 
ciutat constitueix una de les operacions més enigmàti-
ques 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 rea-
lista. 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 
de 2002 i el gener de 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.

LA CIUTAT DE K. FRANZ KAFKA I PRAGA 
A PRAGA 

CCCB OBERT PROJECCIONS MÉS ENLLÀ DEL CCCB

El cinema pensa l’art explora la intimitat 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 cicle El cinema pensa l’art s’estructura en cinc 
itineraris que fan un recorregut pel segle XX i se centra en 
l’assaig cinematogràfi c i en la relació del cinema amb la 
fotografi a i la pintura, amb pel·lícules de: Pier Paolo 
Pasolini, Jean Dreville, Jean-Luc Godard, Chantal 
Akerman, Jean-Michel Bouhours, Robert Frank, Anne 
Marie Miéville, Raymond Depardon, Michael Snow, 

Francesc Català Roca, Andrés Hispano, François Cam-
paux, Hans Namuth, Pierre Koralnik, André Delvaux, 
Stan Brakhage, René Magritte, Man Ray, Jean Cocteau, 
Andy Warhol i Jonas Mekas.

Durant el 2009 van acollir el cicle l’IVAM i la Filmoteca 
Valenciana (València), el Museu Guggenheim (Bilbao), el 
Festival de Cine de Las Palmas (Les Palmes de Gran 
Canària), la Filmoteca de Córdoba i el Centro José 
Guerrero de Granada.

Producció  CCCB

XCÈNTRIC. EL CINEMA PENSA L’ART
A VALÈNCIA, BILBAO, LES PALMES, TENERIFE, CÒRDOVA I VALLADOLID
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Producció  CCCB i SEACEX amb la col·laboració del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Ministerio de Cultura i de la Filmoteca  
 de Catalunya

Dates  Del 5 al 7 de febrer 

Direcció   Teresa Caldeira, professora d’Antropologia, Universitat de Califòrnia, Berkeley

Organització  Universitat de Califòrnia, Berkeley, i CCCB

Producció  CCCB

Dates 22 i 23 de maig

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

Organització Order of Architects of Romania de Bucarest

Xcèntric, el cinema del CCCB, després de dos anys de 
recerca ha fet un programa de cinema itinerant en què 
reuneix les pel·lícules experimentals espanyoles més sig-
nifi catives des dels anys 50 fi ns ara, per donar a conèixer 
el cinema més invisible internacionalment. Des de la 
dècada de 1970 no s’havia realitzat una revisió del cinema 
experimental espanyol. Es tracta, per tant, d’una iniciativa 
sense precedents en molts aspectes. El projecte contem-
pla una exhaustiva documentació i catalogació i el copiat, 
restauració o canvi de format de les obres amb la fi nalitat 
d’exhibir-les amb la major qualitat possible. Consta de 45 
pel·lícules i l’edició d’un catàleg en forma de DVD amb lli-
bret, a càrrec de la productora Cameo. La selecció fi nal ha 
estat a càrrec de dos especialistes acreditats en la matèria: 
Antoni Pinent i Andrés Hispano.

El programa inclou pel·lícules des de José Val del Omar, 
Joaquim Puigvert i Eugenio Granell fi ns a les joves genera-
cions (David Domingo, Oriol Sánchez i Laida Lertxundi) 
i contempla també l’obra de Carles Santos, Javier Aguirre, 
Eugeni Bonet, José Antonio Sistiaga i Iván Zulueta, entre 
d’altres. 

El cicle es va presentar per primera vegada a l’Australian 
Centre for the Moving Image (ACMI) de Melbourne (Aus-
tràlia) durant el mes d’octubre. 

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 Sánchez-Cuenca, S awomir Sierakowski, 
Alexander Smolar i Marina Valensise.

Avui, la perifèria és una regió simultàniament exclosa i 
inclosa en la ciutat. Els marges de la ciutat s’han convertit 
en els contenidors dels problemes que el centre urbà no 
pot assimilar, però sovint, també, en el refugi de les clas-
ses altes que busquen la millora de les seves condicions 
de vida fora dels nuclis històrics tradicionals. Lluny dels 
tòpics de marginació i violència que li acostumen a anar 
associats, la perifèria és també un espai de creació artís-
tica i d’experimentació de noves formes d’entendre i viure 
la democràcia. Aquesta intensifi cació de la vida cultural 
als marges urbans i l’aparició de moviments de reivindica-
ció de la millora de les seves condicions de vida semblen 
indicar que, cada vegada més, el futur de la ciutat es juga a 
la seva perifèria. Aquest debat ha volgut anar al cor de les 
múltiples ambivalències de les perifèries a escala global. 

Aquestes jornades, que van tenir lloc a la Universitat de 
Califòrnia, a Berkeley, van ser la continuació dels debats 
Esquerdes urbanes. Segregació i contracultura al Brasil 
(2006) i Perifèries urbanes (2007), que es van fer al CCCB. 

Participants: Nasser Abourahme, Neera Adarkar, Nasser 
Alsayyad, Teresa Caldeira, Judit Carrera, José Castillo, 
James Ferguson, David Theo Goldberg, Adrián Gore-
lik, Mona Harb, James Holston, You-Tien Hsing, Edgar 
Pieterse, Josep Ramoneda, Martina Rieker, Ananya Roy, 
Abdoumaliq Simone, Oren Yiftachel, Richard Walke i Li 
Zhang.

DEL ÉXTASIS AL ARREBATO. 
50 AÑOS DEL OTRO CINE ESPAÑOL
PROGRAMA DE CINEMA EXPERIMENTAL ESPANYOL 
AMB ITINERÀNCIA INTERNACIONAL

PERIFÈRIES: DESCENTRALITZANT LA TEORIA 
URBANA 
A BERKELEY

PANTALLA CCCB. UN MES, UN ARTISTA 
A MADRID

JORNADES SOBRE ESPAI PÚBLIC A EUROPA 
A BUCAREST

Les obres de videocreació, aquelles que no sorgeixen per 
encàrrec sinó per estímul propi de l’artista, tenen un 
accés difícil per al públic, a banda de festivals, mostres i 
algunes galeries d’art. És així com el CCCB ha concebut el 
cicle Pantalla CCCB, amb la intenció de contemplar obres 
d'autor i innovar en nous llenguatges formals i temàtics. 
El CCCB elabora programes de 6 o 12 artistes per tal de 
mostrar les seves obres durant un període d’un mes per 
artista. Com a projecte itinerant per a l’any 2009, el cicle 
es va presentar al Centre Cultural Blanquerna de Madrid, 
amb les obres dels artistes Félix Pérez-Hita, David Blanco, 
Raúl Arroyo, Alba Satorra, Andrés Duque i Lope Serrano.

En el marc de la setena edició de les Jornades 
d’Arquitectura de Bucarest, es va presentar la mostra A 
favor de l’espai públic. Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 
2008 i van tenir lloc unes jornades de debat que, des d’una 
perspectiva pluridisciplinària –urbanística, sociològica i 
política– van abordar la problemàtica de l’espai públic i la 
seva relació amb la integració social. Amb aquestes jor-
nades, que van comptar amb la participació d’arquitectes 
i intel·lectuals catalans i romanesos, el CCCB inicia una 
col·laboració estable amb l’Order of Architects of Roma-
nia de Bucarest. 

