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INAUGURACIÓ DEL TEATRE CCCB

INauguraCIó DEL TEaTrE CCCB

El 16 de març es va celebrar la inauguració oficial del 
Teatre CCCB, un nou espai ubicat a la plaça Joan Coro-
mines i connectat amb l’edifici principal per un passadís 
subterrani. El projecte de remodelació, promogut per la 
Diputació i l’Ajuntament de Barcelona, ha estat obra de 
l’equip Martínez Lapeña-Torres Arquitectos.

El Teatre CCCB, fruit de la remodelació de l’antic teatre 
de la Casa de Caritat, completa l’ampliació del Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona, disset anys després 
de l’obertura de l’edifici principal al voltant del Pati de les 
Dones.

Amb aquest espai, el CCCB guanya 3.164 m2 per a seguir 
executant la programació del Centre amb millors condi-
cions. El nou edifici allotja dues sales polivalents: la Sala 
Teatre, amb un escenari de dimensions i ubicació variable 
i una dotació tècnica que permet la realització d’activitats 
diverses com ara projeccions de cinema, concerts, con-
ferències, arts escèniques, etc. i amb capacitat fins a 500 

persones. I a la planta baixa, la Sala Raval, amb un afora-
ment de 170 persones, que admet també diferents formats 
d’activitat: projeccions, conferències, aula de treball, etc.

Disposar d’un equipament amb la capacitat i les pres-
tacions tècniques del Teatre CCCB era una assignatura 
pendent. L’ampliació respon a una necessitat objectiva 
que es va fer evident així que es va consolidar la dinàmica 
generada per l’obertura del Centre en la vida cultural de 
Barcelona i del nostre país, des del cor del barri del Raval.

El dia inaugural, tots els convidats van ser obsequiats amb 
una edició especial de la col·lecció Breus CCCB que recull 
la conferència d’Antonio Tabucchi El futur de l’atzar, i 
durant el cap de setmana següent es van fer unes jornades 
de portes obertes.
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DEsaparEguTs

Dates:  1 de febrer-1 de maig 

Espai:  sala -1 

Fotografies:  Gervasio Sánchez

Comissariat:  Sandra Balsells

Producció:  CCCB

Disseny gràfic:  Luz de la Mora

EXPOSICIONS

L’exposició Desapareguts es presentà simultàniament al 
CCCB, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 
León (MUSAC) i La Casa Encendida de Madrid. 

«El projecte Desapareguts representa l’obra més rellevant 
de la dilatada trajectòria fotoperiodística de Gervasio Sán-
chez. Les seves imatges sobre la desaparició forçosa consti-
tueixen un valuós llegat per tal que en el futur no puguem 
dubtar del passat. Es tracta d’un testimoni inquietant, 
pertorbador, fins i tot feridor, que ens revela el cruel buit 
de l’absència i la lluita per rescatar de l’oblit la memòria 
sepultada de persones desaparegudes en deu països 
d’Amèrica Llatina, Àsia i Europa. Aquest dilatat projecte, 
dut a terme entre els anys 1998 i 2010, emergeix amb 
contundència per reivindicar memòria, veritat i justícia en 
una geografia martiritzada per abusos intolerables.

Per evocar la presència dels desapareguts, l’autor emprèn 
un tortuós viatge cap a l’epicentre d’aquesta tragèdia. Un 
viatge que comença en sinistres centres de detenció on van 
romandre captives les víctimes de la repressió, el rastre de 
les quals no deixa d’estremir-nos en monuments com-
memoratius en què figuren llistes inacabables d’homes, 
dones i nens desposseïts de futur; o en pertinències 
quotidianes que sobreviuen al pas del temps, zelosament 
custodiades pels seus familiars. La localització de les restes 
i la seva posterior exhumació suposen per als seus éssers 
estimats la fi d’un dol extenuant prolongat innecessària-
ment durant anys i, fins i tot, dècades. Per a ells, cada 

fossa oberta és una ferida tancada; cada resta inhumada, 
un consol anhelat. 

En aquesta lluita per salvaguardar la memòria dels 
absents, els retrats de familiars de desapareguts obtinguts 
per Gervasio Sánchez adquireixen un protagonisme espe-
cial. El coratge, la dignitat i la lluita incansable d’aquests 
homes i dones són una prova indubtable que tota la socie-
tat té un deute amb ells.» (Sandra Balsells)

aCTIVITaT rELaCIoNaDa
Desapareguts, cicle de tres debats, del 8 de febrer  
al 30 de març. 
Vegeu l’apartat Espais de debat i reflexió. En paral·lel

oFErTa EDuCaTIVa I pEr aLs aMICs DEL 
CCCB
Vegeu els apartats Servei educatiu i Amics del CCCB.

CaTÀLEg
Vegeu l’apartat Fons CCCB. Publicacions
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Dates:    8 de març-17 de juliol 

Espai:    sala 2

Comissariat:    Giorgio Pressburger

Amb la col·laboració de:  Claudio Magris

Producció:    CCCB

Amb el patrocini de:   Gas Natural Fenosa

Mitjà patrocinador:   El País

Amb la col·laboració de:  Allianz

Disseny de l’espai:   Paola Navone amb Studio Otto, Milà

Disseny gràfic de l’interior  
de la mostra:    CromaZoo, Milà

Imatge i disseny gràfic  
de la comunicació i del catàleg:  Mariona Garcia

La TrIEsTE DE MagrIs 
EXPOSICIONS

L’exposició ens va descobrir la ciutat de Trieste de la mà de 
Claudio Magris. Trieste, ciutat italiana fronterera, plena de 
contrastos, barreja de llengües i cultures (italiana, germà-
nica i eslava), ha esdevingut un mite perquè hi van néixer 
o hi van viure alguns dels escriptors més importants dels 
últims segles: Italo Svevo, Umberto Saba Saba, Rainer 
Maria Rilke, James Joyce… L’intel·lectual i escriptor 
Claudio Magris hi aportà el fil conductor, la seva visió de 
la ciutat (la capital del no lloc) i de la literatura que s’hi ha 
desenvolupat. 

El muntatge de l’exposició convidà el visitant a descobrir 
tot aquest univers amb els cinc sentits. En el recorregut 
es topà amb la bora, el vent de Trieste, amb les pedres del 
Carst i amb el mar adriàtic. També pogué sentir el soroll 
de les guerres i la música de les cançons triestines, seure 
en el cèlebre Caffè San Marco i entrar a la coneguda Libre-
ria Antiquaria. En homenatge al cèlebre llibre de Magris, 
també pogué fer parada al Danubi, a través d’una evoca-
ció del seu curs per Centre Europa i a partir de la lectura 
d’alguns dels seus passatges.

La mostra inclogué materials expositius tan diversos com 
instal·lacions audiovisuals, objectes i pintures originals, 
lectures de passatges literaris i fins i tot la pel·lícula Dietro 
il buio (Rere la foscor), realitzada a partir del llibre de 
Magris Vostè ja ho entendrà. El CCCB i Sine Sole Cinema 
(Gorizia) van produir aquesta pel·lícula sota la direcció de 
Giorgio Pressburger, coautor juntament amb Paolo Magris 
del guió.

aCTIVITaTs rELaCIoNaDEs

Com neixen els llibres. Al taller d’un escriptor 

El 25 de març, en el marc de Kosmopolis, va tenir lloc una 
conversa de Claudio Magris amb Josep Ramoneda sobre el 
procés de creació literària. 

#DiaMagris a Twitter

El 3 de maig es va celebrar a Twitter una jornada 
d’homenatge a l’escriptor italià Claudio Magris amb motiu 
de la seva investidura com a doctor honoris causa per la 
Universitat de Barcelona.

http://www.cccb.org/veus/exposicions/historia-dun-dia-el-
diamagris/

Postals a Claudio Magris 

El 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, es va 
organitzar aquesta activitat que oferia als visitants de 
l’exposició l’oportunitat d’enviar un missatge a l’escriptor, 
que va rebre un total de 139 postals des de Barcelona i a les 
quals va respondre de manera col·lectiva. 

http://www.cccb.org/veus/exposicions/la-meva-ciutat-de-
postals/

Vegeu l’apartat Activitats Culturals.

Viatge dels Amics del CCCB a Trieste

Del 29 de setembre al 2 d’octubre, el Centre va organitzar 
un viatge amb un grup de vint-i-un Amics del CCCB per 
conèixer més a fons la ciutat de l’escriptor Claudio Magris.

http://www.cccb.org/veus/exposicions/cronica-del-viatge-dels-
amics-del-cccb-a-trieste/

oFErTa EDuCaTIVa I pEr aLs aMICs  
DEL CCCB

Vegeu els apartats Servei educatiu i Amics del CCCB.

CaTÀLEg

Vegeu l’apartat Fons CCCB. Publicacions
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Dates:  7 de juny-6 de novembre 

Espai:  sala 3 

Comissariat:  Valentín Vallhonrat i Rafael Levenfeld

Producció:  Fundación Telefónica i CCCB

Amb la col·laboració de:  Arxiu Nacional de Catalunya

Disseny de l’espai:  Àlex Papalini i Josep Querol 

Disseny gràfic:  avanti avanti

BraNguLÍ. BarCELoNa 1909-1945
exposIcIó de FoTograFIa

Exposició al CCCB / Fins 23.10.2011

EXPOSICIONS
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L’exposició, presentada anteriorment a la Fundación 
Telefónica de Madrid de l’11 de novembre de 2010 al 27 
de març de 2011, estigué dedicada a l’obra del barceloní 
Josep Brangulí, un pioner del fotoperiodisme i autor 
d’algunes de les millors imatges que reflecteixen les grans 
transformacions, socials, urbanes i industrials que va patir 
Barcelona en el llarg període ple de canvis i conflictes del 
1909 al 1945. La mostra, primera exposició antològica 
de Brangulí, presentà tres-centes fotografies agrupades 
per blocs temàtics i material imprès original de l’època. 
A més, per a la presentació a Barcelona, s’afegiren vuit 
fotografies de l’antiga Casa de Caritat (edifici que ocupa el 
CCCB) realitzades per Brangulí.

La mostra mantingué l’estructura temàtica de l’arxiu 
del fotògraf i reflectí la diversitat i el tractament seriat 
que l’autor donava als temes, entre els quals destaquen: 
Setmana Tràgica, Tallers, Joguines, Societat abans de la 
República, Societat 1931-1936, Construcció de vaixells, 
Bombers, Boxa, Casa Reial, Escoles, Indústria exterior, 
Fira, Hospital, Indústria interior, Intercanvi de presoners, 
Metafísiques, Museus, Nocturnes, Paisatge urbà, Platja, 
Port, República, Somorrostro, Treballadors a Alemanya, 
Tramvies, Guerra i Postguerra. 

Segons els comissaris de l’exposició, «Brangulí, que va 
sobreviure a totes les vicissituds polítiques que li tocà 
viure, acompanyà la ciutat en la qual visqué. Atent als 
canvis, atent a les seves transformacions, atent als seus 
ciutadans i les seves tasques. Desenvolupà la seva pro-
fessió per mantenir-se al mateix ritme de la metamorfosi 
urbana, transformant el seu ofici de fotògraf −com un 
prestidigitador− en corresponsalia, agència, arxiu o el que 
fos necessari per seguir desenvolupant la seva màgia».

aCTIVITaTs rELaCIoNaDEs

Brangulí va ser aquí

En el marc d’aquesta acció concebuda pel CCCB en 
col·laboració amb l’estudi avanti avanti, molts dels espais 
emblemàtics de la ciutat fotografiats per Brangulí, acolli-
ren reproduccions de les fotografies de l’època. L’objectiu 
va ser donar-les a conèixer, fora de l’espai expositiu, tot 
establint un vincle visual i emocional entre la Barcelona de 
fa vuitanta anys i l’actual.

Brangulí va ser aquí. I tu?

Projecte participatiu online promogut en col·laboració 
amb Barcelona Photobloggers per descobrir quina és la 
visió dels fotògrafs contemporanis sobre la ciutat que fa 
més de vuitanta anys va fotografiar Brangulí. Durant tres 
mesos (de juny a setembre) es van rebre 4.696 imatges 
de 598 autors. Del 22 de setembre al 6 de novembre es 
va presentar l’exposició Barcelona: 2000-2011, que mostrà 
les deu fotografies guanyadores i una projecció de les 324 
finalistes. 

http://www.brangulivaseraqui.com/

oFErTa EDuCaTIVa I pEr aLs aMICs DEL 
CCCB

Vegeu els apartats Servei educatiu i Amics del CCCB.

CaTÀLEg

Vegeu l’apartat Fons CCCB. Publicacions.
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Dates:    8 de setembre-3 de novembre

Espai:    hall

Fotografies i instal·lació: Francesc Torres

Producció:    CCCB i 9/11 Memorial

Amb la col·laboració de:  Departament de Cultura de la Generalitat  
 de Catalunya, Ministerio de Cultura i The Port  
 Authority of New York & New Jersey

Disseny de l’espai:  Lluís Pera

Disseny gràfic:  Mont Marsà

MEMÒrIa FragMENTaDa
11-s nY arTeFacTes a l’Hangar 17

«L’11 de setembre de 2001, a les 8:46 del matí, era davant 
la finestra d’un apartament de la dotzena planta del 
número 11 de Courtland Street, a Nova York, a dues illes 
del World Trade Center, quan, de sobte, es va acabar el 
segle xx. Memòria fragmentada és un projecte que tracta 
de la memòria històrica, de la memòria nacional, del dol 
social i individual, i de les formes de tractar els trau-
mes profunds per a aconseguir la curació; tots aquests 
aspectes catalitzen en una mena d’animació suspesa en 
l’extraordinari Hangar 17 del JFK de la ciutat de Nova York 
on es guarden les restes físiques de l’hecatombe de l’11 
de setembre de 2001. Hi haurà un memorial nacional 
i un museu de l’11 de setembre, però l’excepcionalitat i 
l’aspecte temporal de l’Hangar 17 li confereixen una singu-
laritat i un poder visual i emocional molt difícil de superar. 
Paradoxalment, és un lloc tancat als visitants. Poques per-
sones en coneixen l’existència. Després d’un llarg procés 
hi vaig aconseguir l’accés i el permís per a fotografiar-ne el 
contingut.» (Francesc Torres)

Coincidint amb els deu anys de l’11-S, el CCCB i el Memo-
rial 11 de Setembre van preparar aquesta instal·lació, que 
es va presentar paral·lelament a l’Imperial War Museum 
de Londres (del 26 d’agost de 2011 al 26 de febrer de 
2012), a l’International Center of Photography de Nova 
York (del 9 de setembre de 2011 al 8 de gener de 2012) i 
al CentroCentro. Palacio de Cibeles de Madrid (del 16 de 
setembre de 2011 al 31 de gener de 2012).

Al vestíbul del CCCB es van projectar en sis pantalles 
176 fotografies de l’Hangar 17, espai on es conserven els 
vestigis de la zona zero després dels atemptats, i es va 
exposar un fragment de l’escultura WTC Stabile (1971), 
coneguda com a Bent Propeller, del nord-americà Alexan-
der Calder, obra que presidia la plaça on s’alçava el World 
Trade Center.

aCTIVITaT rELaCIoNaDa

11-S/El món deu anys després

Cicle de conferències (19 i 27 de setembre, 26 d’octubre i 
2 de novembre).

Vegeu l’apartat Espais de debat i reflexió. En paral·lel.

oFErTa pEr aLs aMICs DEL CCCB

Vegeu l’apartat Amics del CCCB.

EXPOSICIONS
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Aquesta exposició s’inaugurà a Mèxic, al Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco, el 3 de maig i va romandre oberta 
fins al 30 de juliol. Al CCCB es va inaugurar l’11 d’octubre 
i, paral·lelament, es va presentar com a cicle de cinema 
a la Casa Encendida de Madrid del 19 de setembre al 30 
d’octubre. 

La relació creativa entre Víctor Erice i Abbas Kiarostami 
amb motiu de l’exposició Erice-Kiarostami. Correspondèn-
cies va crear un nou format cinematogràfic: l’intercanvi de 
cartes filmades entre dos cineastes, on es plantegen les 
afinitats i diferències, el respecte mutu i la simultaneïtat 
dels seus interessos. 

A partir d’aquesta experiència, el CCCB va convidar altres 
cineastes a indagar sobre aquest format i establir diver-
ses variables de correspondència visual, entesa com una 
reflexió en present sobre tot el que els motiva en el seu 
entorn, a partir d’espais de llibertat creativa.

L’exposició Totes les cartes reuní aquestes obres d’intercanvi 
entre set parelles de directors que s’han dedicat a aquest 
exercici experimental. Parelles de creadors situats en 
territoris allunyats però units per la voluntat de compartir 
preocupacions i punts de vista. Aquest va ser el cas de 
Víctor Erice i Abbas Kiarostami, d’Albert Serra i Lisandro 
Alonso, d’Isaki Lacuesta i Naomi Kawase, de Jaime Rosales 
i Wang Bing, de José Luis Guerin i Jonas Mekas, i de Fer-
nando Eimbcke i So Yong Kim.

Aquests encontres generaren un tipus de pel·lícules que 
només són plenament comprensibles si es presenten en 
un espai expositiu que ha de ser juxtaposat i simultani, 
d’anada i tornada, on es crea un àmbit de nova intimitat 
reflexiva.

aCTIVITaT paraL·LELa

José Luis Guerin i Jonas Mekas, en conversa

Al llarg de més de dos anys, José Luis Guerin i Jonas 
Mekas es van enviar cartes filmades i van forjar una 
amistat en el cinema. Finalment, el 20 d’octubre de 2011, 
va arribar el moment de la trobada de proximitat, en una 
conversa moderada per Jordi Balló, de dos cineastes fona-
mentals i que s’admiren mútuament.

oFErTa EDuCaTIVa I pEr aLs aMICs DEL 
CCCB

Vegeu els apartats Servei educatiu i Amics del CCCB.

CaTÀLEg

Vegeu l’apartat Fons CCCB. Publicacions

ITINErÀNCIEs

Vegeu l’apartat Més enllà del CCCB. Exposicions

Dates:  11 d’octubre de 2011-19 de febrer de 2012

Espai:  sala 2 

Comissariat:  Jordi Balló

Organització:  CCCB

Producció:  CCCB, Centro Cultural Universitario Tlatelolco de Mèxic,  
 Gecesa (La Casa Encendida de Madrid) i Acción Cultural  
 Española (ACE) 

Amb la col·laboració de:  Departament de Cultura de la Generalitat  
 de Catalunya

Disseny de l’espai:  Guri_Casajoana arquitectes SCP

Disseny gràfic de l’interior  
de la mostra:  Marc Valls

Imatge i disseny gràfic  
de la comunicació:  Marnich Associates

Disseny del catàleg:  La Japonesa / Intermedio

ToTEs LEs CarTEs
correspondÈncIes FÍlmIQues

EXPOSICIONS
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Dates:  23 de novembre-23 de desembre

Espai:  sala -1 

Organitza:  Fundació Photographic Social Vision

Amb la col·laboració de :  CCCB

Amb el patrocini  
a escala mundial de:   TNT i Canon

WorLD prEss pHoTo 11
mosTra InTernacIonal de perIodIsme proFessIonal

Per setè any consecutiu la Fundació Photographic Social 
Vision organitzà amb la col·laboració del CCCB l’exposició 
World Press Photo 11.

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, World Press Photo esdevé tant un document històric 
dels principals esdeveniments de l’any com una mostra de 
la millor fotografia.

Cada any un jurat internacional independent format per 
tretze membres escull les fotografies guanyadores entre totes 
les enviades per fotoperiodistes, agències, diaris i fotògrafs de 
tot el món. Les fotografies participen en deu categories: notí-
cies d’actualitat, temes d’actualitat, personatges d’actualitat, 
esports, reportatges d’esports, temes contemporanis, vida 
quotidiana, retrats, naturalesa i art i entreteniment.

L’exposició anual de les fotografies guanyadores es pot 
veure cada any a vuitanta ciutats de quaranta països, amb 
la condició que totes les obres puguin exhibir-se sense cap 
tipus de censura. El fet que milers de visitants de tot el 
món vegin aquesta exposició evidencia el poder de la foto-
grafia per a 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. 

aCTIVITaT paraL·LELa

7.7 Workshops. World Press Photo Winners

Del 21 al 23 de novembre tingué lloc un cicle de tallers, 
amb Jodi Bieber, guanyadora del World Press Photo of the 
Year Award 2011, i Walter Astrada, guanyador en la catego-
ria Spot News Stories, World Press Photo 2010.

Els tallers estaven adreçats a fotògrafs professionals o en 
formació, que buscaven no només millorar la qualitat de 
la seva fotografia, sinó també reflexionar sobre les seves 
pròpies formes de treball.

oFErTa EDuCaTIVa I pEr aLs aMICs  
DEL CCCB

Vegeu els apartats Servei educatiu i Amics del CCCB.

EXPOSICIONS
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aCTIVITaTs
CUlTURAlS
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XCÈNTrIC. EL CINEMa DEL CCCB
10 anYs de cInema vIsIonarI 

Dates:  desembre de 2010-juny de 2011

Organització:  CCCB 

Direcció:  Carolina López 

Programació:  Celeste Araújo, Loïc Díaz-Ronda,  Gonzalo de Lucas  
 i Oriol Sánchez 

Divendres 3 de desembre del 2010, amb una sessió 
inaugural protagonitzada pel cineasta David Domingo, el 
CCCB va encetar la desena temporada d’Xcèntric. 

L’esperit d’Xcèntric no va canviar: la intenció va ser donar 
visibilitat al cinema «de llarg recorregut» –com el deno-
mina Gonzalo de Lucas–, un cinema que es crea al marge 
de les modes i els formats establerts. 

Xcèntric constituí més que mai un lloc de trobada per a 
públic, cineastes i estudiosos àvids de gaudir d’un cinema 
visionari, una cita els dijous i els diumenges, del desembre 
del 2010 al juny del 2011, a l’Auditori del CCCB.

Els cineastes participants en el programa d’aquesta 
temporada van ser: Ben Rivers, David Domingo, Jim Jen-
nings, Peter Tscherkassky, Siegfried A. Fruhauf, Dominic 
Angerame, Paolo Gioli, Albert Triviño, Nick Hamlyn, Jean 
Rouch, Anne McIntosh, Filipa César, Jonathan Lewald, 
Cécile Fontaine, els germans Lumière, Guy Sherwin, 
Hannes Schüpbach, Stan Brakhage, Gunvor Nelson, John 
Price, Anri Sala, Naoyuki Tsuji, Telemach Wiesinger, 
Leighton Pierce, Robert Todd i Alain Cavalier.

sEssIoNs EspECIaLs XCÈNTrIC 
Films en discussió: cap estètica sense ètica.  
Com fer que neixi una imatge nova?
Dates: 4-7 d’abril de 2011

Organització: CCCB i Institut francès de Barcelona

Aquest programa de projeccions i trobades plantejava com 
es crea una imatge nova en un sentit estètic o plàstic, en 

diàleg amb la tradició literària, pictòrica o escultòrica, i 
alhora polític, lligat a un estat de repressió i clandestinitat 
sota una dictadura. Quatre jornades de trobades sobre 
cinema, literatura, composició visual o política a partir 
dels films de Jean-Claude Rousseau, Jean-Marie Straub/
Danièle Huillet, Paulino Viota i Peter Nestler, que van 
incloure un taller de Rousseau, un col·loqui amb Paulino 
Viota i la presentació del projecte de web Internacional 
Straub, de la revista Lumière.

auLa XCÈNTrIC. THE DaNCINg DEaTH 
subversió carnavalesca i cinema de no-ficció
Dates: 22 de maig-4 de juny

Direcció: Loïc Díaz Ronda i Andrés Duque

Organització: Institut d’Humanitats i CCCB

L’Aula Xcèntric 2011 pretenia rastrejar les empremtes 
d’una idea molt antiga, el carnavalesc, en la història i en 
els corrents actuals d’un art jove, el cinema, i fer-ho en 
el territori bulliciós de la no-ficció, que abasta tant el 
documental com l’experimental, el videoart i la cultura 
audiovisual.

L’Aula va proposar –a través de projeccions, taules ani-
mades per especialistes i trobades amb destacats artistes 
fílmics– descobrir pel·lícules inèdites, així com reflexionar 
i debatre sobre els diferents aspectes de l’estètica carna-
valesca i la seva vigència en la creació audiovisual i en el 
cinema de no-ficció contemporanis. Amb la participació 
de Ben Russell, Josetxo Cerdán, Mara Mattuschka, Elena 
Oroz, Juan Antonio Suárez i Miguel Fernández Labayen.

ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals I FormaTs oBerTs
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EMErgÈNCIa! 2011

Data:  19 de febrer

Organització:  CCCB i Analogic Té

XCÈNTrIC. EL CINEMa DEL CCCB
10 anYs de cInema vIsIonarI 

ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals I FormaTs oBerTs

Per tercer any consecutiu, Emergència! es va convertir en una 
sessió dedicada a mostrar els darrers sons emergents de la 
música independent, tant nacional com internacional. En una 
aposta de futur per una sèrie de noms concrets, l’edició del 
2011 va revelar vuit veus pròpies que tot just començaven a 
trascendir el circuit del boca-orella. Fiera!, Ornamento y Delito, 
Caballo, Dotore, YoYMiPaYa, Me and the Bees, Patrick Bower 
& The World Without Magic i Stranded Horse es trobaven en 
el seu primer millor moment quan Emergència! va agafar les 
seves propostes i les va oferir al públic en dos escenaris: el Hall 
i l’Auditori del CCCB.
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urgENT! 
#01 dIners I #02 plaÇa pÚBlIca

Dates:    5 de febrer i 15 de juliol

Organització:    CCCB i Isaac Monclús

Amb la col·laboració de: Producciones Doradas

Sorgit de la necessitat de trencar amb els tempos de pro-
gramació institucional de la cultura davant de situacions 
sorprenents i efímeres, Urgent! es va proposar com un 
element de desprogramació abans que de programació, 
indisciplinat abans que disciplinar, per a acollir amb total 
llibertat de format i opinió el repte de situacions que 
requereixen ser assumides amb totes les conseqüències 
del seu caràcter improrrogable.

La primera sessió d’Urgent!, Diners. Un problema global 
a la butxaca, va tractar el tema dels diners des d’un fons 
elemental (la butxaca) fins als enfocaments sistèmics de 
la crisis financera. Amb propostes de diferents formats, 
Urgent! #01 Diners va reflexionar sobre el moviment de la 
cultura lliure amb el projecte Dyndy-Engineering the Future 
of Money de Jaromil Rojo i Marco Sachy, va escoltar la 
veu de Boris Groys en una xerrada sobre l’economia del 
display artístic i va formular una conferència-espectacle 
amb María Eloy-García, Sayak Valencia, Antonio Baños i 
Isidro López al voltant de la crítica de l’economia política 
i l’humor del periodisme imaginari i satíric d’El Mundo 
Today. Per tancar la primera trobada d’aquest acte «des-
programat», Los Punsetes, Hidrogenesse, Els Surfing 
Sirles i Boncompain van oferir un concert amb versions de 
cançons emblemàtiques sobre els diners. 

