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Dates: 11 d’octubre de 2011 - 19 de febrer de 2012
Espai: sala 2 
Comissariat: Jordi Balló
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
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

Totes les cartes
Correspondències fílmiques

exPOSICIOnS

La relació creativa entre Víctor Erice i Abbas Kiarostami 
amb motiu de l’exposició «Erice-Kiarostami. 
Correspondències» 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 diverses 
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» va reunir 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 Fernando 
Eimbcke i So Yong Kim.

Aquestes trobades van generar 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.

Oferta educativa 
Vegeu l’apartat «CCCB Educació».

Catàleg
Vegeu l’apartat «Fons CCCB. Publicacions».

Itineràncies
Vegeu l’apartat «Més enllà del CCCB. Exposicions».
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Dates: 24 de gener - 28 de maig 
Espai: sala 3
Comissariat: Gilles Lipovetsky, Jean Serroy i Andrés Hispano
Disseny de l’espai: Olga Subirós
Disseny gràfic: David Torrents, amb la col·laboració de Silvia Míguez

Organització: CCCB
Producció: CCCB i San Telmo Museoa (Sant Sebastià)
En col·laboració amb: MACBA
Mitjans col·laboradors: TVE i El Periódico

Pantalla global 

L’exposició «Pantalla global» va mostrar el poder de la 
pantalla en tots els seus vessants: seducció, espectacle, 
creació d’arquetips i models, informació, comunicació, 
capacitat de shock, interactivitat, vigilància, etc. Uns poders 
que, amb els avenços tecnològics, no deixen de renovar-se, 
augmentar, difractar-se a partir del format inicial, el de la 
gran pantalla cinematogràfica, fins a arribar a l’actual 
proliferació de pantalles. Pantalles presents a tot arreu i en tot 
moment, pantalles que permeten veure-ho tot i fer-ho tot: 
pantalla de televisió, de vídeo, tàctil, interactiva, lúdica, 
informativa, espia, etc.

La pantalla s’ha convertit en un element constitutiu de les 
societats hipermodernes i en la porta d’accés al món. No 
només tots els aspectes de la vida quotidiana passen per la 
pantalla, sinó que la vida urbana, la cultura, el coneixement 
són tributaris d’allò que les pantalles vehiculen i transmeten. 
I el fenomen encara és més poderós perquè és globalitzat i 
instantani: la pantalla no crea únicament un altre món, 
il·lusori i espectacular, sinó que ens facilita l’accés a 
aquest món.

Pantalla contracamp
El projecte «Pantalla global» va desenvolupar un mecanisme 
participatiu de pantalla oberta −de pantalla social− que es va 
anomenar contracamp i que va integrar les aportacions 
visuals de tota persona interessada a participar en aquest 
procés de reflexió conjunta al voltant del paper de les 
pantalles en el món contemporani. Va constituir un espai 
obert a la creativitat i a la visió pròpia del tema, que va fer de 
contrapunt (contracamp) al discurs (camp) dels comissaris.

Activitats relacionades
La plataforma virtual de «Pantalla global», vegeu l’apartat  
«CCCB Lab».
Xcèntric. El cinema del CCCB, programació de gener-febrer  
del 2012, vegeu l’apartat «Activitats culturals. Festivals i formats 
oberts».

Audiovisual relacionat
Soy cámara. El programa del CCCB, # Yo también soy cámara, 
núm. 17, 9 de març, vegeu l’apartat «Més enllà del CCCB. 
Projeccions i produccions audiovisuals».

Oferta educativa i per als Amics del CCCB
Vegeu els apartats «CCCB Educació» i «Amics del CCCB».

Catàleg
Vegeu l’apartat «Fons CCCB. Publicacions»

Itinerància
Vegeu l’apartat «Més enllà del CCCB. Exposicions».

exPOSICIOnS
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Dates: 29 de febrer - 28 de maig
Espai: sala –1 
Comissariat: Photographic Social Vision 
Coproducció: CCCB, Photographic Social Vision i Visa pour l’Image

Disseny gràfic: Inés Casals
Amb el patrocini de: Fundació Banc Sabadell
Amb la col·laboració de: Alliance Française i Institut Français
Mitjans col·laboradors: Ara i Time Out

Més fotoperiodisme
Visa pour l’Image - Perpignan a Barcelona 2012

exPOSICIOnS

El CCCB i Photographic Social Vision van presentar una 
selecció de quatre de les mostres que van formar part de 
l’edició del 2012 de «Visa pour l’Image», el reconegut 
festival internacional de fotoperiodisme que té lloc cada any 
a Perpinyà.

Martina Bacigalupo 
Em dic Filda Adoch
Va retratar el dia a dia d’una dona del districte de Gulu (nord 
d’Uganda) i va mostrar el patiment dels seus habitants. Des de 
fa més de vint anys, un conflicte armat entre l’exèrcit ugandès 
i l’Exèrcit de Resistència del Senyor (LRA) −que molts han 
qualificat com «la pitjor crisi humanitària oblidada per la resta 
del món»− assola aquesta zona del país. Aquest treball va 
narrar una història de resistència silenciosa i admirable.

Una selecció de Days Japan
Japó, març de 2011 
Aquesta selecció de la revista Days Japan recull l’obra de 
més de quaranta fotògrafs japonesos sobre les conseqüències 
del tsunami durant el primer mes després de la catàstrofe.

Yuri Kozyrev
Els camins de la revolució
Quan les protestes al món àrab van començar a desafiar els 
règims que hi havia al poder, Yuri Kozyrev es va desplaçar 
fins a Egipte per documentar-ne la situació. Després va 
viatjar a Bahrain i a Líbia durant dos mesos com a enviat 
especial del Time Magazine. Yuri ja havia viatjat al Iemen al 
desembre de 2010. Les fotografies que va fer-hi aleshores 
reflecteixen una calma aparent, desmentida pels 
esdeveniments posteriors.

Shaul Schwarz 
La narcocultura
Darrere de les estadístiques de morts provocades pel tràfic  
de drogues, esmentades incansablement, s’amaga una realitat 
social molt més àmplia de la qual es parla poc malgrat que 
afecta milions de mexicans i llatinoamericans. Per a molts, 
els narcotraficants representen l’únic model possible de fama 
i d’èxit. De l’afany de poder i de diners, de les drogues i de  
la violència, en sorgeix una nova cultura: la narcocultura. 

Activitat relacionada
Amb motiu del primer aniversari del tsunami al Japó, l’11 de 
març es va celebrar una jornada de portes a l’exposició, amb 
entrada gratuïta i la projecció del documental Fukushima, zona 
de exclusión.

Audiovisuals relacionats
Soy cámara. El programa del CCCB,   # Más fotoperiodismo 
hoy, núm. 19, 4 de maig, i  # El cine en casa. De la ilusión al 
documento, núm. 20, 1 de juny, vegeu l’apartat «Més enllà  
del CCCB. Projeccions i produccions audiovisuals».

Oferta educativa i per als Amics del CCCB
Vegeu els apartats «CCCB Educació» i «Amics del CCCB».
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Dates: 29 de maig - 21 d’octubre 
Espai: sala 2 
Comissariat: Juan Pablo Wert
Disseny de l’espai: Lali Canosa

Disseny gràfic de l’interior: Estudio Mar Lissón
Disseny gràfic de la difusió i el catàleg: TwoPoints.Net
Organització i producció: CCCB

Souvenir
Martin Parr, fotografia i col·leccionisme

exPOSICIOnS

Aquesta exposició va considerar l’obra de Martin Parr com 
una privilegiada il·lustració de les sorprenents relacions entre 
la fotografia i el col·leccionisme, en el marc de l’experiència 
turística.

L’exposició va vincular fotografia i col·leccionisme en virtut 
de la naturalesa creativa que comparteixen: l’acte d’elecció-
apropiació. Tanmateix, la perspectiva que va adoptar 
l’exposició tenia un sentit més sociològic atès que 
emmarcava ambdues formes d’intervenció en el context del 
turisme (no ens referim a la «situació turística», sinó a unes 
coordenades permanents i més o menys universals, que 
afecten les formes de vida de la societat moderna).

La fotografia com a col·lecció
El que captura la fotografia, allò susceptible de ser 
col·leccionat, són les experiències. Com deia Susan Sontag, 
«col·leccionar fotografies és col·leccionar el món [...] Les 
fotografies són experiència capturada». La fotografia crea una 
realitat fragmentada, dissol la visió unitària i, el que és més 
important, dota de rellevància tot el que registra; d’aquesta 
manera situa en un pla d’igualtat allò que abans es considerava 
bell i el que no. En aquest sentit, l’exposició va proposar també 
una reflexió sobre el significat d’allò insignificant. 

El col·leccionisme com a reflex identitari del 
col·leccionista, com a retrat, com a fotografia
L’exposició va reunir dues col·leccions, la de Martin Parr  
i la de Juanjo Fuentes. En ambdós casos, es tracta d’un 
col·leccionisme compulsiu i amb uns resultats massius  
i sistemàtics pel que fa a un tipus d’objectes de difícil 

definició i interpretació. La col·lecció de Fuentes inclou, 
sense discriminar, una interessant selecció d’obres d’artistes 
al costat d’un conjunt d’objectes decoratius banals.

L’exposició va incloure obres fotogràfiques de Martin Parr 
(una sèrie d’autoretrats; la sèrie Small World, sobre 
l’experiència turística; el treball fotogràfic realitzat ex novo 
sobre Barcelona i turisme; fotografies de la casa de Juanjo 
Fuentes) i objectes de la seva col·lecció (Boring Postcards, 
objectes souvenir, etc.), juntament amb la col·lecció de Juanjo 
Fuentes, tal com està disposada a la seva casa de Màlaga.

Activitat relacionada
Debat Turisme global, ciutats souvenir, 20 de setembre, vegeu 
l’apartat «Espais de debat i reflexió. Debats i conferències».

Audiovisual relacionat
Soy cámara. El programa del CCCB, # Col·leccionisme, núm. 22, 
5 d’octubre, vegeu l’apartat «Més enllà del CCCB. Projeccions i 
produccions audiovisuals».

Oferta educativa i per als Amics del CCCB
Vegeu els apartats «CCCB Educació» i «Amics del CCCB».

Programa social AlzheimaArt
Visites guiades per a malalts d’Alzheimer, familiars i cuidadors, 
vegeu l’apartat «CCCB Educació. Programa social AlzheimArt».

Catàleg
Vegeu l’apartat «Fons CCCB. Publicacions».
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Dates: 26 d’octubre de 2012 - 24 de febrer de 2013 
Espai: sala 3 
Comissariat: Xavier Albertí i Eduard Molner
Disseny de l’espai: Emiliana Design Studio
Disseny gràfic de l’interior: La Japonesa
Disseny gràfic de la difusió i el catàleg: Saura-Torrente, Edicions  
de l’Eixample

Organització i producció: CCCB
Amb l’especial col·laboració de: Institut del Teatre
Patrocini: Fundació Caixa Catalunya i Endesa
Mitjans col·laboradors: El País i Catalunya Ràdio

El Paral·lel, 1894-1939
Barcelona i l’espectacle de la modernitat

exPOSICIOnS

El Paral·lel va sorgir del projecte d’eixamplament de la ciutat 
de Barcelona ideat per Ildefons Cerdà. Des del seu 
naixement, un seguit de disposicions urbanístiques 
contradictòries va facilitar l’aparició d’edificacions efímeres i 
la conversió d’aquest carrer en una densa àrea d’oci i 
espectacles. 

El resultat va ser un barri d’oci per a les masses, perfectament 
equiparable als existents en altres grans aglomeracions 
urbanes europees d’aquell moment, però que de seguida va 
esdevenir una expressió cultural genuïna del conflicte social i 
polític que caracteritzava la Barcelona de la primera meitat 
del segle xx. El Paral·lel va generar uns espectacles de 
continguts i formats perfectament diferenciats, creats pel 
públic i pels artistes.

La mostra va explicar com es configuraven les noves 
modalitats d’expressió escènica a partir de dos elements 
fonamentals: la representació de les formes de vida del 
Districte V i de les transformacions socials i els seus nous 
codis de valors (per exemple, el canvi profund en la 
percepció social del sexe) i la penetració de gèneres escènics 
populars forans i la seva «nacionalització» a partir de la 
demanda del nou públic. 

El Paral·lel va ser també el lloc on es manifestaven les 
ideologies que movien les organitzacions polítiques i 
sindicals de les classes populars. Republicanisme, socialisme 
i anarquisme es van escampar per la ciutat i sovint tenien un 

punt de trobada en els teatres, on de vegades es feien mítings 
al matí i espectacles (de revista, cuplet, vodevil, etc.) al 
vespre i a la nit.

La llista d’artistes que s’inspiren en aquesta zona de la ciutat, 
en els seus espais i els seus personatges, és àmplia i comprèn 
tot el període que tracta l’exposició: els fotògrafs Josep 
Brangulí, Gabriel Casas i Josep Sagarra; els il·lustradors 
Ricard Opisso i Jaume Passarell; els pintors com Picasso, 
Ricard Urgell, Francesc Domingo, Ricard Canals, Ramon 
Casas, Rafael Barradas, Emili Bosch Roger o Ismael Smith, i 
els escenògrafs Joan Morales, Emili Amigó, Josep Castells, 
Lola Anglada o Oleguer Junyent, en són, entre d’altres, una 
bona mostra.

Activitat relacionada
La pianola del Paral·lel. Els dissabtes i diumenges alterns va tenir 
lloc un concert de pianola a càrrec de Josep Domènec, que va 
interpretar peces de diversos gèneres i d’autors molt coneguts. 

Oferta educativa i per als Amics del CCCB
Vegeu els apartats «CCCB Educació» i «Amics del CCCB».

Programa social AlzheimArt
Visites guiades per a malalts d’Alzheimer, familiars i cuidadors, 
vegeu l’apartat «CCCB Educació. Programa social AlzheimArt».

Catàleg
Vegeu l’apartat «Fons CCCB. Publicacions».

CCCB Exposicions

EL PARAL·LEL
Barcelona i l’espectacle de la modernitat
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Dates: 28 de novembre de 2012 - 6 de gener de 2013 
Espai: sala 1 
Organització i producció: Fundació Photographic Social Vision

Coproducció: CCCB
Amb la col·laboració de: OSIC de la Generalitat de Catalunya
Amb el patrocini de: Canon i Nationale Postcode Loterij

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

La mostra va presentar les cent seixanta fotografies 
guanyadores del concurs internacional de fotoperiodisme, 
que aquell any va atorgar el premi més important a Samuel 
Aranda, fotògraf català, per una fotografia feta durant les 
revoltes al Iemen. 

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 imatges concursen en deu categories: 
notícies d’actualitat, temes d’actualitat, personatges 
d’actualitat, esports, reportatges d’esports, temes 
contemporanis, vida quotidiana, retrats, naturalesa i art i 
entreteniment.

L’exposició de les fotografies guanyadores es pot veure cada 
any a vuitanta ciutats de quaranta països, amb la condició que 
totes les obres s’exhibeixin sense cap tipus de censura, amb 
la qual cosa s’ofereix als documentalistes l’oportunitat de 
presentar treballs de vegades censurats pels governs i pels 
mitjans. El fet que milers de visitants d’arreu del món vegin 
aquesta exposició evidencia el poder de la fotografia per 
superar les fronteres lingüístiques i culturals. 

«World Press Photo» constitueix una cita amb els 
esdeveniments de l’any anterior i 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. 

Oferta per als Amics del CCCB
Vegeu l’apartat «Amics del CCCB».

World Press Photo 12
Mostra internacional de periodisme professional

exPOSICIOnS
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Dates: 28 de novembre de 2012 - 6 de gener de 2013
Espai: sala -1
Comissariat: Departament d’Exposicions del CCCB, Samuel Aranda i Mayte Carrasco
Organització i producció: CCCB

Samuel Aranda
#desprésdelaprimavera

Aquest projecte es va presentar després de més d’un any de 
l’anomenada Primavera Àrab, en què països com Tunísia, 
Egipte, Líbia i Iemen van compartir l’esperit emancipador i 
revolucionari amb el qual van aconseguir enderrocar els seus 
dictadors. Els mitjans tradicionals cobreixen els conflictes 
amb un enorme desplegament de mitjans tècnics i humans 
quan estan al roig viu, però què passa després de la 
notícia, quan els conflictes evolucionen i els països viuen en 
transicions difícils, o quan aquestes s’estanquen? 

El fotògraf Samuel Aranda (Santa Coloma de Gramenet, 
1979) va ser guardonat amb el premi World Press Photo de 
l’any 2011 per una instantània realitzada al Iemen en plena 
revolució. Però en aquesta exposició es van mostrar imatges 
posteriors d’Aranda a Tunísia, Iemen, Líbia i Egipte, els 
països que ell va fotografiar quan es trobaven en peu de 
guerra, i als quals després va tornar pel seu interès personal 
per fotografiar-ne «la pau». Aquests països tenen una 
història, una infraestructura cultural i uns nivells de 
desenvolupament socioeconòmic molt diferents. 

Vam convidar el fotògraf, Mayte Carrasco (periodista de 
guerra i especialista en les revolucions àrabs) i diferents 
bloguers i periodistes d’aquests països a entaular una 

conversa sobre les tensions de la transició política: els 
problemes dels refugiats i els desplaçaments, la reconstrucció 
dels pobles, la crisi econòmica, la força dels partits 
islamistes, la canalització o supressió de les ànsies de llibertat 
que es van revelar en les protestes de la Primavera, etc.

Espai online 
Un espai d’intercanvi per experimentar i descobrir punts de 
trobada entre el fotoperiodisme i la blogosfera. Les reflexions 
dels bloguers i periodistes implicats es van publicar al web, 
consultable tant per Internet com des de l’espai de la mostra 
a través de pantalles tàctils a disposició dels visitants, i va 
restar activa i en work in progress fins a la data de tancament 
de l’exposició (despresdelaprimavera.cccb.org)

Activitat relacionada
Conferència «Reflexions sobre la Primavera Àrab: què heu fet 
amb la #llibertat?», en el marc del cicle Ciutadania, Internet i 
democràcia. Una nova esfera pública?, 30 de novembre. Vegeu 
l’apartat «Espais de debat i reflexió. Debats i conferències».

Oferta per als Amics del CCCB
Vegeu l’apartat «Amics del CCCB».

exPOSICIOnS
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Dates: novembre de 2011 - maig de 2012
Organització: CCCB 
Direcció: Carolina López
Programació: Celeste Araújo, Loïc Díaz-Ronda, Gonzalo de Lucas i Oriol Sánchez

Xcèntric
El cinema del CCCB

Aquesta temporada es van organitzar les sessions habituals 
de dijous i diumenge al voltant del cinema d’artista i del 
documental creatiu i d’assaig, que partien, en gran part, de les 
premisses de l’exposició «Pantalla global», interpretades 
lliurement per l’equip de programadors d’Xcèntric amb la 
col·laboració d’Andrés Hispano, programador en els inicis 
d’Xcèntric i cocomissari de «Pantalla global». El programa, 
sobretot a partir de la inauguració de la mostra, a finals de 
gener, va dialogar amb ella a través de l’obra d’autors com 
Kyle Canterbury, Black Audio Film Collective, Thom 
Andersen, Paolo Gioli, Judy Fiskin, Paul Sharits, Kurt Kren, 
Guy Sherwin, Zbigniew Rybczynski, John Smith, Robert 
Breer i Siegfried Fruhauf, entre d’altres.

Per completar el programa, es van presentar obres 
imprescindibles en l’àmbit del cinema d’avantguarda i 
d’artista, i del documental creatiu, obres inèdites fins aquell 
moment a Barcelona dels cineastes Robert Nelson, Joyce 
Wieland, André Sauvage, René Vautier, Lech Kowalski, Phil 
Solomon i Aldo Tambellini, així com sessions especials sobre 
el documental d’assaig amb l’obra d’Adam Curtis i Errol 
Morris, en el marc de l’Aula Xcèntric. 

ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS
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Dates: 13, 14 i 15 de gener
Organització: CCCB i WRO Art Center
Amb la col·laboració de: Consolat General de la República de Polònia a Barcelona

Biennal d’Arts Audiovisuals del WRO Art Center
Vídeo de creació i experimental des de Polònia

A la ciutat de Wroclaw (Polònia) se 
celebra des de l’any 1989 la Biennal 
d’Arts Audiovisuals, una cita 
imprescindible per a les arts visuals, 
organitzada pel WRO Art Center, el 
principal fòrum d’art en nous mitjans a 
Polònia i l’Europa central. 

El programa que es va presentar era 
una selecció, que van fer els comissaris 
de la biennal, de les millors obres 
internacionals presentades durant 
l’edició de 2011. Al costat de l’obra 
d’artistes de gran renom, es va assistir 
al debut de joves desconeguts,  

que juxtaposen varietat de temes  
i estils, des de composicions visuals 
sofisticades fins a documents de 
rendiment pur i experiments de  
mitjans socials.

www.wrocenter.pl

Dates: 17 de gener i 22 d’abril
Organització: CCCB

Estrena al CCCB

La boda de la Rita
Amb una presentació a càrrec del 
director Fèlix Merino, al gener es  
va estrenar La boda de la Rita, un 
documental que narra la història dels 
membres de la família Alibek (dotze 
germans) que viuen a Bagdad, 
Barcelona i Londres. La història 
comença a partir de la boda de la Rita, 
la neboda gran de la família, que es 
casa a la ciutat comtal, fet que 
provocarà la visita dels seus familiars.

One Day on Earth (Un día en la Tierra)
Organitzada conjuntament amb One 
Day on Earth i Vision Films, a l’abril 
va tenir lloc l’estrena a Barcelona 
d’One Day on Earth, estrena que es va 
produir simultàniament a més de 
cinquanta països del món. 

Es tracta d’un documental i d’un 
projecte mediàtic sobre la increïble 
diversitat, els conflictes, les tragèdies  
i els triomfs que s’esdevenen en un 
període de vint-i-quatre hores sobre la 
faç de la Terra. Més que una pel·lícula, 
One Day on Earth és un projecte 
col·laboratiu que inclou múltiples 
plataformes, entre elles un immens 
arxiu que ha estat creat conjuntament 
per ciutadans de tots els països 
del món.

Els dies 10/10/2010 i 11/11/2011,  
en tots els països del món, es va gravar 
un dia en la vida de les persones.  
Ho van fer professionals, estudiants  
i ciutadans inspirats per l’objectiu de 
documentar deu causes: la pobresa, el 
medi ambient, l’educació, la igualtat  
de gènere, els drets humans, la 
migració i els refugiats, la salut, l’ajuda 
humanitària i el benestar dels nens.  
La darrera convocatòria va ser el 
12/12/2012 i el resultat d’aquest 
projecte va ser compartit a Internet.

archive.onedayonearth.org/index.php/
videos

El CCCB va acollir les activitats per a 
professionals que va organitzar el 
Festival Internacional de Documental 
de Barcelona. El mercat de finançament 
i difusió per a la indústria documental, 
un punt de trobada per a professionals 
d’arreu del món. L’espai idoni per 
donar a conèixer els projectes a 

potencials finançadors i distribuïdors, 
amb una participació de professionals 
de trenta-sis països. Totes les activitats 
es van realitzar al Teatre CCCB: 
Pitching Workshop, Pitching Forum, 
One to One Meetings i Latin Forum.

www.docsbarcelona.com

Dates: 31 de gener - 5 de febrer
Organització: Paral·lel 40

DocsBarcelona
Festival Internacional de Documental de Barcelona
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Data: 8 de febrer
Organització: Animac (Lleida) i CCCB

Animac al CCCB
Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya

L’Animac va tornar un any més al 
CCCB per presentar les novetats que 
van omplir la seva setzena edició, amb 
convidats excepcionals i una selecció 
de les millors pel·lícules d’animació de 
tots els temps i d’arreu del món, que es 
van presentar en l’edició del 2012.
Aquest any la sessió va estar dedicada 
al procés creatiu de la pel·lícula 
Arrugues (nominada als Goya) basada 
en el còmic de Paco Roca i dirigida per 
Ignacio Ferreras.

Animac mòbil
24 de setembre
El programa Animac Mòbil va ser una 
síntesi de les millors obres projectades 
en l’edició del 2012.

Dates: 9, 10 i 11 de febrer
Organització: Bani Brusadin, Eva i Franco Mattes (0100101110101101.org)
Amb la col·laboració de: CCCB, ICUB de l’Ajuntament de Barcelona, Institut Français de Barcelona i Kingdom of the Netherlands

The Influencers
Festival d’art no convencional, guerrilla de la comunicació,  
entreteniment radical

La vuitena edició de The Influencers va 
tornar a apropar al públic un festival 
anòmal, intens i apassionant que 
proposa experiments amb la 
comunicació, aventures radicals i 
experiències visionàries des del si de  
la societat de la informació. En aquesta 
ocasió, el festival va ser una cursa 
vertiginosa entre projectes d’street art 
participatiu, actes de sabotatge 
simbòlic al poder rus, el discurs enèrgic 
d’un predicador postreligiós o el 
folklore digital a les xarxes 2.0. 

Hi van participar Evan Roth (EUA), 
cofundador de F.A.T.; JR (França), amb 
el seu projecte mundial Inside Out; Jill 
Magid (EUA) i la tergiversació de la 
vigilància; l’irreverent col·lectiu Voina 

(Rússia); Constant Dullaart (Països 
Baixos) i les rareses de la cultura 
d’Internet; el grup d’activistes Biotic 
Baking Brigade (EUA), coneguts per 
llançar pastissos a la cara de nombrosos 
personatges de pes, i l’imprevisible 
Reverend Billy, que va tornar a 
Barcelona per presentar les accions de 
l’església anticonsumista Earthalujah!
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Data: 18 de febrer
Organització: CCCB i Analogic Té 

Emergència!
Festival de Música Independent

La quarta edició del festival Emergència! va tornar amb un 
nou cartell amb què el CCCB va renovar la seva aposta per  
la recerca dins del panorama musical independent. La sessió 
va fer pujar a l’escenari vuit noms de l’escena independent 
local, nacional i internacional presentats en dos ambients 
diferents: Hall i Auditori CCCB. L’originalitat i la força de 
les propostes de Pegasvs (Barcelona), Las Buenas Noches 
(Sevilla), Mursego (Guipúscoa), Oso Leone (Mallorca), 
Maria Minerva (Estònia), Reina Republicana (Pamplona), 
Alba Lua (Bordeus) i Gratis (Barcelona) van comptar amb  
el suport d’un públic que ja és fidel al festival, i també amb 
un nombre creixent de persuadits per un còctel de música 
independent perfectament equilibrat. 

ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS
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Dates: 30 de març i 20 d’abril
Programació: Jaime Casas i Laura Sangrà, José Antonio Bejarano 
Organització: CCCB

BCNmp7
Músiques en procés

El cicle BCNmp7 que el CCCB dedica a la creació i reflexió 
sobre l’escena musical del present va tancar el 2012 amb 
dues sessions dedicades a gèneres molt diferents. La primera 
d’elles, Cultura reciclada, va posar sobre la taula de quina 
manera la música s’ha convertit en el paradigma cultural del 
revival, i com, malgrat això, la realitat ensenya que la cultura 
pop ja ha esgotat totes les seves fonts i influències.  
Van participar a la sessió els periodistes Xavi Sancho  
i Desirée de Fez, el músic Miqui Puig i l’expert en moda 
Robert Friedricht, que van intervenir en una taula rodona 
després de la projecció de l’entrevista exclusiva a Simon 
Reynolds, autor de l’assaig Retromanía. A la sessió, hi van 
actuar El Guincho DJ; Wau y los Arrrghs!!!, rock-and-roll  
i punk salvatge i festiu de València, i Fasenuova, electrònica 
postindustrial arribada d’Astúries i escorada cap al pop  
i el hauntology. 

La segona sessió, Neocalorrisme. Rumba & underground,  
va reflexionar sobre la rumba de Barcelona, que no sempre  
ha estat olímpica ni mestissa, sinó que també és underground.  
El «neocalorrisme» defineix aquestes bandes que, des de la 
tradició flamenca i rumbera i un gran bagatge rocker, lluiten 
per ampliar les seves fronteres i tracten no només de fusionar, 
sinó d’assimilar i crear un so propi, alhora que reivindiquen 
artistes gairebé oblidats. Van participar a la sessió conversant 
sobre neocalorrisme i els seus orígens Txarly Brown i José 
Antonio Bejarano, Pantanito, i els periodistes musicals Jordi 
Turtós i Luis Clemente. Com a guinda musical d’aquest 
BCNmp7, Dj Txarly Brown va fer una sessió introductòria 
als plats, que va seguir el concert especial del 10è aniversari 
de la banda Pantanito en formació de luxe.

ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS
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Dates: 4 i 5 de maig
Direcció: Kiko Amat i Miqui Otero
Organització: CCCB

Primera Persona
Jo sóc el meu heroi

Amb un format escènic diferent i obert 
a qualsevol tipus de plantejament per 
defensar i intercanviar idees, el festival 
Primera Persona és una de les primeres 
propostes escèniques concebudes 
especialment per al Teatre CCCB. 
Ideada pels periodistes, escriptors i 
agitadors culturals Kiko Amat i Miqui 
Otero, la primera edició va oferir una 
visió particular sobre el relat narrat en 
primera persona a través d’uns 
protagonistes que van ser seleccionats 
pel valor emocionalment honest, pur, 
cru i, quan cal, humorístic, de les seves 
històries.

De la mà de Jonathan Ames; Tobi Vail  
i Ben Brooks; Juanjo Sáez i Manolo 
Vázquez; dels binomis Antonio Luque 
- Jota i Stewart Home - Javier Calvo; 
del trinomi Harto de todo: Que pagui 
Pujol! (Jordi Llansamà, Joni D. i Jordi 
Valls), i d’Els Surfing Sirles, el festival 
es va endinsar en els motius que han 
portat a aquests personatges a sentir-se 

protagonistes d’unes històries 
particulars. 

A través de les seves novel·les, 
monòlegs, còmics, pel·lícules o 
cançons, Primera Persona va intentar 
desentranyar els processos necessaris 
per fer que aquest relat també arribés  
a altres persones, els extres anònims 
que fan de públic.

Carrer Montalegre, 5 · 0800 1 Barcelona · 93 306 41 00 · www.cccb.org

Cartell.indd   1 13/04/12   18:09

ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

Dates: 11 d’abril - 16 de maig
Direcció: Andrés Hispano i Félix Pérez-Hita
Organització: Institut d’Humanitats i CCCB

Aula Xcèntric
El món sencer està mirant!

Taller d’assaig documental dirigit  
per Andrés Hispano (realitzador 
audiovisual i comissari) i Félix 
Pérez-Hita (realitzador, guionista  
i editor de vídeos i documentals), 
pensat per a gent que, a més de mirar, 
es vol pronunciar i vol analitzar  
en comú algunes de les estratègies 
possibles per llegir el món global  
a través de les seves imatges. 
Acompanyant les xerrades dels 
diferents ponents (Manuel Delgado, 
Jorge Luis Marzo o Ingrid Guardiola), 
es van analitzar els mètodes i estils dels 

principals realitzadors tractats –
sobretot d’Adam Curtis i d’Errol 
Morris.

El taller es va completar (dins de la 
programació d’Xcèntric) amb uns 
diàlegs videològics –o batalles de 
pantalles– amb Jorge Luis Marzo i Joan 
Fontcuberta com a convidats, en els 
quals es va intentar, amb l’ajuda dels 
assistents, treure a la llum algunes 
perles amagades en el cada vegada més 
inabastable oceà d’Internet.
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Dates: 8-13 de maig
Organització: OVNI (Observatori de Vídeo No Identificat)
Amb la col·laboració de: CCCB, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ICUB de l’Ajuntament de Barcelona,Videolab i Cintex

Ovni
Oblit

La catorzena mostra audiovisual OVNI 
va prendre el concepte d’oblit com a 
eix vertebrador d’una edició que va 
proposar una mirada sobre l’actual 
situació de conflicte, més enllà de la 
immediatesa del que és econòmic  
i polític. La programació a tall d’assaig 
d’OVNI Oblit va oferir una reflexió 
sobre algunes de les realitats més 
preocupants del nostre temps;  
en concret, sobre l’experiència del 
conflicte amb el poder i la imminència 
d’un enfrontament encara més gran, 
que afecta la noció mateixa de 
civilització. 

La mostra va partir d’un doble nucli 
programatiu: les projeccions dels films 
El Mahabharata (Peter Brook, 1989) i 
La Commune (Paris, 1871) (Peter 

Watkins, 1999), que es van alternar 
amb una sèrie de vídeos de la darrera 
dècada, tallers i presentacions.  
La mostra va comptar amb la presència 
de Patrick Watkins, fill de Peter 
Watkins, i del col·lectiu Rebond pour 
La Commune, a més de projectar una 
entrevista exclusiva amb Jean-Claude 
Carrière: Entorn del Mahabharata.

www.desorg.org
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Dates: 15 de maig, 19 d’octubre i 30 de novembre
Organització: Orquestra del Caos
Amb la participació de: Lali Barrière, Irish Circus Live Electronics Ensemble i Paulo Hartmann
Amb la col·laboració de: CCCB, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ICUB de l’Ajuntament de Barcelona, Videolab i Cintex

Zeppelin
Barcelona So Límit

El projecte 2012 de l’Orquestra del 
Caos va desmembrar en tres sessions  
la seva programació i va proposar el 
ZeppelinExpandit2012. L’objectiu 
d’aquesta edició 2012 va ser la creació 
d’obra a partir del registre del 
patrimoni sonor dels paisatges i límits 
barcelonins. L’Orquestra del Caos va 
emmagatzemar preses de so de vint 
minuts de durada fetes des de vint 
localitzacions específiques als límits 
municipals dels districtes de la ciutat  
i va crear la base de dades Barcelona 
So Límit. 

Per a la primera sessió, l’Orquestra  
del Caos va demanar a l’artista Lali 
Barrière la reflexió i creació de la 
primera peça sonora a partir d’aquests 
arxius, que Barrière va presentar en un 

concert titulat Zona Franca. A la cita 
de l’octubre, el col·lectiu va voler 
homenatjar John Cage i Alan Turing en 
el centenari dels seus naixements amb 
la sessió CageMixTuring, amb un 
concert a càrrec de l’Irish Circus Live 
Electronics Ensemble. En la darrera 
sessió de l’any, el col·lectiu d’art sonor 
va celebrar el seu concert multifocal 
final amb les obres rebudes en la 
convocatòria de 2012 i el concert del 
músic Paulo Hartmann.

www.sonoscop.net
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Dates: 17 de maig, 7 i 9 de juny
Organització: CCCB 

Fora de Programa

Fora de Programa tracta de detectar al 
llarg de l’any tots aquells treballs 
audiovisuals produïts arran del 
compromís i la solidaritat dels seus 
autors, i intenta també afegir a la 
projecció la presència dels autors o 
persones directament implicades en el 
tema. 

Històries
A la sessió del maig, organitzada  
en el marc d’Alternativas Europeas 
Barcelona (www.euroalter.com), es va 
projectar Històries, una producció de  
la Cinémathèque de Tanger que inclou 

una sèrie de curts realitzats abans de  
les revolucions del món àrab del 2011 
i que reflexionen sobre la història 
recent de països com el Líban, Tunísia 
i el Marroc.

VES. Villa El Salvador i Territoris 
intervinguts
Les projeccions del juny estaven 
incloses dins de la Mostra Internacional 
de Films de Dones de Barcelona. A la 
primera, es va presentar VES. Villa El 
Salvador. La pel·lícula documenta la 
història d’aquesta ciutat que va néixer 
el 1971 sobre un desert, sobre el no-res, 

al sud de Lima, que es va construir 
i desenvolupar de manera 
autogestionada al llarg de tres  
dècades i que avui dia aplega més de 
quatre-centes mil persones. Constitueix 
un exemple de convivència pacífica 
i solidària que va ser reconegut el 1987 
amb el Premi Príncep d’Astúries de la 
Concòrdia. A la segona projecció  
del juny, es va organitzar la sessió 
Territoris intervinguts, amb tres films 
que documenten diferents processos 
d’intervenció ciutadana, institucional 
i econòmica a diversos territoris  
de Catalunya.

Data: 19 de maig
Organització: CCCB
Amb la col·laboració de: Screen Festival

Nit de museus
Nit Xcèntric

El CCCB es va sumar a la Nit dels 
Museus amb una nit audiovisual. Amb 
motiu de la desena edició de l’Screen 
Festival i de la cloenda de la temporada 
2012 d’Xcèntric, es va organitzar una 
sessió conjunta inèdita de Live Cinema, 

o «cinema en directe», durant la qual 
Scanner va realitzar una performance 
musical a temps real per acompanyar 
les imatges de dos curtmetratges  
del cineasta Alain Resnais: Toute la 
mémoire du monde (1956) i Le chant 

du styrène (1959). Com a preàmbul,  
es van projectar dos curtmetratges 
seleccionats per Scanner, que eren 
produccions recents de Le Fresnoy.

www.screen-barcelona.com

Data: 16 de maig
Organització: ICUB de l’Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: CCCB

Barcelona Poesia
XXVIII Festival Internacional de Poesia

En aquesta edició 2012 del Barcelona 
Poesia, el CCCB va acollir dues 
activitats al Teatre CCCB: No hay 
Parra tanto, un antihomenatge al poeta 
xilè Nicanor Parra, amb la participació 
de Dúo Floret, Carles Hac Mor, Txalo 
Toloza i Martin Bakero; i Textures, un 
recital audiovisual de Mireia Calafell 
amb Miguel Marín (música) i Sebastià 
Puiggrós i Elka Mocker (audiovisuals).©
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Dates: 6, 7 i 8 de juliol
Organització: Associació Marató de l’Espectacle
Direcció: Juan Eduardo López

Amb el suport de: CCCB, ICUB de l’Ajuntament de Barcelona,  
OSIC de la Generalitat de Catalunya, INAEM del Ministeri de Cultura, 
Programa Cultura de la Unió Europea i Grec 2012 Festival de Barcelona

Dies de Dansa va arribar a l’edició 2012 
amb la persistència d’un camí iniciat fa 
vint-i-un anys amb una doble voluntat: 
donar lloc a artistes reconeguts, entre els 
quals n’hi ha que estan escrivint i ballant 
la història de la creació contemporània  
i futura, i també obrir altres camins 
d’expressió amb artistes que estan 
emergint.

Com a proposta inaugural, el festival  
va estrenar la pel·lícula Dancing Cities, 
de Roger Gual, al Hall CCCB; un film 
documental sobre la relació de la dansa 
contemporània amb quatre ciutats 
europees. Cada vespre el Pati de les 
Dones es va convertir en l’Espai en 
Moviment, el punt de trobada nocturn 
del festival, que va oferir les actuacions 
de Liant la Troca (Catalunya), James 
Wilton Dance (Anglaterra), La Macana 
- Unusual Symptoms (Espanya i Cuba), 

Kaori Ito (Japó i França), Arthur Bazin 
& Candelaria Antelo (França, Argentina 
i Espanya), Itamar Serussi - Danshuis 
Station Zuid (Israel i Holanda), Mostra 
del Taller Internacional de Deltebre 
Dansa (Catalunya), Laila Tafur 
(Catalunya), Sònia Sánchez (Catalunya), 
Compagnie 7273 (Suïssa), Compañía 
Israel Galván (Espanya), Sol Picó Cia. 
de Dansa (Catalunya), Par Terre - Anne 
Nguyen Dance Company (França), 
Shang-Chi Sung (Taiwan i Alemanya)  
i Compagnie Ieto (França). 

www.marato.com/dies.html

Dies de dansa
21è Festival Internacional de Dansa en Paisatges Urbans

Dates: 14, 15 i 16 de juny
Organització: Advanced Music, Ajuntament de Barcelona i CCCB
Amb la col·laboració de: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i MACBA
Amb el suport de: Diputació de Barcelona, Ajuntament de l’Hospitalet, Ministeri de Cultura, TMB, Japan Foundation i Institut Ramon Llull

Sónar
Festival Internacional de Música Avançada  
i New Media Art de Barcelona

El 2012 festival Sónar va arribar a la 
dinovena edició amb una programació 
que va incloure alguns dels artistes més 
importants de l’actualitat electrònica, 
tant de l’escena internacional com de  
la nacional. En aquesta edició, el 
festival va oferir més d’un centenar 
d’actuacions entre directes i sessions  
de DJ. A més, el festival va ampliar 
l’oferta de SonarPro, l’espai per a 
professionals que va presentar les 
novetats principals en els camps de 
l’art new media, la tecnologia i les 
empreses culturals. 

Entre els artistes que van participar  
en l’edició 2012 van destacar Die 
Antwoord, The Roots, Fatboy Slim, 
Nicolas Jaar, Lana del Rey, John 
Talabot o John Paul Jones, que van 
actuar repartits entre els escenaris 
CCCB-MACBA i Fira Gran Via 
L’Hospitalet.

www.sonar.es
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ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

Data: 27 de juliol
Organització: Festival Barcelona Gardel Buenos Aires
Producció: Zona Comunicación
Amb la col·laboració de: CCCB
Amb el patrocini de: Agregaduría Cultural Consulado Argentino en Barcelona, Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Recordant Piazzola
Tangos a dues i quatre mans

Si Carlos Gardel va ser el pioner del 
tango, d’Astor Piazzola es pot ben dir 
que va marcar per sempre la història 
d’aquest gènere. En el mes en què es 
commemoraven vint anys de la seva 
mort, la ciutat de Barcelona li va voler 
retre un homenatge amb el II Festival 
Barcelona Gardel Buenos Aires. Dins 
de la seva programació, l’Auditori del 
CCCB va acollir el concert Recordant 
Piazzola, en què Hugo i Irene 
Aisemberg van interpretar al piano 
alguns dels seus temes més significatius 
que avui formen part de la gran història 
del tango.

Data: 19 de juliol
Organitza: CCCB i 25 anys Foix
Amb la col·laboració de: Fundació J. V. Foix

FestFoix
25 anys amb/sense J.V. Foix

Poetes i músics d’avui posen veu a J.V. 
Foix, amb motiu del 25è aniversari de 
la seva mort. Un acte que, combinant 
veus joves i emergents amb d’altres  
de consolidades, celebra l’obra i la 
influència d’un dels personatges 
fonamentals de la literatura catalana  
del segle xx. Foix, figura clau entre la 
tradició i l’avantguarda, valorat amb  
la perspectiva que ens dóna el temps.

L’homenatge, que va formar part  
de les sessions prèvies del Festival 
Kosmopolis 2013, va comptar amb  
la participació de Sílvia Bel, David 
Castillo, Teresa Colom, Vicent Fibla, 
Feliu Formosa, Enric Hernàez, Núria 
Martínez, Francesc Parcerisas, Marta 
Pessarrodona, Gerard Quintana, Màrius 
Sampere, Estel Solé, Jaume Vallcorba, 
Frederic Amat i Josep Maria Jordana.©
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ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

Dates: 7-24 d’agost, dimarts, dimecres i dijous
Organització: CCCB
Amb el patrocini de: Gas Natural Fenosa

Gandules’12 - Gas Natural Fenosa
Nits deu anys

El cicle de cinema a la fresca del CCCB va proposar-se 
rescatar i fer visibles de nou pel·lícules molt recents que, 
malgrat haver estat reconegudes, valorades o fins i tot 
aclamades per la crítica i el públic als festivals de cinema 
més prestigiosos, no han trobat lloc als circuits comercials. 
La selecció va ser avalada per un comitè de crítics i experts 
en cinema, constituït per Àngel Quintana, Núria Vidal, Jordi 
Costa, Eulàlia Iglesias, Carlos Losilla, Gonzalo de Pedro, 
Fran Gayo, Jaime Pena i Alejandro Díaz Castaño. 

Gandules’12 - Gas Natural Fenosa va projectar els films 
següents: Vénus Noire (Abdel Kechiche), Rent-a-cat (Naoko 
Ogigami), Diamond Flash (Carlos Vermut), The Day  
He Arrives (Hong Sang-Soo), Bullhead (Michaël R. 
Roskam), The Ballad of Genesis and Lady Jane (Marie 
Losier), Verano (José Luis Torres Leiva), Cut (Amir Naderi)  
i Avé (Konstantin Bojanov). A més, per celebrar els deu estius 
de Gandules, l’última sessió de la programació 2012 –amb la 
projecció d’El ángel exterminador de Luis Buñuel– va ser 
escollida pel públic a partir d’una selecció de títols projectats 
durant els anys anteriors del cicle.
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ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

Data: 15 de setembre
Organització: Hipnotik Festival
Direcció: Marta Torras i Salvador Torras
Amb la col·laboració de: CCCB, Ajuntament de Barcelona i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Hipnotik Festival

El festival Hipnotik va tornar de nou  
al setembre per convertir Barcelona en 
la capital mundial del hip hop. Més de 
trenta-cinc artistes, quinze concerts en 
dos escenaris i tretze hores plenes de 
música van omplir una jornada en  
què tampoc van faltar les esperades 
competicions i exhibicions de ball  
i disseny gràfic, presentacions  
i conferències al Teatre CCCB.  
Entre els artistes participants van 
destacar Swan Fyahbwoy (El chico  
de fuego), Sharif, Rapvívoros o Rosa 
Rosario; i Mala Rodríguez, Tremendo 
o Rapsusklei, que van actuar junt amb 
altres artistes a l’Hipnotik Show 
d’MC’s. Un cop més, els escenaris del 
CCCB es van rendir a la cultura urbana 
del hip hop, anant més enllà dels tòpics 
tradicionals.

www.hipnotikfestival.com

Data: 24 de setembre
Organització: Casa Àsia
Amb la col·laboració de: CCCB, MACBA, Ateneu Barcelonès i ICUB - Festes de la Mercè
Amb el patrocini de: Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona

XI Festival Àsia
Un dia a l’Àsia

L’onzena edició del Festival Àsia va 
tancar la seva programació el dia de  
la Mercè amb Un dia a l’Àsia, tota una 
jornada dedicada a la cultura asiàtica 
protagonitzada per les comunitats 
asiàtiques residents a Barcelona  
i Catalunya. En aquesta ocasió,  
el festival va posar l’accent a la  
Xina, i va portar al Teatre CCCB les 
destacades actuacions de l’Òpera Wu  
de Quzhou, que va realitzar el 
sorprenent espectacle de teatre de 
màscares Bian Lian i el famós El rei 
mico. A més, la jornada també va 
descobrir al públic la dansa kathak del 
ballarí pakistanès Fasih Ur Rehman –

premi nacional al seu país–, la 
cal·ligrafia de l’artista japonesa Tsubasa 
Kimura i els balls tradicionals 
d’Indonèsia i Bangla Desh. També  
es va poder gaudir de la cuina asiàtica  
a les carpes de degustació del Japó,  
la Xina, el Pakistan i les Filipines  
a la plaça de Joan Coromines.
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ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

ArtFutura
Programa audiovisual

Dates: 2, 3 i 4 de novembre
Direcció: Art Futura
Organització: CCCB i Art Futura

ArtFutura va presentar un programa 
audiovisual que va concentrar en vuit 
hores tot el que és nou i original en el 
camp de la creativitat digital.  
El programa va oferir propostes tan 
suculentes com un especial dedicat  
a Jean Giraud, l’artista més conegut 
com a Moebius, que va revolucionar la 
ciència-ficció amb obres com El garaje 
hermético o El Incal, i un documental 
sobre la incidència de les noves 
tecnologies en la creativitat digital, 
Every thing is a Remix. No va faltar a  
la cita l’ArtFutura Show, amb els 
millors treballs de 3D produïts 
internacionalment l’últim any, i Futura 
Graphics, una selecció de les obres  
de Motiongraphics més destacables del 
panorama actual. I una retrospectiva 
del grup novaiorquès Improv 
Everywhere, comissariada pel seu 
fundador Charlie Todd.

Dates: 5-14 d’octubre
Organització: Associació Drap-Art
Amb la col·laboració de: CCCB

Drap-Art
Festival Internacional de Reciclatge Artístic de Catalunya

Drap-Art es va convertir, un any més, 
en l’aparador de les tendències 
artístiques que utilitzen objets trouvés  
i materials de rebuig com a recurs 
creatiu. En aquesta nova edició, el 
CCCB va tornar a acollir, del 5 al 14 
d’octubre, l’exposició col·lectiva 
«Drap-Art» a la planta –1, a la qual es 
van afegir també peces de les mostres 
«From Waste to Want» i «Recovering 
Sustainable Attitudes». A més, durant 
el cap de setmana del 5 al 7 d’octubre 
el Hall va allotjar la ja tradicional fira 
Drap-Art d’art i disseny reciclat, que va 
estar acompanyada d’una programació 
de diverses activitats, tallers, 
intervencions del CurtcirCuit Fest al 
Pati de les Dones, performances  
i cinema de medi ambient.©

 D
ra

p-
A

rt,
 2

01
2

©
 Ja

m
ie

 H
ew

le
tt,

 2
01

2



27

Consolidada com la cita ineludible per als amants d’un 
cinema d’autor honest i compromès, el 2012 L’Alternativa 
va presentar la seva dinovena edició amb cent trenta  
films amb què va continuar apostant per la innovació,  
la independència creativa, el risc, la crítica i la reflexió.  
El festival va fer una retrospectiva del cineasta portuguès 
Pedro Costa i una altra de Jeanne Balibar, musa del cinema 
francès, que també va presentar el seu primer film com  
a directora a Barcelona.

Dins de la secció oficial de llargmetratges, el jurat va  
atorgar el Gran Premi del Festival al film Nacer. Diario de 
Maternidad (Colòmbia, 2012), de Jorge Caballero; i en la 
secció oficial de curtmetratges, el Gran Premi del Festival  
va ser per a A Story for the Modlins (Espanya, 2012),  
del brasiler Sergio Oksman, mentre que el curtmetratge  
de Vika Kirchenbauer Like Rats Leaving a Sinking Ship 
(Alemanya, 2012) va rebre una menció especial. El jurat  
del Premi Lomography Pantalla Hall va concedir aquest nou 
premi al film The Whale Story (EUA, 2012) de Tess Martin,  
i el Premi del Públic va ser per al curtmetratge Oh Willy... 
(Bèlgica, França i Països Baixos, 2012), d’Emma de Swaef  
i Marc James Roels.

alternativa.cccb.org

Dates: 20-25 de novembre
Organització: La Fàbrica de Cinema Alternatiu de Barcelona
Amb la col·laboració de: CCCB

Amb el suport de: ICEC de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 
Barcelona, Media Europa, ICAA del Ministeri de Cultura, Secretaria de 
Política Lingüística, Diputació de Barcelona i Filmoteca de Catalunya

L’Alternativa
Festival de Cinema Independent de Barcelona

ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

Data: 30 de novembre 
Organització: Associació Imago per a la Cooperació, el Desenvolupament i la Solidaritat
Amb el suport de: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, ICUB de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Interculturalitat
Amb la col·laboració de: CCCB, Casa Amèrica Catalunya, Consorci de Biblioteques de Barcelona,  
Universitat de Barcelona, FNAC, Espai Avinyó, entre d’altres

9a Diàspora 
Construint bio-civilització

Diàspora és un projecte que té com a objectiu realitzar,  
a partir del cinema com a eix narratiu principal i a través  
de les arts visuals i les noves tecnologies, un treball de 
sensibilització en relació amb la convivència pacífica,  
la solidaritat i la cura de la Terra.

En el marc de la novena edició de Diàspora, que es  
va celebrar entre el 20 de novembre i l’1 de desembre,  
la programació al CCCB va consistir en una sèrie dels 
millors curtmetratges de la Mostra Internacional de 
Documentals de Colòmbia.
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ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

Data: 13 de desembre
Organització: Any Joan Fuster i CCCB

Data: 15 de desembre 
Organització i producció: Red927 i Hipnotik Faktory
Amb el suport de: CCCB, ICUB de l’Ajuntament de Barcelona

Raimon llegeix Joan Fuster 

Poetry Slam Barcelona

La lectura, a partir d’una selecció de 
textos feta pel mateix Raimon, formava 
part de les activitats previstes amb 
motiu del cinquantè aniversari de la 
publicació Nosaltres, els valencians, 
que coincidia amb els noranta anys  
del naixement de Fuster i els vint anys 
de la seva mort.

Entre els textos triats, hi figuraven  
el pròleg de l’obra Nosaltres, els 
valencians, aforismes de Consells, 
proverbis i insolències, i alguns 
paràgrafs de la correspondència 
personal intercanviada al llarg dels 
anys d’estreta amistat entre el cantant 
de Xàtiva i l’escriptor de Sueca. 

El Poetry Slam és cinquanta per  
cent poesia i cinquanta per cent 
interpretació, una competició  
poètica amb un format àgil, dinàmic  
i participatiu en què s’estableix una 
nova relació entre el públic i els poetes. 
El projecte teixeix una xarxa social  
de creadors poetes que troben  
en l’ús de la llengua i, en concret,  
en l’Slam de poesia, una eina per al 
desenvolupament de la seva creativitat 
i l’eix que articula un espai de relació 
social i d’intercanvi. El campionat 
regular de Slam a Barcelona se celebra 
des del febrer del 2010 i compta amb 
centenars de seguidors, poetes i públic, 
que cada mes es reuneixen per 
competir, compartir i aplaudir les 
actuacions dels slammers. La sessió 
del 15 de desembre va ser la primera 
celebrada al Hall del CCCB.
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ACTIVITATS CULTURALS PROGRAMACIÓ InFAnTIL

Flic
Festival de literatures i arts infantil i juvenil

Data: 4 de març
Organització: Tantàgora
Amb la col·laboració de: CCCB, Ministeri de Cultura, Institució de les Lletres Catalanes i Educació sense Fronteres

El Festival de Literatures i Arts Infantil 
i Juvenil va centrar la segona edició en 
l’art del circ. El festival, que va ser 
inaugurat al desembre de 2011 a La 
Seca - Espai Brossa, va celebrar el seu 
acte de cloenda al CCCB amb una 
activitat familiar participativa: un taller 
de creació poètica i plàstica en el marc 
del concurs Poem Express, i amb 
l’homenatge a la il·lustradora txeca 
Kveta Pacovska, un referent en la 
il·lustració infantil i juvenil. Durant 
la jornada al Hall del CCCB també es 
va presentar una mostra de diferents 
creacions efectuades per tot Catalunya 
en homenatge a Pacovska, i es van 
entregar els premis del concurs de 
creació per a infants, i el d’Il·lustrador 
Resident per a joves.