Participants: Itziar González, Augustin Ioan, Mircea 
Ochinciuc, Lluís Ortega, Jordi Puntí, Josep Ramoneda, 
Bashkim Shehu i Andrei Taranu.
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CCCB OBERT XARXES INTERNACIONALS

Data  27 de maig

Organització  Consorci Stad en Architectuur de Lovaina i CCCB

En el marc de l’exposició A favor de l’espai públic presen-
tada al Museu de la Ciutat de Lovaina, el 27 de novembre 
va tenir lloc un debat sobre espai públic amb la participa-
ció, entre d’altres, dels responsables del consorci Stad en 
Architectuur de Lovaina i del Premi Europeu de l’Espai 
Públic Urbà.

Participants: Ludo Bekker, Judit Carrera, Dietmar Steiner 
i Koen Van Synghel

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

- Bard College (Nova York, Estats Units)
- Casa del Llibre (Tirana, Albània)
- Centre Internacional de Cultura (Cracòvia, Polònia)
- Centre for Liberal Strategies (Sofi a, Bulgària)
- Centre for Research Architecture - Goldsmiths College  
(Londres, Regne Unit)
- The Development Bank of Southern Africa, Johannes-
burg (DBSA)
- Revista ESPRIT (París, França)
- The New School University (Nova York, Estats Units)
- Open Century Project, Universitat Europea Central 
(Budapest, Hongria)
- Order of Architects of Romania (Bucarest, Romania)
- Partners for Urban Knowledge and Action Research 
(Mumbai, Índia)
- Social Science Research Council (Nova York, Estats 
Units)
- Universitat 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)

JORNADA SOBRE ESPAI PÚBLIC 
A LOVAINA

XARXES INTERNACIONALS
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ARXIU CCCB
L’Arxiu CCCB és un arxiu temàtic multimèdia presencial que posa a l’abast del 
públic el fons creat pel CCCB al llarg dels seus anys d’activitat cultural. Està 
concebut com un espai de consulta dels grans eixos temàtics que ha tractat el 
CCCB i que constitueixen la seva singularitat: la condició humana, el cosmo-
politisme, la ciutat i l’espai públic, i la creació.

L’any 2009 l’Arxiu CCCB va acollir dues mostres temàtiques del fons del 
CCCB: Món. Una visió cosmopolita i Ciutat i espai públic. A desembre de 2009, 
l’Arxiu ofereix als seus visitants més de 7.000 referències multimèdia, que 
constitueixen el 85% del seu fons i que inclouen en format digital:

- 85 exposicions,

- 1.300 conferències, debats i actuacions,

- 500 vídeos de creació,

- 150 publicacions del CCCB.

Des de mitjans del 2010, el CCCB ja ofereix als seus visitants la totalitat de 
materials del seu centre de documentació, reconvertit en un arxiu digital i 
permanentment accessible al públic. A més de la voluntat divulgadora, l’arxiu 
té vocació de ser alhora espai de síntesi de la història del CCCB i una zona 
d’acollida, lectura i descans per a tots els seus visitants.

MÓN. UNA VISIÓ COSMOPOLITA 

Dates Gener - 31 d’agost de 2009

Producció CCCB

La segona edició de l’Arxiu CCCB, Món. Una visió cosmopolita es va presentar 
fi ns a l’agost de 2009 i oferia tot el fons del CCCB relatiu al cosmopolitisme 
i a la pluralitat cultural del món d’avui. Entre els nous materials incorporats 
a l’Arxiu CCCB destaquen la sèrie d’exposicions Les ciutats i els seus escriptors 
i les conferències de Jorge Semprún, Eric Hobsbawm i Ulrich Beck. Aquesta 
segona edició també va posar a l’abast del públic l’Arxiu Kosmopolis, amb 
tots els materials de les diferents edicions d’aquesta Festa Internacional de la 
Literatura. A la vegada, hi havia exposats nous materials audiovisuals creats 
expressament per aquesta mostra, com l’interactiu Cosmopolitismes.

FONS CCCB ARXIU

ARXIU

CIUTAT I ESPAI PÚBLIC

Dates  8 d’octubre de 2009 - 21 de juny de 2010
Producció  CCCB
En el marc de   l’Any Cerdà

A principis d’octubre del 2009 es va presentar la tercera edició de l’Arxiu 
CCCB, corresponent a l’àmbit temàtic de la Ciutat i l’espai públic. Coincidint 
amb l’Any Cerdà, el CCCB va recuperar amb aquesta mostra tots els materials 
generats sobre la base d’una de les seves principals línies estratègiques. Així, 
el públic del CCCB va poder tornar a visitar exposicions emblemàtiques del 
CCCB com ara Ciutats, del globus al satèl·lit, Visions urbanes, Retrat de Barcelona 
i Rèquiem per l’escala.

PUBLIC SPACE
HTTP://WWW.PUBLICSPACE.ORG

Organització  CCCB, amb la col·laboració de The Architecture Foundation,   
  l’Architekturzentrum Wien, la Cité de l’Architecture et du Patrimoine,  
  el Nederlands Architectuurinstituut, el Museum of Finnish Architecture i el  
  DAM Deutsches Architekturmuseum

Amb el patrocini  de COPCISA i Abertis

I la col·laboració  de Santa & Cole

publicspace és el portal sobre ciutat i espai públic del CCCB. Articulat al 
voltant del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà, ofereix informació dels pro-
jectes que s’hi han presentat, textos d’autors de referència i totes les notícies 
sobre debats, exposicions i festivals de temàtica urbana vinculats al CCCB. 
Per obrir la sisena convocatòria i celebrar el seu desè aniversari, el premi va 
inaugurar aquest nou portal i va estrenar nova imatge gràfi ca. 

publicspace està estructurat en tres àrees:

Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà

S’hi troba la informació relativa a les sis convocatòries del premi i als projectes 
guanyadors de cada edició.

Arxiu Europeu de l’Espai Públic Urbà

Recull una selecció de les millors obres presentades al premi des dels seus 
orígens. A través de 130 textos i més de 4.378 imatges, l’arxiu ofereix una pers-
pectiva sobre 390 intervencions a l’espai públic de 239 ciutats europees.

Biblioteca Urbana

Aglutina els principals textos de temàtica urbana que el CCCB ha anat reco-
pilant 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, Teresa Caldeira, 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.
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ARXIU XCÈNTRIC
HTTP://WWW.CCCB.ORG/XCENTRIC/HOMEG.HTM

Des de la seva presentació pública com a epíleg de l’exposició That’s not 
entertainment. El cinema respon al cinema, l’Arxiu Xcèntric s’ha anat ampliant 
amb nous títols, fi ns a arribar als 570 de què disposa en l’actualitat. Des del 
2008, l’arxiu ha estat consultable en un espai ad hoc accessible coincidint amb 
l’horari d’exposicions i amb entrada lliure. 

L’espai disposa de tres pantalles, dues de consulta individual i una per a grup 
reduït (sense reserva prèvia), i els interessats poden fer consultes per autor, 
títol, país i any i visionar fotograma a fotograma.

Plantejat com un mirall de la programació i sense cap pretensió de crear cap 
col·lecció exhaustiva, cada any l’arxiu va creixent en paral·lel als temes que 
confi guren 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 McLaren, Werner 
Nekes, David Perlov, Jürgen Reble, Hans Richter, Paul Sharits, Alexander 
Sokurov, Peter Tscherkassky, José Val del Omar i Johan van der Keuken, entre 
d’altres autors.