La segona sessió d’Urgent!, Plaça pública, va abordar les 
dinàmiques de presa de l’espai públic desencadenades 
pels moviments del 15-M. Tot reflexionant sobre la seva 
dimensió política, jurídica i de xarxa, la sessió va posar 
sobre la taula diferents transformacions d’aquestes dinà-
miques: de la presa a la creació de la plaça, del no-lloc al 
lloc de decisió col·lectiva, de la restitució de la semàntica a 
l’articulació política. Guillermo Zapata (El Patio Maravillas, 
Madrid), Nicolás Sguiglia (La Casa Invisible, Màlaga) i la 
investigadora Yaiza Hernández van participar-hi amb el 
col·loqui Prendre la plaça, crear allò públic; el crític cultural 
Raúl Minchinela (Reflexiones de Repronto) va tractar en una 
conferència exprés l’efecte del 15-M en la transformació 
del llenguatge; i per últim, l’advocat Javier de la Cueva, 
l’assagista i filòsof Miguel Morey, l’activista Beatriz García, 
l’artista Daniel G. Andújar i la periodista Magda Bandera 
van reflexionar en un col·loqui sobre el nou escenari d’allò 
comú, públic i polític.

Les dues sessions d’Urgent! també van estar acompanyades 
de l’11a edició de Doropædia, el projecte de Producciones 
Doradas que va presentar una publicació de minicds 
col·leccionables amb diferents impressions de contingut 
multimèdia i arts plàstiques al voltant diferents conceptes.

ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals I FormaTs oBerTs
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KosMopoLIs 2011
la FesTa de la lITeraTura amplIFIcada

Dates:  del 24 al 26 de març

Organització:  CCCB

Amb la col·laboració de: Catalunya Caixa i El Periódico

Kosmopolis. La Festa de la Literatura Amplificada és una 
trobada literària biennal que s’ha consolidat com el gran 
esdeveniment de les lletres a Barcelona, un festival literari 
per emancipar lectors, estimular la mutació del cànon, 
agitar els gèneres, navegar en llengües i revisar mites, 
tradicions i identitats.

L’edició 2011 de Kosmopolis. La Festa de la Literatura Ampli-
ficada va tenir lloc durant tres dies i va comptar amb la 
presència d’autors com Ian McEwan, Alessandro Baricco, 
Enrique Vila-Matas, Eduardo Lago, Henry Jenkins, Janne 
Teller i Manuel Vincent. De la mà del British Council es 
va organitzar una sessió dedicada al millor de l’slam poetry 
al Regne Unit, amb la presència de Chris «Ventriloquist» 
Redmond, Laura Dockrill i Francesca Beard, i els assis-
tents es van poder acostar a la poesia declamada africana 
de la mà de Malika Ndlovu i D’bi.young. També és va 
celebrar una «jam d’escriptura» en què joves autors com 
Andrés Neuman, Jordi Puntí, Eloy Fernández-Porta, Flàvia 
Company, Mathias Enard, Víctor García Tur, Gonzalo 
Escarpa, Andrés Ibáñez, Laura Fernández i Jordi Carrión 

van escriure en directe una novel·la futurista ambientada 
a Barcelona. El teatre hi va ser present amb Wadji Mouawad, 
Pau Miró, Josep Maria Miró i Alfredo Sanzol, i es van 
repetir dues de les activitats amb més èxit a Kosmopolis: 
Cafè Europa, amb Chris Keulemans, Xavier Theros i Ajo, 
entre d’altres; i el BookCamp, que, en les disset taules de 
debat que s’hi van organitzar, va sumar al voltant de 850 
participants als més de 5.600 assistents del festival.

Kosmopolis va tenir una important presència a les xarxes 
Facebook i Twitter, a través de les quals es van difondre 
algunes activitats i s’hi va organitzar un concurs de twit-
teratura amb el suport de l’Anilla Cultural Latinoamérica-
Europa.

A més, l’11 de maig hi va haver una jornada especial 
Kosmopolis en la qual l’escriptor Jonathan Safran Foer va 
presentar el seu llibre Comer animales.

www.cccb.org/kosmopolis
www.facebook.com/kosmopolis
twitter.com/kosmopolis_cccb 

ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals I FormaTs oBerTs
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ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals I FormaTs oBerTs

Dates:    22 de juliol, 22 i 23 de setembre

Organització:   CCCB i Ajuntament de Barcelona-ICUB

Amb la col·laboració de:  Lucia Lijtmaer i Màrius Fort, Casa Amèrica Catalunya

Amb la voluntat de subratllar l’especificitat musical que 
viu Barcelona, però sense oblidar els vasos comunicants 
entre ciutats, regions i tendències globals, BCN mp7 
funciona com un cicle de creació, agitació i debat sobre les 
músiques populars contemporànies. La sisena edició del 
cicle va continuar explorant visions alternatives de l’escena 
musical del present, programant nous concerts orientats 
a il·lustrar les fusions i friccions que afecten els diferents 
gèneres musicals i revisions del passat passades pel sedàs 
actual. 

En la primera sessió del 2011, BCN mp7. La perfidia de tu 
amor, es va recuperar i reivindicar la tradició orquestral 
de Barcelona donant visibilitat a una història de música, 
sales i protagonistes d’aquells primers balls. Per celebrar el 
retorn dels clàssics del ball agarrao, La perfidia de tu amor 
va comptar amb una xerrada de Roger Roca, Luis Hidalgo, 
Jaume Sisa, Javi Álvarez (DJ de la Muerte) i Cristina 
Fallarás en què van elaborar un mapa històric de l’amor 
segons les cançons. L’actuació de La Gran Orquesta del 

Barrio Chino, la big band feta per a l’ocasió amb membres 
de Tarántula, Tu madre i Manos de Topo, i la sessió de 
DJ de Miguelito Superestar van completar aquesta cita-
homenatge.

Aprofitant les Festes de la Mercè, BCN mp7 va unir-se al 
Festival Barcelona Acció Musical (BAM) per presentar, 
per primera vegada a Europa, la polifacètica, cosmopolita 
i transgressora Rita Indiana. La proposta de Rita Indiana 
y Los Misterios, arribats des de la República Dominicana i 
una de les formacions estrella de la música caribenya con-
temporània, es defineix com a electro-merengue-beat, amb 
un so fresc i innovador de ritme frenètic. Acompanyant el 
concert a la plaça de Joan Coromines, la vídeoartista porto-
riquenya Noelia Quintero, l’escriptor cubà Abilio Estévez 
i la mateixa Rita Indiana van participar en un col·loqui 
sobre el present i futur de les Antilles, des de la música, 
les imatges o la literatura. 

BCN Mp7
mÚsIQues en procés
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ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals I FormaTs oBerTs

Dates:   Dimarts, dimecres i dijous del mes d’agost

Organització:   CCCB

Amb el patrocini de:  RENFE

gaNDuLEs 2011
accIó!

La novena edició de Gandules, el cicle de cinema a la fresca del 
CCCB, que ha esdevingut una proposta del tot consolidada de 
l’estiu barceloní, va girar al voltant d’històries sobre desigualtats 
socials, èpoques difícils i la pressió dels diners, que porten a idear 
nous plantejaments i possibilitats en la vida de cadascú. 

La popular i caòtica mirada cinematogràfica sobre la manera 
que els diners ofeguen la llibertat de les persones, va aparèixer 
en aquesta programació contagiada d’intensitat poètica, i amb 
les ganyotes de cobdícia, desigs i altres atraccions que poden 
despertar els diners als rostres dels individus. Amb pel·lícules de 
Claire Denis, Joseph Losey, Jean-Luc Godard, Véréna Paravel/J.P. 
Sniadecki, Jean-Pierre Melville, Lech Kowalski, i les estrenes de 
treballs de Kiyoshi Kurosawa, Hiroshi Shimizu, Kent Mackenzie, 
i de les produccions pròpies de Félix Pérez-Hita i Artur Tort. 
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Matthias Müller
Sandra Gibson

&
Luis Recoder

Carles Congost
Vaginal Davis

Marc Siegel

Inici de la nova temporada d’Xcèntric, el cinema del CCCB   ·   cccb.org/xcentric

www.cccb.org  

ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals I FormaTs oBerTs

Dates:  del 4 al 6 de novembre 

Organització:  CCCB 

Direcció:  Miguel Fernández Labayen i Antoni Pinent                  

XpErIMENTa 11
mIrades conTemporànIes al cInema experImenTal

Va tornar Xperimenta, la trobada 
biennal sobre qüestions actuals 
del cinema i vídeo experimental, 
amb debats, projeccions i tallers. La 
tercera edició va reunir a Barcelona 
artistes i experts per debatre qües-
tions actuals del cinema experi-
mental. Les jornades del 2011 van 
estar dedicades a reflexionar sobre 
el vessant performàtic del cinema 
i el vídeo experimental, des de les 

pràctiques del cinema expandit fins 
a les desconstruccions de les actua-
cions socials, culturals i sexuals. Amb 
la participació de Matthias Müller, 
Vaginal Davis, Carles Congost, Marc 
Siegel, Sandra Gibson i Luís Recoder.

Tres dies de conferències, projec-
cions, performances i tallers, amb 
l’assistència de 566 persones.

MÍNIMa CoMÚN INsTITuCIóN (MCI)
gesTIó I auTogesTIó de la creacIó col·lecTIva

Data:  24 i 25 de novembre

Organització:  CCCB i YProductions

Mínima Común Institución (MCI) 
van ser dues jornades en què, sota 
el sostre del CCCB, es va oferir un 
«espai mínim» de negociació amb 
la institució cultural amb la voluntat 
d’activar processos d’investigació 
crítica desenvolupats per col·lectius i 
plataformes culturals independents. 
Coordinat per YProductions, junta-
ment amb Site Size, La Fundició i 
Espai en Blanc, MCI va néixer com 
una aposta del CCCB per repensar 
els processos de col·laboració entre 
la institució cultural i els col·lectius 
autogestionats.

Hi van participar el projecte Open-
Roulotte (Meritxell Bonàs i Sara 
Talla), Hansel Sato (Consell Con-
sultiu Documenta12), Xavi Pérez 
(Ateneu Santboià),  Nicolás Sguiglia 
(La Casa Invisible, Màlaga), Manuel 
Aisa (Ateneu Enciclopèdic Popular), 
Jesús Carrillo (Programes Públics del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía) i Iris Dressler i Hans D. Christ 
(Kunstverein Stuttgart).
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ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals I FormaTs oBerTs

Fora DE prograMa
programacIó audIovIsual esTaBle no prevIsTa

Organització:  CCCB 

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

Seguint el fil de les tensions globals i 
el factor humà, el 2011 es van dedicar 
sessions a la crisi, els seus efectes i 
les greus situacions socials i humanes 
que està desencadenant.

La primera sessió va ser WIKILEAKS/
WIKIREBELS. La Glasnost de la 
nostra època? A l’abril es va projec-
tar Pig Business sobre el fracàs de 
l’agricultura industrial. Com cada 
any, Fora de programa organitzà 
al maig una sessió especial amb 
la Mostra Internacional de Films de 
Dones, amb la projecció de Mamnou 
(Prohibit) d’Amal Ramsis i un debat 
sobre Egipte abans i després de la 
revolució. Durant el mes de desem-
bre va tenir lloc una sessió sobre els 
efectes de la crisis econòmica, Vivim 
en una deutecràcia?, amb la projec-
ció del documental Debtocracy dels 
periodistes grecs Katerina Kitidi i Ari 
Hatzistefanou.

aNIMaC aL CCCB

Dates:  febrer 

Organització:  Animac (Lleida) i CCCB

L’Animac, Mostra Internacional de 
Cinema d’Animació de Catalunya, 
va tornar al CCCB un any més per 
presentar les novetats de la seva 15a 
edició, amb convidats excepcionals i 
una selecció de les millors pel·lícules 
d’animació de tots els temps i d’arreu 
del món de l’edició 2011 de la mostra.

Aquesta sessió es va dedicar al procés 
de treball de Syd Garon, director 
d’animació de NASA, The Spirit of 
Apollo, que va presentar els seus 
últims treballs.

ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals en col·laBoracIó

D
is

se
n

y 
gr

àfi
c:

  L
aC

or
po

ra
ci

ón



24

oVNI 2011
des_realITaT

Dates:    del 22 al 27 de febrer

Organització:    Observatori de Vídeo No Identificat (OVNI)

Amb la col·laboració de:  CCCB, Generalitat de Catalunya-CoNCA, Ajuntament de Barcelona-ICUB, Videolab i Cintex

Tretzena edició del festival que va 
reflexionar, mitjançant vídeos i 
debats, sobre els diferents fenòmens 
de crítica de la realitat, les seves 
repercussions i els horitzons que 
il·luminen o recorden. Des_realitat va 
presentar alguns dels qüestionaments 
més radicals sobre la realitat que 
provenen de la cultura de la imatge 
i de la simulació, i d’altres en què 
l’expansió d’una realitat dominant 
està destruïnt altres realitats més 
discretes. 

Els Arxius de l’Observatori van reco-
llir tota una constel·lació de treballs 
dispars amb el denominador comú 
de la lliure expressió i la reflexió, 

que facilita una crítica de la cultura 
i la societat contemporànies a través 
de diferents manifestacions audio-
visuals. Entre les projeccions, van 
destacar les de Marie Voignier (Hin-
terland), Erik Gandini (Videocracy) i 
Falconetti Peña (Oscuros portales), i la 
de Sabina Guzzanti (Draquila. L’italia 
che trema) en la preview del festival.

ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals en col·laBoracIó

Lp’11
exFesTIval de dansa

Dates:  del 4 al 13 de març (als altres espais fins al 27 de març)

Organització:  La Porta Barcelona

Amb la col·laboració de:  CCCB, Departament de Cultura   
   de la Generalitat de Catalunya,   
   Ajuntament de Barcelona-ICUB, Mercat  
   de les Flors i La Poderosa

Durant vint-i-tres dies i amb més de 
trenta propostes de creació contem-
porània al voltant del cos, el movi-
ment i l’acció, La Porta Barcelona va 
presentar la tercera edició del Festival 
LP. L’objectiu d’aquesta cita bianual 
és buscar la millor manera de publi-
car 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. 
LP’11 va inaugurar-se al Hall del 
CCCB amb les Nits Lego, unes accions 
concebudes per a transformar l’espai 
obrint un joc entre les propostes i el 
públic.

Hi van participar, entre d’altres, 
Bea Fernández, Sonia Gómez, Sergi 
Fäustino, Tony Orrico, Societat Doctor 
Alonso, Mauricio González i Beatriz 
Preciado, Paz Rojo, ORMA, Cristina 
Blanco i Antoni Karwowski.
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ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals en col·laBoracIó

ZooMVI
FesTIval de realITzadors de vIdeoclIps 

Dates:  abril 

Direcció:  Josep Quintana

Zoomvi és un festival dedicat exclu-
sivament i monogràficat al videoclip, 
que posa l’èmfasi en la creativitat 
audiovisual aplicada en aquest gènere 
popular.

En aquesta edició es van visionar les 
millors obres produïdes darrerament, 
s’organitzà un concurs de videoclips, 
una batalla de videoclips entre artistes 
i vj’s, presentacions d’autors sobre el 
seu procés de creació, debats entre 
experts i actuacions en directe.

Va ser compartit amb Olot i Reus, i 
emès a través de la xarxa Anella Cul-
tural i hi van assistir 500 persones a 
Barcelona, 150 a Olot i 240 a Reus.

THE INFLuENCErs 2011
FesTIval d’arT no convencIonal, guerrIlla 
de la comunIcacIó, enTreTenImenT radIcal

Dates:  del 14 al 16 d’abril

Organització:  The Influencers i d-i-n-a.net

Direcció:  Bani Brusadin i 0100101110101101.org

Amb la col·laboració de: CCCB, Ajuntament de Barcelona-ICUB  
   i Generalitat de Catalunya-CoNCA 

El repte del festival The Influencers 
és el de fer properes unes accions 
artístiques no convencionals que 
se situen fora de la indústria de 
l’entreteniment, en les aigües agita-
des del nou underground global. The 
Influencers es constitueix com una tro-
bada dedicada a experiments creatius 
que travessen l’art, la comunicació i 
l’activisme amb un objectiu comú: 
descobrir noves formes de transmetre 
idees, històries i somnis col·lectius.

De caràcter revulsiu visual, sensorial i 
intel·lectual, però també lúdic i edu-
catiu, en la setena edició, el festival va 

comptar amb set propostes que pro-
cedien dels Estats Units (Jeff Stark, 
Cat Mazza), la Gran Bretanya (Chris 
Atkins), Holanda (Suicide Machine), 
Mèxic (Superbarrio), Eslovènia (Janez 
Janša) i l’Iraq (Wafaa Bilal). Presenta-
cions, debats, projeccions o accions 
van donar forma al programa del 
festival.©
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ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals en col·laBoracIó

Data:    14 de maig

Organització:    CCCB

Amb la col·laboració de:  Ajuntament de Barcelona-ICUB

Data:  18 de maig

Organització:  CCCB

NIT DELs MusEus

DIa INTErNaCIoNaL DELs MusEus

La Nit dels Museus és un esdeveni-
ment ciutadà, en el qual participen 
els museus i centres expositius de 
Barcelona i de tot Europa. Una cita 
nocturna, cultural i lúdica que, amb 
multitud de propostes i activitats, 
permet de gaudir dels museus en un 
horari poc habitual.

El dissabte anterior al Dia Interna-
cional dels Museus es van obrir les 
portes del CCCB  de les set de la 
tarda a l’una de la matinada. Com a 

El CCCB es va afegir celebració del 
Dia Internacional dels Museus amb 
una activitat participativa titulada 
Barcelona-Trieste: postals a Claudio 
Magris, en el marc de l’exposició La 
Trieste de Magris.

El CCCB va oferir als visitants de 
l’exposició la possibilitat d’escriure 
una postal a Claudio Magris, tant des 
de dins de la sala d’exposicions com 
des del blog del CCCB. El resultat van 
ser 139 postals, que es van fer arribar 
a l’autor i a les quals ell va respondre 
amb una carta col·lectiva. Es pot 
trobar una selecció de cinquanta 
de les postals rebudes a l’àlbum de 
Flickr del CCCB sobre el Dia Interna-
cional dels Museus. 

Cal destacar la riquesa de missat-
ges que els visitants van adreçar a 
Magris. Es van escriure postals en 
català, castellà, italià, francès, anglès, 
portuguès, alemany i rus. Molts dels 
missatges li agraïen l’exposició, però 
també els seus llibres. Altres missat-
ges li agraïen el fet d’haver-los des-
cobert Trieste, amb els seus racons, 
els seus cafès i les seves llibreries. Hi 
havia postals escrites per adults, amb 
reflexions profundes sobre Europa 
o sobre la memòria, i per nens, 
amb un to desenfadat, i d’altres 
amb dibuixos dedicats a l’escriptor. 
Les postals també incloïen moltes 
recomanacions a Claudio Magris, 
tant literàries (que el relacionaven 
amb escriptors com Louis-Ferdinand 
Céline o Elias Canetti) com turísti-
ques (que li revelaven molts racons 
de Barcelona).

complement de la visita a l’exposició 
La Trieste de Magris i en el marc de la 
Setmana de la Poesia, es va presen-
tar l’espectacle Poemusa-1. Un grup 
d’actrius i actors recitaren poemes 
dins dels espais del CCCB i de 
l’exposició. Un poema a cau d’orella, 
a manera de recital personal, o una 
lectura de poemes per a tothom.
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ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals en col·laBoracIó

Dates:    del 18 al 21 de maig

Organització:    Taller de Músics i CCCB

Amb la col·laboració de:  Institut Català de les Indústries Culturals

Amb el suport de:   Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

FEsTIVaL FLaMENCo CIuTaT VELLa
omega

Amb la 18a edició, el Festival Flamenco 
Ciutat Vella va arribar a la majoria 
d’edat i es va consolidar entre els 
amants del gènere. Amb una progra-
mació titulada Omega, nom d’un dels 
discs més cèlebres del cantaor Enri-
que Morente, el festival organitzat pel 
Taller de Músics va voler homenatjar 
aquest any l’artista granadí desapare-
gut el desembre del 2010. El record a 
aquest renovador del flamenc va ser 
present durant els quatre dies del fes-
tival, que aquest any també va afegir 
el nou Teatre CCCB com a escenari 
de diverses actuacions.

Dins del cicle Flamenc Empíric, el 
Flamenco Ciutat Vella 2011 va donar 
encara més protagonisme a les tèc-
niques de la improvisació inspirades 
entorn del gènere. La bailaora Belén 
Maya, la cantaora Ginesa Ortega i 
la veu jove però ferma d’Argentina 
van ser algunes de les apostes fortes 
d’un festival que va continuar també 
el cicle P’alucine, una mostra de 
documents audiovisuals al voltant del 
flamenc.

CoNsErVas
per a QuÈ serveIxen els arTIsTes? 2

Dates:    27 i 28 de maig

Organització:    Conservas Associació Cultural

Amb la coproducció de:  CCCB i Ajuntament de Barcelona-ICUB

Amb la col·laboració de:  La-Ex

El 2011, el festival biennal Inn Motion 
d’Arts Escèniques i Visuals Aplicades 
va canviar de format i el projecte de 
Simona Levi (Conservas) es va con-
vertir en aquesta nova edició en una 
marató visionària de plaer i intensitat 
al voltant d’una qüestió central. En 
vista de les conseqüències d’una crisi 
econòmica d’arrels profundes i llun-
yanes, ¿quin és el paper dels artistes 
com a agents de canvi en aquests 
temps incerts?

La companyia anglesa de teatre 
experimental Forced Entertainment, 
Julio Wallovits amb un curtmetratge 
interpretat per Eduard Fernández i 
Francesc Garrido, i la formació musi-
cal d’Agnès Mateus i Juan Navarro, V 
de Amor, van participar en aquesta 
trobada per intentar continuar contes-
tant la pregunta de resposta cíclica-
ment inacabada.
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oFFF LET’s FEED THE FuTurE
FesTIval InTernacIonal de creacIó  
I culTura dIgITal

Dates:  del 9 a l’11 de juny

Direcció:  Hèctor Ayuso

Organització:    ilovezumi i Zero4|Cultura en directe

Amb la col·laboració de:  CCCB i DHUB Barcelona

sóNar 2011
FesTIval InTernacIonal de mÚsIca avanÇada I arT mulTImÈdIa

Dates: 16, 17 i 18 de juny

Organització: Advanced Music, CCCB i Ajuntament de Barcelona-ICUB

El Sónar arribava en aquesta edició a 
la majoria d’edat, tot i ser un festival 
que des de fa uns anys gaudeix d’una 
consolidació internacional de relle-
vància. Prop de 120 actuacions entre 
directes i sessions de DJ, el SónarPro, 
l’àmplia oferta d’activitats adreçades 
al sector de les indústries creatives, 
i l’OFFFmàtica, l’àrea expositiva del 
festival que aquest 2011 va programar-
se juntament amb el festival OFFF, 
van omplir tres dies intensos de 
programació.

El Sónar 2011 va comptar amb la parti-
cipació de Ragul, Half Nelson i Vidal 
Romero, Toro y Moi, Floating Points, 

Little Dragon, Shuttle, Dels, Offshore, 
Eskmo, Neuron, Joan S. Luna, Facto 
y los Amigos del Norte, Agoria, 
Atmosphere, DJ Raff, Four Tet, Nacho 
Marco, Dominique Young Unique, 
Nacho Bay, Judah, No Surrender, 
Gilles Peterson, Yelawolf, El Timbe, 
Shangaan Electro, DJ Sith & David M, 
Filewile, Beat’A’Boom, Nicolas Jaar, 
Tyondai Braxton, Raime, Stendhal 
Syndrome, Astrud + Col·lectiu 
Brossa, Hauschka, Ghostpoet, Edre-
dón, Global Communication, Apparat 
Band i Actress.

Després de 10 anys, el festival de cul-
tura postdigital OFFF s’ha consolidat 
com un esdeveniment de referència 
de nivell internacional. Ha estat un 
niu i una escola per a una generació 
d’artistes que, amb la voluntat de 
compartir coneixements al voltant 
de la creació contemporània, ha anat 
embastant una extensiva xarxa inter-
nacional. Una forta tendència cap al 
retrat interactiu va protagonitzar la 
col·laboració entre l’OFFF, el CCCB 
i el Sónar: l’exposició OFFFmàtica, 
que va donar l’oportunitat de mirar-
se a un mateix a través dels ulls de la 
tecnologia.

En aquesta desena edició i amb totes 
les entrades venudes, l’OFFF va 
dissenyar de nou un acurat programa 
de conferències, tallers i actuacions 
que va comptar amb destacats 
participants: Alex Trochut, Dentsu 
London, Eboy, Erik Spiekermann, 
Han Hoogerbrugge, Hey Studio, 
House Industries, Joshua Davis, Marc 
Gómez del Moral, Marian Bantjes, 
Johnny Kelly, Multitouch Barcelona, 
MWM, Rick Poynor, Rob Chiu, Soon 
In Tokyo, Stefan Sagmeister, Villar-
Rosàs i Vincent Morisset.

http://www.offf.ws

ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals en col·laBoracIó
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DIEs DE DaNsa 2011
FesTIval InTernacIonal de dansa en paIsaTges urBans

Dates:  1, 2 i 3 de juliol

Organització:  Associació Marató de l’Espectacle

Direcció:  Juan Eduardo López

Amb el suport de:  CCCB, Ajuntament de Barcelona-ICUB, Generalitat  
  de Catalunya-CoNCA, Ministerio de Cultura-  
  INAEM/DGPIC i Diputació de Barcelona-ODA

Amb la col·laboració de: GREC 2011 Festival de Barcelona

En el marc del GREC Festival de Barce-
lona, un any més, la vintena edició del 
Dies de dansa (DDD) va proposar sis 
dies de dansa contemporània en pai-
satges urbans. Edificis, carrers, parcs 
i places van adquirir una inusitada 
vida en moviment en aquesta trobada 
internacional entre la dansa, la comu-
nitat i l’espai públic. La programació 
del 2011 va portar algunes de les 
millors peces de les edicions passades 
per celebrar les dues dècades de fes-
tival, a més de la programació virtual 
Ciudades que Danzan (CQD).