Dates: 21 de desembre de 2012 - 4 de gener de 2013
Organització: CCCB

Programa audiovisual de Nadal
Entendre la crisi

Dia rere dia, els ciutadans rebem les 
notícies dels mitjans de comunicació 
sobre l’estat de l’economia local, europea 
i internacional, i els efectes que provoca 
en les nostres vides. Tots estem patint 
l’impacte i els efectes de la crisi; però la 
majoria seguim necessitant entendre per 
què hi hem entrat, per què té aquestes 
dimensions inaudites, què han fet i fan 
els nostres responsables polítics, com és 

que l’actuació dels mercats financers 
afecta fins i tot les nostres economies 
domèstiques, què en diuen els 
experts, etc.

Els cineastes tenen els mateixos dubtes 
que nosaltres; per això, els darrers anys 
han proliferat els documentals 
d’investigació i les pel·lícules de ficció 
sobre la crisi. I per tal que ens ajudessin  
a entendre-la, es va programar la selecció 
de documentals següent: The Money Fix 
(La solució als diners, 2009) mostra la 
relació històrica i actual dels homes amb 
els diners; Catastroika (2012) és un 
documental grec que parla de les greus 
conseqüències de les privatitzacions  
de les empreses i propietats públiques; 
Together (2012) narra l’experiència 
d’una sèrie de cooperatives per subsistir  

a la crisi; Overdose: The next financial 
crisis (Sobredosi: la pròxima crisi 
financera, 2010) fa una profunda anàlisi 
dels esdeveniments econòmics dels 
últims anys i qüestiona quina en pot ser 
la solució; Payback (2011), basada en el 
llibre de Margaret Atwood, reflexiona 
sobre el concepte de deute en aquests 
greus moments, i The Viking Way (2012) 
mostra com els islandesos estan sortint 
de la crisi utilitzant mètodes propis, 
completament diferents de les mesures 
de la Unió Europea i del Fons Monetari 
Internacional.
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Dates: 10 i 11 de novembre
Organització: MAD Moviment d’Alliberament Digital
Amb la col·laboració de: CCCB i Ministeri de Cultura

Festival Punto y Raya Junior

Consolidat després de tres edicions 
destinades al públic adult, el Festival 
Punto y Raya va celebrar al CCCB  
la seva primera edició per a infants.  
El cap de setmana del 10 i 11 de 
novembre, la versió junior i familiar 
d’aquest festival d’art abstracte va 
proposar múltiples activitats perquè 
també els infants d’entre quatre i dotze 
anys poguessin explorar el paper que 
tenen els punts i les ratlles –les unitats 
mínimes de la forma i el moviment–  
en l’art, la ciència o el mateix dia a dia. 

La programació va comptar amb cinc 
àmbits d’activitat diferents: les Accions 
i les PyRformances, les propostes 
estrella del festival; i els tallers,  
les instal·lacions i les projeccions.  
En aquesta primera edició l’oferta de 
programació va estar dissenyada amb  
la participació de diversos col·lectius  
i institucions –Dansalut, els centres 
cívics Pati Llimona i Casa Sagnier,  
el Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona (PRBB) o el Museu de 
Matemàtiques de Catalunya, entre 
d’altres–, cosa que va dotar el conjunt 
del festival d’un caràcter plural  
i enriquit.

ACTIVITATS CULTURALS PROGRAMACIÓ InFAnTIL

Dates: 14 i 15 d’abril
Organització: ICUB de l’Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: CCCB, MACBA, Consorci de Biblioteques de Barcelona, Casa Amèrica Catalunya, Gremi de Llibreters de Catalunya, Laie 
CCCB i La Central del MACBA
Amb la participació de: més de quaranta editorials de literatura infantil i juvenil

Un any més, Món Llibre va erigir-se 
com el festival del llibre per a infants: 
un Sant Jordi avançat molt especial que 
té per objectiu apropar els llibres als 
més petits i despertar-los el gust per  
la lectura. L’edició 2012 va tenir els 
titelles i l’animació de l’objecte com  
a eix temàtic, i es van proposar més de 
cent activitats amb què es va facilitar, 
de manera lúdica i participativa, l’accés 
a altres àrees del coneixement com  
la música, el medi ambient o l’art.  
A poc a poc, Món Llibre ha anat 
esdevenint una gran festa de format 
singular prèvia al Sant Jordi, que sol 
reunir en un cap de setmana més  
de 15.000 persones. 

Món Llibre
El Sant Jordi dels infants
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Dates: 16 de gener - 12 de març
Organització: CCCB
Amb el patrocini de: Endesa
Amb la col·laboració de: Consolat General de Mèxic a Barcelona,Consolat General de Portugal a Barcelona,  
Consolat General dels Estats Units a Barcelona, i les editorials Crítica, Galaxia Gutenberg, Fondo de Cultura Económica, Lumen i Mondadori

Virtuts
Debat de Barcelona

Paradoxalment, la prosperitat i el benestar dels últims anys 
no han contribuït a enfortir la vida en comú, sinó que més 
aviat n’han minat els fonaments i han aguditzat la tendència  
a l’individualisme, el descrèdit de la política i el menyspreu 
per un equilibri sostenible entre present i futur. En aquest 
context, sembla més necessari que mai tornar a reflexionar 
sobre les virtuts democràtiques clàssiques i, en conseqüència, 
sobre la felicitat i el bé comuns. Ara que finalment tot el que 
semblava sòlid s’ha anat esvaint, queda en peu la pregunta 
sobre com és el món que ens agradaria habitar i quines virtuts 
haurien d’articular la vida col·lectiva. Podríem pensar, fins i 
tot, que la crisi econòmica és, en bona mesura, conseqüència 
d’una gran fallida ètica? És possible consensuar una «mínima 
moral» que sigui patrimoni de tots? Com podem exercir 
activament la ciutadania? Quins valors i quines qualitats 
haurien de definir avui les virtuts cíviques?

Aquest debat es va emmarcar en la línia de reflexió 
permanent sobre la condició humana en el món d’avui 
iniciada l’any 2005 amb el cicle Passions (2005),  
i continuada amb els debats de Vida (2006), Sentit (2007),  
La condició humana (2008), Impureses (2009), Pensar el 
futur (2010) i Crisi (2011).

El cicle es va inaugurar amb una conferència de Tzvetan 
Todorov («Moderació»), i va prosseguir amb les ponències 
de Joanna Bourke («Fortalesa»), Claudio Lomnitz 
(«Dignitat»), Salvador Cardús («Paciència»), Nancy Fraser 
(«Justícia»), António Lobo Antunes i Juan Marsé 
(«Honestedat»), Jacqueline Bhabha («Coratge»), Josep M. 
Ruiz Simón («Autoestima») i Jaume Pòrtulas («Saviesa»).

Publicacions relacionades
Núm. 56, 57 i 58 de la col·lecció «Breus» (vegeu l’apartat 
«Fons CCCB. Publicacions»). 

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ deBATS I COnFeRènCIeS
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Dates: 1 i 2 de febrer
Direcció: Mònica Bernabé
Organització: Associació per als Drets Humans a l’Afganistan (ASDHA) i Afghanistan Analyst Network (AAN)
Amb la col·laboració de: CCCB

Data: 21 de febrer
Organització: CCCB, Editorial Anagrama, Edicions 62

L’Afganistan
Contradiccions de la retirada

Diari d’hivern 
Presentació del llibre de Paul Auster

Després de més de deu anys de 
presència al país, la majoria de les 
tropes internacionals marxaran de 
l’Afganistan el 2014. El juliol passat ja 
es va iniciar un procés de transició que 
preveu que la policia i l’exèrcit afganès 
es facin càrrec en solitari de la seguretat 
del país de manera gradual.  
Està preparat l’Afganistan per a la 
retirada? És la correcta, aquesta 

estratègia de sortida? Quin llegat deixa 
la comunitat internacional al país? 
Experts de l’Afghanistan Analysts 
Network (AAN) i de l’Associació  
per als Drets Humans a l’Afganistan 
(ASDHA) van analitzar aquestes i altres 
qüestions amb l’objectiu de crear un 
espai de debat entre interlocutors de  
la comunitat internacional i del poble 
afganès.

Amb la participació de Jamila Afghani, 
Mònica Bernabé, Doris Buddenberg, 
Fabrizio Foschini, Ricardo Grassi, 
Rangina Hamidi, Sari Kuovo, Hadi 
Marifat, Thomas Ruttig, Martine  
van Bijlert, Francesc Vendrell  
i Ann Wilkens.

Paul Auster, incansable creador de 
ficcions i de personatges inoblidables, 
gira aquí la mirada sobre si mateix.  
I si en un llibre anterior, Viure al dia, 
rememorava els seus anys de joventut 
d’aprenent d’escriptor, en aquest Diari 
d’hivern parteix de l’arribada dels 
primers senyals de la vellesa per 
rememorar episodis de la seva vida.  
En definitiva, el trencaclosques d’una 
vida a través de vivències, sensacions  
i records. Un autoretrat magistral 
construït amb la passió, la desbordant 
creativitat literària i la vivor exemplar 
de la prosa que ja són els senyals 
d’identitat d’aquest escriptor estimat 
pels lectors i admirat per la crítica.

Aquesta presentació es va programar 
com a sessió prèvia al festival 
Kosmopolis 2013 i va comptar amb  
la participació de Paul Auster i Antonio 
Lozano.

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ deBATS I COnFeRènCIeS
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Data: 26 d’abril
Organització: CCCB 

Té futur, Grècia?

Assolada per la crisi econòmica i 
sotmesa a les implacables polítiques 
d’austeritat dictades per les autoritats 
europees i l’FMI, Grècia viu avui una 

situació dramàtica. Els pronòstics són 
negres per a una ciutadania que 
assisteix al desmantellament de serveis 
públics essencials i que ha patit una 

caiguda radical del seu poder 
adquisitiu. Al mateix temps,  
el descrèdit de les institucions 
democràtiques és enorme i les 
manifestacions sacsegen els carrers. 
Les opinions sobre les causes de la 
crisi i la millor manera de trobar-hi 
sortides són contradictòries: n’hi  
ha que pensen que Grècia s’ha  
convertit en un camp de proves del 
neocolonialisme financer, d’altres 
consideren que les mesures d’austeritat 
només portaran a una recessió encara 
més greu i d’altres, en canvi, creuen 
que aquesta és l’única sortida a la crisi. 
Quin serà el panorama després de les 
eleccions del proper 6 de maig? Quin 
és el futur de Grècia? I el nostre?

Moderat pel periodista Lluís Caelles, el 
debat va comptar amb la participació 
d’Andreas Kalyvas i Yannis 
Karagiannis, dos politòlegs grecs  
que actualment viuen a Barcelona. 

Data: 19 d’abril
Organització: Editorial Debate i CCCB

Conversa amb Paul Preston
Entorn de l’holocaust espanyol

La publicació l’any passat de l’obra de 
Paul Preston El holocausto español 
(Debate, 2011), sobre la repressió durant 
la Guerra Civil Espanyola i la immediata 
postguerra, va ser rebuda unànimement 
com un esdeveniment historiogràfic de 
primer ordre. Preston hi reconstrueix 
l’atmosfera dels anys trenta, en què es va 
incubar l’odi que va esclatar durant la 
guerra i l’erupció de la violència que es 
va produir des del 18 de juliol de 1936 
fins als primers anys quaranta. Hi detalla, 
també, les massacres comeses per 
l’exèrcit franquista al llarg del seu avanç, 
els excessos en la rereguarda republicana 
i la repressió que va imposar Franco 
després de la fi de la guerra.

En conversa amb la periodista Montse 
Armengou, l’historiador anglès va oferir 
la seva visió sobre un dels períodes més 
foscos del segle xx espanyol. 

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ deBATS I COnFeRènCIeS
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La crisi econòmica actual ha posat 
dramàticament en relleu les limitacions 
del projecte de construcció europea que 
es va esbossar al Tractat de Lisboa. 
Alhora, ha generat molts dubtes 
respecte de la visió de la Unió Europea 
com a entitat política substantiva, 
plenament democràtica i pluralista, 
capdavantera dels drets humans i d’una 
creixent justícia social. La durada i 
profunditat de la crisi estan donant lloc 
al floriment espontani de moviments 
democràtics de protesta, però també al 
creixement de forces polítiques 
d’inspiració xenòfoba. 

Amb aquest rerefons, el debat va voler 
explorar nous espais de pensament que 
ens permetin concebre possibles futurs 
alternatius per una Europa unida sobre 
la base d’uns conceptes renovats de 
democràcia, esfera pública i interessos 
comuns.

Amb la participació d’Ash Amin, 
Albena Azmanova, Laura Balbo, 
Rosemary Bechler, Carme Colomina, 
Sandra Ezquerra, Yudit Kiss, Claus 
Offe, Bashkim Shehu, Slawomir 
Sierakowski, Pep Subirós, Markha 
Valenta i Jordi Vaquer.

Data: 10 de maig
Organització: Laboratori d’Urbanisme, DUOT, ETSAB i CCCB
Amb el suport de: UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) i AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)

Homenatge a Manuel de Solà-Morales

Manuel de Solà-Morales ens va deixar, 
de sobte, el dilluns dia 27 de febrer. 
Arquitecte i urbanista de relleu 
internacional, va ser una de les veus 
més lúcides sobre l’evolució de l’espai 
urbà i l’arquitectura contemporània.  
El món de l’arquitectura i de la cultura 
en general li van retre aquest sentit 
homenatge, en el qual van participar 
nombrosos companys i arquitectes 
d’àmbit internacional. L’acte tingué  
una primera part al matí a la seu de 
l’ETSAB (UPC), on es va desgranar  
el perfil multifacètic de Solà-Morales 
com a docent, investigador, divulgador 
i professional, i una segona part a la 
tarda al CCCB, on es va reflectir la 

relació de l’arquitecte amb Barcelona. 
Com a col·laborador freqüent del 
CCCB, Manuel de Solà-Morales havia 
presidit el Premi Europeu de l’Espai 
Públic Urbà l’any 2008.

Amb la participació d’Oriol Bohigas, 
Joan Busquets, Rafael Moneo i Maria 
Rubert de Ventós.

Dates: 3 i 4 de maig
Direcció: Pep Subirós
Organització: Living in Diversity (Forum of Concerned Citizens of Europe) i CCCB
Amb la col·laboració de: Open Democracy 

Reinventar la democràcia a Europa
Per una nova política de l’interès comú

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ deBATS I COnFeRènCIeS
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Data: 24 de maig
Organització: CCCB
Amb la col·laboració de: Escola Politècnica Superior de la UdG 

El plaer de la ciutat
Presentació del llibre de Xavier Monteys

Barcelona, els seus carrers principals  
i el seu centre històric, els nous espais 
públics i, en general, les relacions 
sempre difícils entre arquitectura  
i ciutat van ser alguns dels temes 
d’aquest debat, organitzat amb motiu 
de la publicació del llibre de Xavier 
Monteys El plaer de la ciutat (Escola 
Politècnica Superior de la UdG, 2012). 
El llibre recull una selecció dels 
articles de crítica arquitectònica de 
Barcelona que Monteys, arquitecte i 
professor del Departament de Projectes 
Arquitectònics de la UPC, va publicar 
al suplement de cultura «Quadern» del 
diari El País en els últims anys. L’obra, 
prologada per Manuel de Solà-Morales, 
a la memòria del qual està dedicada, és 
un bon punt de partida per reflexionar 
sobre una ciutat que Monteys ens ajuda 
a veure com una obra d’arquitectura de 
col·laboració i que identifica amb les 
«persones que la gasten, encara que 
sigui de mirar-la». 

Amb la participació de Josep Fuses, 
Xavier Monteys, Francesc Muñoz i 
Maria Rubert de Ventós. 

Dates: 21, 22 i 29 de maig, 5 i 11 de juny
Organització: B·Debate International Center for Scientific Debate Barcelona i CCCB
Amb la col·laboració de: Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación, Ediciones Paidós i Editorial Ariel

Als orígens de la ment humana

Quan intentem definir la naturalesa 
humana acostumem a fer-ho a partir de 
trets i conductes que neixen de la nostra 
ment: el llenguatge, la consciència, les 
emocions... La dualitat ment/cervell que 
va establir la ciència moderna 
occidental, influïda per la divisió 
cristiana entre ànima i cos, ha quedat 
superada pels descobriments de la 
neurociència, i avui sabem que totes 
dues coses són inseparables. Així doncs, 
què passa a la nostra ment quan som 
capaços de parlar, crear i emocionar-
nos? Què en sabem d’allò que realment 
ens fa humans? 

En el marc de la celebració de l’Any  
de la Neurociència, en aquest debat es 
va proposar una aproximació als darrers 
avenços en la recerca neurocientífica  
i a les seves conseqüències en la nostra 
concepció del que ens defineix com a 
éssers humans.

Amb la participació de Jaume 
Bertranpetit, Jordi Camí, Kathinka 
Evers, Michael S. Gazzaniga, Henry 
Markram, Ignacio Morgado, Francisco 
Rubia, Francesc Subirada, Adolf 
Tobeña i Òscar Vilarroya.

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ deBATS I COnFeRènCIeS
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Les tecnologies i pràctiques de 
vigilància formen part de la governança 
de les societats contemporànies, 
penetren en la vida quotidiana i tenen 
nombroses implicacions socials.  
La intimitat i la privacitat són uns drets 
cada vegada més relatius enfront de les 

dinàmiques de seguretat que proliferen 
a escala estatal, a les ciutats i a la xarxa. 
Portar a debat les característiques, els 
processos i les conseqüències que 
comporten aquestes dinàmiques en la 
societat és essencial per a la comprensió 
del fenomen.

Amb la participació de Pete Fussey, 
Gemma Galdon Clavell, Ben Hayes, 
Gus Hosein, Julia López, Aaron K. 
Martin, José Luis Vicente i William 
Webster.

Data: 31 de maig
Organització: Consolat General dels Estats Units a Barcelona, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Casa del Lector, Granta i CCCB

Mons de ficció
Diàleg entre Lila Azam Zanganeh i Francesc Serés

Com pot l’escriptor arribar a construir 
un món propi? És la ficció un mitjà per 
aproximar-se als territoris, els països  
i les persones que desconeixem?  
Amb l’objectiu de fer conèixer l’obra 
de noves veus del panorama narratiu 
nord-americà, i amb motiu de la 
presentació de l’últim llibre de Lila 
Azam Zanganeh El encantador. 
Nabokov y la felicidad (Duomo, 2012), 
l’autora i l’escriptor Francesc Serés van 
dialogar sobre l’escriptura i els mons 
de la ficció.

Amb la participació de Lila Azam 
Zanganeh, Francesc Serés i Valerie 
Miles.

Dates: 30 i 31 de maig
Direcció: Gemma Galdon Clavell
Organització: Programa de Polítiques de Seguretat de la UOC
Amb la col·laboració de: CCCB, European Cooperation in Science and Technology (COST), Living in Surveillance Societies (LiSS) i Ministeri 
d’Economia i Competitivitat 

L’estat de la vigilància
Tecnologia i control social a la «ciutat intel·ligent»

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ deBATS I COnFeRènCIeS
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Data: 4 de juny
Organització: Duomo Ediciones i CCCB
Amb la col·laboració de: Ambaixada d’Israel, Casa Sefarad i Fundació Baruch Spinoza

Juntament amb Amos Oz i David 
Grossman, Abraham B. Yehoshua  
és un dels escriptors israelians  
més reconeguts i alhora un dels 
intel·lectuals jueus més compromesos 
amb el procés de pau del Pròxim 
Orient. Lluny de veure en la literatura 
un refugi davant del conflicte 
permanent entre jueus i palestins, 
Yehoshua ha sentit la necessitat de 
respondre a aquesta realitat a través  
de les seves novel·les i obres teatrals,  
i participant activament de la vida 
pública al seu país. En la seva 
conferència al CCCB, Yehoshua  
va parlar sobre el compromís cívic  
de l’escriptor. 

Amb la participació de Vicenç 
Villatoro i Abraham B. Yehoshua.

Abraham B. Yehoshua
El novel·lista com a ciutadà

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Pensar sobre l’espai, el lloc i la política 
en el moment actual ens obliga a 
examinar les accions i els moviments 
de les forces socials presents.  
En aquesta situació de crisi global,  
pot produir-se una ruptura de les 
instàncies socials hegemòniques que 
obri pas a un canvi en l’equilibri del 
poder social? Què podem fer per 
provocar-la? Què aporta la comprensió 
de l’espai i del lloc a aquest moment 
de canvi? Aquesta conferència de 
Doreen Massey va tenir lloc amb motiu 
de la presentació del llibre d’Abel 
Albet i Núria Benach Doreen Massey. 
Un sentido global del lugar (Icaria 
Editorial, 2012).

Amb la participació d’Abel Albet, 
Núria Benach, Maria Dolors García-
Ramon i Doreen Massey.

Data: 6 de juny
Organització: Icaria Editorial
Amb la col·laboració de: CCCB

Doreen Massey
Espai, lloc i política en el moment actual
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Data: 26 de juny
Organització: Goethe Institut-Barcelona i CCCB

Herta Müller
La llengua com a pàtria

Reconeguda amb el Premi Nobel de 
Literatura l’any 2009, l’obra de Herta 
Müller narra la vida a Romania sota  
la tirania del dictador Ceausescu,  
i encarna en bona part el destí de la 
minoria alemanya als països del centre 
d’Europa que, a la fi de la Segona 
Guerra Mundial, sovint van haver de 
pagar per partida doble les culpes del 
nacionalsocialisme. 

Coincidint amb aquesta conferència,  
el CCCB també va presentar 
l’exposició de petit format «Herta 
Müller: El cercle viciós de les 
paraules», concebuda per la 
Literaturhaus Berlin, que es va poder 
visitar del 26 de juny a l’1 de juliol.  
La mostra rastrejava la vida i l’obra de 

l’escriptora, des de la seva infància 
rural al Banat suabi fins al lliurament 
del Premi Nobel de Literatura, i també 
s’hi podien contemplar alguns dels 
collages de Herta Müller, una faceta 
poc coneguda de la seva creació. 

Amb la participació de Cecilia 
Dreymüller, Herta Müller i Marisa 
Siguán.

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Data: 28 de juliol
Organització: CCCB, Alfaguara i Ediciones Gigamesh
Amb la col·laboració de: Biblioteques de Barcelona

Dansa amb dracs
Presentació del llibre de George R.R. Martin

En el marc de les sessions prèvies  
del fetival Kosmópolis 2013, l’autor 
George R. R. Martin va presentar 
Dansa amb dracs, el cinquè llibre de  
la saga de fantasia èpica Cançó de gel  
i foc, un fenomen literari que va iniciar 
l’any 1996 amb la publicació del 
primer títol Joc de trons. Les novel·les 
han estat traduïdes a divuit idiomes i 
actualment s’està emetent l’adaptació 
televisiva dels dos primers llibres de  
la col·lecció.
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Data: 13 de setembre
Organització: Nuestra Aparente Rendición i CCCB

Mèxic en guerra

En els últims anys, la violència a Mèxic 
ha arribat a uns nivells tan alts com els 
d’una guerra civil, tot i que els mitjans 
de comunicació i les institucions 
internacionals siguin reticents a parlar 
en aquests termes. A fi de contribuir a 
explicar la situació real que es viu al 
país i de mostrar el suport a les 
víctimes i a la població civil mexicana, 
el CCCB i el col·lectiu Nuestra 

Aparente Rendición es van sumar  
a aquesta lectura internacional per 
Ciudad Juárez. El recital, convocat per 
l’agrupació cultural Escritores por 
Juárez, es va dur a terme en cent trenta 
poblacions de vint-i-quatre països i 
quatre continents. Durant la sessió 
també es va projectar el documental 
Silencio forzado, del col·lectiu Article 
19, que aborda el tema dels assassinats 

i la violència contra els periodistes  
a Mèxic. També s’hi va poder veure 
una mostra de mocadors brodats en 
diferents llocs del món en solidaritat 
amb les víctimes de la guerra.

Amb la participació de Lolita Bosch, 
Aina Clotet, Sílvia Heras, Antoni 
Traveria, Rosa Novell i Alejandro 
Vélez.

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Com a fotògraf però també com a 
escriptor, la mirada de Teju Cole 
explora la ciutat des de punts de vista 
sovint inusuals, es fixa en allò que està 
lleugerament fora de lloc, que és 
marginal, minoritari o simplement 
diferent. Al CCCB, Cole va llegir 
fragments de la seva novel·la Ciutat 
oberta (Quaderns Crema i Acantilado, 
2012), i va conversar amb l’escriptor 
Patricio Pron per compartir les seves 
experiències de Nova York, la ciutat  
on viu, i Lagos, la ciutat de la seva 

infantesa. També va reflexionar sobre 
com es pot escriure avui sobre la ciutat, 
el pes sovint invisible de la història en 
els llocs que habitem i la figura del 
flâneur contemporani.

Amb la participació de Teju Cole  
i Patricio Pron.

Data: 17 de setembre
Organització: CCCB
Amb la col·laboració de: Acantilado, Quaderns Crema i Consolat General dels Estats Units a Barcelona

Teju Cole
Ciutat oberta
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Data: 20 de setembre
Organització: CCCB

Turisme global, ciutats souvenir

El turisme que havíem conegut, 
ocasional en el temps i puntual al 
territori, ha assolit ja una dimensió 
permanent i contínua a les ciutats.  
Cap racó o moment de la vida urbana 
resta al marge dels impactes d’aquest 
fenomen que ha esdevingut, potser, el 
tret més significatiu de la globalització 
cultural. Sens dubte, el turisme s’ha 
convertit en una de les indústries més 
potents de moltes ciutats, però l’ús dels 
espais públics, els teixits comercials, 
les pautes de mobilitat o consum urbà,  
i fins i tot les identitats locals, es veuen 
afectats pel seu impacte. Les ciutats 
esdevenen laboratoris d’una sociologia 
urbana nova i efervescent, sovint mal 
compartida entre visitants i habitants. 

Barcelona és avui un camp de proves 
urbà privilegiat, on totes aquestes 
qüestions es donen la mà i expliquen  
el fort arrelament del nou imaginari 
turístic global a la ciutat. 

Amb motiu de l’exposició «Souvenir. 
Martin Parr, fotografia i col·leccionisme», 
aquest debat va proposar una discussió 
sobre els riscos i els reptes que el nou 
turisme representa per a les ciutats i,  
en concret, per a Barcelona.

Amb la participació de Salvador Anton, 
Francesc Muñoz, Saida Palou, Octavi 
Rofes i Jordi Tresserras Juan.