Les incorporacions durant el 2009 van ser diverses obres d’Ivan Ladislav 
Galeta, La constelación Bartleby d’Andrés Duque, Nescafé-Dakar de Lluís Escar-
tín, Notes on Marie Menken de Martina Kudlá ek, obres recents d’Emmanuel 
Lefrant, Visual Variations on Noguchi d’Alberte Pagán i Rote Ohren Fetzen 
Durch Asche (Flaming Ears) d’A. Hans Scheirl, Dietmar Schioek i Ursula 
Pürrer.

OVNI. ARXIUS DE L’OBSERVATORI
HTTP://WWW.DESORG.ORG

Els Arxius de l’Observatori de Vídeo No Identifi cat (OVNI) tenen un caràcter 
intencional i temàtic: facilitar una crítica de la cultura contemporània utilit-
zant diferents estratègies: videoart, documental independent, arqueologia dels 
mass media. Els arxius recullen tota una constel·lació de treballs dispars, el 
denominador comú dels quals és la lliure expressió i refl exió sobre les pors i 
els plaers individuals i col·lectius. En conjunt construeixen una visió de múl-
tiples facetes, milers de petits ulls que aprofundeixen i exploren el nostre món 
o n’anuncien d’altres de possibles. Un discurs en què els principals valors són 
l’heterogeneïtat, la contradicció i la subjectivitat des de la qual es realitza. Per 
si sol un revulsiu a la clonació i repetició dels mass media corporatius.

SONOSCOP. ARXIU D’ART SONOR
HTTP://WWW.SONOSCOP.NET

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

CATÀLEGS D’EXPOSICIONS

IL·LUMINACIONS. CATALUNYA VISIONÀRIA
Sota l’ombra de Walter Benjamin, el catàleg recorre els antecedents visionaris 
que precedeixen i conformen la visió de la Catalunya moderna i postmoderna, 
mostrant-ne les fonts –fi losòfi ques, científi ques, literàries o de la cultura 
popular– que inspiren o propicien aquestes visions. Un recorregut per l’art 
que uneix pensament i creació a Catalunya des de l’època de Ramon Llull fi ns 
avui. 

17 x 24 cm 
Idiomes: català i castellà
320 pàgs, 350 imatges en color

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

Textos de: Pilar Parcerisas, Jordi Castellanos, Patrícia Gabancho, Marisa García Vergara, 

Cristina J. Masanes, Friedhelm Mennekes, Pere Sánchez Ferrer i Joan Ramon Resina.

BAMAKO. VII TROBADES AFRICANES DE 
FOTOGRAFIA. A LA CIUTAT I MÉS ENLLÀ
Presentació a Barcelona de la setena edició dels Rencontres Africaines de la 
Photographie de Bamako, dedicats, en aquesta ocasió, al tema de la urbani-
tat. Dimensió, la urbanitat, que els fotògrafs participants a les trobades han 
emfasitzat posant la seva atenció a les ciutats considerades no bàsicament com 
a estructures i dispositius materials i funcionals, sinó com a enclavaments 
urbans que són, fonamentalment, xarxes de relacions –materials i immate-
rials– entre individus i grups socials. 

17 x 24 cm 
Idiomes: català, castellà i anglès
208 pàgs, 150 imatges en color i blanc i negre

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

Textos de: Pep Subirós, Akinbode Akinbiyi, Moussa Konaté, Marie-José Lacour i Simon 

Njami

QUINQUIS DELS ANYS 80
Anàlisi de la fi gura del delinqüent dels anys vuitanta: la seva mitifi cació cine-
matogràfi ca, l’estudi dels personatges i territoris associats –Barcelona, Madrid, 
Bilbao-, l’estètica i els clixés i la refl exió sobre les condicions polítiques i 
socioeconòmiqes de l’Espanya del moment.

17 x 24 cm 
Idiomes: català i castellà
208 pàgs, 200 imatges en color i blanc i negre
Edició: CCCB i Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona 

Textos de: Amanda Cuesta, Mery Cuesta, Eloy Fernández Porta i Sabino Méndez.
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FONS CCCB PUBLICACIONS FONS CCCB PRODUCCIONS AUDIOVISUALS

PUBLICACIONS PUBLICACIONS

EL SEGLE DEL JAZZ
Un recorregut extens i complet sobre la història del jazz des dels seus orígens 
a començaments del segle XX fi ns a l’actualitat. El catàleg aborda a bastament 
la relació del jazz amb les arts plàstiques, la literatura, la fotografi a, el cinema, 
el disseny gràfi c, etc. del moment.

17 x 24 cm 
Idiomes: català i castellà
350 pàgs, 400 imatges en color
Edició: CCCB i Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona

Textos de: Daniel Soutif, Philippe Baudoin, Filippo Bianchi, Enzo Capua, Philippe Carles, 

Harry Cooper, Jean-Pierre Criqui, Hubert Damisch, Franco Fayenz, Krin Gabbard, Francis 

Hofstein, Laura Maeran, Gilles Mouëllic i Catherine de Smet.

Cerdà i la Barcelona del futur. 

Realitat versus projecte

CERDÀ I LA BARCELONA DEL FUTUR. 
REALITAT VERSUS PROJECTE

17 x 24 cm 
Idiomes: català, castellà i anglès  
256 pàgs, 150 imatges en blanc i negre i color
Edició: CCCB i Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona

Textos de: Joel Bages, Joan Busquets, Isabel Castiñeira, Yonatan Cohen, Miquel Corominas, 

Cristina Domènech, Antonio Font, Jordi Franquesa, Julián Galindo, Pilar García Almirall, 

Eulàlia Gómez, Ian Klein, Ángel Martín, Joan Moreno, Josep Parcerisa, Francesc Pere-

miquel, Mauricio Quirós, Jordi Rogent, Berta Romeo, Maria Rubert de Ventós, Salvador 

Rueda, Joaquim Sabaté, Helena Sanz, José Vargas, Berta Cormenzana, Raquel Font, Álvaro 

Palomar, Albert Moreno, Laia Vilaubi i Rosina Vinyes. 

Fotografi es de: Joan Fontcuberta i Maria Rubert de Ventós.

COL·LECCIÓ BREUS CCCB
L’objectiu de la col·lecció és destacar, en format breu, les millors conferències 
pronunciades 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

Els volums de la col·lecció Breus CCCB apareguts durant el 2009 van ser:

(25) Bronislaw Geremek, L’Europa del futur 

(26) Eric Hobsbawm conversa amb Donald Sassoon, El sentit d’Europa

(27) Peter Hall, La civilització urbana europea en un món virtual

(28) Tzvetan Todorov, Sobre la tortura

(29) Ivan Klíma, Sobre la propaganda

(30) Jordi Llovet, L’amistat

(31) Lisa Appignanesi, Patologia i puresa 

(32) Lluís Duch, L’ambigüitat de la puresa 

(33) Axel Honneth, Reconeixement i menyspreu. Sobre la fonamentació normativa d’una 

teoria social 

(34) Norman Manea, Monuments a la vergonya 

COL·LECCIÓ DIXIT

Fruit d’una col·laboració entre el CCCB i l’editorial argentina Katz Editores, 
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 de 
l’Amèrica Llatina i de la resta de l’Estat espanyol les millors conferències pro-
nunciades al CCCB.