Cada nit, el Pati de les Dones del 
CCCB es va convertir en L’espai en 
moviment, una mostra de peces curtes 
amb entrada gratuïta que en aquesta 
edició va mostrar els treballs de Circle 
of Trust (Espanya), LAKKA (Brasil), 
EA&AE ElíasAguirre & ÁlvaroEste-
ban (Espanya), Vendetta Mathea & 

Co (França), Anton Lachky & Peter 
Jasko - Les SlovaKs (Eslovàquia), La 
Intrusa / Virginia García-Damián 
Muñoz (Espanya), Clash 66-Sébas-
tien Ramírez & Hyun-jung Wang 
(Alemanya / França / República de 
Corea), Lotte Sigh Company (Dina-
marca), Yiphun Chiem-Tribal Sarong 
(Cambodja / Bèlgica), Eléonore Valere 
Lachky (França), EMBER-Laura Arís 
& Jorge Jáuregui (Espanya), Mal Pelo 
(Catalunya), SonusDos Janet Rühl / 
Arnd Müller (Alemanya), Laurence 
Yadi, Nicolas Cantillon-Compagnie 
7273 (Suïssa), Company Chameleon 
(Regne Unit), Rootlessroot (Grècia), 
Ziya Azazi (Àustria / Turquia) i les 
projeccions de vídeo dansa de la xarxa 
CQD: Olga Clavel & Miryam Maria-
blanca, Park Soon-ho i Sasha Waltz.

ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals en col·laBoracIó

HIpNoTIK FEsTIVaL 2011

Data:  9 de juliol

Organització:  Hipnotik Festival

Amb la direcció de:   Marta i Salvador Torras

Amb la col·laboració de: CCCB

Un any més Barcelona es va convertir 
en la capital mundial del hip-hop al 
llarg de tota una jornada, i el CCCB, 
en la seva seu. L’Hipnotik Festival 
2011 va presentar més de tretze hores 
plenes de música, competicions, 
batalles, graffiti, break dance, tallers, 
conferències, exposicions i audiovi-
suals. En aquesta edició, el festival 
es va basar en la participació amb 
l’objectiu de convertir-se en el punt 
de trobada de tota la cultura hip-hop, 

per tal d’anar més enllà dels tòpics 
tradicionals i d’allò que s’entén per 
un festival convencional.

Hi van actuar Agorazein, Cartel de 
Santa, Cookin Bananas, Costa, Duddi 
Wallace, Duo Kie, Looptroop, Los 
Chikos del Maíz, La Puta Opepé, 
Noult, Puto Largo, Rayden, Spec 
Boogie i Zpu.©
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L’aLTErNaTIVa 2011
FesTIval de cInema IndependenT de Barcelona

Dates:    de l’11 al 19 de novembre

Organització:    La Fàbrica del Cinema Alternatiu

Amb la col·laboració de: CCCB

Amb el suport de:  Generalitat de Catalunya-ICIC, Ajuntament de  
  Barcelona, Media Europa, Ministerio de Cultura- 
  ICAA, Secretaria de Política Lingüística i Diputació  
  de Barcelona

El 2011, el Festival de Cinema Inde-
pendent de Barcelona, L’Alternativa, 
va arribar a la seva majoria d’edat 
amb una nova cita ineludible per als 
amants d’un cinema d’autor honest 
i compromès que aposta per un 
llenguatge innovador i creatiu. Es van 
presentar uns dos-cents films entre 
Seccions Oficials, Paral·leles (Patricio 
Guzmán, Alain Cavalier, cinema turc, 
documental argentí, Panorama...) i 
Pantalla Hall. A més, es van organ-
tizar taules rodones, jornades per a 
professionals, activitats formatives 
gratuïtes a escoles de cinema i ses-
sions familiars.

Els jurats van atorgar el Gran Premi 
del Festival al Llargmetratge de Ficció 
a Gravity Was Everywhere Back Then, 
de Brent Green (EUA, 2010); el Gran 
Premi del Festival al Llargmetratge 
de No-Ficció a La dernière année, de 
Peter Hoffmann (França/Alemanya, 
2010); i el Gran Premi del Festival al 
Curtmetratge ex aequo a Il capo, de 
Yuri Ancarani (Itàlia, 2010), i Wild 
Life, d’Amanda Forbis i Wendy Tilby 
(Canadà, 2011). El Premi del Públic 
va ser per Oblidant Nonot, de Pablo 
García Pérez de Lara (Espanya, 2011).

ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals en col·laBoracIó

Data:  22 i 23 d’octubre

Organització:  Arquitectura Reversible i CCCB

48H opEN HousE BarCELoNa

La iniciativa, que té com a objec-
tiu apropar el coneixement de 
l’arquitectura a la ciutadania en gene-
ral, forma part de la xarxa internacio-
nal Open House Worldwide, tot i que 
va néixer amb una vocació identitària 
i d’implantació territorial a la ciutat. 

Durant la segona edició d’aquest 
esdeveniment cultural, es van obrir 
les portes de més de 130 edificis de 
manera gratuïta per als habitants 
de Barcelona. El CCCB hi participà 
obrint als visitants les portes del 
Teatre CCCB, acabat d’inaugurar.
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Drap-arT’11
FesTIval InTernacIonal de recIclaTge arTÍsTIc de caTalunYa

Dates:    16, 17 i 18 de desembre

Organització:    Associació Drap-Art

Amb la col·laboració de:  CCCB

ZEppELIN 2011
sons en causa: cIuTaT en xarxa

Dates:    9 i 10 de desembre

Organització:    Orquestra del Caos

Amb la col·laboració de: CCCB i Anilla Cultural  
   Latinoamérica-Europa

Amb el suport de:  Generalitat de Catalunya-CoNCA  
  i Barcelona Cultura

L’edició del 2011 de Zeppelin va posar 
en xarxa de banda ampla el paisatge 
sonor de cinc ciutats connectades 
per l’Anilla Cultural Latinoamérica-
Europa: Santiago de Xile, São Paulo, 
Córdoba (Argentina), Medellín 
(Colòmbia) i Barcelona. Micròfons 
connectats a Internet formen 
l’embrió de la Xarxa de Laboratoris 
i Estacions d’Escolta Permanent del 
Paisatge Sonor, subministrant un 
material sonor que els participants de 
Zeppelin 2011 van processar en temps 
real des de cadascuna de les ciutats 
connectades. 

Hi van participar, entre d’altres, 
Roberto Paci Dalò, Apeiron Laptop 
Ensemble, Medín Peiron, Ariadna 

Alsina, Joan Bages Rubí, Olivier 
Rappoport, Marc Garcia Vitoria, 
Lluís Nacenta, Edu Comelles Allué, 
els quals van integrar la proposta 
d’artistes i teòrics de l’Orquestra 
del Caos per aquesta sessió. A més, 
al hall es va mostrar una exposició 
de Paisatges Sonors: l’Arxiu Sons en 
Causa, els City Works de Roberto Paci 
Dalò i la RedEsLab, amb els paisatges 
sonors en temps real des de Llatinoa-
mèrica.

La vuitena edició del Drap-Art va ser, 
un any més, l’aparador de les tendèn-
cies en l’art que utilitzen objets trouvés 
i materials de rebuig com a recurs. En 
aquesta edició del 2011, el Drap-Art va 
repartir les seves activitats entre dos 
espais singulars de la ciutat, el CCCB 
i el Foment de les Arts i del Disseny 
(FAD), i va programar dos concerts al 
Teatre CCCB, acabat d’estrenar. Igual 
que en l’anterior edició, el Drap-Art’11 
es va desenvolupar en vuit modalitats 
per acostar-nos al reciclatge creatiu: 
exposicions col·lectives d’obres d’art 
i objectes de disseny realitzats amb 
materials reciclables, intervencions 
a l’espai públic, l’espai de reflexió, 
el tradicional mercat d’art i disseny, 
tallers participatius, espectacles, 
audiovisuals i cinema del medi 
ambient.

ACTIVITATS CULTURALS FesTIvals en col·laBoracIó 
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MóN LLIBrE 2011

sóNarKIDs 

Dates:    9 i 10 d’abril

Organització:    Ajuntament de Barcelona-ICUB

Amb la col·laboració de:  CCCB, MACBA, Llibreria Laie i   
   Llibreria La Central

Patrocina:    Obra Social Caja Madrid

Data:  19 de juny

Organització:  Advanced Music

El festival de literatura per a nens i 
nenes de fins a dotze anys va cele-
brar el 2011 la sisena edició. Tot 
consolidant-se com una gran festa 
esperada que reuneix en un cap de 
setmana més de dotze mil partici-
pants, l’aposta anual de Món Llibre és 
la d’innovar en les activitats vincula-
des al llibre i a la literatura dirigides 
als infants. Amb aquesta finalitat, en 
l’edició del 2011 es van programar 
més d’un centenar de projectes, 
espectacles, xerrades i accions que 
van omplir el CCCB, el MACBA i la 
plaça de Joan Coromines apropant 
als més petits una nova manera de 
«llegir» el món.

Aquesta prèvia de Sant Jordi infantil 
també va reunir l’il·lustrador japonès 
Taro Gomi, el cantant Joan Garriga de 
la Troba Kung-Fú, la ballarina i perfor-
mer Sònia Gómez i el grup de teatre 
físic Los Corderos, que van mostrar la 
seva manera d’apropar-se als llibres.

Per tercer any consecutiu, l’endemà 
del festival per als adults va tornar la 
jornada Sónar per als petits de la casa. 
SónarKids és la proposta d’oci familiar 
per què nens i pares puguin gaudir 
junts de la música, l’art i la tecnologia 
d’una manera original i innovadora. 

En aquesta ocasió, les actuacions de 
DJ Amarelo, Barbara i els Morenos, 
Pioneer DJ Kids, Papa Topo, Brodas, 
Buraka Som Sistema i Gilles Peter-
son van dinamitzar el Sónar Village 
durant tota la jornada. El hall del 
CCCB va projectar curts d’animació 
de la mà de Jeugdfilmfestival, una 
programació cinematogràfica per a 
nens i joves arribada de Flandes en 
què l’animació, la música i una tria 
artística pròpia en són les protago-
nistes.

ACTIVITATS CULTURALS programacIó InFanTIl
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aNTI saNT VaLENTÍ

#rEDaDa a BarCELoNa

INFErNo
mÚsIca experImenTal ITalIana per a pel·lÍcula

Data:    14 de febrer

Organització:    Álex Brahim

Amb la col·laboració de: CCCB

Data:    2 de març

Organització:    ZZZINC

Amb la col·laboració de: CCCB

Data:  27 d’abril

Organització:  Orquestra del Caos

Amb la col·laboració de:  CCCB, Generalitat de Catalunya-CoNCA  
 i Ajuntament de Barcelona-ICUB

Amb el patrocini de:  Istituto Italiano di Cultura di Barcellona

Per celebrar de manera divertida, cabaretera i contracultu-
ral el Dia dels Enamorats, el CCCB va acollir un Anti Sant 
Valentí. Amb la participació de noms com els de Mistress 
Basia, Robert Juan-Cantavella, Eloy Fernández Porta (amb 
la performance €®O$ SESSION), Llucia Ramis i Jaime 

Rodríguez Z. & Gabriela Wiener, es va organitzar una 
lectura col·lectiva i espontània de poemes d’amor dolents 
i dues performances sobre l’altra cara de Cupido en un acte 
presentat per Diana Pornoterrorista.

Iniciades al Medialab-Prado de Madrid el desembre del 
2010, les trobades #redada van començar com una manera 
de debatre, conèixer i aprendre aspectes relacionats amb 
l’actualitat d’Internet i els drets digitals. En la primera 
#redada a Barcelona, que va acollir el CCCB a l’aula 1, els 
assistents van aprofundir en diferents models de negoci 
que es fan servir a la xarxa com a plataforma natural i els 
usos de les llicències lliures en el nostre context. 

Hi van participar Ignasi Labastida (Creative Commons 
Espanya), Jaume Ripoll (Filmin), Simona Levi (Free Cul-
ture Forum), Daniel Granados (Producciones Doradas) i el 
director de cinema Cesc Gay.

El CCCB va acollir la projecció d’Inferno, el primer llarg-
metratge mut italià que el 1911 van signar Francesco 
Bertolini, Giuseppe de Liguoro i Adolfo Padovan, i que és 
una descripció fílmica de l’Infern de la Divina Comèdia de 
Dante Alighieri. L’Edison Studio de Roma, que treballa en 

la producció d’obres musicals electroacústiques, en va fer 
una producció d’acompanyament que Mauro Cardi, Luigi 
Ceccarelli, Fabio Cifariello Ciardi i Alessandro Cipriani 
van interpretar al CCCB.

ACTIVITATS CULTURALS alTres proposTes



DIÀspora sENsE FroNTErEs 2011
Jornades de sensIBIlITzacIó

opENWaLLs CoNFErENCE (oWC)

Data:   15, 16, 22 i 23 d’octubre

Organització:   Associació IMAGO Barcelona

Data:    21 i 22 d’octubre

Organització:    Difusor.org

Amb la col·laboració de: CCCB

Amb escenaris de participació en diversos espais de la 
ciutat, l’OpenWalls Conference (OWC) va esdevenir una tro-
bada internacional per a abordar la gestió d’intervencions 
urbanes autònomes a l’espai públic. L’objectiu d’aquesta 
activitat, organitzada pel col·lectiu Difusor, va ser donar 
a conèixer experiències d’èxit en la gestió de projectes 
d’aquest caràcter, per tal d’elaborar un document marc 
que pogués oferir pautes d’actuació futura a entitats i 
administracions interessades.

Dins d’una programació de tres dies dedicada a presenta-
cions, diàlegs i intervencions murals, el CCCB va acollir 
durant dues jornades les quatre conferències principals de 
la trobada. Les xerrades «Projectes de Barcelona», «Ciutats 
i contexts diferents», «Espai públic i muralisme» i «Projec-
tes destacats i conclusions», en què van participar ponents 
tant nacionals com internacionals, van servir de camp 
obert per a exposar les diferents experiències de treball.

ACTIVITATS CULTURALS alTres proposTes

Diàspora sense fronteres és un projecte desenvolupat per 
l’associació colombiano-catalana IMAGO Barcelona, que 
treballa des de Colòmbia i la capital catalana en la rea-
lització de projectes dins dels eixos de la convivència, el 
desenvolupament i la cultura. En aquesta 8a Diàspora sense 

fronteres, amb Brasil com a país convidat, IMAGO va con-
tinuar el seu treball de sensibilització a través de les arts 
visuals i les noves tecnologies, en relació amb la solidari-
tat, els moviments socials i la pau.

sILVEr WEDDINg To THE roCKs
ecocasamenT, perFormance, TroBada d’arTIsTes

Data:  29 de juny

Organització:  Hangar

Producció:  Hangar i CCCB

Amb la coproducció de:  LABoral Centro de Arte i Antic Teatre

Amb la col·laboració de: CCCB

Des del 2005, les artistes i sex performers Annie Sprinkle 
i Elisabeth Stephens han treballat en el Love Art Lab, un 
projecte amb què volen explorar i celebrar l’amor a través 
d’uns casaments-performance experimentals. En les seves 
ecoperformances sexecològiques, dutes a terme en moltes 
ciutats del món, col·laboren amb diverses comunitats 
d’artistes nacionals i internacionals interessats en la sexua-
litat, l’ecologia i el feminisme.

Sprinkle i Stephens van aterrar a Barcelona per celebrar el 
seu 13è Ecocasament, per al qual van triar el color plata i les 

roques, elements que les relacionaven directament amb 
la Terra. Tot un esdeveniment postporno que va tenir lloc 
al Pati de les Dones amb la col·laboració dels artistes Eco-
monja Zorra Suprema + Marikarmen Free Obispa, Diego 
& Juanvi, Las Criadas, Helio Gábalo, Diana Pornoterrorista 
+ Spina Transnoise, Graham Bell Tornado + Glamereuse, 
Vulcano + Sofía, Peter Pfeiffer, Miss Perkances, jjjemp 
(Jonathan Kemp) i Quimera Rosa.
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sEr IMMIgraNT a CaTaLuNya

CrIsI
deBaT de Barcelona

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ nou HumanIsme

Data:  13 de gener 

Direcció:  Pep Subirós (escriptor i filòsof)

Organització:  Edicions 62 i CCCB

Dates:  17 de gener-21 de març 

Organització:  Fundació Collserola i CCCB

Amb el patrocini de:  Endesa 

Presentació del llibre Ser immigrant a 
Catalunya (Edicions 62, 2010), resul-
tat d’un treball de recerca i documen-
tació encarregat pel CCCB sobre el 
capital social i cultural de la immi-
gració procedent de països empo-
brits, així com dels mecanismes i les 
formes principals d’integració o exclu-
sió. Fruit d’aquesta recerca, dirigida 
per Pep Subirós, amb la col·laboració 
de Pau Carratalà, Miquel Fernández 
i Papa Sow, l’obra recull el testimoni 
de vint-i-dos protagonistes i posa de 
manifest els prejudicis amb què els 
immigrats són rebuts i percebuts, la 
precarietat de la seva situació legal i la 
manca de reconeixement de les seves 

capacitats, així com les escasses possi-
bilitats que tenen per fer sentir la seva 
veu en aquells assumptes que afecten 
tota la societat. D’aquesta manera, es 
malbarata un capital humà, social i 
cultural de primera magnitud, alhora 
que es corre el risc de crear una frac-
tura permanent entre nosaltres i ells.

L’acte comptà amb la participació de 
sis dels protagonistes: Amadou Bokar 
Sam, Ernesto Carrión, Lamin Cham, 
Huma Jamshed, Mostafà S’haimi, 
Brahim Yabeed, així com de Pau 
Carratalà, Miquel Fernández i Pep 
Subirós. 

El sotrac de la crisi econòmica ens ha 
despertat bruscament del somni de 
benestar en què estàvem immersos. 
Sense quasi transició, hem passat de 
viure aliens a les preocupacions sobre 
el futur a desfilar desesperançats 
cap a un avenir incert, sobre el qual 
no deixen de pronunciar-se obscurs 
pronòstics. I malgrat que l’economia 
és la punta de llança d’aquesta crisi, la 
sensació d’esgotament, de fi d’època, 
afecta de la mateixa manera altres 
facetes del present: el joc polític i el 
judici estètic, els fonaments ètics de 
la vida en comú, els racons de la inti-
mitat, la nostra relació amb el planeta 
o la capacitat d’imaginar mons pos-
sibles. Però, les crisis no són també 
moments de gran agitació i creati-
vitat? No obren sempre un lapse de 
llibertat abans que cristal·litzi un nou 
ordre? Es tornen a plantejar les grans 
preguntes: amb quines eines farem 
front al repte de donar-hi resposta?

Aquest debat s’emmarca en la línia de 
reflexió permanent sobre la condició 

humana en el món d’avui iniciat l’any 
2005 amb el cicle «Passions» (2005) 
i continuat amb els debats «Vida» 
(2006), «Sentit» (2007), «La condi-
ció humana» (2008), «Impureses» 
(2009) i «Pensar el futur» (2010).

El cicle es va inaugurar amb una 
conferència de l’escriptora Soledad 
Puértolas (Crisis i Faules) i va pros-
seguir amb les ponències de Saskia 
Sassen (Territori, autoritat i drets), 
Gosta Esping-Andersen (La igualtat 
de gènere), François Jullien (La bellesa), 
Avishai Margalit (El compromís), 
Eva Illouz (L’amor, la raó, la ironia), 
Jorge Wagensberg (Si no fos per les 
crisis, encara seríem bacteris), Antón 
Costas (L’economia) i Étienne Balibar 
(Europa, crisi final?).

Publicació relacionada 
Núm. 51 de la col·lecció Breus (vegeu 
l’apartat Fons CCCB. Publicacions).
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MarroC: EN TrÀNsIT
cIcle Orígens

JusTÍCIa, DEMoCrÀCIa I EsTaT DE DrET
dIàlegs en l’escenarI de la gloBalITzacIó

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ nou HumanIsme

Dates:  11 i 12 d’abril

Direcció:  Pep Subirós (escriptor i filòsof)

Organització:    CCCB 

Amb la col·laboració de:  Casa Árabe

Dates:   26 d’abril, 3, 10, 17 i 24 de maig

Direcció:  José Manuel Bandrés (magistrat del Tribunal Suprem)  
 i Pere Fabra (professor de filosofia del Dret i vicerector de  
 la Universitat Oberta de Catalunya)

Organització:    Consejo General del Poder Judicial,  
   Centre d’Estudis Jurídics i Formació  
   Especialitzada del Departament de  
   Justícia de la Generalitat de   
   Catalunya i CCCB 

Amb la col·laboració de:  Grup de Filosofia del Dret (UPF i UdG) i  
   Logos (UB i UdG)

Contràriament a aquells estereotips 
que ens parlen d’una societat estan-
cada en el passat, les jornades sobre 
el Marroc dins del cicle Orígens volen 
posar de relleu el solapament de 
realitats i dinàmiques ben diverses: 
des dels moviments d’oposició demo-
cràtica sota Hassan II fins als pro-
cessos de transformació actualment 
en curs en tots els àmbits socials, 
passant per l’existència de cultures i 
tradicions clarament diferenciades. 
Aquest cicle vol donar a conèixer els 

referents culturals més destacats dels 
països d’origen de la població immi-
grant que actualment viu a Catalunya.

En el marc del debat es van projectar 
les pel·lícules Mout Tania, d’Ivan 
Boccara (1999), i Casanegra, de Nour-
Eddine Lakhmari (2008).

Amb la participació de M’hammed 
Abdelouahed Allaoui, Abdel Aziz El 
Mountassir, Driss Bouissef Rekab, 
Salwa El Gharbi i Pep Subirós.

La globalització econòmica i cultural, 
la revolució de les tecnologies de la 
informació, la redistribució de la 
sobirania dels estats cap a organis-
mes supranacionals, el sorgiment 
de crisis –econòmiques, sanitàries, 
ecològiques, humanitàries– d’abast 
mundial, l’aparició de tècniques 
privades de regulació de conflictes, 
l’emergència de nous tipus de drets: 
tots aquests són fenòmens que plan-
tegen interrogants sobre la vigència 
dels conceptes de Justícia, democràcia 
o estat de dret tal com els hem entès 
des de la Il·lustració. La consciència 
contemporània sobre la universalitat 
dels drets humans porta cap a un 
concepte cada cop més exigent de 
«justícia global» que fa esclatar els 
límits de les justícies locals nacio-
nals. D’altra banda, la necessitat de 
trobar solucions ràpides als conflictes 

està generant la ràpida extensió de 
fórmules privades de resolució de 
controvèrsies.

Amb aquest cicle, el CCCB, junta-
ment amb el Consejo General del 
Poder Judicial i el Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada del 
Departament de Justícia, van volgut 
contribuir a una millor comprensió 
de l’abast i significació d’aquests 
canvis per a la cultura democràtica i 
jurídica, de la mà de reconeguts espe-
cialistes de nivell internacional.

Amb la participació de Félix Azón, 
Roser Bach, José Manuel Bandrés, 
Ramón Camp i Batalla, Pere Fabra, 
Pilar Fernández i Bozal, Víctor 
Ferreres, Antoine Garapon, Ernesto 
Garzón Valdés, Thomas Pogge, Alan 
Rau i Peer Zumbansen.
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ELs LLENguaTgEs ITINEraNTs  
DE La FoTograFIa

IMagINarI DEMoCrÀTIC I gLoBaLITZaCIó
xxIII TroBada de l’acadÈmIa de la llaTInITaT

Dates:  23 i 24 de maig

Direcció:  Antonio Monegal (Universitat Pompeu Fabra), Eduardo  
 Cadava i Gabriela Nouzeilles (Princeton University).

Organització:  Universitat Pompeu Fabra, Princeton University i CCCB

Dates:     26, 27 i 28 de maig

Organització:    Acadèmia de la Llatinitat i CCCB 

Amb la col·laboració de:  Eurostars Hotels

Quin és el paper de la fotografia en la 
construcció de la memòria col·lectiva 
i l’arxiu? La fotografia és avui en el 
centre del debat sobre el paper de la 
representació, l’autoria i la recepció 
en la cultura i l’art contemporanis. 
En un moment en què està experi-
mentant grans canvis per l’impacte 
de les noves tecnologies, la fotografia 
circula de manera creixent entre les 
més diverses disciplines del món de 
les humanitats, les arts i les cièn-
cies socials. Especialistes clau en la 
matèria debatran aquesta itinerància 
múltiple (internacional, tecnològica i 
disciplinària) de la fotografia en una 
trobada que s’emmarca dins el pro-
jecte de recerca «Els llenguatges itine-

rants de la fotografia: imatges, mèdia 
i arxius en un context internacional», 
impulsat per la Universitat Pompeu 
Fabra (Grup de Recerca en Literatura 
Comparada de l’Institut Universitari 
de Cultura) i la Princeton University 
(Global Collaborative Research Fund).

Amb la participació de Rafael Argu-
llol, Ariella Azoulay, Miquel Berga, 
Eduardo Cadava, Natasha Christia, 
Manel Esclusa, Joan Fontcuberta, 
Hal Foster, María de los Santos 
García, Carles Guerra, Alfredo Jaar, 
Thomas Keenan, Jo Labanyi, Angel G. 
Loureiro, Ricard Martínez, Jorge Luis 
Marzo, Antonio Monegal, Gabriela 
Nouzeilles, Jorge Ribalta, Joel Smith i 
Francesc Torres.

Prenent com a punt de partida les 
revolucions democràtiques que 
sacsegen en aquests temps els països 
àrabs, l’Acadèmia de la Llatinitat va 
proposar aquesta reflexió sobre els 
grans reptes que afronten la demo-
cràcia i el pluralisme en un món cada 
vegada més globalitzat. La temptació 
del populisme, les noves articula-
cions de les identitats culturals, el 
ressorgiment dels fonamentalismes 
o la crisi de la representació política 
són algunes de les qüestions que van 
discutir intel·lectuals d’arreu del món 
reunits al CCCB.

L’Acadèmia de la Llatinitat és una 
organització internacional que pretén 
reforçar la solidaritat i promoure 
l’intercanvi cultural i científic entre 
els països i els pobles de cultura lla-
tina. Com a part d’aquest programa, 
l’Acadèmia organitza dos cops l’any 

un gran debat que reuneix alguns 
dels intel·lectuals més destacats del 
panorama internacional. Aquesta 
vegada, el CCCB va col·laborar amb 
l’Acadèmia de la Llatinitat per orga-
nitzar aquesta trobada a la ciutat de 
Barcelona.

Amb la participació d’Abdulrahman 
Al Salmi, Hélé Béji, Jean Michel 
Blanquer, Dominic Boyer, Cristovam 
Buarque, Susan Buck-Morss, Gerardo 
Caetano, Juan Cole, Nilüfer Göle, 
Daniel Innerarity, Renato Janine 
Ribeiro, Renato Lessa, Luis Martínez, 
Federico Mayor Zaragoza, Cândido 
Mendes, Josep Ramoneda, Enrique 
Rodríguez Larreta, Xavier Rubert 
de Ventós, Jorge Sampaio, Javier 
Sanjinés, Mario Soares, Mario Lúcio 
Sousa, Dirk J. Vandewalle, Gianni 
Vattimo, Michel Wieviorka i François 
l’Yvonnet.