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Dates: 8 i 9 d’octubre
Organització: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat del País Basc, Fundación Paideia i Chillida-Leku
En cooperació amb: Donostia International Physics Center
Amb la col·laboració de: CCCB, Institut d’Humanitats, B·Debate International Center for Scientific Debate Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 
Etxepare i Agaur
Sota el patrocini de: UNESCO

Physis. De les partícules elementals  
a la naturalesa humana
X Congrés Internacional d’Ontologia

Algunes de les constatacions de  
la física contemporània suposen un 
autèntic repte per a la nostra raó, 
violenten les idees que ens fem sobre 
els mecanismes i les lleis que  
regeixen el món i, en conseqüència, 
subverteixen la concepció general  
que tenim sobre la natura. En aquesta 
emergència d’una nova filosofia 
natural, hi tenen també un paper 
determinant altres disciplines, com  
la genètica o la neurobiologia, avui 
imprescindibles en les temptatives de 
donar resposta a l’eterna interrogació 
filosòfica sobre la naturalesa humana.

Les sessions barcelonines del 
X Congrés Internacional d’Ontologia, 
que també es va celebrar a Sant 

Sebastià de l’1 al 6 d’octubre,  
van abordar aquests problemes en 
companyia de filòsofs eminents  
i van interpel·lar alguns dels científics 
que han estat protagonistes d’aquesta 
aventura filosòfica a la qual es veu 
abocada la ciència contemporània.

Amb la participació de Francisco J. 
Ayala, Daniel Dennett, Salvador Giner, 
Ulises Moulines, Frank Wilczek, 
Alberto Cordero, Anton Zeilinger  
i Simon Kochen.
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Data: 9 d’octubre
Organització: Icaria Editorial
Amb la col·laboració: CCCB

Richard Peet
Neoliberalisme, capitalisme financer i crisi

Richard Peet va impartir aquesta 
conferència amb motiu de la 
presentació del llibre Richard Peet. 
Geografía contra el neoliberalismo,  
de Núria Benach (Icaria Editorial, 
2012). Catedràtic de Geografia a la 
Clark University (Massachusetts, 
EUA), Richard Peet és un referent en 
el pensament geogràfic internacional 
pel seu compromís i activisme polític 
contra la injustícia i la desigualtat.  
Té una extensa obra dedicada a temes 
com la geografia de la pobresa, les 
teories del desenvolupament, el paper 
de la ideologia i el poder en les 
estratègies de les organitzacions 
internacionals. 

Amb la participació de Núria Benach, 
Joan Martínez Alier i Richard Peet.

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Debat organitzat amb motiu de  
la presentació del llibre de Julia 
Schulz-Dornburg Ruinas modernas. 
Una topografía de lucro. L’obra, 
resultat de més de dos anys de recerca, 
és un inventari fotogràfic de la 
construcció especulativa a Espanya  
i testimoni de la destrucció del paisatge 
causada per la urbanització abusiva del 
territori. La recent implantació massiva 
d’enclavaments d’oci, complexos 
turístics i residencials de tot tipus  
ha transformat vastes regions no sols  
a la costa, sinó també en indrets de 
l’interior. L’ocàs prematur de molts 
d’aquests assentaments ens parla 
d’incongruència entre la curta vida  
de l’especulació immobiliària i les 
seves perdurables seqüeles físiques.

Amb la participació de Pedro Azara, 
Josep Maria Benach, Francesc Muñoz  
i Julia Schulz-Dornburg.

Data: 19 d’octubre
Organització: CCCB
Amb la col·laboració de: Àmbit Editorial

Ruinas modernas. Una topografía de lucro
Presentació del llibre de Julia Schulz-Dornburg
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Dates: 22 i 29 d’octubre, 5 i 8 de novembre
Organització: B·Debate International Center for Scientific Debate Barcelona i CCCB
Amb la col·laboració de: Consolat General de Suïssa a Barcelona

Alimentar el món
Seguretat i sostenibilitat en la producció global d’aliments

La producció d’aliments s’ha convertit 
en les darrers dècades en un complex 
sistema de processos industrials a 
causa de la necessitat d’abastir una 
població cada vegada més gran i també 
davant de les perspectives de negoci 
que ofereixen els nous mercats 
globalitzats. Davant de la distància 
creixent entre productor i consumidor, 
sempre torna la mateixa pregunta: com 
ens hem d’alimentar? Quina seguretat 
ofereixen els productes que podem 
comprar cada dia? Les biotecnologies 
poden contribuir a un sistema 
alimentari més saludable i també 
socialment més just?

Amb l’objectiu de contribuir al debat 
sobre el nostre model alimentari, el 
CCCB i B·Debate van proposar aquesta 
aproximació a les formes de producció 
dels aliments que consumim i al seu 
impacte sobre la salut i sobre el medi 
ambient

Amb la participació de Pere Arús, 
Enric I. Canela, Jesús Contreras, 
Wilhem Gruissem, Toni Massanés, 
Stefano Padulosi, Andreu Palou i Pere 
Puigdomènech. 

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Data: 24 d’octubre
Organització: CCCB 
Amb la col·laboració de: Alianza Editorial i Institut Français de Barcelona

Amin Maalouf
Literatura i retorn

La trajectòria de l’escriptor libanès 
Amin Maalouf ha estat reconeguda 
amb nombrosos guardons, entre ells el 
Premi Príncep d’Astúries de les Lletres, 
i recentment ha estat nomenat membre 
de l’Acadèmia Francesa. Amb motiu  
de la publicació de la seva darrera 
novel·la, Los desorientados (Alianza, 
2012), l’autor va dialogar amb 
l’escriptora Imma Monsó sobre aquesta 
obra que per a ell ha suposat un doble 
retorn. Per una banda, a la ficció, ja que 
és la primera novel·la que publica 
després de deu anys dedicat a l’assaig; 
per l’altra, al seu país d’origen, la seva 
joventut, les emocions i els fantasmes 
del passat.

Amb la participació d’Amin Maalouf  
i Imma Monsó.
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Data: 9 de novembre
Organització: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Amb la col·laboració de: CCCB

Raval

Emmarcat dins del Festival Raval(s), 
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona va 
presentar al CCCB aquest acte sobre  
el Raval en el qual es va projectar una 
selecció de fotografies de l’exposició 
«Consuelo Bautista. Raval».  
Les imatges de Consuelo Bautista 
llancen una nova mirada sobre el barri, 
i van servir de punt de partida per  
a aquesta sessió en què es va debatre 
sobre l’actualitat del Raval i el rol que 
el barri sempre ha tingut en relació 
amb la resta de la ciutat.

Amb la participació de Consuelo 
Bautista, Judit Carrera, Itziar González 
i Xavier Theros.

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

El desencant amb el funcionament  
de la política ha coincidit amb una 
revitalització aparent de l’espai públic 
de la mà dels nous mitjans digitals i les 
xarxes socials. S’han multiplicat les 
veus, s’han forjat noves relacions 
i nous espais d’intercanvi, i s’han posat 
en crisi antigues jerarquies en la 
producció i la difusió del coneixement. 
Com és la nova esfera pública que 
s’està construint com a resultat dels 
canvis en l’ecosistema dels mitjans? 
Una constel·lació de petits mitjans  
o grups de ciutadans podrà actuar  
com a veritable contrapoder del poder 
polític i econòmic? En aquest nou 
univers digital, sorgiran veus amb prou 
prestigi, independència, influència  
i difusió per generar una veritable 
opinió pública? Qüestions de màxima 

actualitat sobre les quals destacats 
especialistes van oferir la seva visió. 

Amb la participació de Samuel Aranda, 
Mayte Carrasco, James Curran, Anna 
Maria Guasch, Geert Lovink, Nicholas 
Mirzoeff, Evgeny Morozov, Leila 
Nachawati, Vicent Partal, Karma Peiró 
i Albert Sáez.

Dates: 12, 19, 27 i 30 de novembre i 4 de desembre
Organització: CCCB 
Amb la col·laboració de: Consolat General dels Estats Units a Barcelona, Art, Globalització, Interculturalitat de la Universitat de Barcelona, Càtedra 
Unesco de Comunicació de la InCom - Universitat Autònoma de Barcelona i Círculo de Bellas Artes de Madrid

Ciutadania, internet i democràcia
Una nova esfera pública?
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Data: 13 de novembre
Organització: Icaria Editorial
Amb la col·laboració de: CCCB

Francesco Indovina 
De l’anàlisi del territori al govern de la ciutat

El reputat urbanista italià Francesco 
Indovina va pronunciar aquesta 
conferència amb motiu de la 
presentació del llibre Francesco 
Indovina. Del análisis del territorio al 
gobierno de la ciudad, d’Oriol Nel·lo 
(Icaria Editorial, 2012). El tema central 
de l’obra d’Indovina és el procés 
d’urbanització, els seus orígens,  
les seves formes, les potencialitats, 
les contradiccions i els problemes que 
se’n deriven. Dels seus estudis han 
emergit diferents conceptes i propostes 
d’anàlisi, com els de ciutat difusa o 
arxipèlag metropolità, àmpliament 
utilitzats i que fan d’Indovina un dels 

autors italians més influents en els 
camps de l’urbanisme i de l’anàlisi 
territorial. Però el seu afany no s’atura 
en l’estudi, sinó que persegueix 
proporcionar claus per governar el 
territori de manera més eficient, 
sostenible i socialment equitativa.

Amb la participació d’Abel Albet, 
Núria Benach, Antonio Font, Francesco 
Indovina i Oriol Nel·lo.

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Data: 17 de desembre
Organització: CCCB 

Tibet 
Silenci i revolta

Als darrers mesos, una onada 
d’autoimmolacions entre la població 
tibetana torna a recordar l’actualitat  
del conflicte del Tibet. Les escasses 
notícies que arriben, a causa de les 
restriccions d’accés a la regió des de 
les revoltes de l’any 2008, posen en 
relleu la impotència dels tibetans 
davant de la repressió xinesa i la manca 
de solucions a la seva situació. Amb 
l’excusa de posar fi a una societat de 
caràcter feudal i donar pas al progrés, 
les autoritats xineses han dut a terme, 
durant dècades, una estratègia 
d’anorreament cultural i persecució 
política que també amaga una lluita  
pel control dels importants recursos 
naturals de la regió. En el context 
d’aïllament i de repressió actual, 
l’enduriment de les condicions de vida 
i la manca d’expectatives per al futur 
posen al límit la població tibetana.

Amb l’objectiu de trencar el silenci 
sobre la situació actual del Tibet,  
el CCCB va proposar aquesta sessió  
de debat i projeccció del documental 
Human Torches of Tibet (BBC News, 
Regne Unit, 2012), en la qual es va 
tractar l’evolució del conflicte durant 
aquests darrers anys i les perspectives 
de futur per a aquesta regió mil·lenària.

Amb la participació de Josep Lluís 
Alay, Robert J. Barnett i Sergi Vicente. 
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Dates: tot l’any 

Cursos de l’Institut d’Humanitats

Des de la filosofia fins a la literatura, 
des de la història fins a l’art, passant 
pel cinema i el teatre, l’Institut 
d’Humanitats té l’objectiu d’endinsar-
se en el món de les humanitats i 
descobrir-ne les diferents disciplines  
a través de l’opinió d’intel·lectuals i 
pensadors rellevants. Mitjançant cicles 
de conferències amb un convidat 
setmanal o seminaris especialitzats 
impartits per un sol professor, es vol 
afavorir l’intercanvi entre els diversos 
àmbits culturals, col·laborar en la seva 
difusió i contribuir a la recepció de les 
mostres més importants de la cultura 
europea. 

Alguns dels cursos programats per  
al 2012 han estat: Espais interiors,  
L’art de la novel·la, Els grans llibres 
d’Occident, L’arquitectura no té lloc, 
Les grans civilitzacions d’Europa, amb 
la presència, entre d’altres, d’Andreu 
Jaume, Carme Riera, Jordi Llovet, 
Francisco Bengoechea, Pedro Azara, 
Sam Abrams o Dani Freixes.

eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ en COL·LABORACIÓ

La finalitat del CUIMPB - Centre 
Ernest Lluch és la gestió del centre 
permanent de la Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) a Barcelona. El centre 
universitari coordina i desenvolupa  
les activitats pròpies de la UIMP: 
centre universitari d’alta cultura, 
investigació i especialització, en què 
convergeixen activitats de diversos 
graus i especialitats universitàries,  
i que té com a objectiu difondre la 
cultura i la ciència, així com fomentar 
relacions d’intercanvi i d’informació 
científica i cultural d’interès 
internacional i interregional.

La Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo - CUIMPB ofereix cursos i 
seminaris magistrals acreditables com  
a crèdits lliures universitaris sobre 
diverses disciplines al llarg de tot l’any, 
molt especialment durant l’estiu i  
la tardor.

Cursos d’estiu 
- Arquitectura i catàstrofe  

(25-27 de juny)
- La memòria: una immensa tarima  

on ballen els records (3 i 4 de juliol)
- L’economia catalana a debat  

(9-11 de juliol)
- Economia creativa i transformació  

de la ciutat (9-12 de juliol)
- Tendències, tensions i perspectives  

de futur a l’àrea mediterrània (12 i 13  
de juliol)

- Estratègies de present i de futur per 
als governs locals (16 i 17 de juliol)

Cursos de tardor 
-Smart City Branding  

(25 i 26 de setembre)
- Reptes i futur del desenvolupament 

econòmic local. I Simposi Estatal 
d’Agències de Desenvolupament 
Econòmic Local (1-3 d’octubre)

- Empresa i energia. I Seminari 
internacional d’empresa i medi 
ambient (5 i 6 d’octubre)

- La col·laboració entre l’Estat i les 
comunitats autònomes  
(15 i 16 d’octubre)

- Gèneres, identitats i estils en la ficció: 
entre el col·loquial i l’estàndard  
(17 i 18 d’octubre)

- (Re) Torna la indústria. 
 Estan preparades les ciutats?  
(6-8 de novembre)

- Meteorologia i incendis forestals  
(7-9 de novembre)

- Finançament local (15 de novembre)
- Religió i desenvolupament. 

Reencantant el món des de l’Àfrica 
(19 i 20 novembre)

- Polítiques locals d’envelliment actiu: 
reptes i oportunitats en una societat 
en transformació permanent  
(27 i 28 de novembre)

- Indústries creatives:  
aprenent de Medellín i Barcelona  
(30 de novembre)

- Problemes ètics en les demències  
(3 i 4 de desembre)

Dates: tot l’any 

Programa CUIMPB
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eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ en COL·LABORACIÓ

Dates: maig - juliol
Organització: IDEC-UPF i CCCB

Disseny i producció d’espais 
Màster i programes de postgrau

Segona edició del Màster en Disseny  
i Producció d’Espais, organitzat per la 
UPC School i el CCCB

L’espai no és unívoc. Tothom té la seva 
pròpia concepció de l’espai, ja sigui 
interior o exterior, ja sigui per ser 
habitat o per ubicar-hi una exposició.  
És evident que per a cadascun d’aquests 
processos cal una mentalitat diferent, 
uns instruments de referència que 
serveixin per pensar el buit i la manera 
–o no– d’omplir-lo. L’espai és on 
l’home desenvolupa les seves activitats 
diverses, des de les més privades,  
com ara el lloc on habita, fins a la més 
col·lectiva i participativa, com és l’espai 
destinat a les exposicions. Aquestes 
poden ser en entorns tancats, com 
museus i galeries, o en contextos urbans 
o paisatgístics.

El Màster en Disseny i Producció 
d’Espais uneix diferents inquietuds 
professionals, i es construeix a partir  
de dos postgraus. Un d’ells és el de 

Disseny d’interiors, en l’àmbit 
professional 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. D’altra banda, el postgrau 
d’Espai expositiu vol abordar l’espai 
com a punt de trobada entre l’home i la 
cultura, en el marc de la museografia 
creativa. La realització de tots dos 
postgraus permetrà l’obtenció del 
diploma de màster.

Aquest programa ha estat concebut per 
tres directors que complementen visions 
diferents: la visió de l’arquitectura, 
representada per Arnaldo Basadonna, 
arquitecte i professor; la visió de 
l’estructura, que representa Mario 
Corea, enginyer i membre de l’equip de 
muntatge del CCCB; i la visió artística, 
que aporta Paco Pérez Valencia, pintor, 
museògraf i responsable d’Espacio 
Escala (Col·lecció Cajasol).

Dates: octubre de 2011 - juliol de 2012
Organització: UPC School i CCCB

Metròpolis
Màster i programa de postgrau 

Metròpolis és un programa de  
màster basat en la investigació sobre 
l’arquitectura i la cultura urbana, 
organitzat pel CCCB i l’IDEC-UPF. 
Arquitectes, artistes, dissenyadors i 
crítics són convidats a reflexionar sobre 
l’estat actual de les ciutats, i ofereix  
un espai per als estudis avançats sobre  
la relació entre les condicions socials, 
culturals i arquitectòniques de les 
ciutats. En aquest marc, cada estudiant 
desenvolupa un projecte individual de 
dos anys que és tutelat per professors 
del programa i es beneficia de 
seminaris, conferències, visites, tallers  
i master class. Els graduats poden 

assumir responsabilitats professionals  
i acadèmiques amb l’experiència 
d’haver creat i desenvolupat un 
projecte de recerca que obre una porta 
nova a la comprensió de les complexes 
forces que conflueixen en l’espai 
públic.

Aquest programa està dirigit per Xavier 
Costa, degà del College of Arts, Media 
and Design, Northeastern University; 
Antoni Luna, professor de geografia a 
la Universitat Pompeu Fabra, i Suzanne 
Strum, arquitecta.
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eSPAIS de deBAT I ReFLexIÓ en COL·LABORACIÓ

En el marc del màster Metròpolis en 
arquitectura i cultura urbana, va tenir 
lloc aquest taller sobre l’espai públic, 
en el qual es va presentar als estudiants 
una selecció de projectes de l’Arxiu 
Europeu de l’Espai Públic Urbà (www.
publicspace.org), com a casos d’anàlisi 
i reflexió.

Amb la participació de David Bravo  
i Kathrin Golda Pongratz. 

Data: 14 de maig
Organització: IDEC-UPF i CCCB
Amb la col·laboració de: Institut d’Humanitats

Urban Gluts
Taller d’espai públic al màster Metròpolis en arquitectura 
i cultura urbana



Premi Europeu  
de l’Espai Públic Urbà
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Data: 29 de juny
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 

Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà
Setena edició

PReMI eUROPeU de L’eSPAI PÚBLIC URBÀ

Amb aquesta edició, el Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà  
va arribar a la seva setena convocatòria. Amb l’objectiu de 
promoure el caràcter públic dels espais urbans, així com la seva 
capacitat d’integració social, el premi és un certamen biennal 
que reconeix i fomenta la creació, recuperació o millora de 
l’espai públic, entenent el seu estat com un clar indicador de  
la salut cívica i col·lectiva de les nostres ciutats. A l’edició del 
2012, s’hi van presentar 347 projectes de 36 països europeus 
(enfront dels 301 de 32 països el 2010), fet que confirma el 
creixement d’aquesta convocatòria que ha esdevingut un 
mirador privilegiat de l’urbanisme europeu.

El jurat d’aquesta setena edició va ser integrat per Josep Llinàs, 
com a president, i David Bravo, com a secretari (tots dos  
en representació del CCCB), i els directors de les altres sis 
institucions organitzadores: Juulia Kauste (Museum of Finnish 
Architecture), Ole Bouman (Nederlands Architectuurinstituut), 
Sarah Mineko Ichioka (The Architecture Foundation), Francis 
Rambert (Institut Français d’Architecture de la Cité  
de l’Architecture et du Patrimoine), Dietmar Steiner 
(Architekturzentrum Wien) i Peter Cachola Schmal 
(Deutsches Architekturmuseum). 

Tal com s’havia iniciat en l’edició anterior, es va comptar amb  
la col·laboració d’un ampli comitè d’experts format per 
especialistes interdisciplinaris de tot Europa que van suggerir  
a l’organització obres de creació i millora de l’espai públic.  
El comitè d’enguany va estar format per Zaš Brezar, Konrad 
Buhagiar, Viorica Buica, Cosmin Caciuc, Petra Ceferin, Matevž 
Čelik, Pelin Derviş, Elena Dimitrova, Vladan Djokic, Krzysztof 
Domaradzki, Susanne Dürr, Sándor Finta, Pedro Gadanho, Sanja 
Galic, Zaklina Gligorijevic, Hans Ibelings, Omer Kanipak, Igor 
Kovačević, Ivan Kucina, Rūta Leitanaitė, José Mateus, Ivan 
Mirkovski, Rusudan Mirzikashvili, Benoit Moritz, Maroje 
Mrduljas, Krzysztof Nawratek, Tom Nielsen, Shane O’Toole, 
Triin Ojari, Osamu Okamura, Ewa Porebska, Lena Rahoult, 
João Belo Rodeia, Ongjerth Richárd, Roman Rutkowski, Artan 
Shkreli, Hjálmar Sveinsson, Fran Tonkiss, Maria Topolcanska  
i Ken Worpole.

El primer premi d’aquesta convocatòria va ser atorgat  
ex aequo als projectes «Reordenació de les ribes del riu 
Ljubljanica» (Ljubljana, Eslovènia, 2011) i «Arranjament dels 
cims del turó de la Rovira» (Barcelona, 2011). També es van 
lliurar tres mencions especials als projectes «Exhibition 
Road» (Londres, 2011), «Memorial de l’abolició de 
l’esclavatge» (Nantes, 2011) i «Annorstädes / Elsewhere / 
Ailleurs» (Malmö, Suècia, 2010), i es va atorgar un premi de 
categoria especial a «Acampada a la Puerta del Sol» (Madrid, 
2011). En l’acte de lliurament del premi, hi van participar els 
representants dels projectes guanyadors i mencionats: Janez 
Koželj i Rok Žnidaršič (Ljubljana), Francina Vila i Valls,  
Joan Roca, Imma Jansana i Jordi Romero (Barcelona), 
Mahmood Siddiqi (Londres), Julian Bonder (Nantes) i Tania 
Ruiz (Malmö). Josep Llinàs, president del jurat, va fer una 
ponència al final de l’acte, que també va comptar amb la 
participació de David Bravo, secretari del jurat, de Vicent 
Guallart, arquitecte en cap de l’Ajuntament de Barcelona,  
i de Salvador Esteve i Figueras, president del Consorci del 
CCCB i de la Diputació de Barcelona. 

Cada edició del premi va acompanyada d’una exposició 
itinerant que posa en relleu els projectes premiats i finalistes. 
En aquesta edició, la mostra va presentar també el 
documental Europa ciudad, una coproducció del CCCB i 
TVE2 estrenat aquest any 2012, que aborda el model europeu 
de ciutat. Per primera vegada, l’exposició ha traspassat les 
fronteres d’Europa i s’ha presentat al Centro de Desarrollo 
Cultural de Moravia de Medellín del 4 d’octubre al 30  
de novembre, on ha iniciat una gira per diferents ciutats 
llatinoamericanes. En paral·lel, al Centre Méridional de 
l’Architecture et de la Ville de Tolosa, on es va presentar del 
15 de desembre de 2012 al 16 de març de 2013, la mostra va 
iniciar també una sèrie d’itineràncies per diverses ciutats 
europees. 

Itineràncies
Vegeu l’apartat «Més enllà del CCCB. Exposicions».
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El CCCB Lab dedica els seus esforços  
a la recerca, la transformació i la 
innovació en l’àmbit cultural, posa 
especial atenció a l’evolució de gèneres 
i formats en un escenari canviant on 
l’art, la ciència, la informació i el 
coneixement s’estan convertint en eixos 
vertebradors d’un nou món, una nova 
economia i una nova societat.

Els objectius del CCCB Lab són la 
difusió i la praxi sobre innovació 
cultural, la creació i consolidació de 
xarxes, la investigació i innovació en 
els escenaris virtuals, l’aprenentatge  
i disseny de processos de participació,  
la transformació de metodologies de 
treball i l’estudi de les humanitats 
digitals. 

El 2012 s’han aprofundit aquests 
objectius mitjançant processos, xarxes  
i plataformes que afavoreixin les noves 
dinàmiques de creació, producció  

i postproducció. Els tallers, les 
conferències, les trobades, les  
aliances i els projectes han definit  
una cartografia en construcció i la 
progressiva visualització de nous 
territoris de la creativitat individual  
i col·lectiva.

Part de la tasca del CCCB Lab 
consisteix a treballar de manera 
transversal amb la resta de 
departaments del centre. Aquest  
any hem creat la plataforma virtual  
de l’exposició «Pantalla global», i  
hem col·laborat al web de les rutes 
paral·leles, hem donat suport a la 
cobertura digital dels cicles Als orígens 
de la ment humana i Ciutadania, 
Internet i democràcia, entre d’altres.

Blog i xarxes socials
L’emergència d’una comunitat 
focalitzada en idees, projectes i 
experiències innovadores requereix  

un aprenentatge i atenció permanents.  
El blog CCCB Lab és l’eina a través de 
la qual es comparteix coneixement i es 
construeix aquesta comunitat. Durant 
l’any 2012 s’hi van publicar 36 posts  
i es van rebre 24.097 visites, d’un total 
de 14.083 usuaris únics (2.624 més que 
l’any passat).
 
Les xarxes socials també van tenir un 
paper important tant en la difusió de les 
activitats del CCCB Lab com en el seu 
propi desenvolupament, i van permetre 
interactuar des de tot el món. El compte 
@cccblab del Twitter té 10.257 
seguidors i la seva pàgina a Facebook 
compta amb 1.631 admiradors.  
Una prova del pes de les eines 2.0 en 
les activitats del CCCB Lab és el fet 
que el 18 % dels usuaris del blog hi 
entra a través d’alguna xarxa social.

blogs.cccb.org/lab/ca

CCCB LAB

CCCB LAB ACTIVITATS

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

Al fil de la temàtica de l’exposició  
–i en coherència amb una de les seves 
línies de treball– el CCCB va concebre 
la plataforma virtual de «Pantalla 
global», una plataforma digital que 
volia potenciar la participació del 
públic i donar visibilitat a etapes de 

treball de les exposicions que 
generalment resten ocultes. 
La plataforma virtual de «Pantalla 
global» es va posar en marxa a 
l’octubre de 2011. Coincidint amb  
la inauguració de l’exposició física,  
al gener de 2012, es va posar en línia 
l’exposició virtual, construïda pel 
camp, inspirat en el discurs dels 
comissaris, i el contracamp, creat  
amb els 327 vídeos enviats pels 
contribuïdors durant la primera  
fase (incubació). La presentació de 
l’exposició va constituir la segona  
fase del projecte i va consistir en  
una adaptació a l’entorn virtual 
d’aquesta. La tercera fase del projecte 
o postexposició, es va iniciar amb  

les itineràncies al San Telmo Museoa 
(Sant Sebastià), amb la creació d’un 
repositori públic amb els continguts 
generats durant el procés i amb 
l’objectiu de consolidar una plataforma 
oberta de reflexió i investigació sobre 
les mutacions de l’ecosistema 
audiovisual al segle XXI.