Els volums de la col·lecció Dixit apareguts durant el 2009 van ser:

(9) Dipesh Chakrabarty, El humanismo en la era de la globalización / La descolonización y 

las políticas culturales

(10) Jean y John L. Comaroff, Violencia y la ley en la poscolonia: una refl exión sobre las 

complicidades Norte-Sur / Obsesiones criminales después de Foucault: poscolonialismo, 

vigilancia policial y metafísica del desorden 

PUBLICACIÓ AUDIOVISUAL

DEL ÉXTASIS AL ARREBATO. UN RECORRI-
DO POR EL CINE EXPERIMENTAL ESPAÑOL
Edició de dos DVD concebuda com a catàleg i memòria del cicle de cinema 
itinerant més ampli Del éxtasis al arrebato. 50 años del otro cine español. 
Es tracta d’una acurada edició feta en col·laboració amb Cameo i que conté 
una selecció del cinema experimental espanyol realitzat des de la dècada dels 
cinquanta fi ns a l’actualitat.

El cofre conté una selecció de 31 peces i un llibre de 150 pàgines amb informació 
detallada sobre elles. Els extres ofereixen entrevistes amb alguns dels realitza-
dors. Ja disponible en botigues especialitzades i a www.latiendacameo.es.

2 DVD

Durada total: 225 minuts

Versió original subtitulada en castellà i anglès

Inclou llibre explicatiu

Comissaris: Andrés Hispano i Antoni Pinent

Producció: Cameo, CCCB, SEACEX i Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Dirección de Relaciones Culturales y Científi cas, amb la col·laboració d’ICIC/Filmoteca de 

Catalunya

Inclou 31 curtmetratges: Film Experiencia nº 1, Fuego en Castilla, Exp.1/I I, Pintura 63, El 

espectador, La llum, Habitació amb rellotge, Conversa, Ice Cream, Espectro Siete, Trave-

lling, Arriluce, Bloodfi lm, Photomatons, A Mal Gam A, Ritmes cromàtics, Brutal Ardour, 

Boy Meets Girl, Green, Miserere, A escala del hombre, Súper 8, Gioconda/Film, La costra 

láctea, Farce Sensationelle!, Copy Scream, BiBiCi Story, Paraíso, Arena, Impresiones en la 

alta atmósfera.
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LLISTAT DEL PERSONAL DEL CCCB INSTITUCIONS I EMPRESES COL·LABORADORES

Director General 
Josep Ramoneda 

Subdirector-Gerent
Rafael Vilasanjuan Sanpere

Coordinadora de Serveis
Elisenda Poch Granero 

Administradora 
Clara Rodríguez Serrahima 

Cap del Servei 
d’Exposicions 
Jordi Balló Fantova 

Cap del Centre de 
Documentació i Debat 
Judit Carrera Escudé 

Cap de Projectes 
- CCCBLab
Juan Insua Sigeroff 

Cap del Servei d’Activitats 
Culturals 
Iván de la Nuez

Cap dels Serveis Tècnics 
i Generals
Manel Navas Escribano 

Cap del Servei de Difusió 
i Recursos Externs
Mar Padilla Esteban

Cap del Servei 
d’Audiovisuals i Multimèdia 
Àngela Martínez García 

Cap de la Secció Financera
Sara González Puértolas

Cap de la Secció de 
Contractació i Recursos 
Humans 
Cori Llaveria Díaz 

Cap de la Secció Econò-
mica-Pressupostària 
Anna Sama Vaz 

Direcció
Montse Mitats Flotats 
Montserrat Novellón 
Giménez 
Belén Simón Bazán

Servei d’Exposicions
Mònica Giménez Moreno 
Àngels Martínez Nadal
Anna Escoda Alegret

Unitat de Coordinació 
d’Exposicions
Mònica Ibáñez Dalmau
Teresa Anglés Pérez 
Liliana Antoniucci 
Carlota Broggi Rull 
Eva Gimeno Cases 
Miquel Nogués Colomé 
Cira Pérez Bares
Cristina Vila Fernández 

Unitat de Registre 
i Conservació 
Neus Moyano Miranda 
Susana García San Vicente 
Àlex Papalini Lamprecht 
Josep Querol Pugnaire 
Xián Rodríguez Fernández

Unitat d’Itineràncies 
i Servei Educatiu 
Teresa Navas Ferrer 

Unitat de Producció 
Mario Corea Dellepiane 
Francisco García Rodríguez 
José Luis Molinos López
Òscar Monfort Pastor 
Antonio Navas Escribano 
Gabriel Porras Zambrano
Albert Saludas Fortuny
Rosó Tarragona Ramírez 

Centre de Documentació 
i Debat
Sònia Aran Ramspott 
Neus Carreras Font 
Muntsa Ciurana Risques
Elisabet Goula Sardà 
Anna Ibàñez Tudoras 
Lucila Mallart Romero
Ferran Porta i Aguilà
Masha Zrncic 

CCCBLab
Maria Farràs Drago

Servei d’Activitats Culturals
Eva Alonso Ortega 
Alicia Escobio Alonso
Marta Giralt Romeu 
Anna Guarro Navarro 
Manel López Jiménez 
Glòria Martí Doñate
Olga Pratdesaba Druguet
Eva Rexach Pous
Ibone Rivas Rioseco
Bàrbara Roig Isern 
Maria Romero Yuste

Servei d’Audiovisuals 
i Multimèdia
Cristina Brossa Vidal
Eduard Coll Deopazo 
Toni Curcó Botargues 
Marc Desmonts 
Glòria Fernández Vilches
Jordi Gómez Farran
Ferriol Moya Taulés
Juan Carlos Rodríguez 
González
José Antonio Soria Soria 
Ígor Viza Serra 

Servei de Difusió 
i Recursos Externs
Eulàlia Muñoz Castanyer-
Gausset 

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

Unitat de Publicacions
Marina Palà Selva 
Rosa Puig Carreras 
Judith Rovira Cañada

Unitat de Públics
Maria Ribas Bruguera 
Matilde Betoret González 
Carme Blanco Pérez 
Guillem Fructuoso Calafell
Magda Llaberia Cots 
Elena Martínez Bermúdez

Unitat de Comunicació 
Susana Fernández Alonso 
Teresa Roig Sitjar 
Núria Salinas Calle 

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

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

Secció de Contractació 
i Recursos Humans
Mònica Andrés Beltran 
Núria Ferrer López 
Lara Martín Tarrasón 

Secció Econòmica-
Pressupostària
M. Dolors Aran Perramon 
Xavier Boix Lara 
Mariàngela Esteve Mateu
Remei Jara Cuenca 
Jordi Jornet Espax
Eulàlia Reig Pinén

Ofi cina Any Cerdà
Alejandro Quintillá 
Martínez
Marta Grabulosa Areny
Pau Rubio Figuerola
Sara Tibau Aguilà

Col·laboradors:

Moritz, Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, El Temps, Egeda, Filmotech, TMB, Nivell Publi-
citari, Arts Gràfi ques Orient, Analogic Té, Invisible Culture, Xarxa de Televisions Locals, Département des Hauts-de-
Seine. Musée Albert Kahn, Fundació Photographic Social Vision, Mostra Internacional de Film de Dones de Barce-
lona, OVNI, British Council,  100.000 retinas, Taller de Músics, Districte Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona, 
Orquestra del Caos, Advanced Music, Associació Marató de l’Espectacle, Sonarcam, Associació Documentalista Tercer 
Ojo, La Fàbrica de Cinema Alternatiu, Centre de Fotografi a Documental de Barcelona, Associació Drap-Art, D-i-n-a, 
La Santa, Anella Cultural, Fundació i2Cat, Fundació Terra, Agència Catalana de la Joventut, Institut de Recherche et 
d’Innovation,  UB, UAB, UPF, UPC, UOC, ESCAC, Associació Cultural Conservas, Goethe-Institut, Institut del Diàleg i 
Comunicació de Tirana, Institut Albanès dels Mitjans de Comunicació, Woodrow Wilson International Center for Scho-
lars, Consolat General d’Alemanya a Barcelona, Consolat General de la República de Polònia a Barcelona, Teatre Lliure, 
Institut Catalunya-Àfrica, Casa Àfrica, Editorial Crística, The Architecture Foundation, l’Architektur Zentrum Wien, 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:



XIFRES DE VISITES CCCB VISITES 2009

EXPOSICIONS 169.064 
EXPO A la ciutat xinesa 17.110
EXPO Il·luminacions. Catalunya visionària 22.943
EXPO Bamako 23.005
EXPO Quinquis dels anys 80 43.480
EXPO El segle del Jazz 38.071
EXPO Cerdà i la Barcelona del futur 24.455

ACTIVITATS 139.339 
Xcèntric 2.264
Xcèntric Super8 (hall) 805
I+C+i 645
Pékin n’éxiste plus? Cicle cinema 210
Concerts grup 21 185
BCNmp7 5.428
NOW 3.250
The Infl uencers 2.700
Fora de programa  220
Animac - Walz with Bashir 112
LP 09 - Dansa o no... 2.302
Eme 3 8.560
Món Llibre 8.925
Festival BAFF 3.583
Festival Flamenco Ciutat Vella 4.241
E-Poetry 260
OVNI 4.413
Festival Sónar 40.749
Inn Motion 2.309
Dies de Dansa 2.150
Fast Forward 2.074
Gandules  8.430
Jam Sessions El segle del Jazz 3.593
Festival Hipnòtik 2.000
Festival Docúpolis 3.965
Nano 1.700
Trafi c 4.090
Festival L’Alternativa 8.761
Zeppelin 385
Drap’art 2.800
D.O. - Denominació d’origen 204
Klub de lectura Amics del CCCB 211
Pantalla CCCB 2.646
Itineraris cap de setmana 1051
Itineraris en grup 4.118

EXPOSICIONS PETIT FORMAT 49.586 
Instal·lació Metamembrana 4.554
Expo PF Word Press Photo 34.893
Expo PF BAC! 7.787
Expo PF Drap’art 2.352

CURSOS, DEBATS I PRESENTACIONS 22.217 
Debat Impureses 1.894
Orígens: Quingtian 220
Xperimenta 1.572
A les portes d’Europa 240
Conversa Samuel Fosso 80
Debat Iran 140
Presentació llibre Rafael Poch 70
Espurnes de geni 112
Cuba i els seus futurs 220
Debat Immigració 180
Jornades Àfrica són veus 640
Debat La cultura de la crisi 670
Congrés Europa 1939 390
Conferència Habermas 150
Taller Public Spaces at Work 200
Debat Espais Públics, entre urbanisme i paisatgisme  350
Africalls ? 110
Conferència Marcel Gauchet 70
Debat Dubai 100
Universals Humans 495
Fora de Programa: La perifèria com a confl icte 310
Debat El Raval: laboratori urbà 200
1989. Europa, vint anys després de la caiguda del Mur 1.517
Debat “La immigració romanesa a Catalunya” 140
Debat Alger. La trama i el somni 190
Conferència de Richard Sennett 360
Aula Xcèntric 503
Màster Metropolis 360
Institut d’Humanitats 8.550
CUIMPB 2.184

ARXIUS CCCB 19.711 
Arxiu Món 9.440
Arxiu CCCB- Ciutat 3.824
Arxiu Xcèntric 6.447

LLOGUER-CESSIONS 16.524 
Actes d’empresa 1.672
Presentacions diverses 5.649
Jornades diverses 5.743
Cessions d’espais 3.460

TOTALS 416.441
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lloguers cessions 4%

activitats 33%

exposicions 41%

exposicions de petit format 12%

cursos i debats 5%

arxius CCCB 5%

EXPOSICIONS 2009
VISITES/DIA OBERT

CCCB 2009
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Transferències 
corrents

79% 

Ingressos 
patrimonials

 1% 

Taxes i altres 
ingressos

 16%

Despeses 
fi nanceres

1% 

Inversions reals
4% 

Personal
37% 

Activitats 
i estrucura

58% 

Transferències 
de capital

4% 

Despeses Crèdits inicials  
Personal 4.685.580    4.662.478

Activitats i estructura 7.400.738       7.196.186 

Despeses fi nanceres 65.800    41.039

Inversions reals 500.000       870.679

Total: 12.652.118  14.292.530,67 
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LLISTAT DELS PONENTS DELS DEBATS 
I CONFERÈNCIES

IMPURESES. Apunts sobre 
la condició humana
(19/01/09 - 28/04/09)

Ash Amin, 
Lisa Appignanesi, 
Dipesh Chakrabarty, 
Lluís Duch, 
Misha Glenny, 
Axel Honneth, 
Hans Küng, 
Claudio Magris 
i Clément Rosset.

ORÍGENS. Qingtian: la 
immigració xinesa 
a Barcelona
(23/01/09) 

Joaquín Beltrán, 
Luis Benvenuty, 
Carles Brasó 
i Sushan Qu.

A LES PORTES D’EUROPA
(18/02/09 - 20/02/09)

Carmen Claudín, 
Cengiz Çandar, 
Nouzha Guesous Idrissi, 
Gerald Knaus, 
Remzi Lani, 
Bernabé López, 
Carmen Rodríguez, 
Mikhaïl Saakaixvili, 
Paul Scheffer, 
Dubravka Stojanovic, 
Carlos Taibo, 
Gia Tarkhan-Mouravi 
i Kataryna Wolczuk.

HISTÒRIES D’ÀFRICA 
EN AUTO-RETRATS
Conversa amb Samuel 
Fosso
(24/02/09) 

Samuel Fosso, Simon 
Njami i Pep Subirós.

RAFAEL POCH-DE-FELIU
La actualidad de China. 
Un mundo en crisis, una 
sociedad en gestación
(11/03/09) 

Gregorio Morán 
i Rafael Poch-de-Feliu.

IRAN. 30 ANYS 
DE LA REVOLUCIÓ
(12/03/09) 
Farian Sabahi 
i Fred Halliday

ESPURNES DE GENI. 
L’ESPERIT ARRAUXAT 
I VISIONARI
(18/03/09 - 20/03/09)

Xavier Bru de Sala, 
David Castillo, 
Juan José Lahuerta, 
Cristina Masanés, 
Pilar Parcerisas, 
Pau Riba, 
Jaume Sisa 
i Jordi Valls.

PAISATGES 
PER EMPORTAR 
(20/03/09 - 12/06/09)

Eduard Bru, 
Laura Cantarella, 
Manuel Gausa, 
Federico López Silvestre, 
Josep Lluis Mateo, 
Perejaume, 
Carme Pinós, 
Jordi Sargatal 
i Benedetta Tagliabue.

CUBA I ELS SEUS 
FUTURS
(25/03/09 - 26/03/09)

Velia Cecilia Bobes, 
Alejandro de la Fuente, 
Haroldo Dilla, 
Magaly Espinosa, 
Víctor Fowler, 
Julio César Guanche, 
Carmelo Mesa-Lago 
i Rafael Rojas.