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ nou HumanIsme
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MÈXIC aVuI: VIoLÈNCIa I soCIETaT CIVIL
presenTacIó del porTal weB nuesTra aparenTe rendIcIón

La CoNTrarEForMa CuLTuraL

Data: 31 de maig

Organització:  Portal web Nuestra Aparente Rendición i CCCB

Dates:  1 i 2 de juny

Direcció:  Bashkim Shehu (escriptor i assessor del CCCB per a  
 l’Europa de l’Est) i Ivan Krastev (director del Centre for  
 Liberal Strategies in Sofia)

Organització:    CCCB

Amb la col·laboració de:  Krytika Polityczna i Centre for Liberal  
   Strategies

A l’agost del 2010 van aparèixer a 
Tamaulipas (Mèxic) els cossos de 
setanta-dos migrants que havien estat 
segrestats i assassinats pel narcotràfic. 
Una de les múltiples reaccions davant 
d’aquesta tragèdia va ser la creació del 
bloc Nuestra Aparente Rendición, con-
cebut com un espai sobre la situació 
de violència creixent a Mèxic i una 
crida a la ciutadania per fer visible el 
seu dolor i la seva indignació. Una 
aposta per la pau. Pocs mesos des-
prés, el bloc ha esdevingut un punt de 
referència de la societat civil mexi-
cana i acull les opinions, experiències 
i reflexions de milers de persones 
afectades per la guerra. A més, també 
s’està convertint en una referència 

internacional i els responsables 
de Nuestra Aparente Rendición han 
estat convocats a parlar amb Hillary 
Clinton, Amnistia Internacional o la 
UNESCO, per posar tres exemples.

En aquesta conferència es van llegir 
testimonis i es va parlar de la situació 
actual a Mèxic, tan desvirtuada des 
dels mitjans, i de l’experiència de 
Nuestra Aparente Rendición a l’hora de 
crear un espai de retrobament de la 
societat mexicana.

Amb la participació de Lolita Bosch, 
Edson Lechuga, Jordi Soler i Alejan-
dro Vélez Salas.

La llibertat sexual, el rebuig de 
l’autoritat, l’emergència del femi-
nisme i, en general, els canvis d’estil 
de vida dels anys seixanta són alguns 
dels fenòmens culturals que van 
marcar profundament les societats 
occidentals. Avui, l’auge neoconser-
vador que viuen Europa i els Estats 
Units en l’àmbit de la política i 
l’economia, i que es tradueix en un 
discurs racista i xenòfob, planteja 
l’interrogant de si ens trobem davant 
d’un procés de contrareforma cultu-
ral. És només política la crisi que viu 
l’esquerra?. 

Amb la participació de Javier de 
Lucas, Marina Garcés, Michael Kazin, 
Ivan Krastev, Mark Lilla, Josep Maria 
Martí Font, José María Ridao, Donald 
Sassoon i Slawomir Sierakowski.

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ nou HumanIsme
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NICCoLÒ aMMaNITI
Que COMenCI la festa

gEorgEs CorM
les revolucIons àraBs: canvIs a la geopolÍTIca  
de la medITerrànIa

Data: 8 de juny

Organització: Anagrama, Angle Editorial i CCCB 

Data:    21 de juny

Organització:    CCCB 

Amb la col·laboració de:  Ediciones Península

Presentació del llibre Que empiece la 
fiesta (Anagrama, 2011) / Que comenci 
la festa (Angle Editorial, 2011), amb 
la intervenció de l’autor, Niccolò 
Ammaniti, i de Pau Vidal, escriptor 
i traductor d’autors italians com 
Andrea Camilleri, Antonio Tabucchi i 
Erri de Luca.

Niccolò Ammaniti (Roma, 1966) és la 
gran figura literària italiana de la seva 
generació. Ha estat lloat per la crítica 
i guardonat amb els premis més pres-
tigiosos, com l’Strega i el Viarregio, a 
més de ser traduït a quaranta-quatre 

llengües. Amb Que comenci la festa, 
Ammaniti plasma amb humor els 
vicis i les poques virtuts de la societat 
actual a través de la història d’un ric 
constructor de Roma que decideix 
organitzar la festa més gran dels 
darrers temps. Al final, no queden 
més que les restes d’una cultura fàtua 
i cansada que no és capaç de veure la 
seva pròpia ruïna.

Les situacions revolucionàries i 
contrarevolucionàries en el món àrab 
obren un període de canvis clau en els 
equilibris geopolítics de la Mediterrà-
nia i el Pròxim Orient. És massa aviat 
per preveure el sentit i l’amplitud 
d’aquests canvis o bé és possible 
esbossar els escenaris de futur? Els 
canvis s’aturaran a Tunísia i Egipte 
o s’estendran a altres països? En 
aquesta conferència, Georges Corm 
reflexionà sobre l’abast dels canvis 
polítics i socioeconòmics en els països 
àrabs al llarg dels propers anys i la 
seva influència en la situació geopo-
lítica de la regió, especialment en les 
relacions entre les dues ribes de la 
Mediterrània i en el paper d’Israel, els 
Estats Units i l’Iran.

Georges Corm és economista especia-
litzat en el Pròxim Orient i la Medi-
terrània. Doctor per la Universitat de 
París, ha estat professor en diverses 
universitats europees i ha exercit 
de consultor econòmic del Banc 
Mundial, de la Unió Europea i de 
diversos organismes de les Nacions 
Unides. Va ser ministre de Finances 
del Líban entre el 1998 i el 2000. 
A l’actualitat, a més de la seva tasca 
com a consultor, és professor a les 
universitats libaneses de Saint Joseph 
i de Balamand. Alguns dels seus 
darrers llibres són Le nouveau gouver-
nement du monde: idéologies, structures, 
contre-pouvoirs (La Découverte, 2010) i 
Europa y el mito de Occidente (Penín-
sula, 2010).

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ nou HumanIsme
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La TraNsForMaCIó DE La INTIMITaT

Dates:  27 i 30 de juny, i 13 de juliol

Direcció:  Gisela Llobet i Enric Puig (doctors en filosofia)

Organització:  CCCB

rüDIgEr saFraNsKI
soBre el Temps

Data:    15 de setembre

Organització:   CCCB 

Amb la col·laboració de:  Tusquets Editores i Goethe Institut

La reflexió al voltant del temps és una 
preocupació recurrent en la literatura, 
la filosofia i la religió. Aquest vell 
enigma, però, ha esdevingut un pro-
blema nou, perquè en el món modern 
l’experiència del temps canvia cada 
dia de manera essencial. Creiem que 
podem dominar el temps –el passat 
es guarda, el present es fixa, el futur 
s’administra– i les tecnologies de la 
comunicació prometen una simulta-
neïtat global que sembla fer realitat 
els antics somnis de la humanitat. 
Però, a quin preu? L’evolució acce-
lerada menysprea l’experiència de la 
vida, provoca nous conflictes socials 
i origina en les persones la por de 
deixar d’estar connectat. Quanta 
acceleració pot suportar l’ésser humà? 
Com es pot aconseguir una relació 
més raonable amb el temps? 

Rüdiger Safranski és filòsof, assa-
gista i autor de nombroses biografies 
de grans personatges de la cultura 
alemanya com Heidegger, Nietzsche, 
Schopenhauer, Goethe i Schiller. 
Pertany a l’Acadèmia Alemanya de 
Llengua i Poesia, i els seus llibres 
li han valgut nombrosos premis. 
Alguns dels seus assajos publicats 
són El mal (Tusquets, 2000), ¿Cuánta 
globalización podemos soportar? (Tus-
quets, 2004) i ¿Cuánta verdad necesita 
el hombre? (Lengua de Trapo, 2004).

Fou presentat per Rosa Sala Rose, 
assagista i traductora literària.

Actualment gaudim de més llibertat 
individual que mai, però, alhora, la 
nostra intimitat és molt més per-
meable a la influència del poder i 
del mercat. El que abans es vivia 
en l’estricta soledat d’àmbit privat, 
ara forma part del debat públic o 
s’exhibeix a través de les xarxes 
socials, els reality shows, els llibres bio-
gràfics o la pornografia política. Fins a 
quin punt les nostres necessitats més 
íntimes s’han convertit en una nova 
forma de mercaderia?

Amb la participació de Victor Gómez 
Pin, Jose Luis Pardo i Paula Sibila.

ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ nou HumanIsme
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ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ nou HumanIsme

La CuLTura I La VIDa
dIàlegs soBre l’ImpacTe de la BIoTecnologIa

pETEr sTaMM
sIete añOs

Dates:    17 i 24 d’octubre i 7 de novembre

Direcció i organització:  Centre Internacional per al Debat   
   Científic (BIOCAT) i CCCB 

Una iniciativa impulsada per:  Obra social ”La Caixa”

Data:  3 de novembre

Organització:  Acantilado i CCCB 

Ja fa temps que els progressos en 
l’àmbit de les ciències de la vida estan 
determinant enormes canvis socials i 
hi ha una certa coincidència en què la 
propera revolució tecnològica vindrà 
de la biologia. Amb els avenços cientí-
fics, l’esperança de vida dels humans 
no para de créixer i apareixen així 
noves potencialitats i, també, nous 
problemes. La biotecnologia ha posat 
a les nostres mans responsabilitats 
que fins ara havíem deixat en mans 
dels déus i que ens situen davant de 
qüestions morals, polítiques i econò-
miques cabdals.

El Centre Internacional per al Debat 
Científic i el CCCB van proposar 
aquest cicle de conferències amb la 
intenció de contribuir a un debat 
ampli sobre el nou paradigma biolò-
gic.

Amb la participació de Miguel Beato 
del Rosal, Jaume Bertranpetit, María 
Blasco, Inez de Beaufort, Jordi Camí, 
Daniel Gamper, John Gray, Pere Puig-
domènech i Àngel Puyol.

Presentació del llibre Siete años 
(Acantilado, 2011), amb la intervenció 
de l’autor, Peter Stamm, i presentació 
de Jordi Soler, escriptor de Veracruz, 
Mèxic, resident a Barcelona.

Peter Stamm (Weinfelden, Suïssa, 
1963), s’ha erigit en una de les veus 
més singulars de les lletres europees 
dels darrers anys i la seva prosa ha 
estat comparada amb la d’autors com 
Txèkov, Camus o Hemingway. Les 
seves novel·les Agnes (1988), Paisaje 
aproximado (2003), Tal día como hoy 
(2007) i els llibres de relats Lluvia 
de hielo (1999), En jardines ajenos 
(2006) i Los voladores (2010) han 
rebut una càlida acollida per part de 
la crítica internacional i han estat 

traduïts a trenta-sis llengües. Siete 
años és el retrat de la vida en comú 
de l’Alex i la Sonja –una jove parella 
d’arquitectes que funden el seu propi 
estudi després de la universitat–, que 
es veuen incapaços de suportar les 
diferències que hi ha entre ells, i es 
debaten entre el desig i el rebuig, la 
cordialitat i l’estranyesa, l’ansietat i 
l’alliberament.
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rELIgIó I EsFEra pÚBLICa

Data:  23 de novembre 

Organització:  Grup de Recerca en Teoria Política (UPF) i CCCB

Els darrers anys han proliferat en 
diferents països europeus els debats 
sobre la presència de símbols religio-
sos a l’espai públic. Segons els princi-
pis del secularisme, que tant van con-
tribuir en la construcció de l’esfera 
pública europea, la religió hauria de 
pertànyer a l’àmbit de la vida privada. 
Tanmateix, des de la presència del 
cristianisme en múltiples esferes 
de la vida pública europea, com des 
de l’arribada de noves poblacions 
de migrants que practiquen altres 
religions cada vegada més visibles, 
és evident que aquests principis no 
s’ajusten a la realitat. Quin és, doncs, 
el límit entre la llibertat de conscièn-

cia i de culte, i la garantia d’un estat 
basat en els principis laics? Com 
replantejar la presència de la religió a 
l’espai públic? 

Aquest debat fou estat organitzat amb 
el Grup de Recerca en Teoria Polí-
tica de la Universitat Pompeu Fabra 
amb l’objectiu d’impulsar un reflexió 
plural sobre una de les qüestions més 
actuals de la societat europea. 

Amb la participació de Cecile 
Laborde, Cristina Lafont, Ferran 
Requejo i András Sajó.

LLuÍs DuCH
la BanalITzacIó de la paraula

Data:   19 de desembre 

Organització:   CCCB

Amb la col·laboració de:  Fragmenta Editorial i Institució de les  
   Lletres Catalanes (Generalitat de   
   Catalunya)

S’ha parlat molt sobre la crisi global 
que experimenten les societats 
occidentals. Sovint, però, tendeixen 
a considerar-se’n només les conse-
qüències econòmiques quan de fet la 
crisi afecta totes les facetes del pre-
sent. L’antropòleg Lluís Duch, que ha 
dedicat gran part de la seva trajectòria 
a reflexionar sobre la paraula, defensa 
que avui també s’ha afeblit la nostra 
facultat d’emparaular la realitat. Al 
seu parer, aquesta època crítica té el 
seu correlat en una banalització de 
la paraula que compromet totes les 
vessants de la nostra vida pública, 
privada i íntima. 

Aquesta conferència fou organitzada 
pel CCCB amb la col·laboració de 
Fragmenta Editorial amb motiu de 
la presentació del llibre Emparaular 
el món. El pensament antropològic de 
Lluís Duch (Fragmenta, 2011).

Lluís Duch (Barcelona, 1936) és 
antropòleg, teòleg i monjo de 
l’Abadia de Montserrat. L’any 2011 
ha estat guardonat amb la Creu de 
Sant Jordi. Entre les seves obres més 
recents destaquen Religió i comunica-
ció (Fragmenta, 2010) i L’ambigüitat 
de la puresa (CCCB, 2009). 
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DEsaparEguTs

11-s
el món deu anYs després

Dates:  8 de febrer, 9 i 30 de març

Direcció:  CCCB, amb Gervasio Sánchez i Sandra Balsells   
 (fotoperiodistes, comissaris de l’exposició Desapareguts)

Organització:   CCCB 

Amb la col·laboració de:  La Casa Encendida

Dates:   19 i 27 de setembre, 26 d’octubre  
  i 2 de novembre

Organització:   CCCB

Amb la col·laboració de:  Consolat General dels Estats Units  
   (Barcelona), L’Avenç i Anella Cultural

La desaparició forçosa és el crim que 
consisteix en la detenció il·legal, la 
tortura i, sovint, l’assassinat de per-
sones per part de l’Estat o agents que 
actuen en nom seu amb l’objectiu de 
terroritzar un determinat col·lectiu 
social i transmetre un missatge 
d’impunitat a la població civil. Tipi-
ficat com a crim contra la humanitat 
per la Cort Penal Internacional i les 
Nacions Unides, l’extensió d’aquest 
delicte les darreres dècades obre la 
reflexió sobre la forma en què els 
estats actuals aborden els seus con-
flictes interns. El silenci i la negació 
de l’agressió, propis d’aquest delicte, 
esdevenen estratègies de guerres 
submergides on s’instaura la pre-

missa: si no hi ha víctima, no hi ha 
crim. I a la vegada, obren ferides que 
no cicatritzen entre una població que 
no pot accedir a la veritat ni plorar els 
seus morts.

En el marc de l’exposició Desapare-
guts, aquest debat va voler proposar 
una reflexió sobre un fenomen que, 
malgrat la seva persecució per part 
d’institucions internacionals, conti-
nua essent terriblement actual.

Amb la participació de Sandra Bal-
sells, Viviana Díaz, Paco Etxeberría, 
Luis Fondebrider, Andreas Huyssen, 
Antonio Monegal, Susana Navarro, 
Gervasio Sánchez i Emilio Silva.

Els atemptats de l’11-S van marcar 
de manera tràgica l’inici del segle xxi. 
Tanmateix, passats deu anys d’aquest 
moment històric, encara és difícil 
valorar-ne les conseqüències: les 
recents revoltes populars als països 
àrabs es desmarquen de la visió 
fonamentalista que s’havia estès 
sobre el Pròxim Orient després dels 
atemptats i obren un nou període 
polític i social en aquesta regió. A la 
vegada, els Estats Units travessen una 
crisi econòmica sense precedents que 
posa en evidència la precarietat de 
milions de persones i deixa en segon 
lloc l’estratègia bèl·lica posterior a 
l’11-S. Quina és, doncs, l’herència dels 
atemptats? Quina perspectiva ens 
donen aquests deu anys per entendre 
com l’11S ha canviat el món? 

Aquest cicle de conferències tingué 
lloc en el marc de l’exposició Memòria 
fragmentada. 11-S NY Artefactes 
a l’Hangar 17, en la qual l’artista 
Francesc Torres va mostrar el seu 
treball fotogràfic fet a l’hangar on 
s’emmagatzemen les restes de les 
Torres Bessones. Els debats van 
formar part també de l’Anella Cul-
tural, el projecte que interconnecta 
en banda ampla diferents centres 
culturals de Catalunya.

Amb la participació de Rafael Argu-
llol, Montse Armengou, Clifford 
Chanin, Barbara Ehrenreich, Fèlix 
Fanés, Pankaj Mishra, Mary Ann 
Newman i Francesc Torres.
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MEDELLÍN-BarCELoNa
dos models urBanÍsTIcs en dIàleg

Dates:          30 de maig 

Organització:          Fundació Kreanta i Càtedra Medellín-Barcelona

Amb la col·laboració de:    CCCB

Amb el suport de:  Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación- 
  AECID, Ajuntament de Barcelona i Diputació de  
  Barcelona.

En els darrers anys, Medellín ha 
passat de ser el símbol del narcotràfic 
i la violència, a ser una de les ciutat de 
referència a l’hora de parlar transfor-
mació social i urbana. L’arquitectura i 
l’urbanisme tenen un paper destacat 
en aquests grans canvis. Què hi ha 
darrere del que s’anomena «el model 
Medellín»? Què poden aprendre 
mútuament Barcelona i Medellín dels 
seus models d’urbanisme? 

Aquest debat s’organitzà amb motiu 
de la visita a Barcelona de la delega-
ció de Medellín dins del programa 
d’Urbanisme de la Càtedra Medellín-
Barcelona, promoguda per la Funda-
ció Kreanta.

Amb la participació de Roser Bertran, 
Jordi Borja, Judit Carrera, Alejandro 
Echeverri, Beth Galí, Fèlix Manito, 
Jorge Melguizo, Josep Parcerisa i 
Manel Vila.

DE quI és La CIuTaT? EsTraTÈgIEs 
DE parTICIpaCIó I apropIaCIó
Taller I semInarI soBre el premI europeu de l’espaI 
pÚBlIc urBà

Dates:   8, 9, 10 i 14 de juny 

Direcció:   Kathrin Golda Pongratz  
  (Màster Metròpolis)

Amb la col·laboració de:  David Bravo 

Organització:    Universitat Politècnica de Catalunya 
   i CCCB

En el marc del Màster Metròpolis i del 
Programa de Graduat en Arquitectura 
i Cultura Urbana 2011 va tenir lloc 
el Taller de l’Espai Públic «De qui és 
la ciutat? Estratègies de participació 
i apropiació», dirigit per Kathrin 
Golda Pongratz i amb la participació 
de David Bravo, secretari del Premi 
Europeu de l’Espai Públic Urbà 2010.

L’objectiu del taller va ser estudiar el 
context global dels processos revo-
lucionaris ad hoc que es desenvolu-
pen a l’espai públic i se n’apropien. 
Partint dels discursos teòrics relle-

vants es van analitzar casos d’estudi 
seleccionats de l’Arxiu del Premi 
Europeu de l’Espai Públic Urbà per 
debatre conceptes de participació, 
drets humans, formes de micropo-
lítica i estratègies d’apropiació dels 
espais públics.

Amb la participació d’Ivan Blasi, 
David Bravo, Kathrin Golda Pongratz, 
José Luis Oyón, Gala Pin i Daniele 
Porreta.
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DaNIEL BErMÚDEZ
4º lat. n. 2.600 MsnM

JuLIE WarK
manIFIesTo de derecHos Humanos

BuILDINg DIgITaL CoMMoNs
Fòrum per la consTruccIó de Béns comuns dIgITals  
I comunITaTs de cooperacIó

Data:    29 de juny

Organització:    Lunwerg Editores 

Amb la col·laboració de:  CCCB

Data:    19 d’octubre

Organització:    Ediciones Barataria 

Amb la col·laboració de:  CCCB 

Dates:   29 i 30 d’octubre

Organització:  Amical Viquipèdia i Institut de Govern i Polítiques   
 Públiques (IGOP-UAB)

Patrocini:    Fundació Wikimedia 

Amb la col·laboració de:  Fundació puntCAT, Escola   
   d’Administració Pública de Catalunya,  
   Consell de l’Audiovisual de Catalunya  
   i CCCB 

Presentació del llibre 4º Lat N. 2.600 msnm. Daniel Bermú-
dez. Arquitectura, que recull l’obra de l’arquitecte colom-
bià, que ha estat prologat pels arquitectes Josep Maria 
Montaner i Ignacio Paricio. Daniel Bermúdez és un dels 
arquitectes contemporanis més notables i originals del 
continent americà. Professor i investigador a la Universi-
dad de los Andes, Bermúdez ha desenvolupat la major part 

de la seva obra a Bogotà, situada a 4 graus de latitud N i a 
2.600 metres sobre el nivell del mar, la posició geogràfica 
que dóna títol al llibre. Aquesta publicació resumeix l’ofici 
de Bermúdez i la seva arquitectura, dominada per la llum, 
l’espai, l’aigua i la gravetat.

Amb la participació de Daniel Bermúdez, Juan Herreros i 
Josep Maria Montaner.

Presentació del llibre Manifiesto de los derechos humanos, amb 
la presència de l’autora, Julie Wark, i la participació de Judit 
Carrera, Carmen Claudín, Carola Moreno i Daniel Raventós.

Els drets humans no són avui universals, però el sis-
tema de mercat sí que ho és. Aquest és un teixit global 
d’independències econòmiques més enllà del control humà; 
un ens fantasmagòric, suposadament imparcial, que governa 
totes les coses. Avui dia, els «actors» no són éssers humans 
autònoms que fan els seus propis plans de vida, sinó que són 

els agents financers qui, mitjançant corporacions, aliances 
d’empreses multinacionals, entitats invisibles, comerciants 
sense escrúpols i consorcis financers, formulen les polítiques 
econòmiques que afecten, generalment de manera nociva, a 
cadascuna de les persones del planeta.

Julie Wark és traductora, activista dels drets humans, i autora 
d’Indonesia: Law, Propaganda and Terror (Zed Press, Londres 
1983).

El CCCB acollí el Fòrum per la Construcció de Béns 
Comuns Digitals i Comunitats de Cooperació, una trobada 
adreçada a artistes, investigadors, activistes i grups de 
pressió dels drets digitals, que se celebrà com a continuació 
del Fòrum de Cultura Lliure, amb l’objectiu de facilitar el 
contacte de les comunitats de cooperació per a la creació 
dels procomuns digitals amb altres grups de defensa dels 
drets de la cultura lliure i del coneixement. Les noves 
tecnologies ofereixen una gran oportunitat per crear, 

innovar i col·laborar per compartir i construir els recursos 
d’informació i coneixement, tot i que aquestes formes de 
béns comuns emergents tenen limitacions i ambivalèn-
cies. En aquest sentit, el Fòrum es proposava fomentar 
l’aprenentatge i suport mutu entre els béns comuns 
digitals, guiats per una visió crítica, de valors i principis 
similars, amb l’objectiu d’ajudar a la creació de ponts entre 
l’acció i la investigació.

http://www.digital-commons.net
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MÀsTEr: DIssENy I proDuCCIó D’EspaIs

Dates:  octubre de 2010-juliol de 2011

Direcció:  Arnaldo Basadonna, Mario Corea i Paco Pérez

Organització:  Universitat Politècnica de Catalunya i CCCB

El màster de Disseny i producció d’espais uneix diferents 
inquietuds professionals i es construeix a partir de dos 
postgraus. Un és el de Disseny d’interiors, en l’àmbit profes-
sional de l’interiorisme, una disciplina amb una brillant 
tradició a Barcelona i que necessita uns referents propis. El 
curs té la intenció d’omplir el buit formatiu que existia fins 

ara en aquest camp. L’altre és el postgrau L’espai exposi-
tiu, que vol abordar l’espai com el punt de trobada entre 
l’home i la cultura, en el marc de la museografia creativa. 
La realització de tots dos postgraus –que s’impartiran a les 
instal·lacions del CCCB–, permetrà l’obtenció del diploma 
de màster.

MÀsTEr METrÒpoLIs

Dates:  maig-juliol de 2011

Organització:  Universitat Politècnica de Catalunya i CCCB

Metròpolis és un programa de màster de la UPC i el CCCB 
basat en la investigació multidisciplinar del fenomen urbà 
contemporani. De caràcter internacional, adreçat a llicen-
ciats en art, humanitats, ciències socials o arquitectura 

i impartit per filòsofs, antropòlegs, crítics d’art, artistes, 
urbanistes i arquitectes, aquest màster vol reflexionar 
sobre les noves realitats emergents entorn de les grans 
metròpolis.

FILa ZEro

Dates:  18 de gener, 15 de febrer i 8 de març

Organització:  Fundació ESCAC

Amb la col·laboració de:  CCCB

Direcció:    Núria Vidal

Fila Zero té com a principal objectiu acostar als alumnes, 
els professionals del mitjà i el públic en general el cinema 
més interessant i divers que es realitza al nostre país, i 
ofereix l’oportunitat de conèixer de prop els seus creadors i 
establir amb ells un col·loqui entorn de la seva feina. 

El 2011 hi va haver tres sessions amb projecció i posterior 
debat amb l’autor: Elisa K (Judith Colell i Jordi Cadena, 
2010), Nocturna (Víctor Maldonado i Adrià Garcia, 2007) i 
Cruzando el límite (Xavi Giménez, 2010).
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Cursos DE L’INsTITuT D’HuMaNITaTs

prograMa CuIMpB

Dates:  tot l’any 

Dates:  tot l’any 

Des de la filosofia fins a la literatura, des de la història fins 
a l’art, passant pel cinema i el teatre, l’Institut té l’objectiu 
d’endinsar-se en el món de les humanitats i descobrir-ne 
les diferents disciplines a través de l’opinió d’intel·lectuals 
i pensadors rellevants. Mitjançant cicles de conferències 
amb un convidat setmanal o seminaris especialitzats 

impartits per un sol professor, es vol afavorir l’intercanvi 
entre els diversos àmbits culturals, col·laborar a la seva 
difusió i contribuir a la recepció de les mostres més 
importants de la cultura europea. Alguns dels cursos pro-
gramats per al 2011: La ciutat i l’imaginari de la destrucció, 
Arquitectura i natura al cinema, Els Grans Llibres d’Occident.