 
La plataforma va rebre 43.347 visites 
(unes 140 visites diàries) de 17.606 
usuaris únics. 

pantallaglobal.cccb.org

Dates: tot l’any
Organització: CCCB 
Amb la col·laboració de: San Telmo Museoa (Sant Sebastià)

Plataforma virtual de «Pantalla global»
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Dates: 24 de febrer, 21 de març, 25 d’abril, 27 de juny i 19 de setembre
Organització: CCCB 
Amb la col·laboració de: Fundación Telefónica, Universitat Pompeu Fabra, Amical Viquipèdia, ICUB i Institut de Recherche et Innovation du Centre 
Pompidou (IRI)

I+C+i
Investigació i innovació en l’àmbit cultural

I+C+i, finestra visible del CCCB Lab, és un cicle que  
tracta sobre la integració dels processos d’investigació, 
desenvolupament i innovació dins del món de la cultura.  
A partir de quatre blocs temàtics (Crisi i transformació de 
formats, Concepte de programació, Difusió i comunicació  
de projectes culturals i Dinàmiques de la innovació), 
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 
de coneixement.

Durant el 2012 I+C+i ha comptat amb 432 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.

La nostra vida a la xarxa
La primera sessió d’I+C+i 2012 va dur a terme una 
exploració crítica de les polítiques del software, la noció 
d’identitat a les xarxes socials i l’impacte de la simulació 
provocada per les noves aplicacions de la vida artificial. 

Hi van participar: Naked on Pluto, Gerald Kogler, Jussi 
Parikka, Pau Waelder, Aymeric Mansoux i Mónica Bello.

Una revolució educativa?
Un taller i un col·loqui on creadors digitals preocupats per 
l’«educació creativa» es van qüestionar: Com podríem 
aprofitar les tecnologies digitals per educar en i per a la 

creativitat? Com ens podrien ajudar aquestes a desenvolupar 
una educació que potenciés l’exploració i la creació? Estem 
davant d’una revolució necessària o n’hi hauria prou amb què 
fóssim conscients que l’educació hauria d’estar sempre en 
evolució constant? 

Hi van participar: Sergi Jordà, Nik Gaffney, Lali Bosch i 
Grup de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra.

El valor del coneixement lliure
Tradicionalment, les biblioteques i els arxius han estat els 
guardians del coneixement en un suport físic, validat per 
prescriptors autoritzats. Internet i les noves eines digitals 
estan provocant una transformació accelerada d’aquest 
sistema de transmissió i conservació del saber.  
El renaixement de conceptes com procomú, coneixement 
lliure o intel·ligència col·lectiva, etc., sumats a l’èxit d’una 
enciclopèdia oberta com Viquipèdia, va portar els participants 
a plantejar-se qüestions decisives sobre la manera en què 
gestionarem el coneixement i la memòria en les pròximes 
dècades.

Hi van participar: Amical Viquipèdia, Àlex Hinojo, Luis 
Ángel Fernández Hermana, Marc Garriga, Vincent Puig  
i Karma Peiró.

Ciutats Lab
La metàfora de la ciutat com a laboratori està fent fortuna pel 
component d’experimentació urbana i cultural que incorpora, 
estratègia que sembla que es planteja també Barcelona.  
Es van debatre les següents qüestions: Quina forma adopten 
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aquestes noves ciutats laboratori? Quina relació tenen amb la 
cultura digital? Són creixements orgànics i planificats? Com 
pot una ciutat orquestrar de manera inclusiva per als seus 
ciutadans la seva transformació cap a una ciutat laboratori? 
Barcelona serà una ciutat laboratori? Serà una xarxa de 
laboratoris o s’apostarà de nou per una gran instal·lació 
laboratori?

Hi van participar: Laura Forlano, Ramón Sangüesa, Irene 
Lapuente, Inés Garriga, Antoni Nicolau i CoCreating Cultures.

Apps per a una nova cultura
Les aplicacions per a dispositius mòbils s’estan expandint  
a un ritme vertiginós a causa de la gran acollida dels 
smartphones i les tauletes digitals. Com poden les apps 
afectar la nostra societat? Aquestes aplicacions són una 
tecnologia passatgera o han arribat aquí per quedar-s’hi? 
Debat al voltant de la situació actual de les aplicacions per  
a dispositius mòbils, les tendències evolutives i les maneres 
en què aquestes tecnologies afecten la nostra societat.

Hi van participar: Mara Balestrini, Hernán Rodríguez,  
Lorea Iglesias, Eugenio Tiselli, Patricia Santos, Mar 

Pérez-Sanagustín, Jochen Doppelhammer, Diego Freniche  
i Aecomo Academy.

El blog I+C+i 
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 del 2012 (dades  
de novembre de 2012) el blog I+C+i va tenir 16.029 visites 
de 10.698 usuaris únics. Destaca la importància del públic 
provinent de l’Amèrica Llatina, que representa el 30 % de 
les visites del web, i mostra l’impacte de l’Anilla Cultural 
Latinoamérica - Europa.

Hem convertit el blog en un repositori del cicle des de  
la seva creació, un espai on s’aglutina tota la informació 
relacionada amb cada sessió, i hem creat una I+C+iPedia  
que inclou: la digitalització de tots els debats i entrevistes 
disponibles, material per ampliar continguts, un recull  
del debat en línia en cada sessió, etc. Tot el material és 
consultable cercant per any, tema o participant, i és 
accessible també a l’Arxiu CCCB.

www.cccb.org/icionline/

MuseumNext és la conferència europea 
més important sobre xarxes socials, 
noves tecnologies i museus, que 
reflexiona sobre com la tecnologia pot 
canviar el rol del que abans 

anomenàvem públic en relació amb el 
museu. La seva tercera edició es va 
celebrar a Barcelona i va congregar 350 
professionals de museus de 34 països,  
i el Teatre CCCB va ser-ne la seu 
principal. Aquesta es va estructurar en 
quatre conferències principals, trenta 
presentacions i dos tallers entorn de tres 
eixos temàtics: participació, màrqueting 
digital i reptes de futur.

Entre els ponents de les conferències 
principals hi havia: Nancy Proctor 
(Smithsonian Institution), a càrrec de  
la conferència inaugural; Hein Wils 
(Stedelijk Museum) i Ferry Piekart 
(consultor independent), que van parlar 
sobre la realitat augmentada; Robin 
Dowden i Nate Solas (Walker Art 
Centre), sobre el canvi radical i 
revolucionari que van dur a terme  
al seu web, i Jason daPonte (Swarm), 
sobre experiència mòbil. 

Cobertura online
El CCCB Lab, a part de participar en  
el comitè seleccionador, va dur a terme 
una cobertura online de l’esdeveniment 
que aglutinava en una mateixa pàgina: 
streaming de les principals 
conferències, entrevistes a participants, 
resums de les sessions en tres idiomes  
i seguiment a través del Twitter des dels 
comptes: @cccblab i @cececebe.

Aquesta pàgina va rebre 2.262 visites, 
1.205 corresponents al dia 24 de maig. 
Prova de l’impacte internacional de la 
conferència és que la meitat de visites 
van ser de fora d’Espanya: Estats Units, 
Anglaterra, Holanda, Japó i Europa  
van ser les fonts principals des  
de l’estranger. Des del hashtag 
#museumnext es van generar  
6.773 tweets.

www.cccb.org/lab/
museumnextcoverage/ 

Dates: 24 i 25 de maig
Organització: MuseumNext, MACBA, Museu Picasso de Barcelona i CCCB

MuseumNext 2012
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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 possibilitats que 
ofereix l’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.

www.anellacultural.cat

Dates: tot l’any
Organització: Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, Fundació i2Cat i CCCB
Amb la col·laboració de: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya, ICUB de l’Ajuntament de Barcelona, Ministeri Educació, Cultura i Esports, Ministeri d’Economia 
i Competitivitat i Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

Anella Cultural

CCCB LAB CenTReS en xARxA

Anilla Cultural Latinoamérica - Europa

L’Anilla Cultural Latinoamérica - 
Europa és una xarxa d’equipaments 
culturals ubicats en diferents països  
que també té com a objectiu activar la 
coproducció d’esdeveniments en línia, 
impulsar línies d’investigació sobre els 
nous usos de la xarxa en la producció 
cultural i promoure la creació de 
continguts. L’Anilla Cultural és una 
eina capaç d’oferir als creadors una 
plataforma per experimentar noves 
aplicacions digitals i, al mateix  
temps, millorar-ne la difusió i la 
intercomunicació.

Als centres que en formen part (el 
Centro Cultural Sao Paulo, el Museo  
de Antioquia, el Museo de Arte 
Contemporáneo de la Universidad  
de Chile, el Centro Cultural España 
-Córdoba i el CCCB), el 2012 s’hi ha 
sumat el projecte Infoart de Montevideo. 

L’exposició «Pantalla global», el 
congrés internacional MuseumNext  
i el festival Cruces Sonoros (impulsat 
per Xile amb la participació, entre 
d’altres, de l’Orquestra del Caos), han 
estat els projectes del 2012 escollits 
com a plataforma de nous intercanvis 
en l’Anilla Cultural. 

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

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

Les activitats del 2012 s’han focalitzat 
en el tractament dels arxius digitals del 
CCCB, els reptes del sistema educatiu 
davant de l’impacte de les noves 
tecnologies i l’aprofundiment en el 
coneixement de les humanitats digitals, 
i s’ha continuat amb els tallers, estudis 
de casos i col·loquis tractats a la sessió 
I+C+i del novembre de 2011.

CoCreating Cultures

CoCreating Cultures reuneix un grup de 
professionals entorn dels processos de 
creació conjunta. Per a l’any 2012 va 
plantejar les línies d’acció següents:

Publicació dels resultats del projecte 
A+C+C: un grup sorgit dels tallers 
I+C+i organitzats el 2010, que ha 
investigat processos de cocreació en la 
cultura, i que s’ha centrat en l’estudi de 
casos liderats per institucions culturals. 
Al llarg d’aquest temps s’ha recollit, 
analitzat, discutit i articulat material 
molt ric amb l’objectiu de donar-li 
forma de llibre i publicació electrònica. 

Tallers de cocreació per al sector 
cultural: organització de tallers de 
cocreació per a professionals del  
sector cultural. Estan centrats en el 
compartiment de mètodes de codisseny 
obert i d’estratègies de participació de 
diversos actors, inclòs el públic. 
Seguint amb la tònica oberta en  
l’edició de 2011, van ser convidats 
professionals internacionals de prestigi 
per presentar tècniques, mètodes i casos 
especialment rellevants.

co-creating-cultures.com/  

Institut de Recherche et d’Innovation (IRI)

CCCB LAB PROjeCTeS ASSOCIATS

CCCB LAB CenTReS en xARxA
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Els objectius de la plataforma de 
crowdfunding Goteo.org per al 2012 
van ser:

Acollir setanta projectes amb ADN 
obert i ajudar-los a buscar finançament 
col·lectiu i col·laboracions distribuïdes.

Consolidar una xarxa de cinquanta 
experts que poguessin assessorar en 
línia els projectes en les seves diferents 
cares (comunicació, producció, 
internacionalització, aspectes econòmics 
i legals, publicació de resultats lliures  
o oberts, etc.).

Desenvolupar noves funcionalitats  
de la plataforma (estadístiques, nous 
sistemes de micropagament, avaluació 
distribuïda de projectes).

Recerca de «capital risc» per als 
projectes impulsats a Goteo.org: 
patrocinis d’empreses i entitats 
públiques, que complementen  
els diners recaptats mitjançant 
crowdfunding a través de la Fundación 
Fuentes Abiertas.

Itinerància del taller sobre 
crowdfunding.

www.goteo.org

ZZZINC
#masacritica

#MasaCritica és un projecte 
d’investigació col·lectiva conduït per 
ZZZINC que analitza les diferents 
genealogies del concepte massa. El 
projecte recull els relats i les idees que 
es troben darrere de conceptes com 
multitud, psicologia social, cervell 
grupal, intel·ligència col·lectiva, massa 
social, moviments socials, innovació 
social i discursos que provenen de 

camps diferents, però que, articulats 
entre ells, permeten analitzar millor 
què succeeix quan diverses persones  
es reuneixen de manera coordinada.  
Els processos socials col·lectius tenen 
una naturalesa ambivalent: poden ser 
tan aviat productius com improductius, 
transformadors o arrossegats per la 
inèrcia, moderats o radicals. Són 
aquests elements els que els atorguen 
complexitat; per tant, cal una atenció 
especial al conjunt de perspectives sota 
les quals s’han analitzat. 

Durant el 2011, es van treballar 
conceptes com crowdsourcing, 
crowdfunding, emergència i 
autoorganització. El 2012 es van 
preparar entrevistes i activitats 
centrades en la innovació social, les 
desbandades humanes i els processos 
col·lectius d’acció política.

La metodologia per desenvolupar  
el projecte se centrà en l’edició de 
càpsules de vídeo en què es plantejaven 
algunes preguntes sobre un àmbit 
d’interès per a la investigació. Aquestes 
càpsules van servir com a context per  
a un seguit d’activitats públiques que 
permeteren crear un arxiu d’entrevistes, 
xerrades, reflexions col·lectives, etc., 
que van ser la matèria primera d’un 
documental per completar la 
investigació.

www.zzzinc.net/masacritica

Platoniq
Goteo. Plataforma de crowdfunding i col·laboració distribuïda

CCCB LAB PROjeCTeS ASSOCIATS
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Els laboratoris d’artesans web  
són espais físics i virtuals on 
desenvolupadors, entusiastes de les 
interfícies d’usuari, educadors, nens, 
creadors digitals (de pel·lícules o 
música) i bibliotecaris es poden trobar 
per entendre com funciona la xarxa  
i, a més, crear, utilitzant les noves 
tecnologies obertes. El web com a 
plataforma ofereix moltes oportunitats, 
sobretot per a la gent que fins ara no  
ha tingut el coneixement tecnològic 
necessari per utilitzar-la. En aquest 
laboratori s’intenta dissoldre aquesta 
fractura entre tecnologia web i ciutadà, 
i es proposen un seguit d’activitats 
creades per la comunitat Mozilla, com 
Hackasaurus (www.hackasaurus.org)  
i Popcorn (www.mozillapopcorn.org).

L’escenari d’aquest laboratori es 
desenvolupa en un seguit d’etapes:

Etapa prèvia al laboratori:  tallers 
amb facilitadors i altres comunitats,  
per crear una agenda i un currículum 
de manera col·laborativa.

Etapa d’experimentació: activitats 
d’iniciació i experimentació centrats en 
el treball amb facilitadors per a un grup 
restringit de persones.

Laboratori: obert a un nombre ampli 
de persones, tant en el món físic com 
virtual (emprant tecnologies en línia 
com la P2PU o la plataforma oberta 
make.mozilla.org).

Mozilla Foundation
Laboratoris d’artesans web 

CCCB LAB PROjeCTeS ASSOCIATS
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Amics del CCCB

Durant el 2012, 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 i activitats del CCCB, es van 
organitzar de manera exclusiva les visites següents:

- Visites comentades a l’exposició «Pantalla global» a càrrec 
d’Andrés Hispano, un dels tres comissaris (25 i 31 de 
gener, 80 persones).

- Visita comentada a l’exposició «Més fotoperiodisme. Visa 
pour l’Image - Perpignan a Barcelona 2012», a càrrec de 
Sílvia Omedes i Alice Monteil, comissàries (17 i 25 d’abril, 
36 persones).

- Visites comentades a l’exposició «Souvenir. Martin Parr, 
fotografia i col·leccionisme», a càrrec de Juan Pablo Wert, 
comissari (30 i 31 de maig, 42 persones). 

- Presentació del nou Arxiu Xcèntric, que va ser creat l’any 
2006 arran de l’exposició «That’s Not Entertainment: el 
cinema respon al cinema» (18 de setembre, 12 persones).

- Visites comentades a l’exposició «El Paral·lel, 1894-1939» 
a càrrec dels comissaris Xavier Albertí i Eduard Molner 
(7 de novembre i 24 d’octubre, 70 persones).

- Nou itinerari per descobrir el Paral·lel de principis del segle 
xx i analitzar com és actualment, seguit d’una visita a 
l’exposició «El Paral·lel, 1894-1939» (17 de novembre, 
29 persones). 

- Visites comentades a «World Press Photo 12.  
Mostra internacional de periodisme professional»,  
amb les comissàries Sílvia Omedes i Alice Monteil 
(11 i 19 de desembre, 40 persones).

Més enllà del CCCB

Pel que fa a la programació d’altres institucions culturals,  
es van realitzar les activitats següents:

- Visites comentades a l’exposició «Joan Miró. L’escala  
de l’evasió» a la Fundació Joan Miró (9 de febrer i 15 de 
març, 100 persones). 

- Visites comentades a l’exposició «Volum!» al MACBA  
(23 i 29 de febrer, 60 persones). 

- Visites comentades a l’exposició «Bestué-Vives. Accions  
a l’Univers» al CaixaForum (20 de març i 11 d’abril, 31 
persones). 

- Visites comentades a la nova selecció d’obres del fons de la 
col·lecció Fundació Antoni Tàpies (2 de maig i 12 de juny, 
50 persones). 

- Visites comentades a la selecció d’obres que commemoren 
els cinc anys de la Fundació Suñol (3 i 4 d’octubre, 59 
persones). 

- Anada al teatre a veure Els missatgers no arriben mai,  
de Biel Mesquida, a La Seca - Espai Brossa (3 de 
novembre, 46 persones). 

- Visita comentada a l’exposició «Explosió! El llegat de 
Jackson Pollock» a la Fundació Joan Miró (8 de novembre, 
30 persones). 

- Itinerari pel Paral·lel organitzat pel Museu d’Història  
de Barcelona (MUHBA) (1 de desembre, 35 persones). 

Klub de lectura

El Klub de lectura, conduït per Antonio Lozano, va comptar 
amb una mitjana de 25-30 assistents per sessió i s’hi van 
comentar els llibres següents: 

- El llarg adéu, de Raymond Chandler (18 de gener)

- Un home de paraula, d’Imma Monsó (22 de febrer)

- Retratos y reencuentros, de Gay Talese (14 de març)

- Alfabet desbaratat, de Joan Brossa (25 d’abril, 
conjuntament amb La Seca)

- Agost, de Tracy Letts (16 de maig)

- El cel és blau, la terra blanca, d’Hiromi Kawakami 

 (6 de juny)

- Diario de invierno, de Paul Auster (18 de juliol)

- L’home que va confondre la seva dona amb un barret, 

 d’Oliver Sacks (12 de setembre)

- En la Patagonia, de Bruce Chatwin (10 d’octubre)

- Bohemis, pistolers, anarquistes i altres ninots, de Jaume 
Passarell (21 de novembre)

- Esos cielos, de Bernardo Atxaga (12 de desembre)

AMICS deL CCCB
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CCCB Educació

La proposta educativa del CCCB està formada per un conjunt 
d’activitats presencials vinculades a la programació del centre, 
que es complementen amb el desenvolupament de l’espai 
virtual www.cccbeducacio.org, on es poden compartir treballs, 
experiències i recursos educatius. 

L’objectiu de la proposta educativa del CCCB és explorar les 
relacions entre les activitats que programa el centre, el seu 
arxiu i la vida cultural de la ciutat, posant especial èmfasi en 
els centres educatius.
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El web www.cccbeducació.org
Una plataforma per al coneixement, la divulgació, la formació 
i la participació

El web www.cccbeducacio.org tenia des del començament  
un objectiu clar: complementar la xarxa virtual que ja 
existeix amb un espai nou on es pot recollir la participació 
de les persones i els grups externs que tenen l’educació 
com a centre del seu interès i activitat i que, en aquest sentit, 
es fan ressò de la vida cultural de la ciutat.

La pàgina cccbeducacio.org vol ser un instrument útil per  
a aquesta dimensió que considerem específica d’un centre 
cultural contemporani, que no només programa sinó que es 
manté atent a les iniciatives externes rellevants. La plataforma 
cccbeducació.org ofereix un espai de trobada per a tots 
aquells projectes i programes que busquen un equilibri 
harmònic entre l’educació i la cultura.

D’una banda, el projecte s’ha sustentat en una concepció 
molt oberta dels termes cultura i educació, cosa que vol dir 
que no s’ha vist restringit per cap programació concreta ni 
s’ha vist reduït a l’àmbit purament escolar, com a referent 
educatiu únic. De l’altra, ha pogut concentrar-se en aquell 
aspecte que sempre resulta més difícil, la relació existent 
entre aquests dos registres –la cultura i l’educació– que 
institucionalment porten molts anys donant-se mútuament 
l’esquena. Finalment, i potser com a conseqüència de tot 
plegat, no ha oblidat el vessant dels referents internacionals 
que permeten mantenir una perspectiva àmplia pel que fa  
a l’actual velocitat de canvi que experimenta avui el nostre 
món. En aquest sentit, l’aposta que el CCCB ha fet sempre 
per la internacionalitat del seu programa és un ingredient 
bàsic per tal que el web cccbeducacio.org hagi mantingut 
aquest component inicial que el configura.

Si ara parlem de cccbeducacio.org com a programa propi  
del CCCB és perquè creiem que dóna mostres evidents de 
l’interès dels seus objectius. El CCCB disposa avui d’un 
arxiu amb un nombre creixent de projectes entorn de la 
relació cultura-educació, cosa que li permet, o li podria 
permetre, programar amb més capacitat d’influència sobre 
l’entorn. I els centres educatius de la ciutat, entesos en el seu 
sentit més ampli, disposen d’un mecanisme de participació 
ciutadana inexistent fins ara: no es contrasten i coordinen 
només entre ells sinó també amb el CCCB i, a través seu, 
amb un univers de referència sempre creixent.

El funcionament d’aquesta plataforma es concreta en cinc 
objectius:

Fer una lectura des de l’educació de les activitats del 
centre, de manera que aflori el coneixement i l’opinió dels 
seus programadors (del mateix CCCB o externs), així com de 
la documentació disponible als arxius del CCCB; es dóna 
així una forma útil i fàcilment accessible a la comunitat 
educativa. 

Fer una recerca específica sobre la presència dels temes 
abordats per les activitats del CCCB en els programes  
i projectes ja en funcionament dins de l’àmbit cultural  
i educatiu. El seu objectiu és incorporar-los a l’arxiu de 
participacions de cccbeducacio.org i fer-los així accessibles 
als seus usuaris en general i als mateixos programadors en 
particular. 

Considerar l’arxiu virtual de participacions el nucli  
dur de cccbeducacio.org, de la mateixa manera que l’arxiu 
documental és el nucli del CCCB. Aquest arxiu virtual que 
s’ha anat construint gràcies a la programació, s’ha d’anar 
ampliant i consolidant per tal d’esdevenir l’origen de noves 
propostes que poden néixer com a resultat d’un treball  
de cocreació.

Mantenir una atenció permanent i global a totes les 
temàtiques presents en aquest arxiu que, de forma 
sintètica, es van concretar en les àrees següents: imatge, 
espai, paraula, memòria i eco-ciber-bio. Qualsevol 
programació concreta prioritza alguns aspectes per  
damunt dels altres d’aquest ventall temàtic, però només una 
consciència clara de la importància central d’aquest arxiu pot 
sustentar el seu creixement harmònic i aconseguir que 
esdevingui referencial pel que fa a la relació entre l’educació 
i la cultura.

Tenir en compte el paper rellevant que la presència del 
Twitter té a la primera pàgina del web. El seu contingut  
ha de respondre alhora a la lectura des de l’educació de la 
programació del CCCB, a la difusió dels continguts de 
l’arxiu de participacions del web cccbeducacio.org i al 
seguiment de l’actualitat, qualitativament interessant, sobre 
educació i cultura sense cap mena de restricció. Tot això, en 
estreta relació de complementarietat amb els altres perfils del 
Twitter del centre: @cececebe, @CCCBLab, @Kosmopolis_
CCCB i també: @PantallaGlobal i @publicspace CCCB

CCCB edUCACIÓ eL weB CCCB.ORG
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Temps convulsos, inestables, líquids. 
Temps de canvi amb ressons de 
revolució en països llunyans però 
també en d’altres de vertiginosament 
pròxims. Enmig d’aquest panorama 
gris hi ha persones que creuen que  
les idees donen color al paisatge 
monocromàtic que ens envolta. 

Aquest va ser el fil conductor d’aquest 
TEDxRamblas 2012, el color que hi 
van aportar les diferents pinzellades  
de les propostes que van presentar els 
ponents, cada un des d’una òptica 
diferent (l’enginyeria; l’arquitectura; la 
medicina; l’educació, per descomptat; 
l’art; l’economia; la comunicació, etc.), 
però tots amb un denominador comú: 
oferir propostes positives per canviar  
la societat. 

Propostes concretes, realistes i 
aplicables per a un canvi de paradigma 
en l’educació, entenent que l’educació 
ha de ser el fonament que sustenti totes 
les bases de la millora de les condicions 
de vida de les persones.

www.tedxramblas.com/

Data: 16 de febrer
Organització: CCCB i Asociación Espiral, Educación y Tecnología

TEDxRamblas

Visites a les exposicions

Durant l’any 2012, des de CCCB-
educació, s’han ofert visites 
comentades a les següents exposicions: 
«Totes les cartes. Correspondències 
fílmiques», «Pantalla global», «Més 
fotoperiodisme. Visa pour l’Image - 
Perpignan a Barcelona 2012», 
«Souvenir. Martin Parr, fotografia  
i col·leccionisme» i «El Paral·lel, 
1894-1939. Barcelona i l’espectacle  
de la modernitat».

L’oferta de visites comentades ha estat 
tant per a grups escolars, de tots els 
nivells, com per a grups d’adults. Pel 
que fa a visites escolars, a l’exposició 
«Totes les cartes» es van  atendre 249 
alumnes, sobretot de segon cicle 
d’ESO, de batxillerat i també de cicles 
formatius. L’exposició «Pantalla 
global» va tenir més visites en grup, 
amb 1.293 visitants, amb una major 
part de grups de batxillerat, seguit dels 
de cicles formatius i d’ESO. 

L’exposició «Més fotoperiodisme» 
també va tenir un volum important de 
visitants que van venir en grup (1.261), 
entre els quals hi va haver 11 grups  
de secundària, 7 de batxillerat i 13  
de cicles formatius.  A l’exposició 
«Souvenir», van venir 919 persones  
en grups, dels quals molts també 
procedien del batxillerat i dels cicles 
formatius. I al començament de 
l’exposició «El Paral·lel, 1894-1939», 
van venir 1.498 persones en grups.  
En aquest cas hi va haver visites de 
més nivells educatius que en les altres 
exposicions i sobretot molts grups 
d’adults, més aviat de gent gran.
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Ciutat Beta posa en joc processos i 
eines innovadores per a l’acció social. 
Un espai per explorar la ciutat on vivim 
i, amb una perspectiva interdisciplinària, 
des d’on generar i posar a prova 
solucions creatives a necessitats de 
territoris concrets.

Ciutat Beta pretén facilitar processos 
oberts de treball que derivin cap a 
propostes innovadores que puguin 
resoldre problemes concrets de les 
ciutats. 

S’han realitzat tres tallers com a espais 
de trobada, de treball i d’investigació 
en un diàleg amb l’entorn que afavoreix 
la circulació de persones i d’idees. 

Taller Teixit urbà, 10 d’octubre
Paco González Gil, David Pinto i Òscar 
Martínez Ciuró van plantejar que les 
perifèries de les ciutats generen espais 
de desigualtats i cada vegada aquestes 
fronteres son més difoses. Com 
intervenim en aquests espais?