IMMIGRACIÓ: EL CAPI-
TAL SOCIAL I CULTURAL 
(16/04/09 – 17/04/09)

Carmen Bermúdez, 
Xavier Besalú, 
Kate Brick, 
Ernesto Carrión, 
Lamin Cham, 
Taoufi k Cheddadi El 
Harrak, 
Marc Hatzfeld, 
Huma Jamshed, 
Andrei Korobkov, 
Loren Landau, 
Patricia Landolt, 
Gaspar Rivera-Salgado, 
Eunice Romero, 
Blair Ruble, 
Mostafà S’haimi, 
Andrew Selee, 
Pep Subirós, 
José Walter Tejada 
i Brahim Yaabed.

ÀFRICA SÓN VEUS
Jornades de Literatures 
Africanes a Barcelona
(20/04/09 – 22/04/09)

Toyn Adewale-Gabriel, 
Safi atou Amadou, 
Adwoa Badoe, 
Charles Binam,
João Paulo Borges Coelho, 
Sandra Bornand, 
Cátia Míriam Costa, 
Amélia Dalomba, 
José Manuel de Prada-
Samper, 
Mariano Ekomo, 
Mar García, 
Mahmoudan Hawad, Pie-
rrette Herzberguer-Fofana, 
Taban lo Liyong, 
Kapilolo Mario Mahongo, 
Ma. Rosa Obiols, 
José Manuel Pedrosa, 
Ana Lúcia Sá, 
Odete Semedo, 
Tomás Sima Eyí, 
Francisco Soares, 
Abdourahman Waberi 
i Marlene Winberg. 

EUROPA, 1939. L’ANY 
DE LES CATÀSTROFES 
(22/04/09 – 24/04/09)

Alicia Alted, 
Ángel Bahamonde, 
Maria Jesús Bono, 
Maria Campillo, 
Luciano Casali,  
Jordi Cornudella, 
Borja de Riquer i Permanyer, 
M. Teresa Fèrriz, 
Àngel García i Fontanet, 
Olívia Gassol, 
José-Carlos Mainer, 
Martí Marín, 
Carme Molinero, 
Xavier Moreno Juliá, 
Denis Peschanski, 
Josep Ramoneda, 
Ana Ripoll, 
Manel Risques, 
Ismael Saz, 
Jean-François Sirinelli, 
Joan M. Thomàs, 
Enzo Traverso, 
Francesc Veiga, 
Francesc Vilanova, 
Ángel Viñas, 
Ricard Vinyes, 
Pere Ysàs.

LA CULTURA 
DE LA CRISI 
(27/04/09 – 18/05/09)

Fermín Bouza, 
José García Montalvo, 
Arlie Russell Hochschild, 
Eva Illouz, 
Michela Marzano, 
Josep Ramoneda, 
Antoni Serra Ramoneda 
i Marina Subirats.

CONFERÈNCIA DE 
JÜRGEN HABERMAS
La fi losofi a, de nou: sobre 
la genealogia del concepte 
“món de la vida”
(05/05/09)

Pere Fabra 
i Jürgen Habermas.

82

Obligacions reconegudes

Ingressos Previsions inicials  
Taxes i altres ingressos 1.954.000  655.914 

Transferències corrents 10.033.118  9.465.336 

Ingressos patrimonials 165.000  162.270 

Transferències de capital 500.000  1.165.735

Total: 12.652.118  11.449.256 

Drets reconeguts
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LLISTAT DELS PONENTS DELS DEBATS 
I CONFERÈNCIES

TALLER “PUBLIC 
SPACES AT WORK”
Lliçons del Premi Europeu 
de de l’Espai Públic Urbà 
(11/05/09 - 23/07/09)

David Bravo, 
Judit Carrera, 
Joaquim Espanyol, 
Itziar González Virós, 
Jordi Ludevid, 
Vicenç Mas, 
Francesc Muñoz 
i Ramon Parramon.

TALLER “PUBLIC 
SPACES AT WORK”
Espais públics, entre urba-
nisme i paisatgisme
(12/05/09)

Enric Batlle, 
Judit Carrera, 
Manuel de Solà Morales, 
Itziar González Virós, 
Antoni Luna, 
Xavier Monteys, 
Francesc Muñoz, 
Martí Peran, 
Ricard Pié, 
Maria Prats, 
Josep Ramoneda, 
Carme Ribas, 
Octavi Rofes 
i Elías Torres.

AFRICALLS?
(12/05/09)

Pep Bernadas, 
Juan Jaime, 
Pere Ortín 
i Luis Padilla.

CONFERÈNCIA 
DE MARCEL GAUCHET 
Les religions a l’espai 
públic democràtic 
(14/05/09)

Victòria Camps 
i Marcel Gauchet.

CIUTATS DEL PRÒXIM 
ORIENT: Dubai. 
La fi  de la quimera
(11/06/09)

Christopher Davidson 
i Fred Halliday.

UNIVERSALS HUMANS
(06/07/09 – 20/07/09)

Zoltán Kövecses, 
Miguel Morey 
i Philippe Walter.

ANTONY BEEVOR
El Día D. 
La Batalla de Normandía
(30/09/09)

Joan B. Culla
 i Antony Beevor.

EL RAVAL: 
LABORATORI URBÀ
En motiu de la inauguració 
de l’ARXIU CCCB - Ciutat i 
espai públic
(08/10/09)

Oriol Bohigas, 
Itziar González Virós i 
Josep Martí Gómez.

1989. EUROPA, VINT 
ANYS DESPRÉS DE LA 
CAIGUDA DEL MUR
(19/10/09 - 12/11/09)

Václav Bartuska, 
Carles Bosch, 
Jean Daniel (per videocon-
ferència), 
Jordi Dauder, 
Llibert Ferri, 
Joachim Gauck, 
Juan Goytisolo, 
Joseph Hanimann, 
Víktor Ierofeiev, 
Marició Janué, 
Adam Krzeminski, 
Dirk Laucke, 
Norman Manea, 
Josep Maria Martí Font, 
Olga Merino, 
Vicky Peña, 
Jordi Puntí, 
Josep Ramoneda, 
Tzvetan Todorov 
i Monika Zgustová. 

ORÍGENS: La immigració 
romanesa a Catalunya
(23/10/09)

Joaquín Garrigós, 
Joan Manuel Oleaque, 
Lia Opris 
i Miguel Pajares.

CIUTATS DEL PRÒXIM 
ORIENT: Alger. La trama 
i el somni
(23/11/09 - 24/11/09)

Fred Halliday, 
Nadir Moknèche 
i Nabila Oulebsir.

VINCENZO RUGGIERO 
La violencia política. 
Un análisis criminológico
(23/11/09)

Roberto Bergalli 
i Vincenzo Ruggiero.

CONFERÈNCIA 
DE RICHARD SENNETT 
La ciutat i l’artesà 
(21/12/09)

Richard Sennett

NOW
25-28 de març

Adam Bly, 
Marcos García, 
Susan George, 
Michael John Gorman, 
Jordi Isern, 
Theun Karelse, 
Serge Latouche, 
Joan Martínez Alier, 
Jordi Pigem, 
Jordi Portell, 
Ramon Sangüesa, 
Jill Tarter 
i Santiago Vilanova

26-28 de novembre

Thom Hartmann, 
Jeremy Leggett 
i Hermann Scheer

I+C+i

Bernard Stiegler, 
Roger Bernat, 
Roberto Fratini, 
Pedro Soler, 
Yaiza Hernández, 
Michel Bauwens, 
Ismael Peña, 
Olivier Schulbaum, 
Bruno Giussani, 
José Luis de Vicente, 
David de Ugarte, 
Ramon Sangüesa, 
Juan Insua.