La Universitat Internacional Menéndez Pelayo (CUIMPB) 
ofereix una sèrie de cursos i seminaris magistrals acre-

ditables com a crèdits lliures universitaris sobre diverses 
disciplines. 
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CCCB LAB

El CCCB Lab és un departament del CCCB dedicat a la 
investigació, transformació i innovació a l’àmbit cultural, 
que presta una especial atenció a l’evolució de gèneres i 
formats, i que treballa transversalment amb la resta de 
departaments de la casa. El CCCB Lab és una aposta del 
Centre en un escenari cultural complex, mestís i canviant, 
on la cultura, l’art, la ciència, la informació i el coneixe-
ment s’estan convertint en els eixos vertebradors d’un nou 
món, una nova economia i una nova societat.

Els objectius del CCCB Lab són la investigació i difusió 
de la praxi sobre innovació cultural, la creació i consolida-
ció de xarxes, la investigació i innovació en els escenaris 
virtuals, el desenvolupament i consolidació de projectes 
propis i la transformació de les metodologies de treball.

La irrupció de les tecnologies digitals col·laboratives està 
provocant un sisme evident en els modes de concebre, 
produir i difondre la cultura, en la metodologia de treball, 
en la mutació de gèneres i formats, i en els estils de pro-
gramació. Malgrat tot, seria un error pensar que tot depèn 
del grau d’adaptació que tinguem davant la revolució 
digital. Les noves tecnologies constitueixen un bon instru-
ment per al canvi evolutiu, però no es poden concebre com 
una via determinista per a assumir aquest repte. La raó és 
senzilla: es tracta d’un canvi amb una naturalesa i sentit 
que no són exclusivament tecnològics.

La revisió dels temes tractats en les sessions I+C+i durant 
els darrers anys, i el començament del trajecte mateix 
del CCCB Lab, han permès abordar aquest escenari amb 
preguntes que a tots ens afecten, intuïcions compartides i 
algunes respostes provisionals com a brúixola d’un horitzó 
obert, actiu i distribuït.

Blog i xarxes socials

L’emergència d’una comunitat focalitzada en idees, projec-
tes i experiències innovadores requereix d’un aprenentatge 
i atenció permanents. El blog del CCCB Lab és l’eina a 
través de la qual es construeix aquesta comunitat. Durant 
l’any 2011 s’hi han publicat 35 posts i s’han rebut 23.524 
visites, d’un total de 11.459 usuaris únics. Aquest any les 
visites al blog gairebé s’han triplicat, passant de 1.159 visi-
tes al gener a 3.392 al novembre. 

Les xarxes socials també han tingut un paper important 
tant en la difusió de les activitats del CCCB Lab com en el 
seu propi desenvolupament, i han permès al públic inte-
ractuar des de tot el món. El compte @cccblab de twitter 
té 7.116 seguidors, i la seva pàgina a Facebook compta amb 
1.176 admiradors. Prova del pes de les eines 2.0 en les 
activitats del CCCB Lab és que el 18% dels usuaris del blog 
hi entren a través d’alguna xarxa social.

http://www.cccb.org/lab/
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I+C+I
InvesTIgacIó I InnovacIó en l’àmBIT culTural

CCCB LAB acTIvITaTs

Dates:   16 de febrer, 13 d’abril, 12 de maig, 22 de juny,  
  20 de setembre, 27 d’octubre i 29 de novembre

Organització:  CCCB

En col·laboració amb:   Trànsit Projectes, CAMON Madrid,  
   ZEMOS98, Institut de Recherche et  
   Innovation du Centre Pompidou (IRI)  
   i ESADE Facultat de Dret

I+C+i, finestra visible del CCCB Lab, 
és un cicle que aborda la integració 
dels processos d’investigació, desen-
volupament i innovació dins el món 
de la cultura. A partir de quatre blocs 
temàtics (Crisi i transformació dels 
formats, Concepte de programació, 
Difusió i comunicació de projectes 
culturals i Dinàmiques de la innova-
ció), aquestes sessions assumeixen 
dilemes sorgits de la praxi cultural 
i del procés de canvi al qual estan 
sotmeses les institucions culturals i 
els agents tradicionals de transmissió 
del coneixement.

Durant el 2011 I+C+i ha comptat 
amb 950 participants presencials al 
cicle i ha continuat experimentant 
amb nous formats per oferir sessions 
més pràctiques que permetessin una 
millor interacció amb el públic i per 
aprofundir en els temes que han 
articulat el cicle des de la seva creació 
l’any 2007:

Serendipitat

Tenint en compte la connectivitat, 
l’ambient i les eines accessibles avui 
dia, la serendipitat pot ser una bona 
font d’innovació. La primera sessió 
I+C+i de l’any es va dedicar a veure 
d’on sorgeixen les bones idees, i si és 
possible cultivar-les. 

Participants: Trànsit Projectes  
i Ricard Solé

El remix com a ecosistema cultural

La remescla és molt més que un 
antecedent artístic desenvolupat en 
la idea de collage a les avantguardes. 
La remescla està inserida en la nostra 
cultura i afecta transversalment les 
nocions d’educació, comunicació, 
coneixement, política, etc. 

Participants: Zemos98, Trànsit  
Projectes i Jonathan McIntosh

Educació Expandida #2

En aquesta nova sessió es va exa-
minar des d’una perspectiva crítica 
els canvis i les possibilitats que la 
tecnologia posa a l’abast dels centres 
culturals i educatius. 

Participants: Pere Arcas (TV3), Juanjo 
Arranz (Biblioteques de Barcelona), 
Ramon Espelt (CCCB Educació), 
Teresa Fèrriz (UOC), Sera Sánchez 
(CEESC), Pepe Serra (Museo Picasso), 
Roberto Aparici i Xavier Kirchner

Pantalla Global.  
Incubant una exposició

De gener a maig de 2012, el CCCB 
presenta Pantalla global, una exposi-
ció que explora el poder de la pantalla 
en la societat actual. Al setembre de 
2011, es posà en marxa l’espai virtual 
de l’exposició, una finestra oberta a la 
participació del públic que dóna visi-
bilitat a etapes del treball d’incubació 
que habitualment resten ocultes. En 
aquesta línia es proposà una jornada 
I+C+i en la qual conèixer els contin-
guts de l’exposició i dialogar amb els 
seus comissaris. 

Participants: Telenoika, Gilles Lipo-
vetsky i Jean Serroy

De la interacció a la co-creació

Aquesta sessió se centrà en el disseny, 
l’aprenentatge pràctic i l’estudi de 
casos de processos participatius de 
diversos graus: des de la interacció 
amb l’«abans anomenat públic» fins a 
la co-creació. 

Participants: Irene Lapuente, Ramon 
Sangüesa i Robert Ketner

Humanitats digitals

Una nova àrea d’estudi sorgida de la 
intersecció entre les eines digitals i les 
humanitats promogué la integració 
dels avenços de la tecnocultura amb la 
filosofia, la literatura, l’art, la lingüís-
tica i els estudis culturals. 

Participants: Bernard Stiegler, Vincent 
Puig (IRI), Samuel Huron (IRI/Inria), 
Pierre-Louis Xech (Microsoft France), 
Enric Senabre, Alina Mierlus i Toni 
Hermoso (Mozilla Catalunya)

La propietat intel·lectual  
en el segle xxi

El naixement i l’evolució del dret de 
la propietat intel·lectual han anat de 
la mà de l’evolució tecnològica. El 
segle xx marca l’inici de l’era digital, 
a l’entorn de la qual encara no s’ha 
adaptat: a quins reptes i objectius 
s’enfronta la propietat intel·lectual al 
segle xxi? 

Participants: Enric R. Bartlett 
(ESADE), Abel Garriga (col·laborador 
de Creative Commons), Julián Altuna 
(Fundació Quepo), Mercè Vallverdú 
(SGAE) i Agnès Lucas-Schloetter (Uni-
versität Karlsruhe)

El blog I+C+i

El blog I+C+i és un repositori del cicle 
des de la seva creació i un espai per a 
continuar els debats que es plantegen 
en les sessions presencials. I+C+i 
reconeix en les eines 2.0 un potencial 
que va més enllà de la comunicació, 
una actitud que pot transformar 
processos interns i la relació amb el 
públic. Al llarg de 2011 el blog I+C+i 
ha tingut 25.794 visites de 16.982 
usuaris únics. Destacà sobretot la 
importància del públic provinent de 
l’Amèrica Llatina, que ja conforma el 
34% de les visites de la web, mostra 
de l’impacte de l’Anella Cultural 
Llatinoamèrica-Europa. 

http://www.cccb.org/icionline/
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paNTaLLa gLoBaL. proJECTE VIrTuaL

Dates: a partir de setembre

Organització: CCCB

Al 2012 el CCCB presenta l’exposició Pantalla global. 
Comissariada per Gilles Lipovetsky, Jean Serroy i Andrés 
Hispano, la mostra explora el poder de la pantalla en la 
societat hipermoderna i com aquest poder es renova, creix 
i es difracta amb cada innovació tecnològica. 

Seguint el fil de la temàtica de l’exposició –i en coherència 
amb una de les seves línies de treball–, el CCCB concep i 
genera Pantalla global virtual, una plataforma digital (inter-
net, mòbil...) que vol potenciar la participació del públic i 
donar visibilitat a etapes de treball de les exposicions que 
generalment resten ocultes: 

Fase d’ incubació: el setembre del 2011 un weblog obre 
una porta a la fase de gestació de l’exposició presen-
cial –comentaris dels comissaris i responsables de la 
mostra, presentació de línies de treball i avançament de 
continguts, entrevistes amb experts... Una convocatòria 
d’enviament de vídeos per a ser incorporats a la mostra 
presencial i altres accions participatives incorporen al 
públic com a contribuïdor en el discurs i els continguts de 
l’exposició. 

Fase de representació: a partir de febrer del 2012 –i coin-
cidint amb la mostra física a les sales del CCCB– s’obre 
un altre camí: diferents recorreguts virtuals afegeixen vies 
d’exploració de les possibilitats conceptuals i formals de 
l’exposició presencial. 

Postexposició: finalment, al segon semestre del 2012 –un 
cop finalitzada l’etapa presencial– el weblog es converteix 
en una plataforma oberta de reflexió i avaluació, així com 
també en repositori públic de la informació generada, com 
a continuació de la mostra. 

De l’1 de setembre al 31 de desembre la plataforma ha 
comptat amb 14.793 visites d’un total de 7.872 usuaris. 
Pel que fa a la participació, durant els tres primers mesos 
de la incubació de l’exposició s’han rebut 154 vídeos. Per 
pantalles cal destacar la participació en Pantalla política (35 
vídeos) i en Pantalla excés (33 vídeos). Durant aquests tres 
mesos també s’han publicat 24 posts al Work in progress 
de la web. A finals d’any, el compte de twitter @panta-
llaglobal comptava amb 281 seguidors, i la seva página a 
Facebook tenia 231 admiradors.

http://pantallaglobal.cccb.org/

CCCB LAB acTIvITaTs
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NoVa MCLuHaN gaLaXy BarCELoNa 2011 
comprendre els mITJans de comunIcacIó acTuals

Dates:  24 i 25 de maig Organització:  Universitat Pompeu Fabra (UPF), Facultat de   
 Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya  
 (UOC), Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i CCCB

paNTaLLa gLoBaL. proJECTE VIrTuaL

McLuhan Galaxy Barcelona 
2011 «Comprendre els mitjans de comu-
nicació actuals» és una conferència 
internacional inscrita en els actes que 
es celebraren el 2011 amb motiu del 
centenari del naixement de Marshall 
McLuhan (1911-1980), una de les 
figures més destacades dels estudis 
de comunicació del segle passat. 

El CCCB ha acollit diferents taules 
rodones per acostar a un públic gene-
ral presencial (fins a 200 persones) i 
remot (les taules s’han retransmès en 
directe per Internet) les importants 
contribucions del visionari estudiós 
canadenc. L’acte al CCCB es va com-
pondre de: 

Comprendre els mitjans de comunicació 
socials: Com les investigacions de McLu-
han ens ajuden a entendre els mitjans de 

comunicació actuals, conferència de P. 
Levinson (Fordham University).

Comprendre McLuhan, taula rodona 
amb D. de Kerckhove (IN3/UOC), P. 
Levinson (Fordham University), R. K. 
Logan (Univ. Toronto) i A. Piscitelli 
(Univ. Buenos Aires), moderada per 
M. Ciastellardi (IN3/UOC).

McLuhan, art i mitjans de comunica-
ció, taula rodona amb J. Marchessault 
(York University), E. Ardèvol (IN3/
UOC), G. Larkin (National Gallery 
of Canada) i C. Miranda de Almeida 
(IN3/UOC), moderada per S. Kovats 
(Transmediale Berlín).

http://www.mcluhangalaxy.net/

CCCB LAB acTIvITaTs

CCCB LAB en col·laBoracIó

INsTITuT DE rECHErCHE  
ET D’INNoVaTIoN (IrI)

Un projecte de:  Centre Georges Pompidou, Microsoft i CCCB

El CCCB s’adhereix l’any 2008, 
juntament amb Microsoft, a l’Institut 
de Recherche et d’Innovation (IRI), 
creat l’any 2006 pel Centre Georges 
Pompidou i dirigit pel filòsof Ber-
nard 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 fins a 
la creació d’un autèntic «CCCB vir-
tual», la difusió interactiva i la poten-
ciació dels continguts acumulats en 
els quinze anys d’història del Centre, 
la intensificació de les relacions del 

CCCB amb els seus usuaris, així 
com també la renovació de formats i 
procediments. 

Durant el 2011 l’IRI i el CCCB parti-
ciparen en el desenvolupament d’un 
projecte europeu coordinat per la 
Universitat Goldsmith (Londres) i del 
qual també formaren part la Univer-
sitat Bocconi (Milà), la RAI (Itàlia) i 
la BBC (Regne Unit). L’objectiu del 
projecte és treballar sobre els arxius 
digitalitzats de forma que, a partir del 
desenvolupament de nous algoritmes 
i del treball amb metadades, es gene-
rin eines d’anàlisi i cerca per a fer la 
informació extraïble dels arxius més 
accessible, flexible i precisa. 
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aNILLa CuLTuraL LaTINoaMérICa-Europa
HTTp://www.anIllaculTural.neT

Dates:  diverses durant l’any

Organització:  CCCB, Centro Cultural São Paulo (Brasil), Museo de Arte   
 Contemporáneo de la Universitat de Xile, Centro Cultural   
 España-Córdoba (Argentina), Museo de Antioquia (Colòmbia), Agencia  
 Española para la Cooperación y el Desarrollo i Fundació i2Cat

L’Anilla Cultural Latinoamérica-
Europa és una xarxa d’equipaments 
culturals ubicats en diferents països 
que té com a objectius, a partir de 
l’ús intensiu de la Internet de segona 
generació, activar la coproducció 
d’esdeveniments en línia, impulsar 
línies de recerca sobre nous usos de 
la xarxa en la producció cultural i 
promoure l’intercanvi de continguts. 
La Anilla Cultural és una eina capaç 
d’oferir als creadors una plataforma 
per a experimentar noves aplicacions 
digitals i, al mateix temps, millorar la 
difusió i la intercomunicació. 

Els centres que en formen part són: el 
Centro Cultural São Paulo, el Museo 
de Antioquia, el Museo de Arte Con-
temporáneo de la Universitat de Xile, 
el Centro Cultural España-Córdoba i 
el CCCB. 

Després de la presentació pública 
del projecte i amb la xarxa en funcio-
nament, durant l’any 2011 es donà 
continuïtat a l’intercanvi de contin-
guts culturals entre les institucions 
participants a partir de la programa-
ció de cada centre.

aNELLa CuLTuraL
HTTp://www.anellaculTural.caT

Dates:  diverses durant l’any

Organització:  Transversal Xarxa d’Activitats Culturals,  
 Fundació i2Cat i CCCB

Amb la col·laboració de:  Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Secretaria de Telecomunicacions  
 i Societat de la Informació, Institut de Cultura deBarcelona, Ministerio de Cultura i Ministerio de Economía y Hacienda

El projecte de l’Anella Cultural es 
basa en el desenvolupament d’una 
xarxa d’equipaments culturals que, a 
partir d’un ús intensiu de les noves 
possibilitats que ofereix la Internet de 
segona generació, activen l’intercanvi 
de continguts, la coproducció 

d’esdeveniments en línia i impulsen 
línies de recerca sobre els nous usos 
de la xarxa en la producció cultural. 

CCCB LAB en col·laBoracIó
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aNILLa CuLTuraL LaTINoaMérICa-Europa
HTTp://www.anIllaculTural.neT

CCCB LAB en col·laBoracIó

pLaToNIq. opEN sErVEr
HTTp://openserver.cccB.org

proJECTE goTEo
HTTp://Youcoop.org

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

Goteo és una recerca que es duu 
a terme per a desenvolupar una 
incubadora de projectes d’innovació 
cultural. El punt de partida és estu-
diar els models actuals de l’anomenat 
Giving 2.0 (Donacions 2.0), aplicats 
majoritàriament a l’emprenentatge 
social per tal d’observar la viabilitat 
d’aquestes experiències i eines en el 
sector creatiu. Mitjançant una xarxa 
social on es puguin presentar els 
projectes, Platoniq vol posar a prova 
un nou sistema de recaptació de fons, 
així com també assajar fórmules par-

ticipatives per a avaluar i seleccionar 
les millors idees. Goteo és un projecte 
que desenvolupa Platoniq amb el 
suport del CCCB, el Consell Nacional 
de la Cultura i les Arts de Catalunya i 
l’Institut de Cultura de Barcelona. 
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ZZZINC
HTTp://zzzInc.neT/masacrITIca/ 

INDEpENDENT FILM NETWorK (IFN)
HTTp://IFn.cccB.org 

#masacritica és una investigació 
col·lectiva desenvolupada per Zzzinc 
que compta amb el suport del CCCB 
i que estudia l’evolució de la massa 
des d’un punt de vista històric, social, 
antropològic i científic. De la idea 
d’un ens gregari s’ha passat a un 

cervell col·lectiu interconnectat i 
amb capacitat autoorganitzativa, fet 
que ha permès visibilitzar processos 
i pràctiques col·lectius i analitzar-los 
de manera interdisciplinar.

La Fàbrica de Cinema Alternatiu va 
posar en marxa aquest circuït de pro-
ducció, promoció, distribució, exhibi-
ció, festivals, escoles, consulta i inves-
tigació a partir de la creació d’una 
videoteca i de la Xarxa Barcelona. IFN 
reuneix representants d’empreses, 

col·lectius i plataformes de cinema 
independent d’arreu del món i respon 
a la intenció de proporcionar un 
directori de contactes escollits dins els 
grups i professionals que es dediquen 
al cinema independent.

CCCB LAB en col·laBoracIó
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AMICS DEL CCCB

aMICs DEL CCCB

Durant el 2011, els Amics del CCCB van poder participar 
en una sèrie d’activitats organitzades en exclusiva per als 
membres d’aquest col·lectiu: les visites a les exposicions i 
les activitats relacionades amb la programació del CCCB, 
les visites fora del CCCB i el Klub de Lectura.

Visites a les exposicions i activitats

Pel que fa a les exposicions del CCCB, es van organitzar 
de manera exclusiva visites comentades pels seus comis-
saris: Desapareguts (a càrrec de Sandra Balcells, 17 i 24 de 
febrer), La Trieste de Magris (a càrrec de Giorgio Pressbur-
ger, 10 de març), Brangulí. Barcelona 1909-1945 (a càrrec 
de Valentín Vallhonrat i Rafael Levenfeld, 8 i 21 de juny), 
Memòria fragmentada. 11-S NY Artefactes a l’Hangar 17 (a 
càrrec de Francesc Torres, 20 de setembre) i Totes les cartes. 
Correspondències fílmiques (a càrrec de Jordi Balló, 10 i 17 de 
novembre). 

D’altra banda, com a activitat vinculada a l’exposició La 
Trieste de Magris, del 29 de setembre al 2 d’octubre es va 
realitzar una sortida a Trieste per descobrir aquesta ciutat 
plena de contrastos. 

Finalment, i en relació amb les activitats audiovisuals de la 
casa, el 25 de gener va tenir lloc el passi especial, abans de 
la seva emissió per TV2, de Fragmentos, para una historia 
del otro cine español. 

Més enllà del CCCB

Pel que fa a la programació d’altres institucions culturals, 
es van realitzar les següents activitats: visita a l’exposició 
Luis Gordillo (Fundació Suñol, 18 i 19 de gener), visita a 
l’exposició Realisme(s). L’empremta de Courbet (MNAC, 
12 i 13 d’abril), visita al fons pictòric de la Fundació Vila 
Casas (Museu Can Framis, 4 i 18 de maig), itinerari La 
Fundació, un edifici mediterrani (Fundació Joan Miró, 14 de 
juliol), visita a l’exposició Olor color. Química, art i peda-
gogia i presentació del projecte del Centre d’Arts Santa 
Mónica a càrrec de Manuel Guerrero, director de l’àmbit 
d’Arts (13 i 14 de setembre), visita guiada a l’edifici històric 
de la Universitat de Barcelona (10 i 11 d’octubre), visita 
a l’exposició Murals sota la lupa. Les pintures de la capella 
de Sant Miquel (MUHBA, Monestir de Pedralbes, 12 de 
novembre) i visita a l’exposició Jacques Léonard. Barcelona 
gitana (Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 30 de novembre i 13 
de desembre).

 

Klub de lectura

El Klub de lectura, conduït per Antonio Lozano, el 2011 va 
comptar amb una mitjana de 25-30 assistents per sessió 
i es van comentat els següents llibres: L’òpera quotidi-
ana de Montserrat Roig (12 de gener), Los informantes de 
Juan Gabriel Vásquez (trobada amb l’autor, 9 de febrer), 
El hereje de Miguel Delibes (9 de març), Verbàlia 2.0 de 
Màrius Serra (trobada amb l’autor i amb Oriol Comas, 
coautor de la capsa de jocs reunits Verbàlia de Devir, sessió 
conjunta amb l’Espai Brossa, 5 d’abril), Microcosmos de 
Claudio Magris (11 de maig), L’emprova del vestit de núvia 
de Dora Giannakopoulou (15 de juny), Anna Karenina de 
Lleó Tolstoi (7 de setembre), Asterios Polyp de David Maz-
zucchelli (5 d’octubre), El acre del dolor d’Isak Dinesen i La 
cosecha d’Amy Hempel (anàlisi comparativa de dos relats 
escrits per dones de diferents èpoques i nacionalitats, 2 
de novembre) i L’ofici de viure de Cesare Pavese (14 de 
desembre).
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SERVEI EDUCATIU

SERVEI EDUCATIU exposIcIons

sErVEI EDuCaTIu

Al llarg de l’any 2011 s’ha dut a terme un procés de 
reflexió amb l’objectiu de determinar línies de treball 
permanents que permetin assolir, en els propers anys,  
alguns objectius per al Servei Educatiu del CCCB.

• Guanyar en transversalitat, és a dir implicar-hi més 
clarament el conjunt de serveis de programació de la 
casa, estenent l’oferta educativa més enllà del programa 
d’exposicions.

• Estabilitzar l’oferta educativa, fent-la també més soste-
nible, en tant que es podran aprofitar millor els esforços 
intel·lectuals i els recursos humans i econòmics que s’hi 
apliquin. 

• Introduir un factor de major diversitat en les diferents 
activitats educatives que es proposin, tant des del punt 
de vista dels formats i de la durada, com del nombre de 
participants i de les franges d’edat a les quals es diri-
geixin. 

DEsaparEguTs

En aquesta exposició la visita comentada per a grups es va 
centrar en la reflexió sobre la memòria històrica i també 
sobre la memòria personal. Gervasio Sánchez, autor de 
les fotografies, va oferir als grups escolars una setmana 
sencera de visites comentades que van donar el punt més 
emotiu a l’exposició. El total d’alumnes que van passar per 
l’exposició, en visites de grup, va ser de 1.788, dels quals 
1.389 van ser estudiants d’ESO, Batxillerat, Educació Espe-
cial i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. La resta 
de visitants que van participar en grup, 399, eren universi-
taris o venien d’entitats socials i escoles d’adults.

Encara que la participació més elevada va ser, com és 
habitual, de grups d’ESO i Batxillerat, cal assenyalar, en 
aquesta ocasió, la presència notable de grups de nivells 
i edats molt diferents. Això, entre d’altres coses, posa de 
manifest que l’exposició va sintonitzar bé amb un ampli 
ventall de col·lectius. D’altra banda, el fet d’haver definit 
un model de visita fàcil d’adaptar als interessos dels pro-
fessors i caps de grup va facilitar una bona comunicació 
amb els participants. 

En aquest sentit també cal destacar la motivació i implica-
ció dels grups que van visitar l’exposició. En línies generals 
van mostrar bona predisposició per parlar sobre les 
fotografies i exposar les seves opinions sobre els diferents 
temes que s’anaven plantejant. Fins i tot els grups d’ESO, 
amb els quals es va realitzar una activitat específica sobre 
fotoperiodisme, manipulació d’imatges i realitat, es van 
mostrar especialment receptius i predisposats a reflexionar 
i parlar de forma molt animada sobre les qüestions tracta-
des. La presència en alguns grups d’alumnes amb lligams 
personals o familiars amb els països presents a l’exposició 
va fer que hi hagués un intercanvi molt viu de comentaris 
i opinions que van convertir les visites en una experiència 
realment intensa i enriquidora per a tot el grup. 

Per acabar cal fer una menció especial a les visites de Ger-
vasio Sánchez que van representar una oportunitat real-
ment excepcional d’escoltar i parlar amb l’autor d’aquest 
projecte. Gervasio Sánchez, a més d’aportar informació de 
primera mà sobre les fotografies, va saber transmetre la 
passió pel seu treball i va donar un exemple extraordinari 
de coherència i valor personal.
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SERVEI EDUCATIU exposIcIons

En les visites de grup van participar un total de 1.019 
visitants, dels quals 721 eren estudiants de primària, ESO, 
Batxillerat, Educació Especial i Cicles Formatius de Grau 
Mitjà i Superior. La resta de visitants que van participar en 
grup, 358, eren universitaris o venien d’entitats socials i 
escoles d’adults.

Els grups d’ESO i Batxillerat foren els que van tenir una 
presència més destacada però també cal senyalar les bones 
xifres de participació dels grups d’adults. 