Taller Participació. Joc. Play City,  
13 de novembre
Josep Maria Allué i Òscar Martínez 
Ciuró van mostrar com el joc és un 
excel·lent recurs per mitjançar entre 
l’entorn urbà i els seus habitants i 
fer-los conscients del seu poder per 
transformar-lo, establir vincles i crear 
comunitat, així com fer evident la 
capacitat i el dret d’actuar sobre 
l’entorn perquè sigui un espai de 
convivència positiva. 

Taller Cultura col·lectiva,  
18 de desembre
Jaume Albaigés, Casal dels Infants  
del Raval i Òscar Martínez Ciuró  
van treballar des de la perspectiva  
dels conceptes com Co-City o tercers 
espais. Estan apareixent nous models 
de relació laboral, emprenedors, 
coworking, crowdsourcing. Les formes 
de la matèria primera canvien d’àtoms 
a bits. S’usen els espais comuns com  
a espais de treball. Es creen think tanks, 
nous processos com el collaborative 
working, la innovació oberta. Com 
creem nous espais de treball? Com 
afecta això la ciutadania? Com podem 
fer que aquests processos incloguin  
els ciutadans i les entitats que hi 
intervenen?

Una idea sorgida des del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials  
de Catalunya.

Ciutat Beta

Taller Espais fotogràfics al MACBA i al CCCB

Per primera vegada, el MACBA i el 
CCCB vam desenvolupar una activitat 
conjunta per proposar una descoberta 
creativa i reflexiva de la fotografia  
a través d’una activitat que vincula 
l’anàlisi de fotografies amb la creació 
fotogràfica pròpia. 

L’activitat es va desenvolupar en dues 
grans fases. En un primer moment, es 
va treballar sobre el fons del MACBA, 
veient fotografies de David Goldblatt, 
Manolo Laguillo, Xavier Miserachs o 
Allan Sekula, entre molts d’altres.  
Les vam mirar amb ulls de fotògrafs  
i van inspirar la pràctica posterior. 
Després, es va iniciar l’exploració  
i la recerca fotogràfica dels espais  
del MACBA i el CCCB, interiors i 
exteriors, i del seu entorn més proper,  
a través d’una pràctica que va posar en 
joc algunes de les tries essencials de la 
fotografia (enquadrament, composició, 
llum).

El taller, per tant, es va plantejar com 
un triple descobriment: del patrimoni 
fotogràfic, les col·leccions dels museus 
i els modes d’arxiu i conservació; de 
les tries expressives de la fotografia; 
dels edificis del MACBA i el CCCB,  
i el barri del Raval.

Les fotografies realitzades es van 
publicar al web www.fotografiaencurs.
org, i es va crear així un arxiu 
fotogràfic i una cartografia visual dels 
edificis i el barri.

El taller Espais fotogràfics és una 
activitat conjunta del MACBA i el 
CCCB en el marc de Fotografia en 
curs, un programa d’A Bao A Qu.

Dates: a partir de novembre
Organització: MACBA i CCCB
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Itineraris urbans

El CCCB va presentar, un any més, el programa d’itineraris 
urbans, i va mantenir el principi de descobrir la ciutat a partir 
de les seves transformacions urbanístiques i socials. El 2012 
es va fer un itinerari pel Paral·lel amb motiu de l’exposició 
«El Paral·lel, 1894-1939» i es van inaugurar un parell 
d’itineraris en bicicleta per explorar un circuit més extens  
de la ciutat.

Barcelona. Ciutat, ciutats
Itineraris a peu

El Poblenou: la ciutat reinventada
La transformació del Poblenou iniciada fa més de quinze 
anys comença a tenir un perfil definit. Les oficines i els 
equipaments vinculats a les noves tecnologies conviuen amb 
nous parcs, habitatges, escoles i comerços. El 22@ és 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 hagut de pagar per facilitar aquesta 
transformació? Plantejar-nos aquestes qüestions i d’altres,  
i buscar-hi respostes ens acosta 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 tradicionals i d’altres de vinculats a 
la nova immigració, galeries d’art, 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, contradiccions i possibilitats 
que defineixen el nostre present.

L’Eixample, la forma de la ciutat
Si Barcelona té una forma clara, aquesta és, sense cap mena 
de dubte, l’Eixample. Aquest itinerari enfronta 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 de l’Eixample de Cerdà a la seva configuració present.

El Paral·lel. Del Raval al Poble-sec
A principis del segle xx, el Paral·lel va esdevenir un nucli 
aglutinador de la cultura de masses i un mirall privilegiat de 
la societat. En aquest itinerari ens vam fer tres preguntes que 
ens ajudarien a entendre el seu paper. Per què es va 
desenvolupar a l’avinguda Paral·lel una nova àrea de 
centralitat directament relacionada amb el món de 
l’espectacle? Per què els espectacles que es van presentar al 
Paral·lel van tenir tant d’èxit popular? Per què no en sabíem 
res, de tots aquells artistes, creadors, promotors, escriptors, 
etc., que van fer del Paral·lel un dels llocs més populars de 
Catalunya? Al llarg del recorregut es parla d’aquests temes  
i també del present d’aquesta avinguda i de les seves 
possibilitats de futur. L’itinerari es va acompanyar amb una 
visita a l’exposició.

A banda dels itineraris a peu, l’oferta per al públic escolar en 
va incloure dos més que es van fer parcialment en autocar.

Besòs: de frontera a espai públic
El riu Besòs ha mantingut històricament 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 fa 
possible, al seu torn, el continu urbà allà on abans només hi 
havia una frontera marginal.

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

Dates: tot l’any
Organització: CCCB
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Itineraris urbans en bicicleta
Una nova proposta del CCCB

La Sagrera - Sant Andreu - Sant Martí: tres barris  
en transformació
A l’entorn de la Sagrera s’està executant la transformació 
urbanística de majors dimensions de la ciutat, amb la 
construcció de la nova gran estació ferroviària per al  
tren d’alta velocitat i la incorporació d’un gran parc lineal 
des del pont de Bac de Roda fins al nus de la Trinitat.  
El recorregut fa la volta a aquest sector, primer per dalt  
i després per baix. S’inicia al barri del Clot per anar cap a  
la Sagrera i Sant Andreu. A Sant Andreu vam visitar dues 
operacions destacables: la Casa Bloc, pensada com a model 
de l’habitatge obrer de la Generalitat Republicana, i el nou 
barri en construcció, on hi havia les casernes militars de Sant 
Andreu. Quan s’arriba al passeig de Santa Coloma i al nus  
de la Trinitat, es torna al punt d’origen pel Bon Pastor, la 
Verneda i Sant Martí.

Des de Montgat fins a la Barceloneta: fronts  
marítims diversos
Vam començar amb el trasllat des del centre de Barcelona 
amb el tren de rodalies fins a la baixada a l’estació de 
Montgat (barri de les Mallorquines). Des de Montgat fins al 
riu Besòs és molt rellevant l’alternança entre fronts urbans 
consolidats i sectors industrials situats a primera línia de mar. 
Destaquen la Rambla de Badalona: la façana marítima del 
nucli antic de la ciutat. També el complex de generació 
elèctrica a Sant Adrià de Besòs amb les tres xemeneies.  
Un cop creuat el Besòs, dues operacions urbanístiques 
serveixen per datar la transformació del front urbà barceloní: 
el Fòrum (2004) i la Vila Olímpica (1992). El Poblenou, 
situat entremig, ha anat apropant-se també cap al mar.  
El recorregut finalitza a la Barceloneta: el barri mariner  
i portuari de la ciutat des de la seva fundació al segle xviii. 
Avui s’està adaptant al nou repte que suposa l’arribada del 
lleure i del turisme massius.

Dates: segon semestre
Organització: CCCB
Distància aproximada recorreguda en bicicleta: 12 km
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Programa social AlzheimArt

El CCCB ofereix les seves activitats (en el cas que ho 
permetin) a persones amb algun tipus de discapacitat o 
especificitat de caràcter social.

A més, durant els tres darrers anys, el CCCB ha començat a 
desenvolupar un treball específic, un programa cultural dirigit 
a persones afectades per la malaltia d’Alzheimer, els seus 
familiars i cuidadors.

Ofereix visites comentades a les exposicions del CCCB i a 
l’edifici que acull el centre i un programa especial de cinema.

Durant l’any 2012 s’han celebrat les visites següents:

Programa audiovisual Anem al Cinema!
Dates: 6 i 27 de febrer, 7 i 21 de maig
Total de visitants: 56

Exposició «Souvenir. Martin Parr, fotografia i 
col·leccionisme»
Dates: 4 de juny, 9 de juliol, 17 de setembre i 15 d’octubre
Total de visitants: 43

Exposició «El Paral·lel, 1894-1939»
Data: 3 de desembre
Total de visitants: 16

Total de visites: 9
Total de visitants: 115

El Programa social AlzheimArt ha portat a terme altres 
activitats i accions al llarg del 2012.

Destaquen la projecció, el divendres 20 d’abril a l’Auditori 
del CCCB, del programa de televisió Soy cámara titulat  
La memoria externa, on s’explica quin ha de ser el paper  
que han de desenvolupar les institucions culturals per  
facilitar l’accessibilitat de la cultura a totes les persones  
i, en particular, a les persones afectades per l’Alzheimer.  
El programa també recull l’experiència del Programa social 
AlzheimArt.
Posteriorment La memoria externa es va emetre per La 2  
de TVE. Actualment es pot visionar al web del CCCB i  
de RTVE.

Durant tot l’any, el Programa social AlzheimArt ha establert 
sinergies amb moltes altres institucions i entitats, com  
són l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer  
de Barcelona, el centre de dia Jardinets de l’Hospitalet, 
l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Maresme, l’Arxiu 
Nacional de Catalunya o el Departament de Benestar Social 
de la Generalitat de Catalunya.

L’activitat, que forma part del programa social del CCCB,  
se celebra un dilluns de cada mes. Es pot concertar la visita  
a alzheimer@cccb.org.

Un espai per a la memòria emocional

ALZHEIMER
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Després de la seva presentació al 
CCCB, l’any 2009, i a La Casa 
Encendida de Madrid, el cicle 
d’itineràncies va començar a les sales 
del Centro de Historia de Zaragoza  
a finals del 2010 per acabar a 
AlhóndigaBilbao del 27 octubre  
de 2011 al 8 gener de 2012.

La crisi ha convulsionat el nostre 
acomodat statu quo, i ens ha arrossegat 
a una delicada situació social sobre  
la qual és necessari reflexionar.  
Per analitzar aquesta situació, 
AlhóndigaBilbao va prendre com punt 
de partida l’exposició «Quinquis dels 
80. Cinema, premsa i carrer» per 
abordar, des d’un plantejament 
multidisciplinari, la situació que vivia 

el país en les dècades crucials dels 
setanta i vuitanta, i el va acompanyar 
d’una sèrie d’activitats paral·leles que 
va anomenar «El crit del carrer»,  
on analitzava des d’un punt de vista 
actual aquesta catarsi col·lectiva. 

Un concert inaugural de La Venta  
de Borja; un cicle audiovisual, unes 
jornades de debat i un workshop es  
van programar en paral·lel.

Paral·lelament a la itinerància, 
l’exposició va tenir una repercussió 
important: Javier Cercas va declarar 
que la mostra al CCCB havia estat el 
punt de partida i d’inspiració de la seva 
darrera novel·la Les lleis de la frontera.

Cosmópolis. Borges y Buenos Aires
A Buenos Aires

El Ministerio de Cultura de la Ciudad 
de Buenos Aires i el CCCB van 
presentar a l’espai expositiu de La Casa 
de la Cultura la mostra «Cosmópolis. 
Borges y Buenos Aires» del 4 de juliol 
de 2011 al 30 de juny de 2012.

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. 
El projecte intenta seguir aquesta trama 
de filaments invisibles que l’obra 
borgeana suggereix a través de lectures 
successives, i en fa una adaptació  
a partir de l’exposició «Cosmópolis. 
Borges y Buenos Aires» que es va 
presentar al CCCB el 2002.  
De l’exposició se’n van conservar la 
idea, el guió i l’estructura original.  
El resultat va ser una instal·lació 
multimèdia, amb sectors de 

documentació que complementaven  
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 mateix 
Borges defineix amb mestria aquesta 
experiència que tots, d’una manera o 
una altra, busquem en la literatura,  
l’art i la vida mateixa: «La música, los 
estados de felicidad, la mitología, las 
caras trabajadas por el tiempo, ciertos 
crepúsculos y ciertos lugares quieren 
decirnos algo, o algo dijeron que no 
hubiéramos debido perder, o están por 
decir algo; esta inminencia de una 
revelación, que no se produce, es, 
quizá, el hecho estético.» («La muralla 
y los libros», Otras inquisiciones).

Comissariat: Mery Cuesta i Amanda Cuesta
Producció: Gecesa. La Casa Encendida i CCCB
Organització: La Alhóndiga, Centro de Ocio y Cultura, Bilbao i CCCB

Comissariat: Juan Insua
Producció: CCCB
Organització: Casa de la Cultura, Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires i CCCB 

Quinquis dels 80. Cinema, premsa i carrer
A Bilbao

MÉS enLLÀ deL CCCB exPOSICIOnS
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«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 situacions fugaces, alienes a les 
previsions de la planificació 
convencional 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, les relacions conflictives 
de l’art entre documentar o estimular 
aquest ús.

«Post-it City. Ciutats ocasionals» es  
va presentar a Madrid del 22 de 
setembre de 2011 fins a l’11 de març  
de 2012, després d’haver estat itinerant 
durant més de tres anys per diverses 
entitats llatinoamericanes i espanyoles: 
Museo de Arte Contemporáneo (MAC) 
(Santiago de Xile); Espacio de Arte 
Contemporáneo (EAC) (Montevideo); 
Espacio Casa de Cultura - La Prensa 
(Buenos Aires); Centro Cultural São 
Paulo, i Museo de Cádiz.

En el CentroCentro del Palacio de 
Cibeles es va actualitzar l’anàlisi 
plantejant un treball continu que  
va apostar per la inserció entre els 
processos de formació, de producció  
i de circulació d’idees. Aquesta 
incorporació d’una experiència 
concreta es va dur a terme a través  
d’un taller col·lectiu organitzat per 
iDENSITAT en col·laboració amb 
TC+I Taller Colectivo + Intervención 
en espacio público, amb la participació 
de Todo por la Praxis, Fadhila 
Mammar, Ramon Parramón, Martí 
Peran, Pedagogías Invisibles i les 
associacions de veïns d’Avecla i La 
Corrala. El material que va generar el 
taller es va incorporar una vegada més 
a l’exposició, cosa que va fer que 
s’ampliessin els casos d’estudi, i es  
va continuar així la recerca iniciada 
el 2005.

Comissariat: Martí Peran, Filippo Poli, Giovanni La Varra i Federico Zanfi
Producció: Acción Cultural Española (ACE) i CCCB
Organització: CentroCentro del Palacio de Cibeles i CCCB

Post-it City. Ciutats ocasionals
A Madrid

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

El Centro de Arte Contemporáneo de 
Quito (CAC) va presentar l’exposició 
del 22 de novembre de 2011 al 4 de 
març de 2012. La importància que es 
presentés en una ciutat com Quito 

esdevenia paradigmàtica ja que 
l’herència arquitectònica franciscana  
i jesuítica en les esglésies colonials és 
percebuda per la mateixa societat 
ecuatoriana com un model de relat 
hispanista. 

Amb motiu de l’exposició es van 
organitzar un seminari conduit per 
artistes com Andrés Barriga (Ecuador) 
i Andrés Oriard (Mèxic) i una taula 
rodona amb Miquel Alvear (Ecuador), 
Lupe Álvarez (Cuba), Víctor Manuel 
Rodríguez (Colòmbia) i Andrés Oriard 
(Mexic) moderada per Alexis Moreano 
sobre la proposta curatorial de la 
mostra. Les ponències es van plantejar 
com una dissecció d’aquest relat i de 
les polítiques culturals que el continuen 

escrivint. La itinerància s’enriquia així 
i s’adaptava a la mirada del públic 
equatorià, que integrava la reflexió 
sobre la manera d’entendre el barroc  
en l’imaginari americà, i la possibilitat 
real de «deshispanitzar» les pràctiques 
artístiques entre els artistes actuals. 

Comissariat: Jorge Luis Marzo i Tere Badia
Producció: CCCB
Organització: Centro de Arte Contemporáneo de Quito i CCCB

El d_efecte barroc. Polítiques de la imatge hispana
A Quito

MÉS enLLÀ deL CCCB exPOSICIOnS
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Totes les cartes

La mateixa singularitat del projecte li 
dóna una gran versatilitat formal. En 
cada una de les seus on el projecte s’ha 
presentat, ha agafat una formalització 
diferent per adaptar-se a diverses 

programacions, morfologies i 
dimensions espacials. En l’adaptació  
de «Totes les cartes» a Las Cigarreras, 
a Alacant, presentada del 24 de 
novembre de 2011 al 12 de febrer  

de 2012, es va presentar una versió 
expositiva compacta en col·laboració 
amb el Centro de Estudios Ciudad de la 
Luz d’Alacant.

L’exposició «Totes les cartes» indaga 
en el format cinematogràfic de nou 
tipus: una successió alternada de cartes 
filmades capaç de generar una capa de 
doble sentit. D’una banda, la invenció 
d’una cal·ligrafia a partir d’una obra 
personal amb un destinatari concret  
–a qui la carta va dirigida– en un  
diàleg d’intimitat que compta amb la 
presència de l’espectador. De l’altra, el 
fet innegable que aquesta evidencia una 
geografia d’afinitats, una pertinença a 
una comunitat de cineastes solitaris que 
constitueixen uns ponts invisibles amb 

altres directors en els quals es poden 
reconèixer. Aquest és el cas d’Albert 
Serra i Lisandro Alonso; d’Isaki 
Lacuesta i Naomi Kawase; de Jaime 
Rosales i Wang Bing; de José Luis 
Guerin i Jonas Mekasi i de Fernando 
Eimbcke i So Yong Kim.

Comissariat: Jordi Balló
Producció: Gecesa. La Casa Encendida, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Acción Cultural Española (ACE) i CCCB

Organització: Las Cigarreras Cultura Contemporánea, Centro de Estudios Ciudad de la Luz d’Alacant i CCCB

A Alacant

A partir de l’exposició «Totes les 
cartes», el Centre Georges Pompidou, 
sota el títol Cinéastes en Correspondance 
els convidà de dos en dos a presentar la 
integritat de les seves obres i a dialogar 
amb el públic i entre ells, mentre 
s’exposava la seva correspondència 
filmada i instal·lacions que cada un 
d’ells havia presentat recentment en 
museus i galeries.

Cinéastes en Correspondance començà 
amb una monogràfica sobre Jonas 
Mekas i José Luis Guerin, del 30 de 
novembre de 2012 al 7 de gener de 
2013. El primer encarna tot sol 
l’avantguarda americana des del 1950. 
L’altre renova el cinema espanyol des 
del 1980. Jonas Mekas i José Luis 
Guerin, fills dels Lumière, testimonis 
infatigables dels seus llocs i dels  

seu temps, han bescanviat una 
correspondència fílmica formada per 
nou cartes. Aquesta correspondència,  
en el cor de la seva trobada, es va 
exposar al Centre Georges Pompidou 
amb altres videoinstal·lacions i les 
seves retrospectives integrals: vuitanta-
quatre pel·lícules de les quals trenta-
quatre d’inèdites en presència d’ambdós 
cineastes.

A part de les adaptacions expositives, 
també hi ha hagut un interès important 
a l’hora de presentar el cicle de «Totes 
les cartes» en format de cicle 
audiovisual. En aquest sentit, el Seoul 

Art Cinema / K. A. C. T. (Korean 
Association of Cinematheques) va 
incloure aquesta producció del CCCB 
com a nucli central de Cine-Vacances 
del 26 de juliol al 26 d’agost; i la Sala 

Lugones - Centro Cultural San Martín  
i la Cineteca de Buenos Aires la van 
presentar en forma de monografia del 
30 d’octubre al 4 de novembre.

Organització: CCCB i Centre Georges Pompidou

Organització: CCCB, Seoul Art Cinema (Corea) i Sala Lugones (Buenos Aires)

A París

A Corea i a Buenos Aires

MÉS enLLÀ deL CCCB exPOSICIOnS
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Pantalla global
A Sant Sebastià

L’exposició es va presentar de manera consecutiva al CCCB 
i al San Telmo Museoa de Sant Sebastià, on es va poder 
visitar del 2 de juliol al 30 de setembre.

«Pantalla global» tracta sobre totes les pantalles que ens 
influeixen al segle xxi: cinema, televisió, ordinadors, telèfons 
intel·ligents, tauletes digitals, pantalles de vigilància, etc. 
Totes les pantalles que han arribat a la nostra vida per 
quedar-s’hi i amb un poder que no té precedents, ja que 
afecten tots els sectors: privat, social, cultural, artístic, 
científic i polític. «Pantalla global» multiplica les imatges 
que consumim com a espectadors i que en l’exposició física 
es mostren en set espais dedicats a la història, la política, 
l’esport, la publicitat, l’excés, el joc i la vigilància.

En un projecte que es defineix com a eminentment obert, 
evolutiu i compartit en tots els sentits, en el seu procés de 
creació, en el seu contingut i en la seva forma, la itinerància 
adquireix un paper emblemàtic. Cadascun dels muntatges  
a les diferents institucions que l’acullen genera una forma  
de moviment, de transformació, de canvi i de nou diàleg  
amb el públic, que el milloren i l’enriqueixen.

Paral·lelament a l’exposició es va crear una plataforma 
virtual http://pantallaglobal.cccb.org on els usuaris podien 
participar directament en el discurs expositiu. (Vegeu 
l’apartat «CCCB Lab»)

Comissariat: Gilles Lipovetsky, Jean Serroy i Andrés Hispano
Producció i organització: CCCB i San Telmo Museoa (Sant Sebastià)

MÉS enLLÀ deL CCCB exPOSICIOnS
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A favor de l’espai públic
Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2012
A Medellín

Coproducció: CCCB, Fundació Kreanta, Comfenalco Antioquia i Alcadía Mayor de Bogotá. 
Seu: Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Medellín (Colòmbia)

Per primera vegada, l’exposició del Premi Europeu de 
l’Espai Públic Urbà va traspassar les fronteres d’Europa i es 
va presentar al Centro de Desarrollo Cultural de Moravia de 
Medellín, del 4 d’octubre al 30 de novembre. A partir d’aquí, 
s’inicià una gira per diferents ciutats llatinoamericanes al 
llarg del 2013.

El Centro Moravia, construït en un dels barris més densos  
i deprimits de Medellín, és un dels fruits de l’aposta de la 
ciutat per la cultura com a element transformador de la 
societat. L’entitat treballa al servei de la comunitat oferint un 
programa cultural i educatiu que els veïns s’han fet seu, fet 
que es va fer molt evident a la inauguració de l’exposició del 
premi, a la qual va assistir tot el barri. La mostra, entesa 
també com una eina pedagògica per la comunitat local,  
va presentar les obres més destacades d’aquesta edició  
del premi, acompanyades de material audiovisual amb les 
declaracions dels membres del jurat i amb les reflexions  
de diversos pensadors sobre l’espai públic. També s’hi va 
projectar el documental Europa ciudad, coproducció del 
CCCB i TVE2, que aborda el model europeu de ciutat. 

L’exposició es va presentar en el marc de les V Jornades 
Internacionals de Ciutats Creatives, que aquest any van 
tractar el tema «Espai públic i cultura en acció».  
En representació del CCCB, hi van participar Marçal Sintes, 
Judit Carrera i David Bravo. Al llarg de tres dies es van 
succeir nombroses ponències amb experts d’àmbit nacional  
i internacional, com ara Saskia Sassen o Teresa Caldeira,  
per reflexionar sobre la creativitat, la innovació i la cultura  
a les ciutats.

MÉS enLLÀ deL CCCB exPOSICIOnS
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La ville tournée vers l’espace public 
Prix Européen de l’Espace Public Urbain 2012 
A Tolosa

Producció: CCCB
Organització: CAUE 31 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement local) amb el suport de l’Instituto Cervantes de Toulouse
Seu: Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville, Tolosa

L’exposició del Premi Europeu  
de l’Espai Públic Urbà 2012 es va 
presentar al Centre Méridional de 
l’Architecture et de la Ville, de Tolosa, 
el 15 de desembre. En el marc de 
l’exposició, vigent fins al 16 de març 
de 2013, es van desenvolupar unes 
jornades sobre l’espai públic, que van 
comptar amb la participació de David 
Bravo, secretari del jurat del premi,  
i Imma Jansana, autora d’un dels 
projectes guanyadors d’aquesta edició, 
«Arranjament dels cims del turó de la 
Rovira de Barcelona».

Del éxtasis al arrebato 
50 años del otro cine español
A Copenhaguen, València, Mont-real i Szczecin

El cicle, nascut d’Xcèntric. El cinema 
del CCCB, està format per les 
pel·lícules experimentals espanyoles 
més significatives des dels anys 
cinquanta fins ara. Dividit en sis 
sessions, el cicle compta amb quaranta-
tres pel·lícules realitzades per cineastes 
com Iván Zulueta, José Antonio 
Sistiaga, José Luís Guerin, Javier 
Aguirre, José Val del Omar, Gabriel 
Blanco, Benet Rossell, Virginia García 
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. 

Xcèntric s’ha projectat a l’ACMI, 
Melbourne; Anthology Film Archives, 
Nova York; Tate, Londres; Tiff 
Cinematheque, Toronto; Pacific 
Cinématheque, Vancouver; Jeu de 
Paume, París; WRO Art Center, 
Breslau; Centro de Arte Reina Sofia, 
Madrid; Festival Interfest; Multicines 
Monopol, Las Palmas de Gran Canaria; 
National Gallery of Art, Vílnius, etc.

L’any 2012 s’ha presentat a: Danish 
Film Institute, Copenhaguen; IVAC, 
València; Cinemathèque Quebecoise, 
Mont-real; i Akademia Sztuki de 
Szczecin (Polònia).

Producció: Acción Cultural Española (ACE), Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació i CCCB
Amb la col·laboració de: Institut Català de les Indústries Culturals i Filmoteca de Catalunya
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Cine a contracorriente  
Latinoamérica y España 

Organització: CCCB i Acción Cultural Española (ACE)

Xcèntric abre su décima temporada con 
unas jornadas sobre el otro cine de am-
bos lados del Atlántico como eje central. 
Mediante debates, encuentros, ponencias, 
un taller y una masterclass, se intentará 
arrojar más luz sobre la producción cine-
matográfica iberoamericana menos con-
vencional. 
Dando seguimiento a la investigación reali-
zada para el ciclo de cine, de itinerancia in-
ternacional, DEL ÉXTASIS AL ARREBATO. 50 
años del otro cine español; Xcèntric-CCCB, 
nuevamente en co-producción con SEACEX, 
presentan ahora CINE A CONTRACORRIEN-
TE: LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA. Diálogos, 
confluencias, divergencias… en los últimos 
80 años, un programa de 6 sesiones que se 
estrenará oficialmente dentro del marco 
de las jornadas que llevan el mismo título, 
en las que también se presentará el catá-
logo-DVD de este proyecto editado junto a 
Cameo. 