DADES GENERALS CCCB 09

CESSIONS D’ESPAIS I LLOGUERS

Ajuntament de Barcelona, Àrea de Promoció Econòmica

Ajuntament de Barcelona. DirecciÓ de Participació Social, 
Acció i Ciutadania

Ajuntament de Barcelona. Direcció d'Immigració

Ajuntament de Barcelona. Gerència d'Administració 
i Sistemes d'Informació 

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

Ajuntament de Barcelona. Sector de Promoció Econòmica. 
Direcció Coordinació i Programes Estratègics

APIC Associació d'Il·lustradors de Catalunya

ASETRAD Asociación Española de Traductores, 
Correctores e Intérpretes

Asociació Intercultural "Punt Comú"

Asociación AFIN (Adopción, Familias, Infancias)

Asociación Cultural de Usmani Nojar Belanjonj Biswanath 
en España

Asociación de Escoltas. ASES

Asociación Mujeres de Bangladesh en Cataluña

Asociación Poros

Assegurances Catalana Occident S.A.

Associació Cultural Joan Ponç

Associació d'Amics UAB

Associació desenvolupament feminisme islàmic

Associació Entrepobles

Associació Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella

Associació Musical Grup XXI

Associació Observatori del Tercer Sector 
i de la Societat Civil

Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)

Bangladesh Nationalist Socio-Cultural Organisation 

Buena Voluntad en Acción

Centre de Treball i Documentació CTD

Centre d'Estudis Jordi Pujol

Centre Espirita Amalia Domingo Soler

CIDEM. Centre d'Innovació i Desenvolupament 
Empresarial

Col·legi Professional de Disseny Gràfi c de Catalunya

Comunidad de Profesionales en el extranjero Bolivia-Espa

Congreso SEMCPT

Consell Islàmic de Catalunya

Consulado General de Portugal

Daniel Vives Jenny Descamps

Diagonal Televisió, S.A.

Diputació de Barcelona. Servei de Mercat de Treball 
(CODI C1101)

Editorial Crítica S.L.

Esquerra Unida i Alternativa

Federació de Barcelona de la Joventut Socialista 
de Catalunya

Fundació Alfons Comín

Fundació CIMA - Centre Internacional de Música Antiga

Fundació Ernest Lluch

Fundació José Tomás

Fundació Josep Irla

Fundació privada Carme Serrallonga

Fundació Privada Elisava Escola Universitària

Fundació privada i2cat internet i innovació digital

Fundació Privada Taller de Músics

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

Fundación País Global

Fundación Privada Catalana Raval Solidari

Fundación Privada Intervida

Fundación Tian Gong

G.S. Llem S.L.

Generalitat de Catalunya.  Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca AGAUR

Generalitat de Catalunya. Àrea de Relacions Internacionals. 
Dept. Cultura i Mitjans de Comunicació

Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient 
i Habitatge (DGPAS)

Huacal - ONG de Solidaritat amb El Salvador

In Edit Producciones SL

Institut d'Estudis Catalans

Institut Universitari d'Estudis Europeus

Naturart S.A.

Partit dels Socialistes de Catalunya

Phadia Spain S.L.

Santillana Ediciones Generales S.L.

Seguros Catalana Occidente S.A.

SETEM Catalunya

Televisió de Catalunya S.A.
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RECULLS
DE PREMSA

Temuri Zurabiani

Universidad de Salamanca

Universitat Autònoma de Barcelona. 
Departament de Geografía.

Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat Filosofi a 
i Lletres.Dep.Filologia anglesa i germanística

Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofi a i Lletres. 
Departament de Filologia Anglesa

Universitat Politècnica de Catalunya. 
Departament de Composició Arquitectònica

Universitat Pompeu Fabra

Xarxa d'Acció Trans i Intersex de Barcelona



88 89

RECULL DE PREMSA

ABC CATALUÑA - 25/02/2009 
SECCIÓ CATALUÑA

RECULL DE PREMSA

LA VANGUARDIA - 25/02/2009 
SECCIÓ CULTURA

BAMAKO



90 91

RECULL DE PREMSA RECULL DE PREMSA

EL PAÍS CATALUÑA - 25/02/2009 
SECCIÓ CATALUÑA

EL MUNDO CATALUÑA - 25/02/2009 
SECCIÓ CULTURA



92 93

RECULL DE PREMSA

RONDA IBERIA - 01/03/2009 
SECCIÓ REVISTA

RECULL DE PREMSA

EXIT EXPRESS - 01/04/2009 
SECCIÓ ARTE



94 95

RECULL DE PREMSA RECULL DE PREMSA

MÓN EMPRESARIAL - /06/20098 
SECCIÓ CULTURA

MÓN EMPRESARIAL - /06/20098 
SECCIÓ CULTURA



96 97

RECULL DE PREMSA

CERDÀ
LA VANGUARDIA CULTURAS - 02/12/2009 
SECCIÓ CULTURA

RECULL DE PREMSA

AVUI - 03/12/2009 
SECCIÓ CULTURA



98 99

RECULL DE PREMSA

EL PERIÓDICO - 21/10/2009 
SECCIÓ GRAN BARCELONA

RECULL DE PREMSA

EL PUNT - 21/10/2008 
SECCIÓ CONTRAPORTADA



100 101

RECULL DE PREMSA

TENDÈNCIES EL MUNDO - 22/10/2009 
SECCIÓ TENDENCIAS

RECULL DE PREMSA

EL PAIS - 10/12/2009 
SECCIÓ CULTURA



102 103

RECULL DE PREMSA

DIARI DE TARRAGONA - 06/03/2009 
SECCIÓ REVISTA

RECULL DE PREMSA

IL·LUMINACIÓ
AVUI - 05/056/2009 
SECCIÓ CULTURA



104 105

RECULL DE PREMSA

DIARI DE GIRONA - 08/03/2009 
SECCIÓ ESPECIAL

RECULL DE PREMSA

EL PAIS - 12/02/2009 
SECCIÓ SUPLEMENTO



106 107

RECULL DE PREMSA

EL PAIS - 12/02/2009 
SECCIÓ SUPLEMENTO

RECULL DE PREMSA

EL PAIS - 12/02/2009 
SECCIÓ SUPLEMENTO



108 109

RECULL DE PREMSA

DIARI DE BALEARS - 17/02/2009
SECCIÓ BALEARS

RECULL DE PREMSA

LA VANGUARDIA - 27/03/2009 
SECCIÓ OPINION



110 111

RECULL DE PREMSA

REGÍO 7 - 29/03/2009 
SECCIÓ SOCIETAT

RECULL DE PREMSA

EL TEMPS - 03/02/2009 
SECCIÓ CULTURA



112 113

RECULL DE PREMSA

LÁPIZ - 01/10/2009 
SECCIÓ CRITICA

RECULL DE PREMSA

EL SEGLE DEL JAZZ
DOMINICAL - 08/03/2009 
SECCIÓ DOMINICAL



114 115

RECULL DE PREMSA

20 MINUTOS - 02/07/2009 
SECCIÓ LA REVISTA

RECULL DE PREMSA

TENDÈNCIES EL MUNDO - 16/07/2009 
SECCIÓ CULTURA



116 117

RECULL DE PREMSA

EL PAÍS - 21/07/2009 
SECCIÓ VERANO

RECULL DE PREMSA

EL PAÍS - 21/07/2009 
SECCIÓ VERANO



118 119

RECULL DE PREMSA

LA VANGUARDIA - 23/03/2009 
SECCIÓ ARQUITECTURA

RECULL DE PREMSA

EL PAÍS BABELIA - 29/08/2009 
SECCIÓ ARTE



120 121

RECULL DE PREMSA

LA VANGUARDIA CULTURAS - 23/09/2009 
SECCIÓ CULTURA

RECULL DE PREMSA

LA VANGUARDIA CULTURAS - 23/09/2009 
SECCIÓ CULTURA



122 123

RECULL DE PREMSA

QUINQUIS DELS 80
EL PAÍS EP3 - 05/06/2009 
SECCIÓ SUPLEMENTO

RECULL DE PREMSA

TENDÈNCIES EL MUNDO - 04/06/2009 
SECCIÓ SUPLEMENTO



124 125

RECULL DE PREMSA

LA VANGUARDIA CULTURAS - 10/06/2009 
SECCIÓ CULTURA

RECULL DE PREMSA

LA VANGUARDIA CULTURAS - 10/06/2009 
SECCIÓ CULTURA



126 127

RECULL DE PREMSA

EL PERIÓDICO -24/05/2009 
SECCIÓ COSAS DE LA VIDA

RECULL DE PREMSA

ABC - 26/05/2009 
SECCIÓ CATALUÑA



128 129

RECULL DE PREMSA

EL MUNDO CATALUÑA - 26/05/2009 
SECCIÓ CULTURA

RECULL DE PREMSA

EL PAÍS - 26/05/2009 
SECCIÓ CULTURA



130 131

RECULL DE PREMSA

EL PUNT BARCELONES NORD - 26/05/2009 
SECCIÓ CULTURA

RECULL DE PREMSA

LA VANGUARDI - 26/05/2009 
SECCIÓ CULTURA



132 133

RECULL DE PREMSA

EL PERIÓDICO - 10/11/2009 
SECCIÓ CULTURA

RECULL DE PREMSA

WORLD PRESS PHOTO
EL MUNDO CATALUÑA - 10/11/2009 
SECCIÓ CULTURA



134 135

RECULL DE PREMSA

TENDÈNCIES EL MUNDO - 19/11/2009 
SECCIÓ TENDENCIAS

RECULL DE PREMSA

EL MUNDO YO - 21/116/2009 
SECCIÓ REVISTA



136 137

RECULL DE PREMSA

EL PAÍS CATALUÑA - 03/06/2009 
SECCIÓ CATALUNYA

RECULL DE PREMSA

CINERGIES
AVUI - 03/06/2009 
SECCIÓ CULTURA



138 139

RECULL DE PREMSA

EL PERIÓDICO - 03/08/2009 
SECCIÓ VERANO

RECULL DE PREMSA

GANDULES
EL PUNT - 01/08/2009 
SECCIÓ BARCELONA



140 141

RECULL DE PREMSARECULL DE PREMSA

HIPNOTIK INFLUENCERS
EL PAIS CATALUÑA QUADERN - 10/09/2009
SECCIÓ SUPLEMENTO

AVUI - 03/02/2009
SECCIÓ CULTURA



142 143

RECULL DE PREMSARECULL DE PREMSA

INN MOTION
EL PERIÓDICO - 01/07/2009 
SECCIÓ CULTURA

EL PAIS EDICIÓN CATALUÑA - 04/07/2009 
SECCIÓ CULTURA



144 145

RECULL DE PREMSARECULL DE PREMSA

MP7 NANO
EL PERIÓDICO - 20/02/2009 
SECCIÓ ESPECTACLES

EL PUNT - 17/10/2009 
SECCIÓ CULTURA



146 147

RECULL DE PREMSARECULL DE PREMSA

NOW
LA VANGUARDIA CULTURAS- 11/03/2009 
SECCIÓ CULTURA

LA VANGUARDIA CULTURAS- 11/03/2009 
SECCIÓ CULTURA



148 149

RECULL DE PREMSARECULL DE PREMSA

EL PAÍS - 12/12/2009 
SECCIÓ CULTURA

EL PERIÓDICO - 28/11/2009 
SECCIÓ GRAN BARCELONA



150 151

RECULL DE PREMSARECULL DE PREMSA

OVNI SONAR
EL PUNT - 23/05/2009 
SECCIÓ CULTURA

EL PAÍS CATALUÑA QUADERN - 18/06/2009 
SECCIÓ ESPECIAL



152 153

RECULL DE PREMSARECULL DE PREMSA

TRAFFIC XCENTRIC
EL PERIÓDICO - 07/11/2009 
SECCIÓ GRAN BARCELONA

AVUI - 09/12/2009 
SECCIÓ CULTURA



154 155

RECULL DE PREMSARECULL DE PREMSA

LA VANGUARDIA QUÈ FEM? - 05/12/2008 
SECCIÓ SUPLEMENTO

AVUI - 04/12/2008 
SECCIÓ CULTURA



156 157

RECULL DE PREMSA

EL PAÍS CATALUÑA - 04/12/2008 
SECCIÓ CATALUÑA

RECULL DE PREMSA

ANELLA CULTURAL
EL PERIÓDICO - 29/11/2009 
SECCIÓ PAGINAS ESPECIALES



158 159

RECULL DE PREMSA RECULL DE PREMSA

METAMEMBRANADEL ÉXTASIS AL ARREBATO
AVUI - 15/01/2009 
SECCIÓ CULTURA

LA VANGUARDIA - 11/11/2009 
SECCIÓ SUPLEMENTO



160 161

RECULL DE PREMSA RECULL DE PREMSA

1989
EL PERIÓDICO - 09/11/2009 
SECCIÓ EL DIA POR DELANTE

LA VANGUARDIA - 15/01/2009 
SECCIÓ CULTURA



162 163

RECULL DE PREMSA

A LES PORTES D’EUROPA
EL PAÍS - 19/02/2009 
SECCIÓ INTERNACIONAL

RECULL DE PREMSA

CUBA
AVUI - 30/03/2009 
SECCIÓ MON



164 165

RECULL DE PREMSA

HABERMAS
PÚBLICO - 07/05/2009 
SECCIÓ LETRAS

RECULL DE PREMSA

IMPURESES
PÚBLICO - 12/03/2009 
SECCIÓ CULTURA



166 167

RECULL DE PREMSA

LA VANGUADIA CULTURAS - 14/10/2009 
SECCIÓ CULTURA

RECULL DE PREMSA

EL PAÍS - 30/04/2009 
SECCIÓ CULTURA



168 169

RECULL DE PREMSA

LA CULTURA DE LA CRISI
AVUI - 27/05/2009 
SECCIÓ DIALEG

RECULL DE PREMSA

SENNET
LA VANGUARDIA - 23/12/2009 
SECCIÓ CULTURA



170 171

RECULL DE PREMSA

LA VANGUARDIA - 23/12/2009 
SECCIÓ CULTURA

RECULL DE PREMSA

LA CONTRA
LA VANGUARDIA - 11/11/2009 
SECCIÓ CONTRAPORTADA



172 173

RECULL DE PREMSA

LA VANGUARDIA - 02/12/2009 
SECCIÓ CONTRAPORTADA

RECULL DE PREMSA

EL PERIÓDICO - 13/03/2009 
SECCIÓ CONTRAPORTADA



174 175

RECULL DE PREMSA

LA VANGUARDIA - 19/02/2009 
SECCIÓ ECONOMIA

RECULL DE PREMSA

EL PERIÓDICO - 19/07/2009 
SECCIÓ CONTRAPORTADA