En general les visites comentades van funcionar bé gràcies 
a la varietat de registres i l’atractiu disseny de l’exposició. 
Cada apartat va provocar una petita sorpresa que va facili-
tar l’explicació del monitor i l’ús dels diferents recursos a 

l’abast per generar una relació més fluïda amb els alumnes 
i estimular la seva participació; lectura de cites, observació 
i interpretació d’imatges, audició de música i textos. De 
tota manera, cal dir que el punt de partida no resultà fàcil 
ja que la majoria dels grups estaven poc familiaritzats amb 
la figura de Claudio Magris i menys encara amb la ciutat 
de Trieste. Precisament per aquesta raó es pot afirmar el 
que ja s’ha comentat en relació amb les visites i les pre-
sentacions per al públic general: l’exposició, per les seves 
atractives característiques, va permetre introduir amb 
facilitat els grups en uns continguts amb els quals estaven 
poc familiaritzats. Cal subratllar que La Trieste de Magris va 
representar un agradable descobriment i un bon estímul 
per despertar les ganes de llegir Magris i conèixer Trieste. 

Pel que fa al calendari, aquesta exposició va perdre gran 
part de les visites escolars en grup, ja que es va inaugurar 
a finals d’un curs i es va tancar just a l’inici del següent. 
En les visites en grup van participar 1.088 persones, de les 
quals la gran majoria van ser grups d’adults.

Dels assistents en grup, només 75 van ser alumnes de 
Secundària, de dues escoles, que van venir a finals de 

setembre. Els altres grups van ser de Batxillerat (11 centres 
fins a un total de 314 alumnes) i de Cicles Formatius de 
l’especialitat en art (8 centres, amb 147 alumnes en total).

Els 637 adults que van venir en diferents grups tenien pro-
cedències diverses: des de grups vinculats a centres cívics, 
a casals de gent gran i també alguns universitaris.

Aquesta exposició va acollir un total de 352 persones, de 
17 grups diferents. La gran majoria dels grups que van 
venir a les visites comentades van ser adults, dels quals 82 
eren universitaris. Dels grups escolars, 53 alumnes van ser 
de secundària, 50 de Batxillerat i 60 de Cicles Formatius 
Superiors.

En aquest cas, la visita comentada es va intentar incen-
tivar a través de la web CCCB Educació i de la proposta 
de correspondències, que fossin fílmiques, entre escoles. 
Alguna escola va agafar la idea i va penjar la seva proposta 
a la web.

Un any més el CCCB va presentar la selecció del World 
Press Photo que va comptar, també, amb una visita 
comentada, aconduïda pels responsables de Photographic 
Social Vision. La visita donava una visió molt acurada 

dels diferents projectes presentats, així com de la feina 
del fotoperiodista, amb la seva implicació, paper dins del 
periodisme i també el plantejament artístic. 

La TrIEsTE DE MagrIs

BraNguLÍ. BarCELoNa 1909-1945

ToTEs LEs CarTEs. CorrEspoNDÈNCIEs 
FÍLMIquEs

WorLD prEss pHoTo
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SERVEI EDUCATIU en col·laBoracIó

SERVEI EDUCATIU weB cccB educacIó

WEB CCCB EDuCaCIó
HTTp://www.cccBeducacIo.org

Aquest any 2011 es va iniciar la 
col·laboració del CCCB amb el grup 
de treball Barcelona Aula de Ciu-
tadania, conformat per professors 
d’escoles i instituts, juntament amb 
l’ICE de la Universitat de Barcelona 
i l’Institut d’Educació de Barcelona. 
Durant l’any, es van acollir al CCCB 
les reunions internes del grup, a més 
de les presentacions públiques del 
temes que van anar sorgint. 

El principal objectiu del projecte 
Barcelona Aula de Ciutadania va ser 

posar a disposició dels docents de la 
ciutat, tant d’escoles públiques com 
concertades, eines per desenvolupar 
la seva tasca envers l’educació per 
a la ciutadania i els valors des de la 
transversalitat.

Com a culminació de tres cursos de 
feina, el 26 d’octubre es va presen-
tar al CCCB la publicació Educar per 
una ciutadania activa a l’escola i va 
tenir lloc la xerrada Joves i valors, 
a càrrec d’Àngel Castiñeira, direc-
tor del Departament de Ciències 

socials d’ESADE (URL) i director de 
l’Observatori de Valors de la Fundació 
Lluís Carulla. Durant aquests tres 
cursos de feina que recull el llibre 
es van organitzar diferents accions 
(el cicle de conferències, el seminari 
permanent o les Jornades Escola, 
Taller de Ciutadania) encaminades 
tant a promoure la reflexió i el debat 
sobre temes socialment controvertits 
com a la creació d’un espai d’anàlisi 
de diferents pràctiques d’educació per 
a la ciutadania. 

Durant l’any 2011 es va treballar en la 
millora d’aquesta web, que sobretot 
fomenta la participació de les escoles 
i vol ser una plataforma que doni 
visibilitat a la feina i els treballs que 
s’hi fan.

En aquesta millora, es va treballar 
molt per augmentar la usabilitat de la 
web i facilitar la participació. Ramon 
Espelt i Lali Bosch van realitzar una 
feina de fons amb l’objectiu d’anar 
a buscar escoles, professors i també 
altres entitats de l’entorn educatiu per 
animar-los a ser part activa en aquesta 
web. 

Amb tota aquesta feina de fons, es 
van aconseguir 143 participacions 
noves durant l’any 2011, des d’entitats 
del tipus instituts de secundària fins 
a entitats vinculades amb el CCCB 
que van definir una oferta per a grups 
escolars.

BarCELoNa auLa DE CIuTaDaNIa
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BarCELoNa. CIuTaT, CIuTaTs
SERVEI EDUCATIU ITInerarIs urBans

Després de l’Any Cerdà, el CCCB 
va redefinir i reprendre el programa 
d’itineraris urbans, incorporant els 
temes de debat contemporani plante-
jats sobre la ciutat actual.

Besòs, de FronTera  
a l’espaI pÚBlIc
El riu Besòs ha mantingut històri-
cament intenses relacions amb les 
ciutats del seu entorn. Cerdà, en ple 
segle xix, va portar el seu projecte de 
l’Eixample fins als seus marges. Avui 
el Besòs actua com a agent d’urbanitat 
metropolitana de primera magnitud i 
configura un espai públic que permet 
la identificació comuna d’un conjunt de 
poblacions i possibilita, al seu torn, el 
contínuum urbà allà on abans només 
hi havia una frontera marginal.

el poBlenou:  
la HIsTòrIa  
reInvenTada
La transformació del Poblenou iniciada 
ara fa vint anys comença a tenir un 
perfil definit. Les oficines i els equi-
paments vinculats amb les noves 
tecnologies conviuen amb nous parcs, 
habitatges, escoles i comerços. És el 
22@ un bon exemple de reinvenció 
urbana? Pot esdevenir un model? Quin 
és el preu que el Poblenou tradicional 
–els seus habitants, el comerç local, la 
vida associativa, el sector productiu– ha 
de pagar per facilitar aquesta transfor-
mació? Aquestes qüestions i altres ens 
apropen a la història del Poblenou, al 
seu present i a les noves propostes de 
futur.

el raval: la cIuTaT  
cosmopolITa
El Raval ha experimentat en les 
darreres dècades una sorprenent 
transformació urbana i humana. Els 
canvis en la població resident han creat 
una nova realitat amb nous reptes i 
noves perspectives. Actualment el barri 
és un mosaic heterogeni on podem 
trobar vestigis del passat i arquitectures 
d’avantguarda, comerços i museus, 
espais públics de qualitat i turistes 
de tots els continents, equipaments 
de barri i centres universitaris, etc. I 
en aquest espai urbà en permanent 
transformació és visible el batec d’un 
barri que viu amb intensitat totes les 
incerteses i possibilitats que defineixen 
el nostre present.

l’eIxample,  
la Forma  
de la cIuTaT
Si Barcelona té una forma clara, 
aquesta és, sens cap mena de dubte, 
l’Eixample. Aquest itinerari confronta 
el projecte de nova ciutat formulat per 
Cerdà amb la realitat actual i mostra 
quins elements han perdurat, quins 
representen una novetat, quins són els 
canvis més destacats i com la trama 
urbana original s’ha adaptat a les noves 
necessitats socials, econòmiques i 
turístiques. L’itinerari planteja el pas 
de la idea d’Eixample de Cerdà a la seva 
configuració present.

lloBregaT: nou eIx 
meTropolITà
El Llobregat continua essent 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. Ara bé, la nostra visita al 
riu –des de Sant Joan Despí fins a la 
seva arribada al Prat– té una visió més 
àmplia: vol analitzar el seu paper com 
a eix fonamental de l’organització terri-
torial i econòmica d’aquest sector de la 
ciutat metropolitana.

Xifres de participants

Durant l’any 2011, els itineraris urbans 
van tenir 4.836 participants, dels 
quals 402 van ser en l’oferta de cap de 
setmana, en visita individual, i 3.434 
van ser en grup. Dels de grup, hi va 
haver 151 alumnes d’educació primària 
superior, dividits en quatre grups, tres 
dels quals van fer l’itinerari del Besòs i 
un el de l’Eixample. El nivell d’educació 
secundària és el que va tenir més alum-
nes, amb un total de 2.201, dels quals 
640 van fer l’itinerari del Raval, 604 el 
del Besòs, 399 el de l’Eixample, 340 el 
del Poblenou i 218 el del Llobregat. I, 
pel que fa al nivell de Batxillerat, el total 
d’alumnes atesos va ser de 728, dels 
quals la meitat van fer l’itinerari del 
Raval. També hi va haver grups univer-
sitaris i d’adults, que van completar el 
total de participants.

Dates:  Tot l’any

Organització:  CCCB
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aLZHEIMarT
SERVEI EDUCATIU alzHeImarT

AlzheimArt és el programa cultural per a malalts 
d’Alzheimer, els seus familiars i cuidadors que realitza 
el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona des de 
l’octubre de 2010.

Aquest programa inclou visites comentades a les expo-
sicions del CCCB, projeccions audiovisuals o visites a 
l’edifici que alberga el centre, antic hospici de la ciutat de 
Barcelona.

Sense cap mena de dubte, les experiències culturals pro-
porcionen beneficis significatius a persones amb demència 
i als seus cuidadors. Tot fent les adaptacions oportunes a 
cada activitat, AlzheimArt focalitza les seves propostes en 
l’observació i la conversa detallada. Amb això aconseguim 
que una persona que pateixi la malaltia d’Alzheimer tingui 
l’oportunitat de: 

Experimentar un estímul intel·lectual.

Establir connexions entre vivències personals i el món en 
el seu conjunt.

Evocar memòries llunyanes.

Participar en una activitat significativa que promogui el 
desenvolupament personal.

Estimular la memòria emocional.

Compartir les idees i els interessos dels altres participants.

Els cuidadors també s’enriqueixen amb aquestes experièn-
cies, en tenir l’ocasió d’explorar els interessos culturals 
propis al costat de la persona que cuiden i en un ambient 
segur. A les nostres sales poden interactuar socialment 
amb altres cuidadors, compartir històries, i aprendre en 
un ambient de recolzament on poden estar relaxats, tant 
físicament como mental. 

De la mateixa manera, la relació personal amb l’individu 
de qui tenen cura por millorar, perquè els programes 
culturals proporcionen oportunitats singulars per a la 
comunicació i la connexió.

Durant l’any 2011 AlzheimArt va organitzar vuit visites: 
La Casa de Caritat. Quadern d’història (28 de febrer i 28 
de març), exposició La Trieste de Magris (2 i 23 de maig) i 
exposició Brangulí. Barcelona 1909-1945 (4 de juliol, 19 de 
setembre i 17 i 24 d’octubre).
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Més ENLLÀ
dEl CCCB
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MéS ENLLà DEL CCCB exposIcIons

pEr LaBErINTs
a valÈncIa

Comissariat:  Ramon Espelt i Oscar Tusquets

Producció:  Bancaja i CCCB

El laberint com a construcció i símbol és present en moltes 
tradicions culturals de la humanitat i, com assenyala Eco, 
la història mil·lenària d’aquest element revela la fascina-
ció que sempre ha despertat en l’home, perquè d’alguna 
manera li parla de la condició humana: hi ha infinites 
situacions en les quals és fàcil entrar-hi però difícil sortir-
ne. L’exposició, amb guió de Ramon Espelt, comissariada 
i dissenyada per Oscar Tusquets i amb l’assessorament de 
Jorge Wagensberg, feu un repàs del concepte i la represen-
tació del laberint al llarg de la història.

La mostra plantejà espais molt diferenciats que 
s’il·lustraven amb obres de diferents procedències i for-
mats, autors i èpoques, com, per exemple, peces arqueolò-

giques, gravats, fotografies, plànols, projeccions o maque-
tes, apart de peces creades expressament per a l’ocasió 
–audiovisuals, animacions, interactius–.

Després de l’èxit de públic de l’exposició presentada al 
CCCB del 28 de juliol de 2010 al 9 de gener de 2011, es 
presentà del 4 de febrer de 2011 al 29 maig de 2011 en 
una de les entitats amb la qual el CCCB ha treballat més 
estretament al llarg dels darrers anys: el Centro Cultural 
Bancaja de València. 
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MéS ENLLà DEL CCCB exposIcIons

posT-IT CITy. CIuTaTs oCasIoNaLs
a cadIs I madrId

Comissariat:    Martí Peran, Filippo Poli, Giovanni La Varra i Federico Zanfi 

Producció:    CCCB

Amb la col·laboració de:  Centre d’Arts Santa Mònica

Post-it City. Ciutats ocasionals és un ambiciós projecte que 
investiga els diferents usos temporals que se solapen sobre 
el territori urbà. Giovanni La Varra ha proposat el concepte 
de post-it city per rastrejar aquesta proliferació de situaci-
ons fugaces, alienes a les previsions de la planificació con-
vencional i de les «correccions» polítiques preestablertes. 
En el seu plantejament, les post-it cities són un tipus de 
ciutat efímera que infecta la ciutat ordinària, a partir d’uns 
usos no codificats, temporals, anònims i amb un implícit 
tarannà crític. La proposta és ampliar aquesta base fins 
al concepte de ciutat ocasional per explorar el fenomen 
prioritzant les perspectives ofertes des de l’arquitectura, 
l’urbanisme i les arts visuals en totes les seves possibles 
variants per documentar-lo i pensar-lo. L’objectiu de 
la mostra és provocar la reflexió sobre la pertinença de 
l’arquitectura, l’urbanisme i l’art en l’ús de l’espai de la 
ciutat i, especialment, el conflicte de l’art de documentar o 
estimular aquest ús.

En cada una de les presentacions, la seu col·laboradora ha 
ampliat l’exposició i ha implicat artistes que han estudiat 
el tema de post-it city a la ciutat en què s’ha presentat 

la mostra. A Madrid, la incorporació d’una experiència 
concreta es portà a terme a través de dos tallers-interven-
cions col·lectius complementaris i interrelacionats. El 
primer, centrat en tècniques de construcció i pràctiques 
col·laboratives, i el segon, dut a terme a diversos espais 
educatius. Ambdós tallers treballaren a partir de cinc 
casos d’estudi: esport informal, comerç i venta ambulant, 
esdeveniments i festes populars, solars i assemblees de 
barri 15M.

Després d’haver estat itinerant durant més de tres anys 
de la mà d’Acción Cultural Española (ACE) per diverses 
entitats llatinoamericanes: Museo de Arte Contemporáneo 
(MAC, Santiago de Xile), Espacio de Arte Contemporáneo 
(EAC, Montevideo), Espacio Casa de Cultura-La Prensa 
(Buenos Aires) i el Centro Cultural São Paulo (Brasil), 
Post-it city. Ciutats ocasionals es va presentar al Museo de 
Cádiz del 19 de maig al 3 de juliol de 2011 i va concloure 
el seu tour en una entitat inaugurada el setembre del 2011 
a Madrid, el Centro Centro. Palacio de Cibeles, que la va 
presentar al públic madrileny del 22 de setembre de 2011 
al 20 de febrer de 2012.
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ToTEs LEs CarTEs  
CorrEspoNDÈNCIEs FÍLMIquEs
a cIudad de méxIco, madrId I alacanT

Comissariat:  Jordi Balló

Coproducció:  Gecesa (La Casa Encendida), Centro Cultural   
 Universitario Tlatelolco, Acción Cultural Española   
 (ACE) i CCCB.

El cinema català contemporani té ressonàncies significa-
tives amb les imatges que estan creant autors de diversos 
indrets del món. La vitalitat del cinema fet al nostre terri-
tori es manifesta en les obres de cineastes emergents que, 
amb les seves propostes estètiques i temàtiques, dialoguen 
cinematogràficament amb altres cineastes contemporanis.

Són diàlegs que no s’estableixen des de la similitud, sinó 
que confronten les preocupacions creatives d’aquests 
autors. Un camp/contracamp, a la manera d’una pre-
gunta/resposta, on les imatges poden tant connectar-se 
com interpel·lar-se per esdevenir possibles parts d’un 
mateix discurs. L’objectiu és mostrar com s’organitzen 
aquests vincles cinematogràfics, com els cinemes es 
parlen més enllà del moment i el lloc on han estat creats. 
Aquest fou el cas de Víctor Erice i Abbas Kiarostami, 
d’Albert Serra i Lisandro Alonso, d’Isaki Lacuesta i Naomi 
Kawase, de Jaime Rosales i Wang Bing, de José Luis 
Guerin i Jonas Mekas, i de Fernando Eimbcke i So Yong 
Kim.

La mateixa singularitat del projecte li donà una gran ver-
satilitat formal. A cada una de les seus on s’ha presentat el 
projecte ha tingut una formalització diferent per adap-
tar-se a programacions diverses i a morfologies i dimensi-
ons espaials gairebé oposades. 

Aquesta exposició s’inaugurà a Mèxic, al Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco, el 3 de maig de 2011 i va roman-
dre oberta fins al 30 de juliol del mateix any. Al CCCB es 
va presentar de 12 d’octubre de 2011 al 19 de febrer de 
2012 i, paral·lelament, com a cicle de cinema, a la Casa 
Encendida de Madrid del 19 de setembre al 30 d’octubre 
de 2011. Posteriorment començà el circuit d’itineràncies 
a Las Cigarreras Cultura Contemporánea d’Alacant que 
presentà l’exposició del 24 de novembre de 2011 al 12 de 
febrer de 2012.

MéS ENLLà DEL CCCB exposIcIons
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CosMópoLIs. BorgEs y BuENos aIrEs
a Buenos aIres

quINquIs DELs 80. CINEMa, prEMsa I CarrEr
a BIlBao

Comissariat:  Juan Insua

Producció:  CCCB i Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Comissariat:  Mery Cuesta i Amanda Cuesta

Producció:  CCCB i Gecesa (La Casa Encendida) 

Pocs escriptors han intimat tant amb 
la seva ciutat com ho va fer Borges. 
Buenos Aires va ser per a ell bressol, 
musa inspiradora i obsessió còsmica. 
Cosmópolis. Borges y Buenos Aires 
intenta seguir aquesta trama de fila-
ments invisibles que l’obra borgeana 
suggereix a través de lectures succes-
sives. La idea compartida que vertebra 
aquesta experiència estètica es va 
enfrontar a dubtes persistents, va 
resistir l’hidra ideològica, va recórrer 
els seus propis laberints i potser ha 
aconseguit sobreposar-se a la seva 
desmesura aparent.

Cosmópolis. Borges y Buenos Aires és 
una adaptació de l’exposició que amb 
el mateix títol es va presentar en el 
CCCB el 2002. Se n’ha conservat la 

idea, el guió i l’estructura original. 
El resultat és una instal·lació multi-
mèdia, amb sectors de documentació 
que complementen el discurs textual, 
sonor i audiovisual. Aquesta nova 
versió actualitza el lligam profund 
entre Jorge Luis Borges i la ciutat 
de Buenos Aires i, alhora, permet 
una visió oberta sobre les múltiples 
lectures que continua suscitant la 
seva obra, en el 25è aniversari de la 
seva mort.

El Ministerio de Cultura de la Ciudad 
de Buenos Aires presentà la mostra 
a l’espai expositiu de La Casa de Cul-
tura del 4 de juliol de 2011 al 30 de 
juny de 2012.

L’exposició Quinquis dels 80. Cinema, 
premsa i carrer oferí una mirada sobre 
el cinema quinqui, que va viure el seu 
apogeu entre 1978 i 1985, i se centrà 
en la seva relació de retroalimentació 
amb la premsa de l’època. L’exposició 
actuà, a més, com a reflex fidel de 
les transformacions urbanístiques, 
socials, polítiques i econòmiques que 
van caracteritzar el país en aquell 
període.

Després de la seva presentació al 
CCCB l’any 2009 i a La Casa Encen-
dida de Madrid, el cicle d’itineràncies 
començà a les sales del Centro His-
tórico de Zaragoza a finals del 2010 
i acabà al nou centre La Alhóndiga 
Centro de Arte y Cultura de Bilbao del 
27 d’octubre de 2011 al 8 de gener de 
2012.

MéS ENLLà DEL CCCB exposIcIons
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EL D_EFECTE BarroC  
poLÍTIquEs DE La IMaTgE HIspaNa 
a QuITo

a FaVor DE L’EspaI pÚBLIC. prEMI EuropEu 
DE L’EspaI pÚBLIC urBÀ 2010
a FranKFurT

Comissariat:  Jorge Luis Marzo i Tere Badia

Producció:  CCCB

Dates:    16 d’abril-3 de juliol 

Organització:    Deutsches Architekturmuseum de Frankfurt

Amb la col·laboració de:  CCCB

La mostra fou el resultat de l’anàlisi 
del relat de la hispanitat com a marc 
comú i homogeni entre Espanya i 
l’Amèrica Llatina. D’entre les imatges 
utilitzades en els països hispans per 
construir i legitimar la seva identi-
tat i memòria, la barroca ha estat la 
més duradora, estesa i influent, tot 
sovint a costa d’ignorar altres línies 
argumentals igualment rellevants. 
El d_efecte barroc es plantejà com 
una dissecció d’aquest relat i de les 
polítiques culturals que el continuen 
escrivint avui dia.

En el marc de la itinerància de 
l’exposició, el Centro de Arte Contem-
poráneo de Quito presentà propostes 

d’artistes equatorians sobre aquest 
tema que van ampliar i enriquir 
la mostra presentada a Barcelona 
el 2010. Paral·lelament, durant la 
presentació de la mostra, se celebrà 
un seminari dedicat a explorar la 
constitució del mite de la imatge 
barroca com a referent principal en la 
representació visual del relat identi-
tari del que és «hispà».

El Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito presentà El d_efecte barroc del 
22 de novembre de 2011 al 4 de març 
de 2012.

El Deutsches Architekturmuseum de 
Frankfurt, en col·laboració amb el 
CCCB, va presentar l’exposició Premi 
Europeu de l’Espai Públic Urbà 2010 
del 16 d›abril al 3 de juliol de 2011. La 
mostra va posar de relleu els projectes 
premiats, va oferir la possibilitat de 
consultar el material original de tots 
els concursants de l›edició 2010 i va 
exposar les obres guanyadores de les 
anteriors edicions (2000-2008). Així 
mateix, va mostrar una selecció dels 
exemples més interessants dels espais 
públics a la ciutat de Frankfurt. 

MéS ENLLà DEL CCCB exposIcIons



a FaVor DE L’EspaI pÚBLIC. prEMI EuropEu 
DE L’EspaI pÚBLIC urBÀ 2010
a roma

DEL éXTasIs aL arrEBaTo  
50 aÑos DEL oTro CINE EspaÑoL
a ToronTo, vancouver, parÍs, londres, Breslau, canàrIes,  
navarra, galÍcIa, xangaI, Buenos aIres, lJuBlJana I vÍlnIus

Dates:    12 de maig-11 de juny 

Organització:    Biennal de l’Espai Públic de Roma

Amb la col·laboració de:  CCCB

Producció:  Acción Cultural Española (ACE), Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación i CCCB

Col·laboració:  Institut Català de les Indústries Culturals i Filmoteca de Catalunya

La primera Biennal de l’Espai Públic 
de Roma va acollir l’exposició del 
Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 
2010. La mostra es va exposar del 12 
de maig a l’11 de juny a l’edifici de 
l’antic Aquari romà, seu de la Casa 
d’Arquitectura, en el marc de les 

jornades centrals de la biennal. En el 
mateix Aquari es va presentar també 
l’exposició dels guanyadors del premi 
de la mateixa biennal. Durant les 
jornades centrals, els dies 12, 13 i 14 
de maig, van tenir lloc nombroses 
conferències i tallers. 

Xcèntric, el cinema del CCCB, després 
de dos anys de recerca ha reunit les 
pel·lícules experimentals espan-
yoles més significatives des dels 
anys cinquanta fins ara per donar 
a conèixer el cinema més invisible 
internacionalment. Des de la dècada 
dels setanta no s’ha realitzat una 
revisió del cinema experimental 
espanyol. Es tracta, per tant, d’una 
iniciativa sense precedents, en molts 
aspectes. Sis sessions amb quaranta-
tres pel·licules formades per cineas-
tes com Iván Zulueta, José Antonio 
Sistiaga, José Luís Guerin, Javier 
Aguirre, Jose Val del Omar, Gabriel 
Blanco, Benet Rossell, Virginia Garcia 
del Pino, Eugènia Balcells, Toni Serra, 
Jesús Pérez-Miranda, David Domingo, 
Marcel Pey, Luís Cerveró, Juan Bufill, 
Lope Serrano, Eugeni Bonet, Manuel 
Huerga, Oriol Sánchez i Frederic 
Amat, entre altres autors. 

Acompanya el programa itinerant 
l’edició d’un catàleg en forma de DVD 
amb llibret, produït amb la produc-
tora CAMEO.

Durant aquesta temporada, el cicle 
de cinema itinerant Del éxtasis al 
arrebato tornà a Amèrica del Nord 
i continuà la seva gira per Europa. 
Les institucions que van presentar 
el programa són: Cinematheque de 
Toronto, Pacific Cinematheque de 
Vancouver, Jeu de Paume de París, 
Tate de Londres, Wro Art Center de 
Breslau, Canarias Mediafest, Centro 
Huarte de Navarra, Consulado de 
España en Xangai, Sala FIAP de 
Buenos Aires, CGAI de Galícia, 
Cankarjev Dom de Ljubljana i Lithua-
nian National Gallery de Vílnius.

MéS ENLLà DEL CCCB exposIcIons
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CINE a CoNTraCorrIENTE  
LaTINoaMérICa y EspaÑa

FragMENTos
para una HIsTorIa del oTro cIne espaÑol

Producció:  Acción Cultural Española (ACE) i CCCB

Col·laboració:  Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Ministerio  
 de Cultura de España, Institut Català de les Indústries Culturals i  
 Filmoteca de Catalunya

Direcció: Andrés Hispano 

Producció:  La Chula Productions, TVE i CCCB 

Col·laboració:  Institut de les Indústries Culturals de la Generalitat de Catalunya

El CCCB i l’ACE presenten un 
programa creat a partir d’un procés 
de dos anys d’exhaustiva documen-
tació i catalogació dirigit per Antoni 
Pinent, comissari del projecte, i que 
ha comptat amb l’assessorament 
d’especialistes llatinoamericans en 
cinema i vídeo experimental de la 
talla de Rubén Guzmán, Marta Lucía 
Vélez o Angélica Cuevas Portilla. 
S’ha creat així un cicle de projec-
cions, organitzat en sis sessions, que 
conté quaranta-quatre pel·lícules de 
dotze països d’Amèrica Llatina i que 
s’exhibirà tant a Amèrica Llatina com 
a Espanya. 

Autors que hi intervindran: Jorge San-
jinés, Enrique Pineda Barnet, Carles 
Durán, Santiago Álvarez, Luís Ospina 
i Carlos Mayolo, Rubén Gámez, José 
Val del Omar, Sergio García, Eugeni 
Bonet, Miguel Alvear, Sarah Minter, 
Carlos Vergara, Pola Weiss, Jorge 
Furtado, Horacio Vallereggio, Elena 

Pardo, Claudio Caldini, Silvia Gruner, 
Gabriel Borba, José Ángel Toirac, 
Frederic Amat, Paulo Bruscky, Carles 
Santos, Sandra DeBerduccy, José 
Castillo, Ton Sirera, José Antonio 
Sistiaga, Glauber Rocha, Alfredo 
Gurrola, Ferruccio Musitelli, Alexan-
der Apóstol, Narcisa Hirsch, Paz 
Encina, Juan Carlos Alom, Antoni 
Padrós, Antoni Miralda i Benet Ros-
sell, Gabriel Enrique Vargas Vázquez, 
Guillermo Zabaleta, Ricardo Nicola-
yevsky, Marcellvs L., Alberto Borea, 
Laura Abel i Jorge Honik, Ximena 
Cuevas, Laida Lertxundi, Daniela 
Cugliandolo, Raymond Beluga, Diego 
Lama, Lluis Rivera, Iván Zulueta, 
Lourdes Villagómez, Elías León 
Siminiani, David Domingo, Enrique 
Colina, Jesús Pérez-Miranda, Claudia 
Aravena, Toni Serra i Arthur Omar.

Documental de 58 minuts que 
presenta un recorregut per la his-
tòria de l’altre cinema espanyol, el 
que va explorar sense concessions 
el seu potencial artístic, tant plàstic 
com poètic i conceptual. El cinema 
experimental a Espanya ha deixat 
un curs intermitent de fites aïllades 
que Fragmentos recompon a partir 
de testimonis, seqüències i docu-
ments diversos. Per primera vegada 

a Espanya un documental reuneix el 
més significatiu d’un cinema que a 
poc a poc deixa de ser invisible. 

Estrenat l’octubre del 2010 en el 
Festival Internacional de Cinema de 
Catalunya a Sitges, es va emetre per 
TVE2 el mes de gener del 2011.

MéS ENLLà DEL CCCB proJeccIons I produccIons audIovIsuals



soy CÁMara. EL prograMa DEL CCCB

Los rELaTos DE BarCELoNa y MEDELLÍN: 
TraNsForMaCIóN urBaNÍsTICa y CuLTuraL
a medellÍn

Producció: TVE i CCCB

Dates:  1 i 2 de desembre

Organització:  Universidad EAFIT-Centro de Estudios Urbanos y 
 Ambientales (Urbam), Fundación Kreanta i Càtedra  
 Medellín-Barcelona

Amb la col·laboració de: CCCB

Amb el suport de:   Ministerio de Asuntos Exteriores y de  
   Cooperación-AECID i Diputació de  
   Barcelona.

Continuà l’emissió per la 2 de TVE de 
Soy Cámara. El programa del CCCB, 
un programa mensual de trenta 
minuts que també es pot veure al web 
de TVE. 

Cada programa es dedica a reflexionar 
sobre temes sorgits de les exposicions 
i activitats que es fan al Centre, amb 
la intenció de mostrar una manera 
diferent de veure i entendre el 
CCCB. El programa té una voluntat 
d’experimentació tant pel que fa al 
llenguatge formal com al tractament 
narratiu. Els continguts es nodreixen 
sobretot d’imatges de l’arxiu del 
CCCB i també de l’arxiu de RTVE.

El 2011 es van tractar temes com la 
crisi, l’espai públic-privat, les músi-
ques del CCCB, l’ètica i la tecnologia, 
i l’art de l’apropiació. Es van pro-
duir nou programes amb els títols 
següents: El barrio del Raval, Ética, 
La música del CCCB, Apropiación, 
Televisión y medios, La ciudad desde el 
balcón, Mal de archivo, El mundo de 
Gao i La crisis.

www.rtve.es/alacarta/videos/soy-
camara/

Com a tornada del debat «Medellín-
Barcelona. Dos models urbanístics 
en diàleg» que tingué lloc al CCCB 
el mes de maig, una delegació 
d’urbanisme de Barcelona viatjà a 
Medellín amb la finalitat de conèixer 
els projectes d’urbanisme social de 
la ciutat i l’àrea metropolitana, i per 
intercanviar reflexions i pràctiques 
sobre planificació territorial. En el 
marc d’aquest Seminari es presentà 
el Premi Europeu d’Espai Públic 
Urbà, i s’inicià una col·laboració que 
probablement es concretarà amb la 
presentació a Medellín de l’exposició 
del Premi Europeu de l’Espai Públic 
Urbà 2012.

Amb la participació de Guillén Augé, 
Jorge Blandón, Josep Bohigas, David 
Bravo, Ximena Covaleda, Alejandro 
Echeverri, Alex Giménez, César Her-
nández, Félix Manito, Juan Luis Mejía 
Arango, Jorge Melguizo, Ana Ochoa i 
Carlos Uribe.

MéS ENLLà DEL CCCB proJeccIons I produccIons audIovIsuals
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 FONS CCCB arxIus

arXIu CCCB

arXIu EuropEu DE L’EspaI pÚBLIC urBÀ
HTTp://www.puBlIcspace.org

organització  CCCB

Organització: CCCB

Amb la col·laboració de: The Architecture Foundation, Architekturzentrum Wien, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Nederlands 
Architectuurinstituut, Museum of Finnish Architecture i Deutsches Architekturmuseum

Amb el patrocini de: Copcisa, Abertis i Escofet

L’Arxiu CCCB és l’arxiu digital i 
multimèdia que posa a l’abast del 
públic el fons creat pel CCCB al llarg 
dels seus anys d’activitat. Des de les 
primeres exposicions fins als debats 
i festivals més recents, a l’Arxiu s’hi 
pot consultar una àmplia varietat de 
materials sobre temes clau de la cul-
tura i la societat contemporànies.

L’Arxiu s’inaugurà al gener del 2008, 
i ha anat presentant el seu fons 
documental de manera progressiva a 
través de tres grans mostres temàti-
ques, aglutinadores de les grans 
línies de reflexió del Centre: Els temps 
paradoxals, Món. Una visió cosmopolita 
i Ciutat i espai públic. Actualment, 
a l’Arxiu CCCB, s’hi poden consul-
tar, de manera presencial, al voltant 
de 10.000 referències multimèdia 
(enregistraments de conferències; 
actuacions, recitals i concerts; audio-
visuals de creació pròpia; fotografies; 
informació sobre les activitats i els 
autors, comissaris i conferenciants 
que hi participen), que representen 

el cent per cent del fons històric del 
CCCB, i s’hi van incorporant tots els 
materials que es generen de la seva 
programació.

A l’Arxiu s’hi troba el fons bibliogrà-
fic del CCCB, que està directament 
lligat a les activitats organitzades. Està 
format per gairebé 3.000 monogra-
fies d’autors i temàtiques clau de la 
cultura i el pensament contemporani, 
així com per les publicacions del 
CCCB –catàlegs de les exposicions, 
Col·lecció Urbanitats, Col·lecció 
Breus i Col·lecció Dixit–. El fons 
bibliogràfic està a la disposició directa 
dels usuaris a les prestatgeries de 
l’Arxiu, i els documents es poden 
localitzar al catàleg del CCCB, inte-
grat al Catàleg Col·lectiu de les Uni-
versitats de Catalunya (CCUC). 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. 

L’Arxiu Europeu de l’Espai Públic 
Urbà és el portal sobre ciutat i espai 
públic del CCCB. Articulat al voltant 
del Premi Europeu de l’Espai Públic 
Urbà, recull una selecció de les 
millors obres presentades al Premi 
des dels seus orígens. A través de 181 
textos i més de 4.500 imatges, l’Arxiu 
ofereix una perspectiva sobre 295 
intervencions a l’espai públic de 534 
ciutats europees. L’Arxiu es comple-

menta amb la Biblioteca Urbana, un 
recull de textos de referència sobre 
ciutat i espai públic, i ofereix totes les 
notícies sobre debats, exposicions i 
festivals de temàtica urbana vinculats 
al CCCB.
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 FONS CCCB en col·laBoracIó

oVNI. arXIus DE L’oBsErVaTorI
HTTp://www.desorg.org

soNosCop. arXIu D’arT soNor
HTTp://www.sonoscop.neT

Els arxius de l’Observatori de Vídeo 
No Identificat tenen un caràcter 
intencional i temàtic: facilitar una 
crítica de la cultura contemporà-
nia utilitzant diferents estratègies: 
videoart, documental independent, 
arqueologia dels mass media. Els 
arxius recullen tota una constel·lació 
de treballs dispars, el seu denomi-
nador comú és la lliure expressió i 
reflexió sobre les pors i els plaers 

individuals i col·lectius, construint 
en conjunt una visió de múltiples 
facetes, milers de petits ulls que apro-
fundeixen i exploren el nostre món o 
n’anuncien d’altres de possibles. Un 
discurs els principals valors del qual 
són l’heterogeneïtat, la contradicció i 
la subjectivitat des del qual es realitza. 
Per si sol, un revulsiu a la clonació i 
repetició dels mass media corpora-
tius.

Sonoscop és el projecte de 
col·laboració estable de l’Orquestra 
del Caos amb el CCCB. La seva 
finalitat 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, progra-
mes de mà, publicacions en paper, 
material audiovisual i CD-ROM.
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 FONS CCCB puBlIcacIons 

puBLICaCIoNs

CaTÀLEgs D’EXposICIoNs 

Desaparecidos / Víctimas del olvido

Catàleg en dos volums. El volum 1, Desaparecidos / Disappeared, inclou una 
selecció de fotografies de Gervasio Sánchez, Premi nacional de fotografia 2009, 
que documenta la desaparició de persones víctimes dels conflictes i guerres 
contemporànies amb el propòsit de fer visible i contribuir a la seva memòria. 
El volum 2, Víctimas del olvido / Forgotten victims, presenta els retrats dels fami-
liars dels desapareguts a diversos països del món. 

Idiomes: castellà i anglès

240 pàgines (vol.1), 144 pàgines (vol.2)

220 imatges b/n (vol.1), 350 imatges color (vol. 2)

24 x 33 cm

edició: Blume

IsBn: 978-84-9801-536-2

Textos de: Jon lee anderson, sandra Balsells i gervasio sánchez

Fotografies de: gervasio sánchez

La Trieste de Magris

La mirada actual de l’escriptor Claudio Magris sobre la seva ciutat Trieste, una 
ciutat de frontera i de trànsit, a cavall del món germànic, del món balcànic i del 
món llatí. Una trobada entre l’imaginari de l’escriptor i l’imaginari de la seva 
ciutat que té com a protagonistes alguns dels grans escriptors del segle xx: Italo 
Svevo, James Joyce, etc.   

Idiomes: català amb traducció castellana

176 pàgines, 150 imatges en b/n i color

17 x 24 cm

edició: cccB i direcció de comuniació de la diputació de Barcelona

IsBn: 978-84-9803-444-8

Textos de:  claudio magris, giorgio pressburger i xavier pla

Brangulí. Barcelona 1909-1945

Catàleg de l’exposició monogràfica centrada en l’obra del fotògraf barceloní 
Josep Brangulí Soler des del 1909 fins a la seva mort el 1945. El llibre recorre 
les grans transformacions que tenen lloc a la ciutat i en la societat de l’època. 
Inclou tres centes fotografies agrupades en blocs temàtics (Setmana Tràgica, 
Indústria, República, Guerra Civil, Societat, etc.) i cent cinquanta imatges més 
de documentació del període.  

Idiomes: edició catalana i castellana amb traducció anglesa

452 pàgines, 450 imatges en b/n i color

24 x 32 cm

edició: Fundación Telefónica

IsBn: 978-84-89884-97-7

Textos de: rafael levenfeld, valentín vallhonrat, enric ucelay-da cal i merche Fernández 

sagrera

des
aparecidos

disappeared

Gervasio Sánchezwww.blume.net
www.desaparecidos.com

ISBN  978-84-9801-541-6
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puBLICaCIoNs auDIoVIsuaLs

Todas las cartas. Correspondencias fílmicas

Els cinc DVD del pack contenen tota la correspondència fílmica entre les cinc 
parelles de cineastes: José Luis Guerin-Jonas Mekas, Albert Serra-Lisandro 
Alonso, Isaki Lacuesta-Naomi Kawase, Jaime Rosales-Wang Bing i Fernando 
Eimbcke-So Yong Kim. S’acompanya d’una publicació que ressenya tot el 
procés creatiu de producció de les cartes fílmiques i la relació entre els  
cineastes, i que inclou també la correspondència entre Víctor Erice i Abbas 
Kiarostami.

DVD
5 dvds

Idiomes: castellà i anglès, amb subtítols en castellà, anglès i francès

producció: cccB i Intermedio 

cartes fílmiques de: José luis guerin-Jonas mekas, albert serra-lisandro alonso, Isaki 

lacuesta-naomi Kawase, Jaime rosales-wang Bing i Fernando eimbcke-so Yong Kim

Catàleg
Idiomes: edició castellana amb traducció anglesa i francesa. Inclou separata en català

402 pàgines, 200 imatges en color  

edició: cccB i Intermedio

Textos de: Jordi Balló, alain Bergala, Iván pintor Iranzo, nicole Brenez, olivier père, anna 

petrus, Joana Hurtado matheu i sergio raúl arroyo

CoL·LECCIó DIXIT

Fruit d’una col·laboració entre el CCCB i l’editorial argentina Katz Editores, la 
col·lecció Dixit publica, en llengua castellana, una selecció de les conferències 
prèviament editades a la col·lecció Breus, acompanyades d’un text complemen-
tari. Amb Dixit, el CCCB posa a l’abast del públic de la resta de l’Estat espanyol 
i d’Amèrica Llatina les millors conferències pronunciades al CCCB.

La col·lecció, iniciada l’any 2008, compta amb textos de Roger Bartra, Jürgen 
Habermas, Michael Walzer, Daryush Shayegan, John Gray, Zygmunt Bauman, 
K. A. Appiah, Dipesh Chakrabarty, Jean i John Comaroff, Teresa Caldeira, Jordi 
Llovet, Harvie Ferguson, Ismail Kadaré, etc.

Idioma: castellà 

de 40 a 90 pàgines aprox.

11 x 12 cm

edició: cccB i Katz editores

El 2011 s’han publicat el volums següents: 

16. Judith Butler, Violencia de Estado, guerra, resistencia. Por una nueva política 
de la izquierda + Entrevista de Daniel Gamper Sachse a l’autora

17. Tzvetan Todorov, Muros caídos, muros erigidos + Juan Goytisolo, Berlín a salto 
de mata 

18. Martha C. Nussbaum, Libertad de conciencia: el ataque a la igualdad de respeto 
+ Entrevista de Daniel Gamper Sachse a l’autora



 FONS CCCB puBlIcacIons

puBLICaCIoNs

CoL·LECCIó BrEus

La col·lecció Breus recull, en format breu i en versió original acompanyada 
de la versió catalana o castellana, algunes de les ponències més significatives 
celebrades al CCCB en el marc de debats, seminaris, cicles de conferències i 
simposis. 

Entre d’altres autors, s’han publicat, fins ara, textos de: Jürgen Habermas, 
Michael Walzer, Pascal Bruckner, Gilles Lipovetsky, Jorge Semprún, Ash Amin, 
Judith Butler, Jordi Llovet, Eric Hobsbawm, Peter Hall, Tzvetan Todorov, Axel 
Honneth, Claudio Magris, Orhan Pamuk, Richard Sennett, etc.

Idioma original amb traducció al català

de 40 a 90 pàgines aprox.

12,5 x 17 cm

edició: cccB

El 2011 s’han publicat els volums següents:

43. Antonio Tabucchi, El futur de l’atzar / Il futuro del caso

44. Giorgio Agamben, Estado de excepción y genealogía del poder / The State of 
Exception and the Genealogy of Power

45. Terry Eagleton, El sentit de la vida / The Meaning of Life

46. Paolo Flores d’Arcais, Com si déu no existís / Come se dio non ci fosse

47.  Martha C. Nussbaum, Llibertat de consciència/ Liberty of Conscience

48. Zygmunt Bauman, El destí de la desigualtat social en la fase líquida de la 
modernitat / The Fate of Social Inequality in Liquid-Modern Times

49. Juan Villoro, De Cartago a Chiapas: crónica intempestiva / From Carthage to 
Chiapas: an Untimely Chronicle

50. Juan Gabriel Vásquez, Todas las manchas La Mancha: España y América 
Latina en sus relatos / The Stains of La Mancha: Spain and Latin America in Their 
Stories

51. Eva Illouz, L’amor, la ráo, la ironia / Love, Reason, Irony

80



DaDEs
gEnERAlS



82

INsTITuCIoNs I EMprEsEs CoL·LaBoraDorEs
DADES GENERALS



83

Col·laboradors:

Acadèmia de la Llatinitat, Acantilado, Advanced Music, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo (AECID), Alianza 4 Universidades (UPF, UAB, UAM, UC3M), Allianz, Amical Viquipèdia, Anagrama, Analogic 

Té, Angle Editorial, Anilla Cultural Latinoamérica-Europa, Architeckturzentrum Wien, Arxiu Nacional de Catalunya, 

Associació Drap-Art, Associació Imago Barcelona, Associació Marató de l’Espectacle, Biennal de l’Espai Públic de 

Roma, CAMON Madrid, Casa Amèrica de Catalunya, Casa Árabe, Catalunya Caixa, Càtedra Medellín-Barcelona, Centre 

d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Departament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya, Difusor.org, Centre d’Arts Santa Mònica, Centre Internacional per al Debat Cien-

tífic (BIOCAT), Centre for Liberal Strategies in Sofia, Centro Cultural España-Córdoba (Argentina), Centro Cultural São 

Paulo (Brasil), Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Citilab, Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Consejo General 

del Poder Judicial, Conservas, Consolat General dels Estats Units de Barcelona, CREA-UB, Deutsches Architekturmu-

seum de Frankfurt, Digidoc, Districte de Ciutat Vella, Ediciones Barataria, Ediciones Península, Edicions 62, Ediciones 

Paidós, Editorial Empúries, Editorial Gredos, Eme 3, ESADE Facultat de Dret, ESCAC, Escola d’Administració Pública de 

Catalunya, Eurostars Hotels, Festival Animac de Lleida, Filmoteca de Catalunya, Fragmenta Editorial, Fundació Kreanta, 

Fundació I2Cat, Fundació Pi i Sunyer, Fundació Photographic Social Vision, Fundació puntCAT, Fundació Wikimedia, 

Goethe Institut, Group of Concerned Citizens, Hipnotik Factory, GREC 2011 Festival de Barcelona, Grup de Filosofia del 

Dret (UPF i UdG), Grup de Recerca en Teoria Política (UPF), Grup Logos (UB i UdG), Hangar, Hipnotik Festival, Institut 

Borja de Bioètica, Institut Català de les Indústries Culturals, Institut de Cultura de Barcelona, Institució de les Lletres 

Catalanes, Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB), Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Pom-

pidou (IRI), Institut d’Humanitats de Barcelona, Institut Internacional per la Pau, Intermedio, Internet Interdisciplinary 

Institute (IN3), Krytika Polityczna, L’Avenç, La Cité de l’Architecture et du Patrimoine, La Chula Productions, La Fàbrica 

de Cinema Alternatiu, La Porta Barcelona, Libros del Asteroide, Llovezumy, Lunwerg Editores, Marbot Ediciones, Mercat 

de les Flors, 100.000 retines, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ministerio de Ciencia e Innovación, 

Ministerio de Cultura, Museo de Antioquía (Colòmbia), Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, 

Museum of Finish Architecture, Nederlands Architectuurinstituut, Obra social “La Caixa”, Observatori de Vídeo no 

Identificat (OVNI), Orquestra del Caos, Platoniq, Princeton University, Portal web Nuestra Aparente Rendición, Pro-

ducciones Doradas, Santa & Cole, Seminari de Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona, Taller de Músics, The 

Architecture Foundation, The Influencers, The Port Authority of New York & New Jersey, Trànsit Projectes, Transversal 

Xarxa d’Activitats Culturals, Tusquets Editors, Universidad EAFIT-Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam), 

Universitat Internacional Menéndez Pelayo (CUIMPB), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat Politèc-

nica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), Xarxa de Televisions Locals, YProductions, 

ZEMOS98 i Zero4|Cultura en directe.
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XIFrEs DE VIsITEs

EXPOSICIONS 146.355
Per laberints 4.027
El d_efecte barroc 8.640
Desapareguts 20.383
La Trieste de Magris 36.587
Brangulí. Barcelona 1909-1945 49.557
Memòria fragmentada 14.767
Totes les cartes 12.394
  
EXPOSICIONS DE PETIT FORMAT 40.858
Drap’art 7.629
Offfmàtica 421
Word Press Photo 32.808
  
ACTIVITATS 122.205
Xcèntric 2.181
Projeccions de Nadal d’Xcèntric 52
Fora de programa 1.100
Urgent! 790
I+C+i 950
Emergència! 673
Animac 220
Fila Zero 356
OVNI 3.400
Anti-Sant Valentí 400
Redada 65
LP’11 1.430
Inauguració del Teatre CCCB 2.337
Kosmopolis 11 6.478
Zoomvi 500
Món Llibre 9.000
The Influencers 1.000
Inferno 100
Festival Flamenco Ciutat Vella 2.434
Per a què serveixen els artistes? 2 277
Festival OFFF 7.040
Festival Sónar 32.353
Festival Sónarkids 5.192
Silver Wedding 350
FADFest 1.050
Dies de Dansa 1.800
Festival Hipnòtik 2.700
BCN mp7 5.340
Gandules  5.510
Festival Àsia 2.600
8a Diàspora sense Fronteres 759
48h Open House - Teatre CCCB 371
Circuito Futura 2.145
Xperimenta 566
Festival L’Alternativa 9.978
Mínima Común Institución 140
Zeppelin 350
Drap’art 5.489
Pel·lícula del Raval 115
Doropaedia 52
Presentació de Pantalla Global virtual 384
Activitats dels Amics 50
Klub de lectura dels Amics del CCCB 246
Visites externes dels Amics del CCCB 46
Itineraris de cap setmana 402
Itineraris en grup 3.434

CURSOS, DEBATS I PRESENTACIONS 17.576
Debat Crisi 2.600
Presentació del llibre Ser immigrant a Catalunya 150
Debat Desapareguts 425
Cicle Orígens (Marroc: en trànsit) 160
Debat Justícia, democràcia i estat de dret 282
Presentación del llibre La ciudad en llamas 104
Galaxia McLuhan 200
Els llenguatges itinerants de la fotografia 350
Imaginari democràtic i globalització 288
Medellín-Barcelona. Dos models urbanístics en diàleg 200
Mèxic avui: violència i societat civil 70
La contrareforma cultural 130
Presentació del llibre de Niccolò Ammaniti 150
Georges Corm, Les revolucions àrabs 98
La transformació de la intimitat 236
Presentació del llibre de Daniel Bermúdez 80
Rüdiger Safranski, Sobre el temps 228
11-S. El món deu anys després 271
La cultura i la vida 280
Conversa entre José Luis Guerin i Jonas Mekas 285
Presentación del llibre Manifiesto de derechos humanos 40
Àngel Castiñeira, Joves i valors 70
Building Digital Commons 260
Peter Stamm 148
Debat Religió i esfera pública 83
Presentació del llibre de Lisa Randall 235
Workshop 7.7 de World Press Photo 45
Presentació del llibre de Lluís Duch 175
Miniput 1.200
Màster Metròpolis 720
Màster Disseny i producció d’espais 127
Institut d’Humanitats 5.703
CUIMPB 2.183
  
ARXIUS CCCB 10.791
Arxiu CCCB 9.851
Arxiu Xcèntric 940
  
LLOGUERS-CESSIONS 14.302
Actes d’empresa 3.022
Presentacions diverses 3.190
Jornades diverses 4.719
Cessions d’espais 3.371
 
TOTALS 352.087
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lloguers i cessions 4%

activitats 35% exposicions 41%

exposicions de petit format 12%

cursos i debats 5%

arxius CCCB 3%

EXposICIoNs 2011
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VIsITEs aL CCCB

El total de visites durant l’any va ser 
de 352.087. El Centre va superar les 
350.000 visites el 1996 i, des d’ales-
hores, el nombre de visitants, que està 
molt directament relacionat amb la 
programació de cada any, s’ha mantin-
gut entre aquesta xifra i la de 426.000 
visitants del 2001. La mitjana de visi-
tes al Centre per dia obert va ser de 
1.003, una mica inferior que l’any pas-
sat, que va ser de 1.059.

En xifres generals, si es compara el 
2011 amb l’any anterior, les visites 
a les exposicions van augmentar (de 
139.000 a 146.000), però les de les 
exposicions de petit format van baixar 
(de 62.000 a 41.000) per la reducció 
de la programació. La xifra d’assistents 
a les activitats augmentà (de 101.000 
a 122.000) i, en canvi, la xifra d’as-
sistents als cursos baixà (de 22.000 a 
17.000), també a causa de la reducció 
de la programació. L’assistència als 
Arxius Xcèntric disminuí (de 17.000 
a 10.000 visites) pel tancament de 
l’Arxiu, així com també es reduí el 
nombre d’assistents als esdeveni-
ments de lloguer (16.000 a 14.000). 
Tenint en compte la programació del 
2011, el nombre de visites va superar 
el de l’any anterior els mesos de gener, 
març, juny, juliol, setembre i octubre, 
i va baixar molt els mesos de maig i 
novembre.

Pel que fa al programa d’exposicions, 
Brangulí. Barcelona 1909-1945 va ser la 
més visitada amb 49.557 visites, segui-
da de La Trieste de Magris amb 36.587 
i de World Press Photo amb 32.808 vi-
sites i una mitjana de 1.172 persones 
diàries.

Pel que fa al programa d’activitats, 
cal destacar, com cada any, el Festival 
Sónar, que va comptar amb 32.353 
assistents al Sónar de Dia i 5.192 al 
Sónarkids. Dels altres festivals, els de 
més públic foren L’Alternativa amb 
9.978 visites i Món Llibre amb 9.000, 
seguits del Festival OFFF amb 7.040 i 
de Kosmopolis 11 amb 6.478. En aquest 
cas, cal tenir en compte que Món Llibre 
fou d’entrada lliure i que L’Alternativa 
tingué una part gratuïta, mentre que 
els altres festivals eren de pagament.

Pel que fa a les activitats més especí-
fiques, cal destacar l’esdeveniment de 
la inauguració del Teatre CCCB, que 
va atraure 2.337 persones, i l’oferta 
d’itineraris urbans amb 3.800 parti-
cipants. A més, dels dos concerts del 
cicle BCNmp7, cal destacar el que es 
va fer per La Mercè, que va tenir 5.073 
espectadors. Quant a l’oferta audiovi-
sual, la programació Xcèntric va tenir 
2.181 assistents, les quatre sessions de 
Fora de Programa en tingueren 1.100 i 
Gandules 5.510.

Pel que fa als debats i cursos, el debat 
Crisi comptà amb un total de 2.600 
assistents a les nou sessions del ci-
cle, cadascuna de les quals va superar 
els 200 assistents i entre les quals 
destacaren les conferències de Jor-
ge Wagensberg i de Saskia Sassen. A 
aquest debat, seguiren les sis sessions 
d’I+C+i amb 950 participants. 

Finalment, pel que fa al fons CCCB, 
durant tot l’any, l’Arxiu tingué 9.851 
visites, menys que l’any anterior, i, de 
gener a maig, l’Arxiu Xcèntric, en tin-
gué 940.

pErFIL DEL pÚBLIC DE LEs 
EXposICIoNs

Per tal de conèixer el perfil del públic 
del CCCB, es realitzaren enquestes 
regulars als visitants de les exposici-
ons. En relació a les set mostres del 
2011, gairebé totes acolliren un públic 
amb uns trets similars, excepte World 
Press Photo, que es diferencià de la res-
ta perquè tingué un públic molt més 
local. D’altra banda, gairebé més del 
50% dels visitants venien al Centre 
per primera vegada, excepte en el cas 
de World Press Photo, en què la majoria 
de públic (un 65%) ja hi havia vingut 
abans.

Respecte a la procedència dels visi-
tants, l’exposició World Press Photo 
fou la que tingué més visitants de 
Barcelona ciutat i de la resta de Catalu-
nya. La seguí Brangulí. Barcelona 1909-
1945 amb una mica més del 50% del 
total de visitants de Catalunya, mentre 
que Totes les cartes fou la que tingué 
menys públic de Catalunya (només un 
40%) i més de l’estranger (un 50%). 
Pel que fa a la llengua, la majoria dels 
visitants del Centre parlaven català o 
castellà, tot i que, en el cas de World 
Press Photo, aquesta majoria superà el 
80% de visitants, mentre que Totes les 
cartes constituí una excepció, amb no-
més un 50%.

Pel que fa a edats, les exposicions El 
d_efecte barroc i Desapareguts presenta-
ren uns percentatges similars, amb vi-
sitants d’entre 25 i 54 anys majoritàri-
ament. En canvi, l’exposició La Trieste 
de Magris, sobretot, i també Brangulí. 
Barcelona 1909-1945 i Memòria frag-
mentada. 11-S NY Artefactes a l’Han-
gar 17 van tenir un volum més elevat 
de visitants d’entre 45 i 74 anys, amb 
la qual cosa disminuïren els visitants 
de 25 a 34 anys i lleugerament els de 
35 a 44 anys. En canvi, tant World Press 
Photo com Totes les cartes tingueren un 
percentatge més gran de visitants de 
25 a 34 anys. I, en tots els casos, vin-
gueren majoritàriament sols o acom-
panyats només d’una altra persona. 

DADES GENERALS

pÚBLIC
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Només l’exposició World Press Pho-
to tingué un percentatge més alt de 
grups d’amics (un 25%).

Pel que fa a la manera com s’informen 
de les activitats del Centre. Molts ho 
fan per recomanació d’un amic o fa-
miliar, per la informació turística o bé 
per l’articketBCN, un 15% rep infor-
mació del Centre o és Amic, un altre 
15-20% rep la informació a través de la 
premsa i un altre 20% per internet, ja 
sigui per la web del CCCB o per altres 
mitjans virtuals. 

pÚBLIC VIrTuaL

Durant el 2011, la web CCCB va rebre 
544.967 visites de 386.600 visitants 
únics que van consultar 1.581.694 pà-
gines. Es van realitzar 44 streamings, 
la majoria relacionats amb els Debats 
del CCCB, que van tenir un seguiment 
de 8.233 persones, amb un total de 
234.088 minuts visionats.

Durant l’any 2011, es va fer un gran es-
forç a les xarxes socials, que es va notar 
en un augment dels seguidors a Face-
book i també a Twitter. A finals del 
2010, el CCCB tenia 5.265 seguidors 
de Facebook i, a finals del 2011, en te-
nia 14.806, que van mirar 7.063.070 
articles i van realitzar 8.544 interacci-
ons. El 2010 el CCCB tenia 2.221 se-
guidors de Twitter i el 2011 va acabar 
amb 14.395 seguidors, que van realit-
zar 4.120 tweets, van fer 2.427 retweets i 
3.134 mencions.

Pel que fa a les newsletters dels Des-
tacats CCCB que s’envien setmanal-
ment, a finals del 2011 es van arribar a 
tenir 20.925 adreces diferents. Durant 
l’any es van enviar newsletters a un total 
de 315.159 adreces. 

Pel que fa als tres blogs vinculats a la 
Web CCCB, al de Veus s’hi van penjar 
104 posts, que van tenir 97 comenta-
ris i un total de 39.654 visites, amb un 
percentatge del 54% de visites noves. 
Al blog del CCCBLab s’hi van penjar 
24 posts que va tenir 62 comentaris i 
un total de 23.524 visites, amb un per-
centatge de 46,78% de visites noves. 
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LLIsTaT DELs poNENTs DELs DEBaTs  
I CoNFErÈNCIEs

DADES GENERALS

SER IMMIGRANT A CATALUNyA
(13/01/11)
Amadou Bokar Sam, Pau Carratalà, 
Ernesto Carrión, Lamin Cham, Miquel 
Fernández, Huma Jamshed, Mostafà 
S’haimi, Pep Subirós i Brahim Yabeed

CRISI
Debat de Barcelona 
(17/01/11-21/03/11)
Étienne Balibar, Antón Costas, Gosta 
Esping-Andersen, Eva Illouz, François 
Jullien, Avishai Margalit, Soledad 
Puértolas, Saskia Sassen i Jorge 
Wagensberg

DESAPAREGUTS 
(08/02/11, 9 i 30/03/11)
Sandra Balsells, Viviana Díaz, Paco 
Etxeberría, Luis Fondebrider, Andreas 
Huyssen, Antonio Monegal, Susana 
Navarro, Gervasio Sánchez i Emilio 
Silva

MARROC: EN TRàNSIT
Cicle Orígens
(11 i 12/04/11)
M’hammed Abdelouahed Allaoui, 
Abdel Aziz El Mountassir, Dris 
Bouissef Rekab, Salwa El Gharbi i Pep 
Subirós

JUSTíCIA, DEMOCRàCIA I ESTAT DE 
DRET. DIàLEGS EN L’ESCENARI DE 
LA GLOBALITzACIó
(26/04/11, 3, 10, 17 i 24/05/11)
Félix Azón, Roser Bach, José Manuel 
Bandrés, Ramón Camp i Batalla, Pere 
Fabra, Pilar Fernández i Bozal, Víctor 
Ferreres, Antoine Garapon, Ernesto 
Garzón Valdés, Thomas Pogge, Alan 
Rau i Peer Zumbansen

ELS LLENGUATGES ITINERANTS DE 
LA FOTOGRAFIA 
(23 i 24/05/11)
Rafael Argullol, Ariella Azoulay, 
Miquel Berga, Eduardo Cadava, 
Natasha Christia, Manel Esclusa, Joan 
Fontcuberta, Hal Foster, María de los 
Santos García, Carles Guerra, Alfredo 
Jaar, Thomas Keenan, Jo Labanyi, 
Angel G. Loureiro, Ricard Martínez, 
Jorge Luis Marzo, Antonio Monegal, 
Gabriela Nouzeilles, Jorge Ribalta, Joel 
Smith i Francesc Torres

IMAGINARI DEMOCRàTIC  
I GLOBALITzACIó 
XXIII Trobada de l’Acadèmia  
de la Llatinitat 
(26, 27 i 28/05/11)
Abdulrahman Al Salmi, Hélé Béji, 
Jean Michel Blanquer, Dominic Boyer, 
Cristovam Buarque, Susan Buck-
Morss, Gerardo Caetano, Juan Cole, 
Nilüfer Göle, Daniel Innerarity, Renato 
Janine Ribeiro, Renato Lessa, Mario 
Lúcio Sousa, Luis Martínez, Federico 
Mayor Zaragoza, Cândido Mendes, 
Josep Ramoneda, Enrique Rodríguez 
Larreta, Xavier Rubert de Ventós, Jorge 
Sampaio, Javier Sanjinés, Mario Soares, 
Dirk J. Vandewalle, Giani Vattimo, 
Michel Wieviorka i François L’Yvonnet

MEDELLíN-BARCELONA 
Dos models urbanístics en diàleg 
(30/05/11)
Roser Bertran, Jordi Borja, Judit 
Carrera, Alejandro Echeverri, Beth Galí, 
Fèlix Manito, Jorge Melguizo, Josep 
Parcerisa i Manel Vila

MèXIC AVUI: VIOLèNCIA  
I SOCIETAT CIVIL
Presentació del portal web Nuestra 
Aparente Rendición
(31/05/11)
Lolita Bosch, Edson Lechuga, Jordi 
Soler i Alejandro Vélez-Salas

LA CONTRAREFORMA CULTURAL 
(01 i 02/06/11)
Javier de Lucas, Marina Garcés, Michael 
Kazin, Ivan Krastev, Mark Lilla, Josep 
Maria Martí Font, José María Ridao, 
Donald Sassoon i Slawomir Sierakowski

NICCOLò AMMANITI
Que empiece la fiesta 
(08/06/11)
Niccolò Ammaniti i Pau Vidal

DE QUI éS LA CIUTAT? 
ESTRATèGIES DE PARTICIPACIó  
I APROPIACIó
Taller i seminari sobre el Premi 
Europeu de l’Espai Públic Urbà
(8, 9, 10 i 14/06/11)  
Ivan Blasi, David Bravo, Kathrin Golda 
Pongratz, Jose Luis Oyon, Gala Pin i 
Daniele Porreta

GEORGES CORM
Les revolucions àrabs: canvis a la 
geopolítica de la Mediterrània
(21/06/11)
Georges Corm

LA TRANSFORMACIó  
DE LA INTIMITAT
(27 i 30/06/11, 13/07/11)
Víctor Gómez Pin, José Luis Pardo  
i Paula Sibilia

DANIEL BERMúDEz 
Presentació de llibre 4ºLat. N. 2.600 
msnm
(29/06/11)
Daniel Bermúdez, Juan Herreros  
i Josep Maria Montaner

RüDIGER SAFRANSKI
Sobre el temps
(15/09/11)
Rüdiger Safranski i Rosa Sala Rose

11-S 
El món deu anys després 
(19 i 27/09/11, 26/10/11 i 02/11/11)  
Rafael Argullol, Montse Armengou, 
Clifford Chanin, Barbara Ehrenreich, 
Fèlix Fanés, Pankaj Mishra, Mary Ann 
Newman i Francesc Torres

LA CULTURA I LA VIDA 
Diàlegs sobre l’impacte de la 
biotecnologia 
(17 i 24/10/11, 07/11/11)  
Miguel Beato del Rosal, Jaume 
Bertranpetit, María Blasco, Inez 
Beaufort, Jordi Camí, Daniel Gamper, 
John Gray, Pere Puigdomènech i Àngel 
Puyol

JULIE WARK 
Manifiesto de derechos humanos 
(19/10/11)  
Judit Carrera, Carmen Claudín, Carola 
Moreno, Daniel Raventós i Julie Wark

PETER STAMM
Presentació de llibre Siete años
(03/11/11)
Jordi Soler i Peter Stamm 

RELIGIó I ESFERA PúBLICA 
(23/11/11)  
Cecile Laborde, Cristina Lafont, Ferran 
Requejo i András Sajó

LLUíS DUCH 
La banalització de la paraula 
(19/12/11)  
Lluís Duch
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CEssIoNs D’EspaIs I LLoguErs

Agrupació Catalana del Tèxtil  
i la Moda

Ajuntament de Barcelona-Àrea 
d’Acció Social i Ciutadania. Participa-
ció Social. 

Ajuntament de Barcelona-Direcció  
de Serveis de Relacions Externes  
i Qualitat

Ajuntament de Barcelona-Guàrdia 
Urbana. Departament de Gestió 
Econòmica

Álvaro Vargas Matamoros

Asociación Defensa Derechos Animal

Asociación Poros

Asociación Profesional  
de Diseñadores de Iluminación

Associació de Publicacions  
Periòdiques en Català (APPEC)

Associació El Viejo Topo

Associació Kusi Warma Catalunya

Associació Ningún Lugar

Associació Professional de Traductors 
i Interprets de Catalunya (APTIC)

Associació Professional 
d›Il·lustradors de Catalunya

Associació Ruido Photo

Ateneu Sobiranista Català

Bamboo Bcn Studio S.L.

Barril Barral editores

Bengali Internacional Barcelona

Ceiba

Centre Cultural Euskal Etxea

Centre Espirita Amalia Domingo 
Soler

Col·lectiu Gai de Barcelona

Col·legi Oficial de Disseny Gràfic  
de Catalunya

Col·legi Oficial de Treball Social  
de Catalunya

Consejo Islámico de Cataluña

Consell d›Associacions de Barcelona

Consell Islàmic Cultural de Catalunya

Consell Nacional de la Cultura  
i de les Arts

Consum Català Associació Catalana 
De Consumidors

Dalil Associació Social i Cultural 
Drets Humans

Dia de la Terra

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona-Direcció  
de Relacions Internacionals

Diputació de Barcelona-Servei  
de Teixit Productiu

Distribuidora de Televisión Digital, 
S.A. (DTS)

Educación Sin Fronteras

Fundació Alfons Comín

Fundació BCD

Fundació Carme Serrallonga

Fundació Jaume Bofill

Fundació per la Pau

Fundació privada centre de regulació 
genòmica

Fundació Universitat Oberta  
de Catalunya

Fundación Kreanta

Grup Promotor S.L.

Grupo Municipal Popular  
del Ayuntamiento de Barcelona

Heineken España S.A.

Institut Català Internacional  
per la Pau (ICIP)

Institut d’Estudis de la Sexualitat  
i la Parella

La mirada Associació cultural

Madaripur Asociación Cultural  
de Bangladesh en Barcelona

Parlamento Europeo-Grupo de Socia-
listas y Demócratas en el Parlamento 
Europeo

Partit dels Socialistes de Catalunya

Prevenció Accidents de Trànsit

Progrés Municipal

RBA Libros, S.A.

Solidaritat per la Independència

Subgrup Parlamentari de Ciutadans-
Partido de la ciudadanía

Tot Història Associació Cultural

Universidad de Salamanca-Facultad 
de Bellas Artes-Máster en diseño  
de interiores

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Pompeu Fabra

Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)
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prEssuposT

INGRESSOS  Previsió inicial   Execució d’ingressos a 31-12-2011 
Taxes i altres ingressos  1.785.000,00     825.435,99   

Transferències corrents  9.086.118,00     8.231.194,14   

Ingressos patrimonials  151.000,00     144.864,89   

Transferències de capital  180.000,00     2.649.420,07   

TOTAL  11.202.118,00     11.850.915,09 

Desviacions en finançament i crèdits finançats amb romanents 1.178.923,54

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  42.801.57  

DESPESES  Previsió inicial   Execució de despeses a 31-12-2011 
Personal  4.400.000,00     4.146.916,64   

Activitat i estructura   6.562.318,00     5.393.407,59   

Despeses financeres  9.000,00     2.319,64   

Transferències corrents  50.800,00     38.740,60   

Inversions reals  180.000,00     3.405.652,59   

TOTAL  11.202.118,00     12.987.037,06  

Ingressos patrimonials 1,2%

Despeses financeres 0,0%

Taxes i altres ingressos 7,0%

Transferències de capital 22,4%

Transferències corrents 69,5%

Activitat i estructura 41,5%

Personal 31,9%Inversions reals 26,2%

Transferències corrents 0,3%
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DADES GENERALS

pErsoNaL DEL CCCB

Director General 
Josep Ramoneda 

Subdirector-Gerent
Rafael Vilasanjuan Sanpere
Elisenda Poch i Granero

Subdirector de Continguts
Jaume Badia i Pujol

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 del Servei de Difusió i Recursos 
Externs
Imma Mora Boguñá

Cap del Servei d’Audiovisuals i Mul-
timèdia 
Àngela Martínez García 

Cap dels Serveis Tècnics i Generals
Manel Navas Escribano 

Cap de la Secció de Sistemes
Gerard Bel Torres

Cap de la Secció Financera
Sara González Puértolas

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

Cap de la Secció Econòmica-Pressu-
postària 
Anna Sama Vaz 

Cap de la Unitat de Producció 
Mario Corea Dellepiane

Cap de la Unitat de Gestió de Recur-
sos Externs 
Amàlia Llabrés Bernat 

Cap de la Unitat de Coordinació 
d’Exposicions
Mònica Ibáñez Dalmau

Cap de la Unitat de Registre 
i Conservació 
Neus Moyano Miranda

Cap de la Unitat de Publicacions
Rosa Puig Carreras 
Marina Palà Selva

Cap de la Unitat de Públics
Maria Ribas Bruguera

Cap de la Unitat de Premsa
Mònica Muñoz-Castanyer Gausset

Eva Alonso Ortega 

Mònica Andrés Beltran 

Teresa Anglés Pérez 

Liliana Antoniucci 

M. Dolors Aran Perramon 

Sònia Aran Ramspott 

Guillem Bellmunt Duran

Matilde Betoret González 

Carme Blanco Pérez 

Xavier Boix Lara 

Carlota Broggi Rull

Lucía Calvo Bermejo 

Neus Carreras Font 

Eduard Coll Deopazo 

Toni Curcó Botargues 

Marc Desmonts 

Anna Escoda Alegret

Maria Farràs Drago 

Susana Fernández Alonso 

Gloria Fernández Vilches

Núria Ferrer López 

Francisco García Rodríguez 

Susana García San Vicente 

Carolina Garsaball Collado

Mònica Giménez Moreno 

Eva Gimeno Cases 

Marta Giralt Romeu 

Jordi Gómez Farran

Elisabet Goula Sardà 

Anna Ibàñez Tudoras 

Remei Jara Cuenca 

Jordi Jornet Espax

Magda Llaberia Cots 

Francesc López Artero 

Manel López Jiménez 

Emili Maicas Guillén

Lara Martín Tarrasón 

Elena Martínez Bermúdez

Montse Martínez Izquierdo

Montse Mitats Flotats 

José Luis Molinos López

Òscar Monfort Pastor 

Eulàlia Muñoz-Castanyer Gausset 

Antonio Navas Escribano 

Miquel Nogués Colomé 

Montserrat Novellón Giménez 

Àlex Papalini Lamprecht 

José Antonio Pérez Barrera 

Teresa Pérez Testor 

Gabriel Porras Zambrano

Olga Pratdesaba Druguet

Josep Querol Pugnaire 

Eva Rexach Pous

Juan Carlos Rodríguez González

Bàrbara Roig Isern

Teresa Roig Sitjar 

Maria Romero Yuste

Judith Rovira Cañada

Irene Ruiz Auret 

Núria Salinas Calle 

Lluís Sangermán Vidal

Belén Simón Bazán

José Antonio Soria Soria 

Rosó Tarragona Ramírez 

Cristina Vila Fernández 

Jadina Vilalta Aguilar

Ígor Viza Serra 

Maribel Zamora Gómez 

Masha Zrncic 
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

INauguraCIó TEaTrE CCCB

ara - 16/03/2011
seccIó culTura
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

aVuI - 16/03/2011
seccIó culTura
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL MuNDo - 16/03/2011
seccIó culTura
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL paÍs - 16/03/2011
seccIó caTalunYa
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

DEsaparEguTs

EL MuNDo - 2/02/2011
seccIó culTura
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

aBC - 5/02/2011
seccIó arT
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL pErIóDICo -7/02/2011
seccIó culTura



101

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La TrIEsTE DE MagrIs

EL paÍs - 9/03/2011
seccIó culTura
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL puNT - 9/03/2011
seccIó Barcelona



103

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

pÚBLICo - 9/03/2011
seccIó acTualITaT
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

BraNguLÍ. BarCELoNa 1909-1945

ara - 7/06/2011
seccIó culTura



105

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

aVuI - 7/06/2011
seccIó culTura
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 13/07/2011
seccIó culTures
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

MEMÒrIa FragMENTaDa

ara - 25/08/2011
seccIó esTIu
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La raZóN - 9/09/2011
seccIó caTalunYa
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

TIMEouT - 11/09/2011
seccIó especIal
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

BaBELIa - 17/09/2011
seccIó suplemenT
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

ToTEs LEs CarTEs

La VaNguarDIa - 16/03/2011
seccIó culTures
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 16/03/2011
seccIó culTures
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

DIrIgIDo por - 1/10/2011
seccIó anàlIsI
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL puNT aVuI - 12/10/2011
seccIó culTura
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL paÍs - 21/10/2011
seccIó culTura
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

DIarIa DE TarragoNa - 29/10/2011
seccIó Tarragona



117

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

BaBELIa - 17/12/2011
seccIó suplemenT



118

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

XCÈNTrIC

TIME ouT BarCELoNa - 19/01/2011
seccIó ocI
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

TIME ouT BarCELoNa - 25/11/2011
seccIó revIsTa
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 1/6/2011
seccIó culTures
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roCK DE LuX - 1/04/2011
seccIó mÚsIca

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EMErgÈNCIa

EL MuNDo - 17/02/2011
seccIó suplemenT
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

urgENT!

pÚBLICo - 8/02/2011
seccIó culTura



123

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL paÍs - 18/7/2011
seccIó caTalunYa
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

KosMopoLIs 2011

ara - 23/03/2011
seccIó culTura
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL MuNDo - 23/3/2011
seccIó culTura
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL paÍs - 23/03/2011
seccIó caTalunYa
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL puNT - 23/3/2011
seccIó culTura



128

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL MuNDo - 24/03/2011
seccIó culTura
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 26/03/2011
seccIó culTura
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

gaNDuLEs

EL pErIóDICo - 3/08/2011
seccIó gran Barcelona



131

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

ara - 4/07/2011
seccIó esTIu



132

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

TIME ouT BarCELoNa - 27/07/2011
seccIó reporTaTge
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

Mp7

EL paÍs - 28/09/2011
seccIó TendÈncIes
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

pÚBLIC - 25/09/2011
seccIó caTalunYa
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

THE INFLuENCErs

EL CuLTuraL - 22/04/2011
seccIó revIsTa



136

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

FEsTIVaL DE FLaMENC

EL paÍs - 4/05/2011
seccIó caTalunYa
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

sóNar 2011

La VaNguarDIa - 10/06/2011
seccIó QuÈ Fem?



138

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

sóNarKIDs

aDN - 20/06/2011
seccIó arTs
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

oVNI

EL puNT - 21/02/2011
seccIó culTura



140

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL paÍs - 17/02/2011
seccIó caTalunYa



141

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

MóN LLIBrE

EL puNT - 8/04/2011
seccIó culTura



142

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

grEC 2011

EL MuNDo - 26/05/2011
seccIó culTura



143

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

DIEs DE DaNsa

EL pErIóDICo - 2/07/2011
seccIó socIeTaT



144

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

HIpNÒTIK

guÍa DEL oCIo- 8/07/2011
seccIó mÚsIca
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

Drap-arT

EL MuNDo - 2/10/2011
seccIó al dIa



146

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

opENWaLLs CoNFErENCE

EL MuNDo - 20/10/2011
seccIó TendÈncIes



147

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

L’aLTErNaTIVa

ara - 10/11/2011
seccIó enTrevIsTa



148

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL puNT aVuI - 19/11/2011
seccIó culTura



149

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

ZEppELIN

EL paÍs - 17/12/2011
seccIó caTalunYa
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EspaIs DE DEBaT I rEFLEXIó

EL puNT - 14/01/2011
seccIó conTraporTada



151

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL paÍs - 18/01/2011
seccIó socIeTaT



152

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 18/01/2011
seccIó conTraporTada



153

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

ara - 24/01/2011
seccIó culTura



154

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 8/02/2011
seccIó conTraporTada



155

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 14/03/2011
seccIó conTraporTada



156

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 7/04/2011
seccIó conTraporTada



157

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 16/04/2011
seccIó conTraporTada



158

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 23/04/2011
seccIó conTraporTada
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SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 16/05/2011
seccIó conTraporTada



160

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

ara - 26/05/2011
seccIó economIa



161

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

ara - 29/05/2011
seccIó enTrevIsTa



162

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 1/06/2011
seccIó conTraporTada



163

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

aDN - 6/06/2011
seccIó acTualITaT



164

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

aVuI - 8/06/2011
seccIó culTura



165

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

aVuI - 13/06/2011
seccIó món



166

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 18/06/2011
seccIó conTraporTada



167

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 28/06/2011
seccIó conTraporTada



168

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 3/08/2011
seccIó conTraporTada



169

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 17/08/2011
seccIó conTraporTada



170

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

ara - 17/10/2011
seccIó TelevIsIó



171

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

BaBELIa - 22/10/2011
seccIó llIBres



172

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 30/10/2011
seccIó TendÈncIes



173

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 12/11/2011
seccIó conTraporTada



174

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

EL paÍs - 14/11/2011
seccIó culTura



175

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 29/11/2011
seccIó conTraporTada



176

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 2/12/2011
seccIó conTraporTada



177

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

La VaNguarDIa - 8/12/2011
seccIó conTraporTada



178

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

ara - 19/12/2011
seccIó TelevIsIó



179

SELECCIÓ DEL RECULL DE PREMSA

puBLICaCIoNs

EL puNT aVuI - 1/09/2011
seccIó culTura
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