CÁMARA, Cristina (ESP) Conservadora 
de cine y video en el departamento de 
Colecciones del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía (Madrid).

CARDONA, Rosa (ESP) Directora del 
departamento técnico de la Filmoteca 
de Catalunya (Barcelona).

CUEVAS, Ximena (MEX) Videoartista 
formada en Nueva York y premiada 
mundialmente, cuya obra se ha exhibido 
en el MOMA o el Guggenheim.

CUEVAS, Angélica (MEX) Comisaria de 
proyectos cinematográficos y directora 
del festival Mex-Parismental (París).

DEL AMO, Alfonso (ESP) Jefe de la 
Sección de Investigación de Fondos 
Fílmicos de la Filmoteca Española. 

GUZMÁN, Rubén (ARG) Cineasta inde-
pendiente, curador de artes visuales y 
director del departamento audiovisual 
del Palais de Glace (Buenos Aires).

HIRSCH, Narcisa (ARG)  Nacida en Berlin 
en 1928. Cineasta experimental con una 
larga trayectoria y más de 30 películas 
realizadas. 

LA FERLA, Jorge (ARG) Escritor y direc-
tor artístico de la Muestra Euroameri-
cana de Cine, Video y Artes Digitales, en 
Buenos Aires.

LERNER, Jesse (EUA-MEX)  Escritor y do-
cumentalista. Co-autor de Cine Mexperi-
mental. 60 años de medios de vanguardia 
en México (México-EUA, 1998). 

LÓPEZ, Ángela (URU) Artista, curadora 
e investigadora. Co-fundadora de la 
Fundación de Arte Contemporáneo 
(Montevideo). 

MACHADO, Arlindo (BRA) Escritor, 
curador y profesor del Departamento 
de Cine, Radio y TV de la Universidad de 
São Paulo.

MENDY, Juan José (URU-ESP) Fundador 
de ISKRA (Madrid), empresa dedicada a 
la restauración de películas y  trucajes 
cinematográficos. 

MONCAYO, María Belén (ECU) Coleccio-
nista y directora de la Asociación Archi-
vo Nuevos Medios Ecuador en Quito. 

NÚÑEZ, Irela (PERU) Conservadora de 
películas, crítica de cine y fundadora de 
la Cineteca de Roma.

PINENT, Antoni (ESP) Comisario inde-
pendiente de arte contemporáneo, film 
curator y cineasta experimental.

PLADEVALL, Tomás (ESP) Premiado di-
rector de fotografía con larga trayectoria 
en el cine español. Asesor técnico de la 
Filmoteca de Catalunya.

RODRÍGUEZ, Nelson (CUB) Montador del 
cine cubano de autores como Humberto 
Solás o Tomás Gutiérrez Alea. Fundador 
de la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, 
en la que colabora como profesor de 
montaje desde 1987.

VÉLEZ, Marta Lucía (COLOM) Curadora 
de festivales de cine experimental en 
Latinoamérica y directora de la organi-
zación la.diferencia.co.

VILLAGÓMEZ, Lourdes (MEX) Realiza-
dora de películas de animación y fun-
dadora de Los Animantes, colectivo de 
investigación y producción de animación 
independiente.  

CCCB. 28-31 de octubre de 2010
Entrada gratuita. Una propuesta de Xcèntric

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Del 25 al 27 de octubre | 17_20 h | HALL 

Taller de Introducción a la animación experimental a 
cargo de Lourdes Villagómez (MEX). 
Inscripción previa. +info www.cccb.org/xcentric

Jueves 28 de octubre | 11.30_13.30 h | AULA 1 

Masterclass Sobre el montaje 
a cargo de Nelson Rodríguez (CUBA). 
Entrada gratuita. +info www.cccb.org/xcentric

Del 26 al 31 de octubre | HALL

Consulta pública y a la carta de las piezas contenidas en 
los DVDs DEL ÉXTASIS AL ARREBATO. Un recorrido por el 
cine experimental español y CINE A CONTRACORRIENTE. 
Un recorrido por el cine experimental latinoamericano. 

-
CCCB
Montalegre 5
08001 Barcelona
933 064 100
www.cccb.org

Congreso y proyecciones

CINE A CONTRACORRIENTE: 
LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA
Diálogos, confluencias, divergencias… 
en los últimos 80 años

con la colaboración de: -
Comisario CCCB: Antoni Pinent
Comisarios asesores (especialistas latinoamericanos): 
Angélica Cuevas Portilla, Rubén Guzmán 
y Marta Lucía Vélez 

Programa de cinema itinerant que  
vol donar a conèixer la producció 
cinematogràfica experimental de 
l’Amèrica Llatina i Espanya, i ressaltar 
les similituds i tensions entre obres 
fetes en zones geogràfiques tan 
allunyades. Format per seixanta 
pel·lícules, estructurades en sis 
sessions, que fan dialogar el millor  
del cinema experimental de les dues 
bandes de l’Atlàntic.

Aquest any es va presentar al Festival 
de Cine de Barichara (Colòmbia), 
Centro Cultural de España en Santiago 
de Chile, Centro Cultural de España  
en Bogotá, Auditorio Manuel de  
Falla, Asunción, Centro Cultural de 
España en Montevideo, Festival 
Latinoamericano de Video y Artes 
Audiovisuales, Rosario.

Soy cámara
El programa del CCCB

Continua l’emissió per La 2 de TVE  
de Soy cámara. El programa del CCCB, 
un programa mensual de 30 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 en el llenguatge 
formal com en el tractament narratiu. 
Per realitzar el programa a més del 
material de rodatge s’aprofiten els  
fons de l’Arxiu CCCB.

Els dos primers programes del 2012  
els vam dedicar a les transformacions 
científiques, tecnològiques, artístiques, 
socials i espirituals que estan tenint lloc 

a l’inici del segle xxi, a partir dels 
materials generats per l’activitat NOW. 
Trobades en el present continu. Altres 
temes per a aquest any van ser la 
presència i l’ús de les càmeres en  
la vida quotidiana del segle xxi, 
fotoperiodisme, memòria-Alzheimer, 
arquitectura per a l’espai públic o  
el cinema de producció familiar.

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

Producció: TVE i CCCB

MÉS enLLÀ deL CCCB PROjeCCIOnS I PROdUCCIOnS AUdIOVISUALS
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L’Arxiu CCCB és el fons digital i 
multimèdia creat pel CCCB al llarg  
de divuit anys d’activitat que el centre 
posa a l’abast del públic. S’hi recull 
una àmplia varietat de materials sobre 
temes clau de la cultura i la societat 
contemporànies, des de les primeres 
exposicions fins als debats i festivals 
més recents.

Actualment, a l’Arxiu CCCB es poden 
consultar, de manera presencial,  
al voltant de deu mil referències 
multimèdia (enregistraments de 
conferències; actuacions, recitals  
i concerts; audiovisuals de creació 
pròpia; fotografies; informació sobre 
les activitats i els autors, comissaris  
i conferenciants), que representen el 
100 % del fons històric del CCCB,  
i s’hi van incorporant tots els materials 
que es generen de la seva programació.

A més de la voluntat divulgadora, 
l’Arxiu CCCB té la 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. 

Public Space és el portal sobre ciutat  
i espai públic del CCCB. Articulat al 
voltant del Premi Europeu de l’Espai 
Públic Urbà, ofereix informació dels 
projectes que s’hi han presentat, textos 
d’autors de referència i totes les 
notícies sobre debats, exposicions  
i festivals de temàtica urbana vinculats 
al CCCB.

El portal està estructurat en tres àrees:

Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà
Hi podem trobar la informació relativa 
a les set convocatòries del premi i als 
projectes guanyadors de cada edició. 

Arxiu Europeu de l’Espai Públic Urbà 
Recull una selecció de les millors obres 
presentades al premi des dels seus 
orígens. En aquests moments, a través 
de 181 textos i més de 4.500 imatges, 
l’arxiu ofereix una perspectiva sobre 
451 intervencions a l’espai públic de 
més de 295 ciutats europees.

Biblioteca Urbana
Reuneix els principals textos de 
temàtica urbana que el CCCB ha  
anat recopilant des dels seus orígens. 
Exposicions, debats i conferències 
constitueixen aquest fons sobre la 
ciutat contemporània en forma de 
biblioteca virtual, que posa a l’abast  
de tothom les aproximacions més 
teòriques al fenomen de la ciutat 
generades pel CCCB.

La biblioteca compta amb textos de 
Zygmunt Bauman, Jordi Borja, Teresa 
Caldeira, Manuel Castells, Jean-Louis 
Cohen, André Corboz, Robert Fishman, 
Jan Gehl, Oriol Nel·lo, Xavier Rubert 
de Ventós, Saskia Sassen, Michael 
Sorkin, Eyal Weizman i Sharon Zukin, 
entre d’altres.

www.publicspace.org

Public Space

Arxiu 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

FOnS CCCB
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Els Arxius de l’Observatori tenen un 
caràcter intencional i temàtic: facilitar 
una crítica de la cultura contemporània 
utilitzant diferents estratègies: videoart, 
documental independent, arqueologia 
dels mass media. Els arxius recullen 
tota una constel·lació de treballs 
dispars, en què el denominador comú és 

la lliure expressió i reflexió sobre les 
pors i els plaers individuals i col·lectius, 
i els quals construeixen en conjunt  
una visió de múltiples facetes, milers  
de petits ulls que aprofundeixen i 
exploren el nostre món o n’anuncien 
d’altres de possibles. Un discurs els 
principals valors del qual són la 

heterogeneïtat, la contradicció i la 
subjectivitat des del qual es realitza.  
Un revulsiu per si mateix a la clonació  
i repetició dels mass media corporatius.

www.desorg.org

L’Arxiu Xcèntric es el primer arxiu de 
cinema experimental del món obert a 
consulta pública amb un fons de més  
de set-centes pel·lícules. 

L’Arxiu Xcèntric tornà a obrir de nou al 
públic en un nou espai a la planta -1 del 
CCCB. Compta amb 80 m2 i tres àrees 
diferenciades: una sala de projecció 
amb capacitat per a dotze persones 
(consultes col·lectives), una zona per 
fer consultes individuals amb tres 
pantalles i un espai polivalent per  
a presentacions, tallers, etc.

La millora en la consulta de l’obra ha 
estat una de les prioritats d’aquesta 
reforma; així, a la part tècnica hi ha 
noves pantalles, un espai insonoritzat  
i còmode per a l’usuari i s’han introduït 
actualitzacions a la interfície  
del sistema operatiu (dissenyat 
especialment per a l’arxiu) que permet 
la cerca per autors, obra, països, i votar 
les pel·lícules preferides o visionar les 
més votades pel públic.

Una interfície feta a mida permet la 
consulta de pel·lícules de: Peggy 
Ahwesh, Martin Arnold, Stan 
Brakhage, Abigail Child, Stephen 
Dwoskin, Harun Farocki, Oskar 
Fischinger, Jean Genet, Jean-Luc 
Godard, Kurt Kren, Malcolm Le Grice, 
Len Lye, Mara Mattuschka, Jonas 
Mekas, Norman McLaren, Werner 
Nekes, David Perlov, Jürgen Reble, 
Hans Richter, Paul Sharits, Alexander 
Sokurov, Peter Tscherkassky, José Val 
del Omar, Johan van der Keuken, John 
Smith, Ivan Ladislav Galeta, Andrés 
Duque, Luis Escarpín, Marie Menken, 
Martina Kudláček, Emmanuel Lefrant, 
Alberte Pagán, A. Hans Scheirl, 
Dietmar Schioek i Ursula Pürrer, entre 
altres autors.

www.cccb.org/xcentric

Ovni
Arxius de l’Observatori

Arxiu Xcèntric

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 o a través d’altres formes de 
presència derivades de l’electrònica, 
com la xarxa. El total d’obres sonores 
de l’arxiu depassa ja el miler, però, a 

més, l’arxiu inclou catàlegs, programes 
de mà, publicacions en paper, material 
audiovisual i CD-ROM.

www.sonoscop.net

Sonoscop
Arxiu d’art sonor

FOnS CCCB
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Barcelona i l’espectacle                   de la modernitat

EL
 P

AR
AL

·L
EL EL PARAL·LEL

Catàlegs d’exposicions
www.cccb.org/ca/publicacions

Pantalla global
«En menys de mig segle s’ha passat de la pantalla espectacle a la pantalla 
comunicació, de la pantalla única al tot pantalla. La pantalla tothora i a tot arreu;  
la pantalla de qualsevol mida; la pantalla sempre a sobre, arreu on es va; la pantalla 
per fer-ho tot i per veure-ho tot: el segle que comença és el de la pantalla 
omnipresent i multiforme, planetària i multimediàtica.»

«Aquesta realitat ha generat un nou llenguatge que la major part dels individus  
ja domina, una nova percepció de les coses, un nou consum: en una paraula, una 
nova cultura.»

Idiomes: català amb traducció castellana i anglesa
Característiques: 160 pàgines  / 200 imatges en b/n i color / 17 x 24 cm
Edició: CCCB i Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona
ISBN: 978-84-9803-476-9
Textos de: Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, Andrés Hispano, Jordi Balló i Celeste Araújo

Souvenir
Martin Parr, fotografia i col·leccionisme
L’obra del fotògraf Martin Parr suposa una privilegiada il·lustració de les riques  
i sorprenents relacions entre la fotografia i el col·leccionisme en el marc de 
l’experiència turística, escenari privilegiat de la vida moderna.

El catàleg planteja un diàleg entre aquestes dues realitats –fotografia i 
col·leccionisme– a fi de revelar-ne les afinitats i contradiccions i permetre així  
que l’espectador desxifri els mòbils, medis i objectius d’aquestes dues formes 
d’intervenció artística.

Idiomes: català amb traducció castellana i anglesa
Característiques: 176 pàgines / 150 imatges en b/n i color / 17 x 24 cm
Edició: CCCB i Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona
ISBN: 978-84-9803-491-2
Textos de: Juan Pablo Wert Ortega i Horacio Fernández

El Paral·lel, 1894-1939
Barcelona i l’espectacle de la modernitat
A finals del segle xix el Paral·lel de Barcelona es va convertir en l’avinguda d’oci 
per excel·lència de la ciutat. Aquesta nova realitat, però, esdevingué, de seguida, 
una expressió cultural genuïna del conflicte social i polític que caracteritza la 
Barcelona de la primera meitat del segle xx. 

El catàleg inclou obres de nombrosos artistes de l’època: Rusiñol, Opisso, Canals, 
Bosch Roger, Aragay, Camps-Ribera, Picasso, Nonell, Urgell, Domingo, Picabia, 
Barradas, Brangulí, etc. 

Idiomes: català amb traducció castellana
Característiques: 192 pàgines / 250 imatges en color i b/n / 17 x 24 cm
Edició: CCCB i Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona
ISBN: 978-84-9803-504-9
Textos de: Eduard Molner, Xavier Albertí, Paco Villar i Antoni Ramon

FOnS CCCB PUBLICACIOnS
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Col·lecció «Breus»

La col·lecció «Breus» recull, en format breu i en versió original acompanyada  
de la versió catalana, 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’ha 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, Antonio Tabucchi, Giorgio 
Agamben, Marta C. Nussbaum, Zygmunt Bauman, Juan Villoro, Juan Gabriel 
Vásquez, Paolo Flores d’Arcais, Eva Illouz, etc.

Idiomes: Edicions bilingües, idioma original, amb traducció al català
Característiques: de 44 a 76 pàgines, 12,5 x 17 cm
Edició: CCCB

Amb 58 títols publicats, l’any 2012 han aparegut els volums següents:

52. Saskia Sassen

Nuevas geopolíticas. Territorio, autoridad y derechos / New Geopolitics. Territory, 
Authority and Rights
ISBN: 978-84-615-9639-3

53. Avishai Margalit

Pactes enverinats / Rotten Compromises
ISBN: 978-84-615-9640-9

54. Rüdiger Safranski

Sobre el temps / Über die Zeit
ISBN: 978-84-615-9641-6

55. Lluís Duch

La banalització de la paraula / The Banalisation of the Word
ISBN: 978-84-615-9642-3

56. Tzvetan Todorov

Elogi de la moderació / Éloge de la modération
ISBN: 978-84-615-9643-0

57. Nancy Fraser

Sobre la justícia / On Justice 
ISBN: 978-84-615-9644-7

58. Josep Maria Ruiz Simon

L’ètica de l’autoestima i el nou esperit del capitalisme / The Ethics of Self-esteem 
and the New Spirit of Capitalism
ISBN: 978-84-615-9645-4

FOnS CCCB PUBLICACIOnS
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Patrocinadors:

Mitjans col·laboradors:

Coproductors:

El CCCB és un consorci de:

Institucions i empreses col·laboradores

dAdeS GeneRALS
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0100101110101101.org, 25 anys Foix, A Bao A Qu, Acción Cultural Española (ACE), Advanced Music, Afghanis-
tan Analysts Network (AAN), Agregaduría Cultural Consulado Argentino en Barcelona, Ajuntament de l’Hospitalet, 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,  Akademia Sztuki de Szczecin (Polònia), Alcadía Mayor de Bogotá,   Alliance 
Française, Ambaixada d’Israel, Amical Viquipèdia, Analogic Té,  Animac (Lleida),  Any Joan Fuster, Architekturzen-
trum Wien, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Art Futura, Art, Globalització, Interculturalitat de la Universitat 
de Barcelona, Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Arxiu Nacional de Catalunya, Asociación Espiral, Educación y Tecnolo-
gía, Associació de Familiars d’Alzheimer del Maresme, Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona, 
Associació Drap-Art, Associació Imago per a la Cooperació, el Desenvolupament i la Solidaritat, Associació Marató 
de l’Espectacle, Associació per als Drets Humans a l’Afganistan (ASDHA),  Ateneu Barcelonès, Auditorio Manuel de 
Falla, Asunción,  B·Debate International Center for Scientific Debate Barcelona,  Barcelona Interculturalitat, Barcelona 
Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación, Biblioteques de Barcelona, Biocat,  Casa Amèrica 
Catalunya, Casa Àsia, Casa de la Cultura, Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires,   Casa del Lector, Casa 
Sefarad, Càtedra Unesco de Comunicació de la InCom - Universitat Autònoma de Barcelona,  CAUE 31 (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement local),  Centre de dia Jardinets de l’Hospitalet, Centre Georges 
Pompidou, Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville, Tolosa,  Centro Cultural de España en Bogotá,  Centro 
Cultural de España en Córdoba, Centro Cultural de España en Montevideo,  Centro Cultural de España en Santiago de 
Chile,  Centro Cultural Sao Paulo,  Centro de Arte Contemporáneo de Quito,  Centro de Desarrollo Cultural de Moravia 
(Medellín), Centro de Estudios Ciudad de la Luz d’Alacant, CentroCentro del Palacio de Cibeles,  Chillida-Leku, Cine-
mathèque Quebecoise (Mont-real), Cintex, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Comfenalco 
Antioquia,  Consolat General de la República de Polònia a Barcelona, Consolat General de Mèxic a Barcelona, Con-
solat General de Portugal a Barcelona,  Consolat General de Suïssa a Barcelona, Consolat General dels Estats Units a 
Barcelona, Consorci de Biblioteques de Barcelona, Danish Film Institute, Copenhaguen,  Departament de Benestar So-
cial de la Generalitat de Catalunya,  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Deutsches Architekturmu-
seum, Diputació de Barcelona, Donostia International Physics Center, Duomo Ediciones,  DUOT, Ediciones Gigamesh, 
Ediciones Paidós, Edicions 62, Editorial Acantilado, Editorial Alfaguara, Editorial Alianza, Editorial Àmbit, Editorial 
Anagrama, Editorial Ariel, Editorial Crítica, Editorial Debate,  Editorial Fondo de Cultura Económica, Editorial Galaxia 
Gutenberg, Editorial Icaria,  Editorial Lumen, Editorial Quaderns Crema, Editoriali Mondadori, Educació sense Fronte-
res, Escola Politècnica Superior de la UdG, Espai Avinyó, ETSAB,  Etxepare Agaur, European Cooperation in Science 
and Technology (COST), Festival Barcelona Gardel Buenos Aires, Festival de Cine de Barichara (Colòmbia), Festival 
Latinoamericano de Video y Artes Audiovisuales (Rosario), Filmoteca de Catalunya, FNAC, Fundació Baruch Spino-
za, Fundació i2Cat,  Fundació J. V. Foix, Fundació Kreanta, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Fundación Paideia, 
Fundación Telefónica, Goethe Institut-Barcelona,  Granta,  Grec 2012 Festival de Barcelona, Gremi de Llibreters de 
Catalunya, Hipnotik Faktory, ICAA del Ministeri de Cultura, ICEC de la Generalitat de Catalunya, ICUB - Festes de 
la Mercè, ICUB de l’Ajuntament de Barcelona, IDEC-UPF,  INAEM del Ministeri de Cultura, Infoart de Montevi-
deo, Institució de les Lletres Catalanes, Institut Català de les Indústries Culturals, Institut d’Estudis Catalans, Institut 
d’Humanitats, Institut de Recherche et Innovation du Centre Pompidou (IRI), Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, Institut Français de Barcelona,  Institut Ramon Llull, Instituto Cervantes de Toulouse, IVAC, València, Japan 
Foundation, Katz Editores, Kingdom of the Netherlands, La 2 de TVE, La Alhóndiga, Centro de Ocio y Cultura, Bilbao,  
La Central del MACBA, La Fàbrica de Cinema Alternatiu de Barcelona, Laboratori d’Urbanisme, Laie,  Las Cigarreras 
Cultura Contemporánea, Living in Diversity (Forum of Concerned Citizens of Europe),  Living in Surveillance Socie-
ties (LiSS), MACBA, Media Europa, Ministeri d’Economia i Competitivitat,  Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, Ministeri de Cultura, Ministeri Educació, Cultura i Esports, Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos 
Aires, Moviment d’Alliberament Digital (MAD), Mozilla Foundation,  Museo de Antioquia, Museo de Arte Con-
temporáneo de la Universidad de Chile, Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Museu Picasso de Barcelona,  
Museum of Finnish Architecture,  MuseumNext, Nederlands Architectuurinstituut, Nuestra Aparente Rendición,  Obra 
Social de La Caixa, Observatori de Vídeo No Identificat (OVNI), One Day on Earth Vision Films,  Open Democracy,  
Orquestra del Caos, OSIC de la Generalitat de Catalunya, Paral·lel 40, Platoniq,  Programa Cultura de la Unió Europea,  
Programa de Polítiques de Seguretat de la UOC, Red927,  RTVE, Sala Lugones (Buenos Aires), Screen Festival,  Se-
cretaria de Política Lingüística, Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, Seoul Art Cinema (Corea),  SGAE, Tantàgora, The Architecture Foundation, TMB, 
Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Barcelona (UB), 
Universitat del País Basc, Universitat Internacional Menéndez Pelayo (CUIMPB),  Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), UPC School,  Videolab, WRO Art Center, Zona Comunicación, Zzzinc

dAdeS GeneRALS
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Ponents dels debats i les conferències

Virtuts
Debat de barcelona
(16/01/2012 - 12/03/2012) 
Jacqueline Bhabha, Joanna Bourke, 
Salvador Cardús, Nancy Fraser, 
António Lobo Antunes, Claudio 
Lomnitz, Juan Marsé, Jaume Pòrtulas, 
Josep M. Ruiz Simón i Tzvetan 
Todorov.

L’Afganistan
Contradiccions de la retirada
(01 i 02/02/2012)
Jamila Afghani, Mònica Bernabé, Doris 
Buddenberg, Fabrizio Foschini, Ricardo 
Grassi, Rangina Hamidi, Sari Kuovo, 
Hadi Marifat, Thomas Ruttig, Martine 
van Bijlert, Francesc Vendrell i Ann 
Wilkens.

Diari d’hivern 
Presentació del llibre de Paul Auster
(21/02/ 2012)
Paul Auster i Antonio Lozano.

Conversa amb Paul Preston 
Entorn de l’holocaust espanyol 
(19/04/2012)
Montse Armengou i Paul Preston. 

Té futur, Grècia?
(26/04/2012)
Lluís Caelles, Andreas Kalyvas i Yannis 
Karagiannis. 

Reinventar la democràcia a 
Europa
Per una nova política de l’interès 
comú
(03 i 04/05/2012) 
Ash Amin, Albena Azmanova, Laura 
Balbo, Rosemary Bechler, Carme 
Colomina, Sandra Ezquerra, Yudit Kiss, 
Claus Offe, Bashkim Shehu, Slawomir 
Sierakowski, Pep Subirós, Markha 
Valenta i Jordi Vaquer.

Homenatge a Manuel de 
Solà-Morales
(10/05/2012)
Oriol Bohigas, Joan Busquets, Rafael 
Moneo i Maria Rubert de Ventós.

Als orígens de la ment 
humana
(21, 22 i 29/05/2012, 05 i 11/06/2012)
Jaume Bertranpetit, Jordi Camí, 
Kathinka Evers, Michael S. Gazzaniga, 
Henry Markram, Ignacio Morgado, 
Francisco Rubia, Francesc Subirada, 
Adolf Tobeña i Òscar Vilarroya. 

El plaer de la ciutat
Presentació del llibre de Xavier 
Monteys
(24/05/2012)
Josep Fuses, Xavier Monteys, Francesc 
Muñoz i Maria Rubert de Ventós.

L’estat de la vigilància
Tecnologia i control social a la 
«ciutat intel·ligent»
(30 i 31/05/2012)
Pete Fussey, Gemma Galdon Clavell, 
Ben Hayes, Gus Hosein, Julia López, 
Aaron K. Martin, José Luis Vicente i 
William Webster.

Mons de ficció
Diàleg entre Lila Azam Zanganeh i 
Francesc Serés
(31/05/2012)
Lila Azam Zanganeh, Francesc Serés i 
Valerie Miles.

Abraham B. Yehoshua
El novel·lista com a ciutadà
(04/06/2012) 
Vicenç Villatoro i Abraham B. 
Yehoshua.

Doreen Massey
Espai, lloc i política en el moment 
actual
(06/06/2012)
Abel Albet, Núria Benach, Maria Dolors 
García-Ramon i Doreen Massey.

Herta Müller
La llengua com a pàtria
(26/06/2012)
Cecilia Dreymüller, Herta Müller i 
Marisa Siguán.

VII Premi Europeu de l’Espai 
Públic Urbà
(29/06/2012) 
Josep Llinàs.

Dança amb dracs 
Presentació del llibre de George 
R.R. Martin
(28/07/2012)
George R. R. Martin.

Mèxic en guerra
(13/09/2012)
Lolita Bosch, Aina Clotet, Sílvia Heras, 
Antoni Traveria, Rosa Novell i 
Alejandro Vélez.
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Teju Cole
Ciutat oberta
(17/09/2012)
Teju Cole i Patricio Pron.

Turisme global, ciutats 
souvenir
(20/09/2012)
Salvador Anton, Francesc Muñoz, 
Saida Palou, Octavi Rofes i Jordi 
Tresserras Juan.

Physis. De les partícules 
elementals a la naturalesa 
humana
X Congrés Internacional d’Ontologia
(08 i 09/10/2012)
Francisco J. Ayala, Alberto Cordero, 
Daniel Dennett, Salvador Giner, Simon 
Kochen, Ulises Moulines, Frank 
Wilczek i Anton Zeilinger

Richard Peet
Neoliberalisme, capitalisme financer 
i crisi
(09/10/2012)
Núria Benach, Joan Martínez Alier i 
Richard Peet.

Ruinas modernas.  
Una topografía de lucro
Presentació del llibre de Julia 
Schulz-Dornburg
(19/10/2012)
Pedro Azara, Josep Maria Benach, 
Francesc Muñoz i Julia Schulz-
Dornburg.

Alimentar el món
Seguretat i sostenibilitat en la 
producció global d’aliments
(22 i 29/10/2012, 05 i 08/11/2012)
Pere Arús, Enric I. Canela, Jesús 
Contreras, Wilhem Gruissem, Toni 
Massanés, Stefano Padulosi, Andreu 
Palou i Pere Puigdomènech. 

Amin Maalouf
Literatura i retorn
(24/10/2012)
Amin Maalouf i Imma Monsó.

Raval
(09/11/2012) 
Consuelo Bautista, Judit Carrera, Itziar 
González i Xavier Theros.

Ciutadania, internet i 
democràcia
Una nova esfera pública?
(12, 19, 27 i 30/11/2012, 04/12/2012)
Samuel Aranda, Mayte Carrasco, James 
Curran, Anna Maria Guasch, Geert 
Lovink, Nicholas Mirzoeff, Evgeny 
Morozov, Leila Nachawati, Vicent 
Partal, Karma Peiró i Albert Sáez.

Francesco Indovina 
De l’anàlisi del territori al govern de 
la ciutat
(13/11/2012)
Abel Albet, Núria Benach, Antonio 
Font, Francesco Indovina i Oriol Nel·lo.

Tibet
Silenci i revolta
(17/12/2012)
Josep Lluís Alay, Robert J. Barnett  
i Sergi Vicente. 
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Cessions d’espais i lloguers

Acció dels Cristians per 
l’Abolició de la Tortura (ACAT)

ACM

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona, Àrea 
de Qualitat de Vida, Igualtat  
i Esports

Ajuntament de Barcelona, 
Consell Municipal d’Immigració

Ajuntament de Barcelona, 
Direcció de Projectes  
de l’Hàbitat Urbà

Ajuntament de Barcelona, 
Direcció del Programa de Dona

Ajuntament de Barcelona, 
Districte de Ciutat Vella

Ajuntament de Barcelona, Medi 
Ambient i Serveis Urbans. 
Educació Ambiental

Ajuntament de Barcelona, 
Sindicatura de Greuges  
de Barcelona

Asociación Cultural  
de Bangladesh

Asociación Cultural 
Demanoenmano

Asociación de Estudiantes  
y Graduados Universitarios

Asociación Poros

Asociación Puja de Fiestas 
Culturales Bengalíes

Associació Brahma Kumaris

Associació Catalana  
de Consumidors

Associació Catalana 
d’Optometria i Teràpia Visual 
(ACOTV)

Associació Cultural l’Alternativa 
Empordanesa

Associació de Gestors  
de Manteniment (AGEM)

Associació de Prevenció 
d’Accidents de Trànsit

Associació Imago Barcelona 
per a la Cooperació, el 
Desenvolupament i la Solidaritat

Associació Professional 
d’Il·lustradors de Catalunya

Associació Sociocultural IBN 
Batuta

Associació Temps de Dones

Association of Collegiate 
Schools of Architecture (ACSA)

Barcelona Activa, SAU SPM

Bel Deutschland GmbH

Bershka BSK España, SA

Centro de Energía Cuántica  
y Ciencias Evolutivas

Centro Espírita Amalia Domingo 
Soler

Ciutadans Partido  
de la Ciudadanía

Claro Partners, SL

Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya

Comisión Promotora de la ILP 
de la proposición de ley para  
la dación en pago

Concert Studio, SL

Consejo Islámico de Cataluña

Consorci del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona

Consorci d’Estudis, Mediació 
i Conciliació a l’Administració 
(CEMICAL)

Consorci per a la Normalització 
Lingüística

Convergència Democràtica  
de Catalunya

Consulado General de Portugal

Dia de la Terra

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona, Oficina 
d’Estudis i Recursos Culturals

Editorial Kairós, SA

El Señor Goldwind, SL

Factor Clave Comunicación, SL

Federació Consell Islàmic  
de Catalunya

Federació Convergència i Unió

Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya
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Federació de Municipis  
de Catalunya

Festival Barcelona - Gardel - 
Buenos Aires

Foment de les Arts i del Disseny 
(FAD)

Fòrum d’Associacions de 
Guionistes de l’Audiovisual 
(FAGA)

Fundació Alfons Comín

Fundació Barcelona Media

Fundació BCD

Fundació Catalunya Europa

Fundació Hospital Sant Pere 
Claver

Fundació Igenus

Fundació Jaume Bofill

Fundació Privada Carme 
Serrallonga / Escola Isabel  
de Villena

Fundació Privada Centre 
d’Estudis Jordi Pujol

Fundació Privada Ubuntu

Fundació Universitat Oberta  
de Catalunya

Fundación Artículo 1./

Fundación Cultura  
y Gastronomía

Fundación Unicef España

Gobalo Studio, SL

IHB Business Travel

Image Nation, SL

Imagina Experiencias, SL

Iniciativa per Catalunya Verds, 
Barcelona

Institut Català d’Antropologia 
(ICA)

Institut d’Estudis de la Sexualitat 
i la Parella

Institut d’Estudis Fotogràfics
de Catalunya (IEFC)

Joves d’Esquerra Verda

Mamma Team Productions, SL

MCI Spain Event Services, SA

Médicos Sin Fronteras España 
(MSF)

OpenTrends Solucions  
i Sistemes, SA

Pensant Moviment Urbà,  
associació cultural

Progrés Municipal

QSL Serveis Culturals, SL

Quidquid SA

RED-A.E.D.E.

Regenerative Medicine Institute 
(REMEDI)

Roche Diagnostics, SL

Singularis, Serunion, SA

Ski Andorra

Sports Marketing Management

Stephane Leveque Shooting 

Organization

Sumo Design

Talismedia, SL

The Association Radiodays 
Europe

The Beit Project Association

The Garage Films, SL

Tiching, SL

Turisme de Barcelona

Universitat Autònoma  
de Barcelona (UAB)

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Internacional  
de Catalunya (UIC)

Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Widescope Productions, SL
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Xifres de visites

EXPOSICIONS  

El Paral·lel, 1894-1939 25.250 
Més fotoperiodisme 31.626 

Pantalla global 27.633 

Souvenir 33.608 

Totes les cartes 6.239 

World Press Photo + Samuel Aranda 25.440 
TOTAL 149.796 

ACTIVITATS  

9a Diàspora 32 

AlzheimArt 115 

Animac 1.032 

ArtFutura 5.035 
BAM 3.100 

Barcelona Poesia 350 

BCNmp7 458 
Dies de Dansa 3.050 

DocsBarcelona 522 

Drap-Art 9.102 
Emergència! 870 

Estrena al CCCB: La boda de Rita 150 

Estrena al CCCB: One Day on Earth 600 

FADFest 1.282 
Festival Àsia 5.000 
Festival Punto y Raya 2.283 
Flic 300 
FestFoix 229 
Fora de Programa 316 
Gandules 5.100 
Hipnotik 5.418 
Itineraris de cap de setmana 313 

Itineraris en grup 2.856 

Klub de lectura dels Amics del CCCB 337 

L’Alternativa 6.163 
Món Llibre 12.000 

Nit de Museus: Nit Xcèntric 590 
OVNI 1.750 
Presentació de Pantalla Global virtual 188 
Presentació IMO 50 
Primera Persona 582 

Programa audiovisual de Nadal: Entendre la crisi 987 
Projecció de Fukushima, zona de exclusión 600 

Raimon llegeix Joan Fuster 115 
Recordant Piazzola 200 
Slam Poetry 300 

Sónar 32.886 

Taller Espais fotogràfics al MACBA i al CCCB 270 
The Influencers 1.950 
Vídeo experimental i de creació des de Polònia 240 
Xcèntric 1.831 

Zeppelin Expandit 255 
TOTAL 108.807 

DEBATS  

Alimentar el món 271 

Als orígens de la ment humana 1.056 

Ciutadania, Internet i democràcia 391 

Conferència d’Abraham B. Yehoshua 105 
Conferència d’Amin Maalouf 493 
Conferència de Doreen Massey 150 

Conferència de Francesco Indovina 150 
Conferència de Herta Müller 448 
Conferència de Richard Peet 195 
Conversa amb Paul Preston 370 

Cursos CUIMPB 2.355 

Cursos Institut d’Humanitats 7.486 
Homenatge a Manuel de Solà-Morales 600 
I+C+i 432 
L’Afganistan. Contradiccions de la retirada 214 
L’estat de la vigilància 128 
Màster en disseny i producció d’espais 300 
Mèxic en guerra 220 

Miniput 2.160 

Mons de ficció: Lila Azam Zanganeh i Francesc Serés 50 

MuseumNext 800 
Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 150 
Presentació del llibre de George R. R. Martin 750 
Presentació del llibre de Julia Schulz-Dornburg  110 
Presentació del llibre de Paul Auster 924 
Presentació del llibre de Xavier Monteys 175 

Raval fotogràfic 86 
Reinventar la democràcia a Europa 160 
Té futur, Grècia? 100 
TEDxRamblas 110 
Teju Cole 135 

Tibet: silenci i revolta 104 
Turisme global, ciutats souvenir 85 

Virtuts. Debat de Barcelona 3.180 

Workshops de Ciutat Beta  115 
X Congrés Internacional d’Ontologia 390 
TOTAL 24.948
  

ARXIUS  

Arxiu CCCB 8.737 

Arxiu Xcèntric 4.689 
TOTAL 13.426
  

LLOGUERS-CESSIONS  

Actes d’empresa 3.561 
Cessions d’espais 1.492 
Jornades diverses 10.224 
Presentacions diverses 3.678 

TOTAL 18.955
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Total de visitants

Mitjana de visitants diaris a les exposicions

91

Lloguers 6%

Debats 8%

Arxius 4%

Exposicions 47%

Activitats 35%

  

 DIES OBERT  VISITES PER DIA

El Paral·lel, 1894-1939 57 443 
Més fotoperiodisme 85 372 

Pantalla global 110 251 

Souvenir 126 267 

Totes les cartes 37 169 

World Press Photo + Samuel Aranda 28 909 
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Exposicions 149.796
Activitats 108.807

Debats 24.948
Arxius 13.426
Lloguers 18.955

TOTAL  315.932
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Públic

Visites al CCCB 

El total de visites durant l’any va ser 
de 315.902. El CCCB havia superat les 
350.000 visites el 1996 i, des d’alesho-
res, el nombre de visitants, que està molt 
directament relacionat amb la progra-
mació de cada any, s’ha mantingut entre 
aquesta xifra i la de 426.000 visitants del 
2001. El 2012, la mitjana de visites al 
centre per dia obert va ser de 932, una 
mica inferior a la de l’any passat, que va 
ser de 1.003.

En xifres generals, si es compara el 
2012 amb l’any anterior, les visites a 
les exposicions van baixar (de 187.213 
a 149.796), per la reducció de la pro-
gramació. La xifra d’assistents a les 
activitats també va baixar (de 122.205 a 
108.807), també a causa de la reducció 
de la programació però, en canvi, la xi-
fra d’assistents als cursos va augmentar 
(de 17.576 a 24.948). L’assistència als 
Arxius Xcèntric i CCCB va augmentar 
(de 10.791 a 13.426 visites), així com 
va augmentar el nombre d’assistents als 
esdeveniments de lloguer (de 14.302 a 
18.955). Tenint en compte la programa-
ció del 2012, el nombre de visites va 
superar el de l’any anterior els mesos 
d’abril, maig, novembre i desembre, i va 
baixar molt els mesos de juny i gener.

Pel que fa al programa d’exposicions, 
«Souvenir. Martin Parr, fotografia i 
col·leccionisme» va ser la més visitada 
amb 33.608 visites, seguida de «Més fo-
toperiodisme. Visa pour l’Image - Per- 
pignan a Barcelona 2012» amb 31.626 i 
de «Pantalla global» amb 27.633 visites.

Pel que fa al programa d’activitats, cal 
destacar, com cada any, el festival Sónar, 
que va comptar amb 32.886 assistents al 
Sónar de Dia. Dels altres festivals, els 
de més públic van ser Món Llibre amb 
12.000 i Drap-Art amb 9.102, seguits de 
L’Alternativa amb 6.163 visites i Hipno-
tik amb 5.418. 

Pel que fa a les activitats més específi-
ques, cal destacar l’oferta d’itineraris 

urbans amb 3.169 participants. Quant 
a l’oferta audiovisual, la programació 
Xcèntric va tenir 1.796 assistents, i la de  
Gandules en va tenir 5.100.

Pel que fa als debats i cursos, el debat 
Virtuts va comptar amb un total de 3.180 
assistents a les nou sessions del cicle, 
cadascuna de les quals va superar els 
260 assistents i entre les quals van des-
tacar les conferències de Lobo Antunes 
i Juan Marsé amb 626 assistents i la de 
Tzvetan Todorov amb 430. A aquest de-
bat, el va seguir el debat Als orígens de 
la ment humana amb un total de 1.056 
assistents. 

Finalment, pel que fa al fons CCCB, 
durant tot l’any, l’Arxiu CCCB va tenir 
8.737 visites, menys que l’any anterior, 
i l’Arxiu Xcèntric, ja reobert, en tingué 
4.689.

Perfil del públic de les  
exposicions

Per tal de conèixer el perfil del públic 
del CCCB, es van fer unes enquestes 
regulars als visitants de les exposici-
ons. En relació amb les cinc mostres del 
2012, les tres primeres van acollir un 
públic amb uns trets similars, i en can-
vi les dues últimes es van diferenciar de 
la resta perquè van tenir un públic molt 
més local. D’altra banda, en les tres pri-
meres més del 60 % dels visitants eren 
nous, que venien al centre per primera 
vegada, mentre que en les dues últimes 
la gran majoria, un 65-70 %,  ja hi havia 
vingut abans.

Respecte a la procedència dels visitants, 
l’exposició «World Press Photo 12» i 
l’exposició «El Paral·lel, 1894-1939» 
van ser les que van tenir més visitants 
de Barcelona ciutat i de la resta de Ca-
talunya. En canvi, les altres tres, «Totes 
les cartes», «Pantalla global» i «Més fo-
toperiodisme. Visa pour l’Image - Per-
pignan a Barcelona 2012», van tenir un 
percentatge molt baix de visitants de Ca-
talunya o que parlaven català i un 60 % 

de visitants amb residència fora de Cata-
lunya i que parlaven altres idiomes que 
no eren ni català ni castellà.

Pel que fa a les edats, les tres primeres 
exposicions van presentar uns percentat-
ges similars, amb visitants d’entre 25 i 
44 anys majoritàriament. En canvi, l’ex-
posició «World Press Photo» tingué un 
percentatge superior a les altres de l’any 
en la franja d’edat de 18 a 24 anys i de 
35 a 44 anys, mentre que l’exposició «El 
Paral·lel» tingué uns percentatges molt 
superiors en les franges de gent més 
gran, de 45 a més de 75 anys. En tots els 
casos els visitants van venir majoritàri-
ament sols o acompanyats només d’una 
altra persona, i només l’exposició «Wor-
ld Press Photo» va tenir un percentatge 
més alt de visitants que venien amb el 
seu grup d’amics (un 25 %).

Públic virtual

Durant el 2012, el web CCCB va re-
bre 388.756 visitants únics, una mica 
més que l’any anterior. D’aquests usu-
aris, 55.274 han llegit articles del web, 
30.718 han visitat els projectes virtuals, 
han visionat 224.900 reproduccions de 
vídeo i han fet 883 lectures dels recursos 
al web.

Durant l’any 2012, s’ha continuat fent 
un gran esforç a les xarxes socials, amb 
molta més informació i interactivitat a 
les diferents plataformes, cosa que es 
va notar en un augment molt significa-
tiu dels seguidors tant al Facebook com 
també al Twitter. A finals del 2011, el 
CCCB tenia 14.806 seguidors de Fa-
cebook i a finals del 2012 ja en tenia 
27.764. I al Twitter el CCCB va acabar 
l’any 2011 amb 14.395 seguidors, i en 
acabar l’any 2012 ja en tenia 47.098. 
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Pressupost

INGRESSOS

 Previsió Inicial Ingressos executats 
  a 31-12-2012

Ingressos directes de les activitats 1.016.175,00 670.076,59

Aportacions d’entitats públiques 8.114.825,00 7.647.115,00
Ingressos patrimonials 139.000,00 135.577,45
Transferències de capital pel finançament d’inversions 310.000,00 344.672,00
TOTAL  9.580.000,00 8.797.441,04

DESPESES

 Previsió Inicial Despeses executades 
  a 31-12-2012

Personal 4.120.163,00 3.827.113,45
Activitat i estructura 5.100.037,00 4.335.238,46
Despeses financeres 4.000,00 1.519,03
Transferències corrents 45.800,00 30.557,00
Inversions reals 310.000,00 272.906,88

TOTAL  9.580.000,00 8.467.334,82

RESULTAT PRESSUPOSTARI ABANS D’AJUSTAMENTS  330.106,22
  

Desviacions en finançament i crèdits finançats amb romanents    (-) 55.588,81
RESULTAT  PRESSUPOSTARI  AjUSTAT  274.517,41

  

Provisions per a riscos i despeses    (-) 206.924,09
RESULTAT  PRESSUPOSTARI UN COP DEDUïDES LES PROVISIONS 
PER A RISCOS I DESPESES  - 67.593,32
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d’entitats 
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87%

Ingressos directes de  les activitats 8%

Transferències de capital 4%
Ingressos patrimonials 1%

Activitats  
i estructura
51%

Personal 45%

Inversions reals 3%

Transferències corrents 1%

INGRESSOS DESPESES
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Personal del CCCB

Director general 
Marçal Sintes i Olivella

Subdirectora Gerent
Elisenda Poch i Granero

Subdirector de Continguts
Jaume Badia i Pujol

Cap del Servei d’Exposicions 
Rosa Ferré Vázquez

Cap del Centre de Documentació i 
Debat 
Judit Carrera Escudé 

Cap de Projectes-CCCBLab
Juan Insua Sigeroff 

Cap del Servei de Difusió i 
Recursos Externs
Imma Mora Boguñá

Cap del Servei d’Audiovisuals i 
Multimèdia 
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-
Pressupostària 
Anna Sama Vaz 

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 Producció 
Mario Corea Dellepiane

Cap de la Unitat de Gestió de 
Recursos Externs 
Amàlia Llabrés Bernat 

Cap de la Unitat de Publicacions
Marina Palà i 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 
Carlota Broggi Rull
Xavier Boix Lara 
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
Rosa Puig Carreras 
Josep Querol Pugnaire 
Juan Carlos Rodríguez González
Bàrbara Roig Isern
Teresa Roig Sitjar 
Irene Ruiz Auret 
Núria Salinas Calle 
Lluís Sangermán Vidal
Belén Simón Bazán
José Antonio Soria Soria 
Rosó Tarragona Ramírez 
Cristina Vila Fernández 
Ígor Viza Serra 
Maribel Zamora Gómez 
Masha Zrncic 
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SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS

La Vanguardia - 02/01/2012
Secció Contraportada

Totes les cartes
Correspondències fílmiques
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SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS

El País - 25/01/2012
Secció Catalunya

Pantalla global
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SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS

Públic - 25/01/2012
Secció Barcelona
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ABC  - 28/01/2012
Secció Suplemento

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS



100

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS



101

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS

Ara - 10/02/2012
Secció Entrevistes



102

Ara - 01/03/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS

Més fotoperiodisme
Visa pour l’Image - Perpignan a Barcelona 2012



103

El Punt Avui - 01/03/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS



104

La Vanguardia - 11/03/2012
Secció Magazine

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS



105

El Periódico - 30/05/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS

Souvenir
Martin Parr, fotografia i col·leccionisme
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El Punt Avui - 30/05/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS
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Ara - 05/06/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS



108

El País  25/10/2012
Secció Suplemento

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS

El Paral·lel, 1894-1939
Barcelona i l’espectacle de la modernitat
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Ara - 27/10/2012
Secció Catalunya

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS



110

La Vanguardia  27/10/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS



111

El Correo - 03/11/2012
Secció Lecturas

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS
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SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS



113

El Cultural - 09/11/2012
Secció Revista

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS
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Ara - 29/11/2012
Secció Cultura

World Press Photo 12

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS
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El Peródico - 29/11/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS



116

La Vanguardia - 02/12/2012
Secció Magazine

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS
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El Mundo - 29/11/2012
Secció Cultura

Samuel Aranda #desprésdelaprimavera

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS
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La Vanguardia - 29/11/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA EXPOSICIONS



119

El País - 24/10/2012
Secció Tendencias

Xcèntric

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS
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QuèFem? - 26/10/2012
Secció Que hacer

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS
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El Mundo - 08/12/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS



122

El Peródico - 01/02/2012
Secció Gran Barcelona

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

DocsBarcelona



123

La Vanguardia - 24/02/2012
Secció Contraportada

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

The Influencers



124

El Mundo - 16/02/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

Emergència!
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El Mundo - 29/03/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

BCNmp7
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La Razón - 01/05/2012
Secció Cataluña

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

Primera Persona
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Fotogramas - 01/06/2012
Secció Cine

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS
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La Vanguardia - 20/08/2012
Secció Contraportada

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS



129

El Triangle - 04/05/2012
Secció Reportaje

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

OVNI



130

El Periódico -08/05/2012
Secció Gran Barcelona

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS



131

Time Out Barcelona - 11/05/2012
Secció Revista

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS



132

La Vanguardia - 08/06/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

Sónar



133

El País - 15/06/2012
Secció Cataluña

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS



134

El País- 15/06/2012
Secció Cataluña

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS



135

El Periódico - 16/06/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS



136

El Punt Avui - 05/07/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

Dies de Dansa
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SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

El Punt Avui - 18/07/2012
Secció Cultura

FestFoix



138

La Razón - 02/08/2012
Secció Cataluña

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

Gandules
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SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

QuèFem? -03/08/2012
Secció Cultura



140

El País - 12/08/2012
Secció Cataluña

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS
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SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

TimeOut Barcelona -14/09/2012
Secció Cultura

Hipnotik
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TimeOut -05/10/2012
Secció Revista

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

Drap-Art
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SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

El Periódico - 13/10/2012
Secció Gran Barcelona



144

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

ArtFutura

TimeOut Barcelona- 02/11/2012
Secció Revista



145

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

Time Out Barcelona- 16/11/2012
Secció Revista

L’Alternativa



146

El Periódico - 21/11/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS
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SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS FeSTIVALS I FORMATS OBeRTS

El Punt Avui - 24/11/2012
Secció Catalunya
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SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS PROGRAMACIÓ InFAnTIL

Flic

TimeOut - 13/01/2012
Secció Televisión
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SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS PROGRAMACIÓ InFAnTIL

Ara - 13/04/2012
Secció Cultura

Món Llibre
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SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS PROGRAMACIÓ InFAnTIL

El País - 15/04/2012
Secció Cataluña
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SeLeCCIÓ de PReMSA ACTIVITATS CULTURALS PROGRAMACIÓ InFAnTIL

El País - 15/04/2012
Secció Cataluña



152

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Virtuts
Debat de Barcelona
QuèFem? - 13/01/2012
Secció Qué hacer



153

La Vanguardia - 18/01/2012
Secció Contraportada

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS



154

La Vanguardia - 26/01/2012
Secció Contraportada

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS



155

Ara- 13/02/2012
Secció Internacional

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS
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SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

El Mundo - 21//02/2012
Secció Cultura



157

La Vanguardia - 29/02/2012
Secció Contraportada

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS



158

La Vanguardia - 13/02/2012
Secció Contraportada

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS
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SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

El Periódico - 31/01/2012
Secció Gran Barcelona

L’Afganistan
Contradiccions de la retirada



160

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

El Mundo - 22/02/2012
Secció Cultura

Diari d’hivern 
Presentació del llibre de Paul Auster



161

El Periódico - 22/02/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS
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SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

La Vanguardia - 10/05/2012
Secció Contraportada

Té futur, Grècia?



163

La Vanguardia - 15/05/2012
Secció Contraportada

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Reinventar la democràcia a Europa
Per una nova política de l’interès comú



164

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Ara - 11/05/2012
Secció Cultura

Homenatge a Manuel de Solà-Morales
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SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

La Vanguardia - 23/06/2012
Secció Contraportada

Als orígens de la ment humana
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La Vanguardia - 03/09/2012
Secció Contraportada

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS
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SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

La Vanguardia - 06/06//2012
Secció Cultura

Abraham B. Yehoshua
El novel·lista com a ciutadà



168

ABC - 27/06/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Herta Müller
La llengua com a pàtria
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SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

El Mundo - 27/06/2012
Secció Cultura
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La Razón - 27/06/2012
Secció Cataluña

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS
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El Periódico - 16/07/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Dansa amb dracs
Presentació del llibre de George R.R. Martin
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SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Ara - 28/07/2012
Secció Al dia
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La Vanguardia - 11/10/2012
Secció Contraportada

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Physis. De les partícules elementals a la naturalesa humana
X Congrés Internacional d’Ontologia
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La Vanguardia - 21/11/2012
Secció Contraportada

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS
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Ara - 14/10/2012
Secció Catalunya

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS
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SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Ara - 11/12/2012
Secció Entrevista

Alimentar el món
Seguretat i sostenibilitat en la producció global d’aliments



177

Ara - 25/10/2012
Secció Entrevista

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Amin Maalouf
Literatura i retorn



178

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

El Periódico - 25/10/2012
Secció Cultura



179

Ara -  21/12/2012
Secció Entrevista

SeLeCCIÓ de PReMSA ESPAIS DE DEBAT I REFLEXIÓ deBATS I COnFeRènCIeS

Ciutadania, internet i democràcia
Una nova esfera pública?



180

SeLeCCIÓ de PReMSA PREMI EUROPEU DE L’ESPAI PÚBLIC URBÀ

El País - 01/07/2012
Secció Cataluña

Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà
Setena edició
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La Vanguardia - 21/10/2012
Secció Contraportada

SeLeCCIÓ de PReMSA CCCB LAB ACTIVITATS

CCCB Lab
I + C + i
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La Vanguardia - 23/09/2012
Secció Cultura

SeLeCCIÓ de PReMSA CCCB LAB ACTIVITATS
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SeLeCCIÓ de PReMSA CCCB LAB ACTIVITATS
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SeLeCCIÓ de PReMSA MÉS ENLLÀ DEL CCCB PROjeCCIOnS I PROdUCCIOnS AUdIOVISUALS

La Vanguardia - 08/10/2012
Secció Vivir

Soy Camara



185

El Punt Avui - 08/12/2012
Secció Catalunya

Col·lecció Breus

SeLeCCIÓ de PReMSA FONS CCCB PUBLICACIOnS







Un consorci de:


