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Exposicions

Aquesta mostra va explicar com i perquè va sorgir una nova àrea 
d’espectacles a la ciutat de Barcelona, i tot allò que s’hi va esdeve-
nir durant més de quaranta anys. L’avinguda del Paral·lel va acollir 
una oferta cultural genuïna i única a Europa per la seva magnitud 
i singularitat, un conjunt de manifestacions de la cultura popular 
i de masses fruit d’unes circumstàncies històriques que van trans-
formar el paisatge social, econòmic i polític i van instal·lar la ciutat 
de Barcelona en la modernitat amb totes les seves contradiccions. 

Des de finals del segle xix fins al 22 de gener de 1939 –data 
en què van tancar tots els teatres de Barcelona, un cop acabada la 
guerra– el Paral·lel fou similar al Montmartre de París o al Broad-
way de Nova York, però cal remarcar que constituí un cas únic al 
món. A diferència d’aquests i altres exemples internacionals, el Pa-
ral·lel fou un àmbit d’hegemonia popular que, des del seu naixe-
ment, va esdevenir una expressió cultural genuïna del conflicte 
social i polític que caracteritzava la Barcelona de la primera meitat 
del segle xx i va generar uns espectacles de continguts i formats 
perfectament diferenciats, confegits pel públic i pels artistes.

Amb un muntatge escenogràfic, l’exposició mostrava fotogra-
fies, materials audiovisuals, documents sonors recuperats, llibres, 
fulletons, revistes, programes, cartells, partitures, atrezzo, vestuari 
i objectes diversos. Les arts plàstiques van ser una part fonamental 
de l’exposició, i, entre d’altres artistes, hi figuraven: Isidre Nonell, 
Ricard Opisso, Pablo Picasso, Francesc Domingo, Ricard Canals, 
Ricard Urgell, Rafael Barradas, Emili Bosch, Ismael Smith, Jaume 
Pasarell, Josep Brangulí i Gabriel Casas. 

Premis
— Premi a la millor Exposició de Recerca Històrica del 2012  
de l’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA)
Activitats relacionades
— «El Paral·lel vist per...», visites guiades a càrrec de Xavier 
Albertí (17 de gener), Jaume Sisa (24 de gener), Benet Rossell  
(31 de gener), David Carabén (7 de febrer) i Yoya Pigrau  
(14 de febrer)
— La pianola del Paral·lel, concerts de pianola a càrrec de Josep 
Domènec, els dissabtes i diumenges alterns
— Rutes Paral·leles, projecte en línia que permet descarregar 
tres itineraris per descobrir el Paral·lel del segle xx

— «El futur del Paral·lel. Entre la nostàlgia i el desig», cicle de 
debats, 15 de gener, 22 de gener i 29 de gener, vegeu pàg. 39
— Pensar i interpretar l’oci. Passatemps, entreteniments, aficions 
i addiccions a la Barcelona del 1900, presentació del llibre, 13 de 
febrer
Activitats per als Amics del CCCB
— Itinerari pel Paral·lel organitzat pel Museu d’Història de Barce-
lona (MUHBA), 13 de gener, vegeu pàg. 63
Oferta educativa 
— Vegeu l’apartat «CCCB Educació», pàg. 67
Programa social 
— Visites guiades per a malalts d’Alzheimer, familiars i cuidadors, 
vegeu pàg. 74

Comissariat —
Xavier Albertí i Eduard Molner
Disseny de l’espai —
Emiliana Design Studio
Disseny gràfic de l'espai —
La Japonesa
Disseny gràfic de la 
comunicació i el catàleg  —
Saura-Torrente, Edicions de 
l’Eixample 

Organització i producció — 
CCCB 
Col·laboració especial —
Institut del Teatre
Patrocini — 
Fundació Catalunya Caixa
Mitjans col·laboradors— 
El País i Catalunya Ràdio

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

26 d’octubre de 2012 — 24 de febrer de 2013 

Sala 3
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Arxiu Bolaño, 1977-2003
5 de març — 30 de juny  

Sala 1

Exposicions

Coincidint amb la sisena edició biennal de Kosmopolis, es va pre-
sentar l’exposició «Arxiu Bolaño, 1977-2003», com a homenatge a 
l’escriptor xilè en el desè aniversari de la seva mort.

El projecte va ser concebut a partir de tres eixos temàtics que ex-
pressaven algunes de les claus de l’univers creatiu de l’autor de Los 
detectives salvajes. El primer definia una geografia concreta a través 
de tres ciutats, on Roberto Bolaño va crear gairebé tota la seva obra, 
el segon presentava la seva cronologia creativa, i el tercer recreava un 
paisatge existencial que permetia recuperar l’escriptor en la seva vida 
quotidiana. 

El recorregut expositiu prenia com a base aquests nuclis temàtics 
i els desenvolupava a través d’un pròleg, referència imprescindible als 
anys viscuts a Mèxic, i tres etapes precises: La universitat desconegu-
da (Barcelona 1977-1980), Dins del calidoscopi (Girona 1981-1985) 
i El visitant del futur (Blanes 1985-2003). Finalitzava amb un epíleg 
que analitzava la influència de Bolaño en la literatura del segle xxi. 

La visita a l’exposició estava concebuda com una investigació de-
tectivesca. El lector visitant era el policia sotmès a una sèrie de proves 
i jocs, no exempts d’humor i ironia. En la formalització de l’itinerari 
es donava preferència a la metàfora del calidoscopi, a la qual el mateix 
autor es referia en diferents passatges dels seus llibres. 

Però, més enllà de l’enfocament temàtic, del teixit museogràfic in-
novador i del diàleg amb el visitant, la singularitat de l’exposició la 
constituí la presentació de material inèdit de l’Arxiu dels Hereus de 
Roberto Bolaño: novel·les, contes, poemes i escrits diversos, llibretes 
i quaderns, correspondència, fotografies familiars, revistes i fanzines, 
la biblioteca personal, totes les entrevistes, jocs d’estratègia i altres 
materials valuosos que van permetre conèixer amb més profunditat 
l’univers creatiu de Bolaño i contribuir a una lectura cada vegada més 
lliure i fecunda de la seva obra.

Activitats relacionades
— «Bolaño a escena», conversa d’Àlex Rigola i Pablo Ley sobre 
l’adaptació per a l’escena de 2666, i lectura dramatitzada d’El poli-
cía de las ratas, a càrrec dels actors Joan Carreras i Andreu Benito, 
en el marc de Kosmopolis, 14 de març
— Il futuro, estrena de la pel·lícula d’Alicia Scherson, 14 de març
— «Roberto Bolaño: la gestació d'un mite», debat amb la partici-
pació d’A.G. Porta, Jorge Herralde, Jaume Vallcorba, Juan Antonio 
Masoliver Ródenas, en el marc de Kosmopolis, 15 de març
— Hojas escritas en la escalera de Jacob, recital poètic a càrrec 
d’Olvido García Valdés i Chefa Alonso, en el marc de Kosmopolis, 
15 de març
— «28 d'abril #DiaBolaño», sèrie d’activitats gratuïtes durant tota la 
jornada per recordar la vida i obra de l’autor el dia que hagués fet 
seixanta anys, 28 d’abril
Activitats per als Amics del CCCB
— Visites comentades a càrrec dels comissaris, 10 i 18 d’abril, 
vegeu pàg. 63
— «Roberto Bolaño i la Universitat desconeguda», col·loqui organit-
zat per les universitats UB, UAB i UPF en col·laboració amb  
el CCCB, 27 i 28 de maig
Oferta educativa 
— Vegeu l’apartat «CCCB Educació», pàg. 67
Catàleg
— Vegeu l’apartat «Fons CCCB. Publicacions», pàg. 86
Itineràncies
— Vegeu l’apartat «Més enllà del CCCB. Exposicions», pàg. 79

Comissariat —
Juan Insua i Valerie Miles 
Disseny de l’espai  
i disseny gràfic —
Bonjoch Associats
Disseny gràfic 
de la comunicació i el catàleg —
spread: David Lorente

Organització i producció —
CCCB 
Participació —
Casa del Lector, Madrid
Col·laboració —
Instituto Cervantes 
Mitjans col·laboradors —
El Periódico i Catalunya Ràdio
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Comissariat— 
Gianni Borgna, Alain Bergala  
i Jordi Balló
Disseny de l’espai —
Guri Casajuana arquitectes

Disseny gràfic de l’espai —
Marc Valls, amb la col·laboració 
d’Oriol Soler
Disseny gràfic de la comunicació—
Wladimir Marnich

Pasolini Roma
22 de maig — 15 de setembre 

Sala 2
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L’exposició «Pasolini Roma» es va apropar a l’escriptor i cineasta 
italià Pier Paolo Pasolini (1922-1975) a través de les seves rela-
cions amb Roma. I aquest acostament va significar entrar de dret 
en tot el que constituïa i definia Pasolini: la poesia, la política, el 
compromís civil, el sexe, l’amistat, el cinema. La mostra s’estruc-
turava en sis apartats cronològics que corresponien a sis etapes 
vitals i creatives de Pasolini. S’iniciava amb l’arribada a Roma el 
28 de gener de 1950 i es tancava el 2 de novembre de 1975, quan 
el seu cos va ser trobat sense vida prop d’Òstia.

Roma no va ser només un decorat o un simple lloc de residèn-
cia per a Pasolini, sinó que també va representar una veritable 
existència física, carnal i passional. La trobada amb Roma fou per 
a l’autor com una gran història d’amor, amb les seves decepcions 
i els seus sentiments barrejats de passió i odi, les fases d’atracció 
i les de rebuig i allunyament. Per al Pasolini analista de l’evolució 
de la societat, Roma va constituir el seu principal espai d’observa-
ció, el seu camp permanent d’estudi, de reflexió i de lluita. Va ser a 
partir de les transformacions d’aquesta ciutat que va analitzar els 
canvis de la Itàlia i els italians dels anys seixanta i setanta.

Hi ha una Roma anterior i una Roma posterior a Pasolini. Els 
seus escrits i les seves pel·lícules van crear un nou imaginari de la 
ciutat de Roma. Pasolini no es va acontentar amb integrar la ciu-
tat com a teló de fons de les seves novel·les i les seves pel·lícules, 
sinó que va «refundar» Roma a través de la literatura i el cinema. 
Com a gran creador, va concebre un nou mite d’aquesta ciutat 
vaticana i política, dels seus barris i dels seus habitants. 

«Pasolini Roma» és el fruit d’una coproducció entre quatre 
institucions culturals europees i el projecte ha estat seleccionat, 
avaluat i finançat per la Comissió Europea per significar el caràc-
ter europeu, transnacional i actual de l’obra de Pasolini i del pro-
jecte en si mateix. Després del CCCB, es presenta a La Cinéma-
thèque Française de París (16 d’octubre de 2013-26 de gener de 
2014), a l’Azienda Palaexpo-Palazzo Delle Esposizione de Roma 
(15 d’abril – 20 de juliol de 2014) i al Martin Gropius Bau de Ber-
lín (11 de setembre de 2014-inicis de gener de 2015).

Activitats relacionades
— «Pensar diferent. Pasolini i la crítica de la cultura dominant», 
cicle de debats, 17 i 25 de juny, 1 i 9 de juliol, vegeu pàg. 40
— «Pasolini al laboratori», debat I+C+i, 2 de juliol, vegeu pàg. 57
— Calderón, lectura dramatitzada de l'obra teatral de Pasolini, 7 
de setembre
— «La palla a l'ull», Aula Xcèntric 2013 dedicada a l’art de la 
provocació i la protesta des de Pasolini fins als nostres dies,  
del 5 al 28 de novembre, vegeu pàg. 49
Activitats per als Amics del CCCB
— Visites comentades a l’exposició a càrrec dels comissaris,  
6 de juny, 2 i 10 de juliol, vegeu pàg. 63
— «Il cinema secondo Pier Paolo», conferència a càrrec de Luís 
Aller, organitzada conjuntament amb l’escola de cinema Bande  
à Part, 26 de juny
Oferta educativa 
— Vegeu l’apartat «CCCB Educació», pàg. 67
Programa social 
— Visites guiades per a malalts d’Alzheimer, familiars i cuidadors, 
vegeu pàg 74
Catàleg
— Vegeu l’apartat «Fons CCCB. Publicacions», pàg 86
Itineràncies
— Vegeu l’apartat «Més enllà del CCCB. Exposicions», pàg 78

Disseny del catàleg — 
Maquette & Mise en page 
Coproducció — 
CCCB, La Cinémathèque 
Française, París; Palazzo delle 
Esposizione, Roma; i Martin 
Gropius Bau, Berlín 

Mitjà col·laborador — 
El País
Amb el suport de—
Programa Cultura de la Unió Europea

El projecte ha estat finançat amb 
l’ajut de la Comissió Europea

Exposicions
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L’any 2013 es van commemorar els cent anys del naixement de 
Salvador Espriu (1913-1985). El CCCB, en col·laboració amb la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va organit-
zar un dels actes centrals de l’Any Espriu: l’exposició «Espriu. He 
mirat aquesta terra», que apropava al públic la trajectòria creativa 
i vital de l’escriptor per mostrar no sols la importància cabdal de 
la seva figura per a la cultura catalana, sinó també la complexitat 
i riquesa de la seva obra que transcendeix qualsevol etiqueta i que 
fa d’Espriu un clàssic atemporal.

L’exposició desenvolupava diferents aspectes de la seva biografia, 
del seu món literari i de la repercussió pública de la seva obra. I 
també reivindicava l’actualitat de Salvador Espriu, la vigència en el 
món d’avui dels seus temes i punts de vista, en la triple perspectiva 
que l’exposició proposava: el món mític i simbòlic, la transcendèn-
cia social i la crítica indomable.

Poeta, narrador i dramaturg, Espriu s’interroga sobre les grans 
qüestions humanes. La mostra evocava el mite de Sinera; el com-
promís ètic davant de la guerra civil i de la postguerra; la defensa 
de la cultura catalana en temps difícils; el fenomen Espriu, quan 
va esdevenir una referència indispensable de la cultura espanyola; 
la seva visió de «la pell de brau» basada en el diàleg i la tolerància; 
la candidatura al Premi Nobel, i el seu món imaginatiu, de vegades 
grotesc, de vegades evocador, d’una potència extraordinària.

L’exposició presentava una gran quantitat de materials inèdits 
procedents d’arxius i col·leccions particulars. La part final de la 
mostra recreava una de les idees fonamentals d’Espriu: el món com 
a laberint grotesc, a partir d’una galeria de personatges que habiten 
la seva narrativa, la seva poesia i el seu teatre, presentats en ani-
macions realitzades per joves creadors. Els personatges d’aquesta 
galeria s’integraven en un relat animat, d’una sorprenent actualitat, 

que permetia al visitant no familiaritzat amb l’univers Espriu intro-
duir-s’hi des d’una nova perspectiva.

«“He mirat aquesta terra” remet a la mirada d’Espriu vers la seva 
terra i vers el món: a vegades crítica i salvatgement divertida, però 
també comprensiva i plena de pietat cap a les debilitats humanes.» 
(Julià Guillamon)
 
Activitats relacionades
— «Lavínia. La Barcelona de Salvador Espriu», itinerari literari, 10 
i 24 de novembre, vegeu l’apartat «CCCB Educació», pàg. 71
— Les veus del carrer. Rosa Novell diu Espriu, lectura dramatitza-
da de textos de Salvador Espriu a càrrec de l’actriu Rosa Novell, 
amb la violoncel·lista Fanny Silvestre, 27 de novembre
Activitats per als Amics del CCCB
— Espriu al restaurant 7 Portes, sopars amb recitals i concerts, 
19 d’octubre i 9 de novembre, activitat amb descompte per als 
Amics del CCCB
— Visites comentades a l’exposició a càrrec del comissari exe-
cutiu, 6 i 12 de novembre, vegeu pàg. 63
— Un Rèquiem per a Salvador Espriu, espectacle al TNC, del 15 
al 17 de novembre, activitat amb descompte per als Amics  
del CCCB
Oferta educativa 
— Vegeu l’apartat «CCCB Educació», pàg. 67
Programa social 
— Visites guiades per a malalts d’Alzheimer, familiars i cuidadors, 
vegeu pàg. 74
 

Idea i guió original —
Xavier Bru de Sala
Comissariat executiu —
Julià Guillamon
Assessorament —
Ramon Balasch, Sebastià Bonet, 
Rosa Delor, Julià de Jòdar, Víctor 
Martínez Gil i Agustí Pons, amb la 
col·laboració de Gabriel Planella
Disseny de l’espai —
VA62 Arquitectos

Disseny gràfic de l'espai —
Opisso Estudi
Disseny gràfic de la comunicació — 
Josep Bagà
Organització —
CCCB 
Coproducció —
Any Espriu (Generalitat 
 de Catalunya) i CCCB
Mitjans col·laboradors —
Ara i Catalunya Ràdio

Espriu
He mirat aquesta terra

30 d’octubre de 2013 — 16 de març de 2014 

Sala 3
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La novena edició de «World Press Photo» recull les 143 fotografies 
guanyadores del prestigiós premi internacional de fotoperiodis-
me. La selecció va comptar amb tres guanyadors espanyols, Ber-
nat Armangué, Emilio Morenatti i Daniel Ochoa de Olza. A més, 
el CCCB es va convertir en l’únic centre espanyol que va exhibir 
els treballs guanyadors de la categoria projectes multimèdia crea-
da el 2011, que comptava també amb dos espanyols guardonats, 
Pep Bonet i Miquel Dewever-Plana.

En aquesta edició van participar 5.666 fotògrafs de 124 nacio-
nalitats (235 dels quals eren espanyols), amb 103.481 imatges, clas-
sificades en vuit categories: Notícies d’actualitat, Temes d’actualitat, 
Temes contemporanis, Vida quotidiana, Retrats en l’entorn, Retrats, 
Naturalesa i Esports.

«Face Reality», lema de la presentació de «World Press Photo» 
a Barcelona, convidava els visitants a testimoniar, sense censura ni 
manipulacions, l’estat del món, i ens encarava a la realitat global i 
local per poder reflexionar i ampliar els nostres punts de vista. Com 
cada any, les imatges premiades ens van informar, emocionar i in-
terrogar, i van convertir «World Press Photo» en una cita ineludible 
per a qualsevol ciutadà que vulgui estar més ben informat.

Activitats relacionades
— Masterclass a càrrec del fotògraf Miquel Dewever-Plana, 6 de 
novembre
— Alma. Hija de la violencia, presentació del documental web de 
Miquel Dewever-Plana i Isabelle Fougère, 6 de novembre
— Masterclass a càrrec del fotògraf Pep Bonet, 7 de novembre
— «3 escenaris. Fotoperiodisme d'agència», trobada amb els tres 
fotògrafs guanyadors del concurs World Press Photo 12 (Bernat 
Armangué, Daniel Ochoa de Olza i Emilio Morenatti) i projecció 
dels seus treballs recents, 8 de novembre
— Presentació dels treballs guanyadors del concurs multimèdia 
World Press Photo 12, 3 de desembre 
Activitats per als Amics del CCCB
— Visita comentada a l'exposició, 21 de novembre i 4 de desembre, 
vegeu pàg. 63
Oferta educativa 
— Vegeu l’apartat «CCCB Educació», pàg. 67

Organització — 
Fundació Photographic Social 
Vision
Producció —
Fundació Photographic Social 
Vision i CCCB  

Col·laboració — 
Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural (OSIC) de la Generalitat  
de Catalunya
Patrocini general — 
Canon i Nationale Postcode Loterij
Patrocini a Barcelona —
Fundació Banc de Sabadell

World Press Photo 13
Face Reality

6 de novembre —  8 de desembre  

Sala 1
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Xcèntric
El cinema del CCCB

gener — juny

Festivals i formats oberts

Organització —
CCCB

Direcció —
Carolina López

Iniciada l’últim trimestre del 2012, la dotzena temporada d’Xcèn-
tric es va inaugurar amb dues sessions dedicades a Antoni Padrós 
i va presentar la sèrie «Cinema de museu», que va començar amb 
dues sessions dedicades a la col·lecció de cinema del Centre Geor-
ges Pompidou de París. 

Ja el 2013, tot continuant amb l’interès d’Xcèntric per l’entrada 
del cinema a les sales dels museus, va tenir lloc la segona part de la 
sèrie «Cinema de museu», en la qual Carles Guerra, conservador 
en cap del MACBA, va presentar la programació que ell mateix 
havia preparat per donar a conèixer la col·lecció del museu. 

El mes de gener es va dedicar al festival «Collage exquisit», 
quatre dies de cinema i tisores amb projeccions d’autors clàssics 
del collage com Larry Jordan, Robert Breer o Stan Vanderbeek, al 
costat de nous talents, performances audiovisuals i tallers de co-
llage animat. 

Durant els mesos següents, es van projectar obres d’autors 
com Kenneth Anger, Paolo Gioli, Luc Moullet, Bruce Nauman, 
Jef Cornelis, Samuel Beckett, John Baldessari, Laida Lertxundi, 
Hollis Frampton, Bruce Baillie, Morgan Fisher, Nathaniel Dorsky, 
Harun Farocki, Emile de Antonio, Stan Brakhage, Robert Beavers, 
Gregory Markopoulos, Warren Sonbert, Stephen Dwoskin, Shir-
ley Clarke, Peter Whitehead, Thom Andersen, Pat O’Neill, Robert 
Frank, Abel Gance i Craig Baldwin, entre molts d’altres. També 
es van estrenar pel·lícules d’autors joves del nostre entorn, com 
Víctor Iriarte, Elías León Siminiani i Jorge Tur.

A més dels col·laboradors habituals –Gonzalo de Lucas, Ce-
leste Araújo i Oriol Sánchez–, la temporada va comptar amb la 
col·laboració de reconeguts programadors internacionals com 
Marc Webber (Regne Unit), João Laia (Portugal), Andrey Shental 
(Rússia) i Philippe-Alain Michaud (França), que, juntament amb 
Carles Guerra, van aportar diversitat i projecció internacional al 
programa.



19

Soy Cámara
El programa del CCCB

programa mensual emès a La 2 de TVE 

El 2013 Soy Cámara va complir quatre temporades a La 2 de TVE, 
tres anys de feina continuada que han convertit el programa en 
un referent de la televisió cultural actual, produït pel departament 
d’audiovisuals del CCCB,. El 2013 se van realitzar vuit programes i 
l’audiència total va ser de 819.000 espectadors.

El programa té una estructura de patchwork, amb un discurs 
amè i intel·ligible, construït a partir d’una gran quantitat de veus i 
fragments audiovisuals, procedents d’arxius de tota època, textura 
i gènere. No hi ha presentador ni veu pròpia i la capçalera varia 
en cada entrega, igual que la tipografia, l’estil i la conducció del 
programa, que ha comptat amb vint-i-cinc directors i guionistes 
diferents: Andrés Hispano, Félix Pérez-Hita, Juan Insua, Oscar Pé-
rez, Juan Carlos Rodríguez, José Antonio Soria, Cristina Giribets, 
Luis Cerveró, Juan Bufill, Mariona Omedes, Virginie Manuel, 
Toni Curcó, Rory Lambert, Programa CCCB Alzheimer, Silvia 
Omedes, Helena Velez, Jordi Calafell, David Bravo, Judit Carrera, 
Elisabet Goula, Jorge Luis Marzo, Arturo «Fito» Rodríguez, Ingrid 
Guardiola, Miguel Ángel Blanca i Joan Carreras.

Soy Cámara sol plantejar més dubtes que no pas respostes, do-
nat que sembla més oportú oferir reflexions obertes i explorar els 
buits que no pas donar respostes rotundes i contundents. 

Organització —
CCCB 

Producció —
CCCB i TVE

Fora de Programa
gener — desembre

Festivals i formats oberts

Fora de programa és un espai per a tots aquells treballs audio-
visuals sorgits del compromís i la solidaritat dels seus autors, la 
projecció dels quals s’enriqueix amb la presència dels realitzadors, 
d’experts o de persones directament implicades en el tema i amb 
un posterior debat amb la participació del públic. 

El 2013 es van realitzar quatre sessions.
El 9 d’abril, la sessió «Els nous pobres» va presentar cinc curt-

metratges del col·lectiu Why Poverty? que analitzaven la situació 
alarmant de la pobresa a Europa.

El 27 de març, la projecció d’El nostre verí quotidià (Notre Poi-
son quotidien) va donar lloc a un debat sobre si els consumidors 
saben el que mengen i si estan realment protegits per les agències 
de salut alimentària.

Del 24 al 26 de maig, en el marc de la 21a edició de la Mostra 
Internacional Films de Dones de Barcelona, la sessió «Després del 
conflicte» va presentar tres documentals dirigits per dones sobre 
conflictes socials. 

El 5 de juny, es va presentar el documental realitzat per Javier 
Gascón Manos arriba, esto es un contrato, que mostra els múlti-
ples casos d'abusos bancaris que s'estan produint arreu del país. 

Organització —
CCCB

Festivals i formats oberts
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Poetry Slam Barcelona 
Creació a partir de la paraula i l'escena

gener —  desembre

Poetry Slam Barcelona és una competició poètica amb un format 
àgil, dinàmic i participatiu en què s’estableix una nova relació en-
tre el públic i els poetes, en una plataforma de creació artística 
contemporània que té la paraula i l’escena com a eixos centrals. 
El campionat regular d’Slam se celebra des de febrer de 2010 i 
compta amb centenars de seguidors, que cada mes es reuneixen 
per competir, compartir i aplaudir les actuacions dels slammers.

La temporada 2013 va constar de nou sessions que van incloure 
vuit campionats d’Slam i Spoken Word, i tres Aules Slam. En el pri-
mer taller, Mark Kelly Smith, fundador del moviment Poetry Slam, 
va presentar els fonaments de la interpretació poètica a l'escenari a 
través d'exercicis d'escriptura que mostraven als participants l'estreta 
relació entre el text i la performance. En el segon, Marçal Font, guan-
yador de la lliga de Poetry Slam de Barcelona (2010 i 2011) i del Cam-
pionat d’Espanya de Poetry Slam (2011), i semifinalista de la Coup 
du Monde de Slam de París (2012), va oferir una petita introducció 
teòrica sobre les arts d’escriptura i declamació poètica enfocada al for-
mat de recital de poesia slam. L’últim dels tallers el va realitzar l’actriu 
i narradora de contes xilena Alejandra Hurtado que, gràcies a una 
col·laboració amb la Fundación Mustakis de Xile, va impartir una 
classe pràctica sobre expressió oral i corporal en la narració de contes. 

19 de gener, 23 de febrer, 6 
d’abril, 18 de maig, 25 de maig, 
15 de juny, 20 de juliol, 30 de 
novembre i 14 de desembre

Organització —
Hipnotik Faktory i Red927
Col·laboració —
CCCB i ICUB-Ajuntament  
de Barcelona 

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

8 de febrer i 21 —  24 de setembre 

Festivals i formats oberts

Organització —
Animac (Lleida) i CCCB

Festivals i formats oberts

L’edició 2013 d’Animac va explorar el potencial creatiu de l’animació 
documental i la sessió prèvia de presentació del festival realitzada al 
CCCB va tenir com a convidada Hanna Heilborn, documentalista 
sueca que, amb David Aronovitch, ha creat els seus millors treballs 
fent servir l’animació. En aquesta sessió, la directora de la mostra, 
Carolina López, va presentar el programa d’Animac 2013 i es va pro-
jectar el curtmetratge Slavar, de Hanna Heilborn i David Aronovitch, 
seguit d’un debat amb la directora.

Animac Camina 
Coincidint amb les festes de la Mercè 2013, es va oferir una selecció 
de les millors pel·lícules projectades a la mostra Animac de Lleida. 
D’una banda, «Petit Animac Camina» va oferir projeccions pen-
sades per a tota la família i, de l’altra, «Realitat 2.0» va presentar 
una selecció de curts que exploraven la realitat des de l’animació, 
i amb obres de Hanna Heilborn, Isabel Herguera, Daniel Sousa i 
PES, entre d’altres. Finalment, amb la col·laboració de l’Escola de 
Cinema de Barcelona i de l’Escola d’Animació de Catalunya 9zeros, 
es va organitzar un taller d’animació amb pixilació i un taller de 
composició digital i VFX amb Nuke. 
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Emergència! 
Festival de música independent

16 de febrer 

Una vegada més, el festival Emergència! va obrir la temporada 
musical del CCCB amb un programa que apostava per la pro-
moció de l’underground musical actual i que va comptar amb el 
suport d’un públic ja consolidat i cada vegada més nombrós, atret 
per les novetats del panorama musical independent local, nacio-
nal i internacional.

En la cinquena edició del festival, els escenaris del CCCB, lo-
calitzats en dos ambients diferents, el Hall i l’Auditori, van acollir 
set noms de l’escena independent: Tashaki Miyaki (EUA), VIVA, 
Pájaro, Tiger Menja Zebra, Diego Hdez, Ocellot i Villarroel.

Organització —
CCCB i Analogic Té

Col·laboració —
Centset i San Miguel

BCNmp7
Músiques en procés

8 de març, 5 d’abril, 28 de juny, 11 d’octubre  
i 5 de desembre

Festivals i formats oberts

En un context musical en el qual s’han popularitzat les eines d’au-
toedició i producció musical amateur, i en el qual cada vegada 
es pot escoltar més música a través de diferents portals en línia, 
l’edició de BCNmp7 del 2013 va voler apostar pels directes, però 
tot allunyant-se dels clàssics concerts de repertori musical i del 
format de festival. L’objectiu va ser presentar propostes úniques i 
compactes, en les quals l’actuació gairebé sempre anava acompan-
yada d’un debat adreçat a un públic diversificat.

De les cinc sessions de l’any, tres les va programar el col·lectiu 
A Viva Veu, que va plantejar temes molt actuals en el debat musi-
cal: «Prescriptors», amb els directes del discjòquei i activista mu-
sical, Andy Votel, i l’etnomusicòleg, fundador del segell Awesome 
Tapes from Africa, Brian Shimkovitz; «Música analògica» amb les 
actuacions de Zombie Zombie, Akron i Diego Garcia; i «Cultura 
de Clubs» amb el directe del misteriós Dean Blunt i el grup local 
Headbirds. Àlex Gómez-Font va programar la quarta sessió, «El 
rock progressiu dels setanta a la Península», que va reunir la ban-
da Màquina! i en la qual Toti Soler va presentar Guitarra catalana. 
L’última sessió de la temporada va ser «Minimacció», per a la qual 
Lluís Nacenta va encarregar a Roger Goula una composició que va 
interpretar acompanyat pel conjunt Experimental Funktion.

Organització —
CCCB
Programació —
A Viva Veu, Àlex Gómez-Font  
i Lluís Nacenta

Col·laboració —
Ingrid Guardiola

Festivals i formats oberts
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Els dies 14, 15 i 16 de març va tenir lloc la VII edició biennal de 
Kosmopolis, la Festa de la Literatura Amplificada, tres dies en què 
el Centre va tornar a ser el punt de trobada dels amants de la li-
teratura i les lletres, amb conferències, xerrades amb autors i lec-
tors, taules rodones, presentacions, activitats infantils i familiars 
i actuacions musicals vinculades als tres temes centrals d’aquesta 
edició: la ciència, la ciència-ficció i l’humor. L’assistència de més 
de 6.000 persones i les més de 15.000 visites al web confirmen que 
Kosmopolis es consolida com a festa de la literatura entesa en el 
sentit més ampli, i que aglutina una gran comunitat de seguidors. 

Kosmopolis va comptar amb participants d’arreu del món. El 
britànic Dave McKean, un dels il·lustradors de còmic més impor-
tants del moment, va mostrar la seva obra i va conversar amb el 
públic. Juan José Millás i Andreu Buenafuente, dos mestres de la 
ironia, van debatre al voltant de l’humor, que va ser també el tema 
central del Cafè Europa, on van participar, entre d’altres, Carles 
Hac Mor, Josep Pedrals, Monika Zgustova, Eduard Escoffet, Krys-
tof Cryzewski i Bashkim Shehu. El periodista Jacinto Antón va de-
batre amb la física Lara Saiz, divulgadora del centre d’entrenament 
i visitants de l’estació espacial de Robledo de Chavela, sobre els 
mons reals i imaginaris que suggereix el planeta vermell. L’escrip-
tor Jordi Carrión i el cineasta Nacho Vigalondo van oferir una pe-
culiar Batalla de sèries de ciència-ficció. El bosó de Higgs va ser el 
protagonista d’una sessió amb científics i escriptors, que van oferir 
dues visions sobre la partícula en un exercici de tercera cultura. 

La programació de Kosmopolis va omplir tots els espais del 
CCCB: el Pati de les Dones va ser l’escenari per a una nova edició 
del BookCamp, transformat en un punt d’informació i coneixe-
ment al voltant de la literatura. Experts i professionals de diversos 
sectors (l’edició, el món empresarial, les aplicacions mòbils, la im-
pressió i les xarxes socials) van debatre sobre els dilemes al voltant 
de la pràctica literària en temps de crisi. El Teatre del CCCB va 
acollir la primera trobada de revistes digitals culturals LiberDig, 

organitzada per Revista de Letras; i es va presentar la plataforma 
europea Literature Across Frontiers, un projecte d’intercanvi en-
tre dos escriptors, el català Francesc Serés i l’egípcia Eman Abdel- 
hamid.

Kosmopolis va retre també dos homenatges. Per una banda, 
Jaume Cabré, l’autor de Jo confesso, va ser objecte d’un reconeixe-
ment al conjunt de la seva obra, en una conversa amb Xavier 
Pla, amb sorpresa musical inclosa. Per l’altra, el festival va retre 
homenatge a Roberto Bolaño amb l’exposició «Arxiu Bolaño, 
1977-2003»; un col·loqui amb editors, crítics i escriptors com 
Pere Gimferrer, Jorge Herralde, Jaume Vallcorba, A. G. Porta i 
Juan Antonio Masoliver Ródenas; una performance poètica amb 
Olvido García Valdés, Premi Nacional de Poesia; un debat sobre 
l’adaptació teatral de 2666 i un avançament de l’obra El policía de 
las ratas d’Àlex Rigola.

Fidel a l’esperit d’experimentació, la programació va incloure 
activitats de format tan divers com la tradicional final del Gran 
Slam, la competició internacional de Poetry Slam, i un concert 
amb David Carabén. El Canal Alfa va oferir una programació 
contínua amb peces inèdites i altres clàssics literaris i l’Arxiu K va 
permetre descobrir tots els continguts digitalitzats de les edicions 
anteriors del festival. Sense oblidar les activitats infantils i una tro-
bada amb els lectors organitzada per Biblioteques de Barcelona, 
que van presentar l’itinerari «Barcelona lectora», creat juntament 
amb CCCB Educació, amb visites a llocs singulars de Barcelona 
per als amants del llibre i la lectura.

Kosmopolis té una forta presència en l’àmbit virtual. La web del 
festival va tenir 51.657 visites durant el 2013. D’aquestes, 14.659 
van ser durant la setmana del festival (un 21% més de visites que 
durant l’edició del 2011). Per altra banda, el compte de twitter @
kosmopolisCCCB aglutina 4.728 seguidors, que configuren una 
important comunitat creada al voltant de la literatura al CCCB. 
Finalment cal destacar les 2.470 persones que van seguir els actes 
del festival per streaming, i les 9.027 reproduccions dels 35 vídeos 
de l’edició del 2013, que inclouen debats, conferències, entrevistes 
i reportatges del festival.

www.cccb.org/kosmopolis

LA FESTA 
DE LA LITERATURA 
AMPLIFICADA
VII EdIcIó 14 - 16 de març. Barcelona. cccB

Kosmopolis
La festa de la literatura amplificada

14 — 16 de març 

Col·laboració —
Atlas Experiment, Biblioteques 
de Barcelona, Biocat, B·Debate 
International Center for Scientific 
Debate Barcelona, British Council, 
Catalan Arts!, Catalunya Ràdio, 
CERN, El Periódico, Embajada 
de Chile en España, Fundación 
Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), FILMIN, 
Fundación Chile-España, Goethe-
Institut, ICFO-The Institute of 

Photonic Sciences, Institut 
Ramon Llull, Instituto Polaco de 
Cultura (Madrid), Literature Across 
Frontiers, Madrid Deep Space 
Communications Complex, NASA 
Jet Propulsion Laboratory, Revista 
de Letras, Seix Barral, Servei de 
Desenvolupament Empresarial 
(SDE) del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya
Organització —
CCCB

Festivals i formats oberts



23

Mecal
Festival Internacional de Curtmetratges  
i Animació de Barcelona

18 —  21 d’abril

El Mecal, Festival Internacional de Curtmetratges i Anima-
ció de Barcelona, va celebrar un certamen amb quatre seccions 
a competició: Internacional, Obliqua, Documental i Animació 
(novetat del 2013), gènere al qual el festival va dedicar diverses 
conferències i una master class. A més a més, es van programar 
seccions paral·leles que recorrien diverses temàtiques, gèneres i 
nacionalitats: «Tribut a Tim Burton», «País convidat: Finlàndia», 
«Memòria en curt de Jacques Tati», «London Calling», «Especial 
Animateka»... En total, es van poder veure uns 350 curtmetratges 
de més de quaranta països diferents.

Organització —
Mecal

Col·laboració —
CCCB, Cinemes Girona, Antic 
Teatre, Convent de Sant Agustí, 
Institut Francès i La Virreina Centre 
de la Imatge

D’A
Festival Internacional de Cinema  
d’Autor de Barcelona

25 d’abril —  2 de maig

Festivals i formats oberts

L’objectiu bàsic del festival és explorar l’autoria cinematogràfica 
contemporània en la seva accepció més àmplia, tot rastrejant el 
millor de la nova creació fílmica i combinant els noms consagrats 
amb els nous talents. La voluntat del certamen és convertir-se en 
un festival urbà de referència, donar satisfacció al públic cinèfil de 
la ciutat i presentar obres que no arriben a les cartelleres comer-
cials però que troben en el festival un espai idoni entre un públic 
amant del cinema independent i de risc. 

A partir d’un repàs exhaustiu a l’actualitat cinematogràfica 
mundial, el tercer Festival Internacional de Cinema d’Autor de 
Barcelona va presentar el millor cinema internacional contempo-
rani inèdit als nostres cinemes i va oferir als espectadors la pos-
sibilitat de gaudir d’unes seixanta pel·lícules de llarg recorregut 
internacional, èxits i premis de crítica i públic, combinats amb 
propostes de nous talents i noves cinematografies, tant interna-
cionals com locals. 

A més del CCCB, els espais que van acollir el festival en aques-
ta tercera edició van ser l’Aribau Club 1 i 2 i les dues sales de la seu 
nova de la Filmoteca de Catalunya. 

Organització — 
Noucinemart

Col·laboració — 
CCCB, ICEC-Generalitat de 
Catalunya, ICUB-Ajuntament de 
Barcelona, Diputació de Barcelona 
i Filmoteca de Catalunya

Festivals i formats oberts
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Estrena al CCCB
18 de maig i 4 de juny 

Festivals i formats oberts

Es tracta d'un espai per recolzar les produccions audiovisuals més 
emergents. En el marc del Dia Internacional dels Museus, el mes 
de maig es va estrenar el projecte transmèdia El Cosmonauta, un 
llargmetratge produït per Riot Cinema Collective, col·lectiu que 
planteja un nou model de finançament, producció i distribució, 
aprofitant les eines de comunicació disponibles: Internet, xarxes 
socials, comunitats i mòbils. 

El mes de juny es van presentar els curtmetratges Canto a Fidel 
i La matança del porc, d'Isaki Lacuesta, i L'edat de pedra, de Lluís 
Calvo i Ester Xargay. 

Organització —
CCCB

Primera Persona és un cicle de presentacions teatrals de petit format, 
que acull tot un seguit d’artistes que han fet ús de la primera persona 
per prendre posició en l’àmbit de la cultura tot explicant històries per-
sonals, honestes i, sovint, humorístiques.

La segona edició del festival va reunir noms de primera línia en 
dos dies de propostes concebudes per al Teatre CCCB. La primera 
jornada va comptar, entre d’altres, amb el monòleg «Masturbació, 
Déu i McDonald’s» de Shalom Auslander i amb la conversa «Nerds, 
reggaeton i superherois» de Junot Díaz i Iván de la Nuez. No va faltar 
l’ingredient musical amb la sessió «Hip Hop 80’s» amb DJ Neas, Ra-
món Giménez El Brujo i Luis Hidalgo, o el concert de les pioneres del 
post-punk anglès The Raincoats i l’one-woman-band Lidia Damunt. 

Algunes de les ofertes de la segona jornada van ser «Pulp, un ho-
menatge a Curtis Garland» amb Laura Fernández i Robert Juan-Can-
tavella, i «Sang, redempció i venjança al sud dels EUA», amb Donald 
Ray Pollock. El punt final del festival el va posar el concert de The 
Go-Betweens acompanyats per la Part Company o Els Micacos 
(membres de Fred i Son, Evripidis Sabatis i Adrián de Alfonso). Al 
festival també hi van participar, entre d’altres, Carlo Padial, Marcos 
Ordóñez, Oriol Llopis, Dani El Rojo, Ainhoa Rebolledo, Isabel Su-
cunza, Patxi Irurzun, Federico Montalbán i Manuel Jabois.

Festivals i formats oberts

Primera Persona
3 i 4 de maig

Organització —
CCCB 
Direcció —
Miqui Otero i Kiko Amat

Col·laboració —
Literatura Random House,  
Editorial Empúries i Blackie Books
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DocsBarcelona
29 de maig —  2 de juny 

El CCCB va acollir la 16a edició de DocsBarcelona amb 6.355 es-
pectadors, una xifra que suposa un increment de prop del 40% 
respecte de la darrera edició del certamen. Els títols més vistos, 
a banda de les pel·lícules d’inauguració i cloenda i de les sessions 
per a nens i adolescents, van ser Bajarí, Whore’s Glory, The Act of 
Killing, Google i el Cervell mundial i Con mi corazón en Yambo.

Durant cinc dies, el Pitching Forum celebrat al Teatre CCCB 
va acollir més de 450 professionals del documental de 34 països. 
Un total de 25 projectes seleccionats prèviament es va presentar 
davant de 30 finançadors potencials (Financing Pitching Panel).

Les altres seus del DoscBarcelona van ser els cinemes Aribau, 
l’Auditori de La Pedrera, els Cinemes Renoir Floridablanca i la Fil-
moteca de Catalunya.

Organització —
Paral·lel 40

Patrocina —
CCCB

Allò que devem estar  
dibuixant amb les nostres  
formes de viure
7 de juny —  31 d’agost

Amb motiu del seu 90è aniversari, el PEN Català, juntament amb 
La Virreina Centre de la Imatge, el MACBA i el CCCB, va pro-
moure la inscripció a l’espai públic de la instal·lació Allò que de-
vem estar dibuixant amb les nostres formes de viure de Perejaume. 
Entre el 7 de juny i el 31 d'agost aquesta frase es va il·luminar 
cada capvespre al carrer del Carme de Barcelona, entre la Ram-
bla i el carrer de Jerusalem. Es tracta d’una obra de sentit obert i 
polisèmic que, un cop instal·lada al carrer del Carme, va home- 
natjar la causa dels escriptors empresonats així com la defensa dels 
drets lingüístics i la llibertat d'expressió, i va esdevenir un clam de 
resistència a tot intent d'apropiació de les voluntats col·lectives o 
individuals.

Instal·lació  
de Perejaume

Organització —
PEN Català, La Virreina Centre  
de la Imatge, MACBA i CCCB
Col·laboració —
Hotel Silken Rambles, Hotel 
Curious i Veïns del carrer 
del Carme

Festivals i formats oberts

Festivals i formats oberts
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Grec experimental CCCB 
Activitats paral·leles a Montaldo i Jo mai

13 i 29 de juny i 5, 10 i 23 de juliol

El 2013, el CCCB i el Grec Festival de Barcelona van iniciar una 
nova línia de col·laboració. A més de les dues obres centrals del 
programa, Grec Experimental CCCB va englobar un conjunt 
d’activitats paral·leles a la programació del Grec al CCCB que van 
sorgir de la feina conjunta dels treballadors del CCCB, les com-
panyies teatrals i els equips de producció. Tots plegats van iniciar 
un procés col·lectiu de creació per enriquir l’experiència teatral de 
tots els implicats. 

En aquesta edició, es van presentar al CCCB dues produccions 
de la programació del Grec: Montaldo i Jo Mai. En paral·lel a Mon-
taldo, es va programar l’activitat «Vamos a contar mentiras. Art, 
ficció i realitat», una xerrada entorn de l’art i la ficció amb el direc-
tor de l’obra Ernesto Collado, el productor cultural i investigador 
Bani Brusadin, l’historiador de l’art Jorge Luis Marzo i l’artista Job 
Ramos. «Icària, la utopia ara» va ser l’altra proposta paral·lela a 
l’obra, en la qual Collado va exposar el seu acostament al movi-
ment cabetià i a la ciutat utòpica d’Icària. Pel que fa a l’obra Jo Mai 
d’Ivan Morales, la sessió paral·lela va comptar amb la presentació 
i la projecció del curtmetratge Dibujo de David (2007) del mateix 
autor i amb l’actuació en directe del grup musical Nitch, autor de 
la banda sonora de l’obra.

Organització —
CCCB i Grec 2013 Festival  
de Barcelona

Col·laboració —
Velvet Events, Fundación 
Collado-Van Hoestenberghe, 
Bitò Produccions i Companyia 
Prisamata

Sónar 2013
Nit de clausura amb Max Richter i BCN216

16 de juny

Festivals i formats oberts

Sónar 2013 va celebrar la nit de clausura de l’edició del seu  
20è aniversari en els espais històrics de Sónar de Dia, el CCCB i 
el MACBA, i va tornar a col·laborar estretament amb dos espais 
emblemàtics de la ciutat. Es van presentar dos concerts de gran 
nivell que tenien com a característica comuna la reinterpretació 
i la recomposició com a base conceptual dels discursos musicals. 

El Teatre CCCB va acollir el concert de Max Richter i BCN216, 
en el qual el compositor britànic i el grup barceloní van interpre-
tar la versió que Richter va composar de Les quatre estacions d'An-
tonio Vivaldi. L’interès per la proposta va fer que s’esgotessin les 
entrades dies abans i que s’hagués de programar un segon concert.

Organització —
CCCB, Advanced Music  
i Auditori de Barcelona

Festivals i formats oberts
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A l’agost, cinema a la fresca

Dimarts, dimecres i dijous. 22 h
Fins al 22 d’agost. Entrada gratuïta
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Hipnotik Festival
14 de setembre

Festivals i formats oberts

En el desè aniversari del festival Hipnotik, els diferents escena-
ris del CCCB van dedicar-se un any més a la cultura urbana i al 
hip hop, i Barcelona es va convertir de nou en la capital mundial 
del hip hop amb més de tretze hores plenes de música, competi-
cions, exhibicions de ball, art urbà i grafits, MC’s, DJ’s i accions 
solidàries. 

Entre els artistes participants van destacar Mala Juntera, Duo 
Kie, El Chojin, Nasta, Tribute Corp, El Santo i el Tosko i Ray-
den. D’ençà de la seva creació, l’únic festival de hip hop que es fa 
a Barcelona ha congregat més de 50.000 assistents, més de 1.150 
artistes nacionals i internacionals, més de 260 acreditacions i més 
de 1.800 participants a les competicions.

Organització —
Hipnotik Faktory
Direcció —
Marta Torras i Salvador Torras

Col·laboració —
CCCB, ICUB-Ajuntament  
de Barcelona i Departament  
de Cultura de la Generalitat  
de Catalunya

Gandules  
Gas Natural Fenosa
Millor amb humor!

Dimarts, dimecres i dijous del mes d’agost

Per a l’edició del 2013 de Gandules titulada «Millor amb humor!» 
es van seleccionar pel·lícules contemporànies que parlaven de la 
quotidianitat, de les pors, obsessions, anhels i passions de cada 
dia... Tot, però, sense perdre mai el punt d’ironia i d’humor tan 
necessaris en els temps actuals. 

Mitjançant una votació pública oberta, la programació de l’on-
zena edició va ser escollida entre vint títols proposats que, si bé 
havien estat estrenats i havien rebut premis i honors en diversos 
festivals, per una o altra raó, havien estat poc temps a la cartellera 
de les sales de cinema comercial. 

Les nou pel·lícules projectades van ser: Dans la Maison 
(François Ozon), Persépolis (Marjane Satrapi i Vincent Paron-
naud), In the Loop (Armando Iannucci), Tulpan (Sergei Dvortse-
voy), Les Bureaux de Dieu (Claire Simon), Kynodontas (Giorgos 
Lanthimos), Les Herbes folles (Alain Resnais), Departures (Yojiro 
Takita) i Arrugas (Ignacio Ferreras). A més, abans de cada film, es 
va presentar un curtmetratge com a aperitiu.

Organització —
CCCB

Patrocini —
Gas Natural Fenosa

Festivals i formats oberts
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La programació de la desena edició de Barribrossa va incloure una 
trilogia d’espectacles titulada Vicent Andrés Estellés: el poeta del 
cos, amb la intenció de commemorar els vint anys de la mort del 
poeta valencià i mantenir viva la seva figura. Els espectacles, que 
van representar-se al Teatre del CCCB, van comptar amb la pre-
sentació del poeta Albert Roig i de la directora de la Institució de 
les Lletres Catalanes, Laura Borràs.

Escena Poblenou
Curs per a l’espectador

8 d’octubre 

El Festival Escena Poblenou organitza el curs per a l’espectador 
amb la intenció d’oferir a un públic professional i no professional 
les eines per poder acostar-se als llenguatges escènics contempo-
ranis. El curs complet consta de cinc trobades a diferents centres 
de la ciutat, cada una dedicada a una disciplina i dirigida per un 
professional del sector i un artista convidat que presenta el seu 
projecte.

En la sessió realitzada al CCCB, «Vides de la ment», Roberto 
Fratini, dramaturg i teòric de la dansa, va contextualitzar preju-
dicis que situen la dansa exclusivament en el terreny de l’acció, 
allunyant-la de processos de pensament abstracte, per tal de 
subratllar el significat polític d’aquest art com a crítica i diagnòstic 
de la realitat. Sònia Sánchez, ballarina de flamenc amb una llarga 
trajectòria en el món de la dansa, va ser l’artista convidada a pre-
sentar el seu projecte en el qual Roberto Fratini es va recolzar per 
donar exemples d’eines d’interpretació.

Organització —
Festival Escena Poblenou
Col·laboració — 
CCCB, Arts Santa Mònica, Goethe 
Institut i Universitat de Barcelona

Amb el suport de —
Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona, Districte 
de Sant Martí i Can Felipa

Barribrossa
20 d’octubre 

Festivals i formats oberts

Organització —
Barribrossa 2013
Producció —
La Seca Espai Brossa

Amb el suport de — 
Institució de les Lletres Catalanes
Col·laboració —
CCCB

Festivals i formats oberts
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Festivals i formats oberts

La novena edició de The Influencers va dedicar-se novament a ex-
plorar un territori poc conegut situat entre l’art, les tecnologies de 
comunicació i les dinàmiques de la imaginació col·lectiva. Es van 
presentar projectes arriscats que trenquen la normalitat de l’es-
pai urbà, com Dead Drops d’Aram Bartholl (Alemanya); projectes 
que obren esquerdes en la realitat a partir de les xarxes socials, 
com Face to Facebook Hacking Monopolism Trilogy de Paolo Ci-
rio (Itàlia); iniciatives que eliminen les toxines de la informació 
manipulada genèticament, com l’art visual de Sam3 (Espanya); o 
intervencions com Cacophony Society de John Law (EUA).

Altres participants van ser el col·lectiu Chim Pom (Japó), la 
cineasta i artista Tellervo Kalleinen (Finlàndia) i el col·lectiu The 
Troll Face, que es va apropiar dels canals de xarxes socials de  
The Influencers en directe per suplantar identitats a partir de la 
realitat en línia.

Organització —
The Influencers
Direcció —
Bani Brusadin, Eva i Franco Mattes 
(0100101110101101.org/d-i-n-a)

Col·laboració —
CCCB, Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, ICUB-
Ajuntament de Barcelona, Goethe 
Institut i Istituto Italiano di Cultura 
di Barcellona

ArtFutura
1 —  3 de novembre 

Com cada any, ArtFutura va dedicar el seu programa a fer una 
anàlisi de l'estat actual de la creativitat digital i va presentar les 
últimes aportacions en animacions 3D, virals, videoclips i tot allò 
relacionat amb les noves estètiques. 

A banda de tres programes (3D Futura Show, Futura Graphics 
i Artworks), es van projectar els documentals Downloaded i Indie 
Game: The Movie, i es va presentar l'especial «Feeding the Web», 
una tria d'obres relacionades amb Internet i la llibertat i també el 
control que genera la Xarxa.

Organització —
Art Futura i CCCB

Festivals i formats oberts

The Influencers
Art no convencional, guerrilla  
de la comunicació, entreteniment radical

7 —  9 de novembre
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Mira Lab
Recerca i formació en tecnologia  
i arts visuals en directe

14 — 16 de novembre

Primera edició al CCCB de Mira Lab, un espai dedicat a la recerca 
de nous espectacles de música i arts visuals en directe, un esdeve-
niment de caràcter internacional que promou l’intercanvi de co-
neixements entre tots els agents implicats en la indústria creativa. 
Aquest laboratori, emmarcat dins el Mira Festival, que celebrava 
la tercera edició, va reunir durant tres dies artistes i col·lectius ex-
perts en la matèria.

El programa va oferir tallers, conferències, presentacions i 
competicions a la Sala Raval i al vestíbul del Teatre CCCB, i dos 
espectacles oberts al públic que van exhaurir les localitats del 
Teatre CCCB: Trinity, un projecte de dansa interactiva audiovi-
sual d’Electronic Performers, produït per Oscar Sol, Iris Heitzin-
ger i Ramon Prada; i In-Structure/Moogger Fogger del col·lectiu 
NOBU_LAB, un espectacle que mostra la textura de la música a 
partir de l’ús d’instruments electrònics analògics i digitals, i gra-
vacions de camp.

Organització —
Mira Festival
Direcció —
Oriol Pastor i David Domingo

Col·laboració —
CCCB, Ajuntament de Barcelona, 
ESDI, VjSpain i Institut Français
de Barcelona

L’Alternativa
Festival de Cinema Independent  
de Barcelona

18  —  24 de novembre

Festivals i formats oberts

El 2013, L’Alternativa, una cita anual que ha esdevingut impres-
cindible per als amants del cinema independent, va celebrar el 
vintè aniversari. I per commemorar-ho, el festival va preparar una 
programació especial de vint-i-dos llargmetratges amb l’objectiu 
de recuperar films i autors emblemàtics, com La Ville Louvre, de 
Nicolas Philibert; Alice in den Städten, de Wim Wenders; Mes pe-
tites amoureuses, de Jean Eustache, o J’entends plus la guitare, de 
Philippe Garrel, entre d’altres. 

Més de cent cinquanta films d’arreu del món van formar les 
diferents seccions del festival. Les seccions oficials competitives 
van presentar curts, documentals i llargmetratges seleccionats 
entre aproximadament mil sis-cents films rebuts. La pel·lícula ale-
manya Das merkwürdige Kätzchen, de Ramon Zürcher, va ser la 
guanyadora del concurs oficial; Museum Hours, de Jem Cohen, 
va rebre la Menció Especial del Jurat; i 36, l’òpera prima del tai-
landès Nawapol Thamrongrattanaritt, va rebre el premi GAC al 
millor guió. A la secció de curtmetratges, el premi va ser concedit 
ex aequo a Izibene Oñederra, per Hotzanak, For Your Own Safety, 
i al serbi Stefan Ivančić per Soles de primavera, que també es va 
emportar el Premi del Públic.

Organització —
La Fàbrica de Cinema Alternatiu
Col·laboració — 
CCCB, ICUB-Ajuntament de 
Barcelona, Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Ministerio de Cultura, 
Filmoteca de Catalunya, SDE  
i Media Antena

Patrocini —
Institut Français de Barcelona, 
Goethe Institut, CIVI i El Periódico

Festivals i formats oberts
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Miniput
19a Mostra de Televisió de Qualitat

30 de novembre

Festivals i formats oberts

La 19a edició del Miniput, mostra de televisió de qualitat, va oferir 
una selecció dels programes de televisió més innovadors, provo-
cadors, educatius i amb més vocació de servei públic de l’any. Les 
peces que es van projectar van ser aquelles més adients pel seu 
plantejament innovador, compromès o experimental; propostes 
que plantegen un nou format televisiu perquè fan ús de les noves 
tecnologies o perquè generen polèmica. La programació va ser 
presentada per diversos professionals de la televisió i, en alguns 
casos, pels directors dels programes.

Coordinació —
Ingrid Guardiola
Producció —
Miniput
Organització —
CCCB, Departament de 
Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra, Televisió de 

Catalunya, Televisió Espanyola, 
Departament de Comunicació 
Audiovisual de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Universitat de Lleida, Universitat 
Rovira i Virgili, i Universitat Ramon 
Llull

Zeppelin Comprimit
27 de novembre

Si l’any anterior el projecte de l’Orquestra del Caos s’havia expan-
dit a tres dies amb el nom de Zeppelin Expandit, el 2013 el col·lec-
tiu va fer una proposta comprimida d’un dia titulada Zeppelin 
Comprimit. El projecte va tractar el paper de la col·laboració i l’al-
truisme en les conductes humanes a través de la creació sonora, 
entesa i tractada com a element icònic tradicional de les actituds 
col·laboratives. 

Les activitats del programa, que es van realitzar al Mirador del 
CCCB, van incloure una taula rodona, el Laboratori d’Art Sonor 
sobre Construcció Col·laborativa, una demostració sobre Live 
Coding i el concert de Live Coding amb Shelly Knotts i Alo Allik. 
També es va presentar Aire, la peça col·laborativa sorgida a partir 
de la convocatòria internacional oberta Zeppelin 2013.

Organització —
Orquestra del Caos

Col·laboració —
CCCB

Festivals i formats oberts
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Drap-Art’13
Festival Internacional de Reciclatge Artístic

13 de desembre de 2013 — 5 de gener de 2014

Drap-Art és un aparador de les tendències artístiques que uti-
litzen objets trouvés i materials de rebuig com a recurs. És una 
plataforma d’un sector emergent d’artistes, dissenyadors i artesans 
de tot el món que utilitzen deixalles com a matèries primeres, un 
fòrum de debat de teories i utopies urbanes.

Drap-Art és un lloc de trobada d’uns especialistes amb un pú-
blic a la recerca de vies alternatives en un món abocat a l’autodes-
trucció. Els hàbits d’utilitzar i llençar, adquirits durant el segle xx, 
s’han de reconduir cap a la consciència que res no desapareix, que 
tot es transforma.

Drap-Art considera que és imperatiu animar les noves genera-
cions a utilitzar el reciclatge, no només com un recurs de crítica, 
sinó com una eina, a l’abast de tothom, per a la transmutació de la 
protesta en propostes positives, que són les llavors d’un món més 
sostenible.

Els tres documentals que formen aquest programa tenen en comú 
la reflexió dels seus autors sobre les circumstàncies de vida, sobre 
aquelles situacions que marcaran el nostre futur, sobre tot el que 
pot donar sentit a la vida i a la mort que, en definitiva, també for-
ma part d’aquest cicle vital.

Els títols presentats van ser: Welcome to the World. Born Poor, 
Die Poor, produït pel col·lectiu Why poverty?; Constantin y Elena, 
protagonitzat per una parella de Romania que fa més de mig segle 
que estan junts; i Saving 10.000: Winning a War on Suicide in Ja-
pan, en què el cineasta irlandès Rene Duignan reflexiona sobre les 
raons dels suïcidis massius al Japó.

Organització —
Associació Drap-Art 

Col·laboració —
CCCB, ICUB-Ajuntament  
de Barcelona i Ministerio  
de Cultura

Projeccions de Nadal
Historias de vida, amor i mort

20 de desembre de 2013 — 4 de gener de 2014

Festivals i formats oberts

Organització —
CCCB

Festivals i formats oberts
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Flic 
Festival de literatures i arts infantil i juvenil

3 de febrer

Festivals i formats oberts — Programació infantil i familiar

La tercera edició del Festival de literatures i arts infantil i juve-
nil, que gairebé va triplicar l’assistència de públic respecte de l’any 
anterior, va oferir un programa dedicat a la literatura, al cinema 
i als germans Grimm. El festival va comptar amb la presència de 
Sara, il·lustradora francesa convidada al festival, i amb una sèrie 
de tallers d’il·lustració, animació, sessions de cinema en pantalla 
gran i televisió, una passejada literària per l’exposició del CCCB, 
la mostra «Flic Creació» i l’entrega de premis.

Organització — 
Tantàgora
Col·laboració —
CCCB, Club Súper3-TV3, Institut 
Municipal del Taxi i 9Zeros Escola 
d’Animació de Catalunya

Patrocini —
Ministerio de Cultura, Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Institució de les Lletres 
Catalanes i ICUB-Ajuntament de 
Barcelona

El dia més curt
Festa del curtmetratge

21 de desembre

Tot coincidint amb la celebració de The Short Film Day, que se 
celebra en una desena de països, durant tot el dia es van projectar 
curtmetratges d’alt nivell i de palmarès internacional per tal de 
potenciar, dignificar, difondre i reivindicar el paper del curtme-
tratge en el sector de la indústria audiovisual, i alhora apropar-lo 
a tots els públics.

Es van poder veure curtmetratges dels següents festivals: Fes-
tival Europeu de Curtmetratges (FEC), DocsBarcelona, FILMETS 
Badalona Film Festival, Festival Internacional de Cinema de Medi 
Ambient de Barcelona (FICMA), Mecal, Memorimage, Mostra 
Internacional de Films de Dones, L'Alternativa, El Meu Primer 
Festival, CurtFiccions, BCN Sports Film, Subtravelling, Julius 
de Vic i Cryptshow Festival. A més, es van poder veure els deu 
curts nominats als VI Premis Gaudí 2014, curts dels membres del 
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya (CPAC), una 
selecció del catàleg de Marvin & Wayne, el programa Shortcat 
2013 de Catalan Films & TV/PROA, els guanyadors dels premis 
Nova Autoria de l’SGAE, curts documentals de PRO-DOCS i els 
guanyadors del concurs Fotogramas en Corto.

Organització —
Acadèmia del Cinema Català, 
Coordinadora de Festivals i 
Mostres de Cinema i Vídeo de 
Catalunya (CI&VI) Festivals de 
Cinema de Catalunya, Col·legi 
Professional de l'Audiovisual de 
Catalunya i Marvin & Wayne

Col·laboració —
CCCB i Federació Catalana  
de Cineclubs

Festivals i formats oberts
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Món Llibre
Festival de literatura per a nens i nenes

13 i 14 d’abril

Món Llibre, el festival de literatura per a nens i nenes, va celebrar 
la seva 9a edició amb més de cent activitats al llarg de dos dies: 
espectacles, cinema, exposicions i màgia en un entorn d’escena-
ris literaris. Un programa concebut per apropar els llibres als més 
petits i amb la voluntat de despertar-los o fer créixer el gust per 
la lectura, i a través d’ella, l’accés a altres àrees de coneixement. 
Una festa amb grans artistes, destacats autors i il·lustradors que, 
enguany, va homenatjar als Germans Grimm i va convidar l’es-
criptora de poesia infantil Joana Raspall, entre d’altres. 

Durant tot el cap de setmana, els infants van poder gaudir 
d’una gran varietat d’activitats al CCCB, a la plaça de Joan Coro-
mines i al MACBA, organitzades amb la col·laboració d’editorials 
de literatura infantil de tot el país que van aportar propostes molt 
suggeridores i centenars de llibres a la festa.

Organització —
ICUB-Ajuntament de Barcelona 
Participació —
CCCB, MACBA, Consorci de 
Biblioteques, Casa Amèrica, 
Catalunya Llibreries, Laie CCCB i 
La Central del MACBA

Col·laboració —
Més de 45 editorials de literatura 
infantil i juvenil

Festivals i formats oberts — Programació infantil i familiar
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Les sacsejades de la crisi han deixat al descobert un vast territo-
ri, oblidat i negligit, que en aquests moments de despossessió i 
pèrdua té una qualitat meravellosa: pertany a tothom. És l’im-
mens domini del que és comú, compartit, que sense ser de ningú 
és patrimoni i responsabilitat de tots i cadascun de nosaltres. La 
voracitat de la societat de mercat ens ha fet oblidar sovint que la 
confiança en l’altre i la col·laboració són el veritable fonament de 
la vida col·lectiva, i que al darrere de cada impuls individual hi ha 
la energia imparable de tota la comunitat. La natura, els somnis, 
l’educació, els ideals democràtics, les ciutats, la música... formen 
part del patrimoni, material i immaterial, de tothom. Cal defensar 
amb força aquells espais que no es regeixen per la mesura del valor 
de mercat, sinó per la noció del que és útil per a tota comunitat, 
i que promouen una nova cultura de la solidaritat i la capacitat 
col·lectiva per preservar, crear i gestionar els béns comuns. 

«En comú» 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 «Vida» 
(2006), «Sentit» (2007), «La condició humana» (2008), «Impure-
ses» (2009), «Pensar el futur» (2010), «Crisi» (2011) i «Virtuts» 
(2012).

«En comú» va comptar amb la participació d’Ulrich Beck 
(«Europa»), presentat per Jordi Vaquer; Lydia Cacho («Els drets 
humans»), presentada per Sílvia Heras; Peter Burke («El saber»), 
presentat per Josep Maria Muñoz; Ramón Andrés («La músi-
ca»), presentat per Ferran Sáez; Xavier Antich i Joan Margarit  
(«La ciutat»), presentats per Joan Nogué; Marina Garcés («El com-
promís»), presentada per Judit Carrera; Perejaume («L’agrarietat»),  
presentat per Jacint Torrents; Josep Ramoneda («La lli-
bertat»), presentat per Jaume Casals; i Zygmunt Bauman 
(«L’educació»), presentat per Jaume Cela.

Publicacions relacionades 
— Núm. 61, 62, 63, 64 i 65 de la col·lecció Breus (vegeu l’apartat 
«Fons CCCB. Publicacions», pàg. 86).
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En comú 
Debat de Barcelona
14 de gener — 11 de març 

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències 

Organització — 
CCCB

Col·laboració —
Editorial Paidós, Goethe-Institut 
Barcelona, Institut Français 
de Barcelona, British Council, 
Instituto Polaco de Cultura, 
Consolat General de la República 
de Polònia a Barcelona i Fundació 
Jaume Bofill
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El futur del Paral·lel
Entre la nostàlgia i el desig 

15, 22 i 29 de gener 

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències 

Direcció —
Josep Bohigas
Organització —
CCCB

Col·laboració — 
Ajuntament de Barcelona  
i Fundació El Molino (FEM) 

El racisme segueix aquí. 
Nosaltres també
Conferència de Tahar Ben Jelloun

6 de maig

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències 

Tahar Ben Jelloun ho explica sovint: el racisme és un refugi. Ho 
és per aquells que tenen por i també pels que no estan o no vo-
len estar informats. A més, lliga molt bé amb la crisi. En aquests 
temps convulsos, els prejudicis afloren per responsabilitzar de tot 
els estrangers, els immigrants, els marginats. Passa el mateix amb 
l’islam, que també es fa servir ara com un espantaocells que susci-
ta por i incomprensió. A Europa, la islamofòbia s’ha escampat tant 
entre els partits d’extrema dreta com entre els de la dreta clàssica, 
i ha portat a estigmatitzar els musulmans que viuen entre nosal-
tres. Què podem fer per combatre això? Per Tahar Ben Jelloun la 
resposta és clara: lluitar contra els prejudicis, sobretot a les escoles, 
per intentar treure aquestes idees preconcebudes del cap dels in-
fants abans que no sigui massa tard. 

La conferència a càrrec de Tahar Ben Jelloun va anar seguida 
del diàleg «Racisme i futbol» amb l’exjugador del FC Barcelona 
Lilian Thuram. El periodista Emili Manzano va ser l’encarregat de 
presentar l’acte i Ramon Garriga, patró de la Fundació FC Barce-
lona, va donar la benvinguda.

Amb el teló de fons de l’exposició «El Paral·lel, 1894-1939», que 
es presentava fins al 24 de febrer, el CCCB va voler debatre el fu-
tur d’aquest emblemàtic barri barceloní que avui busca retrobar la 
seva centralitat social i cultural. L’anomenada «Diagonal canalla» 
té un passat gloriós que malauradament no va ser prou reconegut 
en el seu moment per l’oficialitat cultural de la ciutat. Les arts es-
cèniques i la música hi van articular durant dècades una intensa 
vida, on es barrejaven des de les classes més altes fins a les més po-
pulars i marginals. Avui, el futur d’aquesta avinguda navega entre 
la nostàlgia del que va ser i el desig del que podria ser.

 Durant els darrers anys s’estan fent passos per transformar 
aquest barri, que, malgrat la seva significació, encara arrossega 
moltes dificultats. En aquest procés intervenen la Fundació El Mo-
lino i moltes altres associacions que treballen per promoure un pla 
d’accions en l’àmbit cultural, econòmic i urbanístic que hauria de 
contribuir a fer que el Paral·lel tornés a brillar amb llum pròpia.

En el marc del cicle, l’alcalde Xavier Trias i el tinent d’alcalde 
d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, van presentar públicament el Pla del 
Paral·lel de l’Ajuntament de Barcelona.

Amb la participació de: Josep Bohigas, Albert Civit, Jordi Coca, 
Josep Ferrando, Juan Carlos Iglesias, Juan José Lahuerta, Maria Se-
rrat, Xavier Theros, Xavier Trias, Elvira Vázquez i Antoni Vives.

Organització —
Fundació FC Barcelona, Fundació 
Lilian Thuram-Educació contra el 
racisme i CCCB

Col·laboració —
Institut Français de Barcelona, Ara 
Llibres i Alianza Editorial
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La biomedicina és molt probablement l’àrea de recerca que té més 
implicacions en la vida humana. No en la vida quotidiana, però sí 
en el nostre estat de salut, en el desenvolupament de nous fàrmacs 
i, en definitiva, en les perspectives de curació de moltes malalties. 
El que ha canviat radicalment en els últims anys és que la lluita 
contra les malalties es basa ara en el coneixement íntim, molecu-
lar i genètic de les seves bases causals. Conèixer per intervenir: 
aquest és el gran paradigma que ha obert la biologia molecular en 
la medicina i que està obrint pas a intervencions que ens perme-
ten sobreviure a malalties que eren mortals, conservar una bona 
qualitat de vida i viure molts més anys que abans. Amb aquest 
debat es va proposar una mirada als límits i a les promeses que la 
biomedicina està obrint i expandint en relació a la intervenció en 
la nostra salut.

«Grans reptes de la biomedicina» va ser el primer dels Debats 
ICREA-CCCB, amb els quals s’iniciava una col·laboració estable 
per donar a conèixer al gran públic els avenços i els reptes de la 
recerca d’alt nivell avui a Catalunya. 

Amb la participació de: Bonaventura Clotet, Josep Dalmau, Jo-
sep Maria Espinàs, Ramon Gomis, Susana de la Luna, Josep Maria 
Llovet, Javier Martínez-Picado i Milagros Pérez Oliva.

Pasolini és, per sobre de tot, un pensador heterodox. La seva mi-
rada es fixa en el procés d’homogeneïtzació material i espiritual 
de l’Europa de postguerra com a conseqüència de l’expansió del 
capitalisme de consum i dels mitjans de comunicació de masses. 
En aquest context, la seva reflexió se centra en la desaparició de 
les diferències en les formes de vida i en els substrats culturals, a la 
vegada que critica la uniformització de les aspiracions de la nova 
classe mitjana en un mateix horitzó vital, cada dia més deshuma-
nitzant. Davant d’aquesta nova realitat social, Pasolini denuncia 
la violència i el totalitarisme inherents al capitalisme, fuig de la 
correcció social benpensant i busca posar sobre la taula les con-
tradiccions i els riscos d’aquest nou model de vida. 

En el marc de l’exposició «Pasolini Roma», el CCCB va propo-
sar amb aquests debats una mirada al nostre món a través de l’obra 
pasoliniana i va plantejar la qüestió de com és possible avui una 
crítica transgressora de la cultura dominant. 

Amb la participació de: Jordi Balló, Enric Casasses, Alfredo 
Jaar, Julià de Jòdar, Josep Maria Lluró, Dacia Maraini, Miguel Mo-
rey, Javier Pérez Andújar, Arnau Pons i Carles Rebassa.

Grans reptes  
de la biomedicina
Debats ICREA-CCCB

5, 12, 18 i 26 de juny

Pensar diferent
Pasolini i la crítica de la cultura dominant

17 i 25 de juny, 1 i 9 de juliol

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències 

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències 

Organització —
Institució Catalana de Recerca  
i Estudis Avançats (ICREA) i CCCB 

Organització —
CCCB
Col·laboració —
Editorial Minúscula, Galaxia 
Gutenberg i Istituto Italiano  
di Cultura di Barcellona

Amb el suport de —
Programa Cultura de la Unió 
Europea 
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Llocs
Diàlegs amb escriptors britànics

16 de setembre, 8 d’octubre i 2 de novembre 

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències 

Organització —
CCCB i British Council

Col·laboració —
Literatura Random House  
i Libros del Asteroide

El sentit de la cultura
18 i 19 de setembre

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències

Importa la cultura? Per a què serveix? Què entenem per cultura? 
A qui li hauria d’importar? I sobretot, per què? Aquestes qüestions 
rarament es formulen en termes tan elementals, però es troben 
inevitablement al rerefons del debat actual sobre el suport públic 
i privat al sector cultural. El context de crisi econòmica ha accen-
tuat aquesta discussió, però el que en realitat es revela és un dèficit 
de percepció social sobre el rol de la cultura. 

L’objectiu d’aquest debat no era discutir polítiques culturals de-
terminades ni enfocar les condicions imposades per l’actual crisi, 
sinó redreçar el problema de fons, parlar de la raó de ser de la cul-
tura, fugint de les justificacions instrumentals o utilitaristes. Més 
enllà del seu valor estètic, del seu rendiment econòmic i el seu 
benefici social, aquest cicle volia posar l’accent en la rellevància 
política i ètica de la cultura. Si la cultura importa és també perquè 
té un paper a fer en l’escena política.

Amb la participació de: Vicenç Altaió, Francesc-Marc Álvaro, Xa-
vier Antich, Nicolás Barbieri, Miquel Berga, Toni Casares, Marta Clari, 
Eduard Escoffet, Marina Garcés, Joan Miquel Gual, Simona Levi, Emi-
li Manzano, Xavier Marcé, Jorge Luis Marzo, Antonio Monegal, Han 
Nefkens, Jordi Oliveras, Vicent Partal, Isona Passola, Rosa Pera, Jordi 
Puntí, Ricard Robles, Catalina Serra, Teresa Sesé i Francesc Torres.

En el marc del festival Kosmopolis, es va organitzar un cicle de 
diàlegs amb tres escriptors britànics. 

El primer diàleg, presentat per Ana Ballesteros Peiró, es va 
dedicar a Nadeem Aslam, escriptor britànic d’origen pakistanès, 
amb motiu de la publicació de la seva darrera novel·la El jardín 
del hombre ciego (Mondadori, 2013). Tot i que ha viscut gran part 
de la seva vida a Anglaterra, Pakistan és el territori que nodreix la 
seva imaginació literària. 

El segon diàleg, presentat per l’editor Luis Miguel Solano, va 
estar dedicat a Philip Hensher, amb motiu de la presentació del 
seu llibre El rey de los tejones (Libros del Asteroide, 2013). Perio-
dista, professor universitari i autor de set novel·les, Hensher va 
parlar de la influència del lloc en la seva imaginació literària.

El tercer diàleg, moderat pel periodista i escriptor Antonio Lo-
zano, va estar dedicat a Edward St, Aubyn, arran de la presentació 
en castellà de la trilogia El padre (Mondadori, 2013), volum que 
recull les tres primeres novel·les de la sèrie sobre l'aristòcrata an-
glès Patrick Melrose. 

Amb la participació d’Ana Ballesteros Peiró, Nadeem Aslam, 
Philip Hensher, Luis Miguel Solano, Edward St Aubyn i Antonio 
Lozano.

Direcció —
Antonio Monegal

Organització —
CCCB
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La teoria de l’evolució plantejada per Darwin al segle xix és segu-
rament una de les teories científiques que més han transformat la 
nostra visió del món i de la nostra pròpia espècie. Avui, el darwi-
nisme planteja que l’evolució de l’espècie humana no només té una 
base biològica, sinó també cultural, i fins i tot que potser sigui 
impossible diferenciar una cosa de l’altra. La nostra tendència a la 
creativitat, a la moralitat o a treballar de manera col·laborativa són 
sens dubte trets als quals el nostre entorn social i cultural ha sabut 
donar una forma concreta, però no haurien estat possibles sen-
se una naturalesa que els hagués propiciat i una evolució durant 
milers d’anys que els hagués afavorit. Els descobriments recents 
en els camps de la genètica i de la biologia evolutiva confirmen 
aquesta relació íntima entre biologia i cultura. 

Aquest cicle de conferències continua el diàleg entre les cièn-
cies de la vida i les humanitats que, des de l'any 2011, promouen 
conjuntament el B-Debate International Center for Scientific De-
bate Barcelona i el CCCB.

Amb la participació de: Juan-Luis Arsuaga, Guido Barbujani, 
Jaume Bertranpetit, Jared Diamond, Cristina Junyent, Joandomè-
nec Ros, Núria Sebastián i Montserrat Vendrell.

El poder està canviant. Cada vegada és més fàcil aconseguir-lo 
però també és més complicat conservar-lo i utilitzar-lo. Aquesta 
és la tesi de l’analista polític i econòmic Moisés Naím, un obser-
vador de primera fila dels centres de poder, que creu que els grans 
actors tradicionals, com ara els governs, els exèrcits, les empre-
ses i els sindicats, es veuen enfrontats avui a nous i sorprenents 
rivals, alguns molt més petits en dimensions i recursos. Segons 
Naím, el poder no només està canviant de mans sinó que també 
està perdent eficàcia i això transformarà radicalment el món en 
què vivim. En conversa amb el periodista Antoni Bassas, Naím va 
explicar a què obeeixen aquests canvis i quines conseqüències se’n 
deriven, amb motiu de la publicació del seu darrer llibre El fin del 
poder (Debate, 2013). 

Amb la participació de: Antoni Bassas i Moisés Naím.

Evolució i cultura 
La naturalesa humana en transformació

19 i 28 d’octubre, 4 i 11 de novembre

Qui mana? Les mutacions  
del poder contemporani  
Conferència de Moisés Naím

13 de novembre 

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències 

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències 

Organització —
CCCB i B·Debate International 
Center for Scientific Debate 
Barcelona 

Col·laboració —
Editorial Debate

Organització —
CCCB

Col·laboració —
Editorial Debate
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Reptes energètics: 
present i futur
Debats ICREA- CCCB

26 de novembre, 3, 10 i 19 de desembre

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències 

Organització —
Institució Catalana de Recerca  
i Estudis Avançats (ICREA) i CCCB

Col·laboració — 
CADS
Mitjà col·laborador — 
Ara

L’energia és el motor de la nostra societat, amb profundes impli-
cacions polítiques i geoestratègiques. L’excessiva dependència del 
petroli, els problemes de seguretat de les centrals nuclears i la fe-
blesa de les fonts alternatives plantegen un futur energètic ple de 
reptes i interrogants. El consum d’energia ja és un problema social 
i econòmic, tant a Occident com als països en desenvolupament, i 
més ara que milers de milions de ciutadans a la Xina o l’Índia as-
piren, legítimament, al nostre nivell de vida. Però el planeta es pot 
permetre que tota la població mundial consumeixi al ritme que ho 
fan els països industrialitzats? És sostenible, aquest model ener-
gètic? Fins quan podem refiar-nos del petroli? Quan seran una 
alternativa real, les energies renovables? Quines són les solucions 
tecnològiques que vindran? I potser la pregunta més important; 
com disposar d’energia sense hipotecar els recursos de les gene-
racions futures?

«Reptes energètics: present i futur» va ser el segon dels Debats 
ICREA-CCCB, una col·laboració estable per donar a conèixer els 
avenços i els reptes de la recerca d’alt nivell a Catalunya.

Amb la participació de: Jeroen van den Bergh, Andreu Cabot, 
Xavier Duran i Escribà, Mònica López Ferrado, César R. Ranero 
i Joan Vila i Simon.

Fa 500 anys que Nicolau Maquiavel va escriure El príncep, però 
aquest llibre petit continua sent una de les obres cabdals del pen-
sament polític, objecte encara avui de múltiples lectures, apropia-
cions, comentaris i crítiques. El CCCB es va voler sumar a aquesta 
celebració i, sense caure en la temptació d’«actualitzar» l’obra de 
Maquiavel, explorar la vigència de les seves idees sobre la relació 
entre política i moral, o reprendre la seva descarnada descripció 
del comportament humà.

Per començar, l’actor Jordi Boixaderas va fer una lectura dra-
matitzada de la famosa carta que Maquiavel va enviar des de l’exili 
al seu amic Vettori, explicant-li com era un dia qualsevol de la 
seva vida mentre escrivia El príncep. A continuació, el reconegut 
filòsof italià Remo Bodei va parlar del realisme de Maquiavel i 
va oferir algunes claus per llegir El príncep avui, acompanyat pels 
filòsofs Juan Manuel Forte i Rosa Rius Gatell.

La sessió formava part de la «Jornada Internacional Nicolau 
Maquiavel. El Príncep fa 500 anys», organitzada per la Facultat de 
Filosofia de la Universitat de Barcelona.

Amb la participació de: Remo Bodei, Jordi Boixaderas, Juan 
Manuel Forte i Rosa Rius Gatell.

Llegir Maquiavel avui
Lectura dramatitzada de Jordi  
Boixaderas i conferència de Remo Bodei

2 de desembre 

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències 

Organització —
CCCB

Col·laboració —
Universitat de Barcelona i Instituto 
Italiano di Cultura di Barcellona
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Això no es ven!  
Els límits morals del mercat
Conferència de Michael J. Sandel

4 de desembre 

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències 

Organització —
CCCB 

Col·laboració —
Fundació Catalunya-La Pedrera  
i Debate Editorial

Amor, sexe i cervell
Conferència de Catherine Malabou dins les 
IV Jornades Filosòfiques de Barcelona

18 de desembre

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències 

Hi ha res que els diners no puguin comprar? Des del dret a conta-
minar el medi ambient fins a un visat o un permís de residència, 
sembla que avui tot estigui a la venda. Així ho creu el filòsof polític 
Michael J. Sandel, que, en el seu darrer llibre Lo que el dinero no 
puede comprar (Debate, 2013), afirma que la lògica dels diners ha 
envaït totes les esferes de la vida, de manera que hem passat de 
tenir una economia de mercat a ser una societat de mercat. En un 
moment en què creixen les desigualtats i trontolla el nostre frà-
gil estat del benestar, aquesta mercantilització de la vida planteja 
reptes ètics i polítics molt profunds. La qüestió és, segons Sandel, 
quin ha de ser el paper del mercat en una societat democràtica i 
com podem protegir aquells béns cívics i morals que els diners, 
efectivament, no poden comprar.

Amb la participació de: Marina Garcés i Michael J. Sandel.

Organització —
CCCB, Institut Français  
de Barcelona i Arts Santa Mònica 

Col·laboració —
Departament de Filosofia de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i Grup de 
Recerca Cos i Textualitat

En proposar l’«Amor subversiu» com a tema de les IV Jornades 
Filosòfiques de Barcelona, es volia posar en relleu la seva capacitat 
de transformar radicalment l’ordre consensuat: a nivell individual 
i també col·lectiu. 

Per a l’individu, l’amor és una experiència subversiva que pot 
transformar la pròpia existència. L’amor apareix així com un es-
deveniment que trastorna el sentit establert del propi món, un 
fenomen que ens dóna accés a la plasticitat mateixa del subjecte. 
Per aquesta via, també ens obre la possibilitat de fer emergir una 
igualtat entre les persones (perquè totes som subjectes d’amor), 
una igualtat estructuralment encoberta pel joc de diferències con-
substancial a la idea de jerarquia i ordre social. 

A nivell col·lectiu, en la confluència actual d’una societat limi-
tada per l’hegemonia de les relacions mercantils i l’aparent esgota-
ment de solucions teòriques que proposin nous sistemes socials, 
l’amor ens ofereix la possibilitat de repensar les relacions humanes 
en les nostres societats: no es tracta de considerar una altra «love 
revolution», sinó de reflexionar sobre la força política dels afectes.

Amb la participació de: Xavier Bassas Vila, Catherine Malabou 
i Felip Martí-Jufresa.
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Espais de debat i reflexió  
en col·laboració

Espais de debat i reflexió — En col·laboració

El llegat de la comunitat 
internacional a l’Afganistan
30 i 31 de gener 

La remor  
del Superhome
12 de febrer

Espais de debat i reflexió — En col·laboració

Organització —
Associació per als Drets Humans  
a l’Afganistan (ASDHA)

Patrocini — 
Ajuntament de Barcelona i Agència 
Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament
Col·laboració —
Editorial Debate

La intervenció internacional a l’Afganistan va començar l’octubre 
de 2001. Entre els principals objectius de l’operació hi havia la vo-
luntat de fer caure el règim talibà, però també capturar el líder 
de la xarxa terrorista Al-Qaida, Ossama bin Laden, i deslliurar 
les dones del jou fonamentalista. Durant més d’una dècada de 
presència internacional s’han invertit milers de milions de dòlars 
a l’Afganistan i gairebé cinquanta països hi han desplegat forces 
internacionals. Ara és l’hora de marxar. La majoria de països s’es-
tan preparant per sortir de la zona i també tenen previst reduir el 
seu pressupost per a l’Afganistan en els propers anys. Però, quin 
país deixem enrere? Quin és el llegat de la comunitat internacio-
nal a l’Afganistan després de més dotze anys de presència? S’ha 
aconseguit construir un estat viable?

Amb la participació de: Saija Begham, Doris Buddenberg, Al-
berto Cairo, Farid Muttaqi, Suraya Pakzad, Thomas Ruttig i Fran-
cesc Vendrell.

«Potser –escriu Nietzsche a Herman Levi el 1887– mai no hi hagi 
hagut un filòsof més musical que jo». Efectivament. Potser cap 
altre filòsof no ha tingut un tracte més quotidià amb la música 
que Nietzsche, ni ha volgut crear amb més decisió una escriptura 
filosòfica musical, ni ha entès de manera més musical l’expressió 
«interpretar el món», ni ha estat més decidit a fer de l’oïda un òr-
gan filosòfic. No hi ha una sola línia a l’escriptura de Nietzsche 
que no hagi estat escrita amb la pretensió que el seu lector en faci 
ressonar interiorment la seva melodia. Per totes aquestes raons, es 
va proposar aquesta conferència-concert com un exercici de res-
sonància musical que volia reivindicar al mateix temps la música 
de Nietzsche i la dimensió auditiva de la seva filosofia, a través de 
les peces interpretades per Abraham i Esther Tena i les interven-
cions de Gregorio Luri.

Amb la participació de: Gregorio Luri i Abraham i Esther Tena 
Manrique.

Organització —
CCCB i Institut d’Humanitats  
de Barcelona
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Franco Farinelli
La fi del nou món i l’inici del nostre:  
el retorn de la geografia

30 d’octubre

Presentació de Cautivas (Plataforma Editorial, 2013), la primera 
novel·la de Miguel Pajares. Doctor en Antropologia Social, impul-
sor de SOS Racisme i d'estructures sindicals per a l'atenció a per-
sones immigrades, i president de la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat, Pajares basa aquesta narració en una realitat que coneix 
bé, tant pels seus estudis com per la seva relació amb organitza-
cions de defensa dels drets humans. 

Amb la participació de: María Alasia, Rosa Cendón, Miguel 
Pajares i Jaume Saura.

Conferència amb motiu de la presentació del llibre Franco Farine-
lli. Del mapa al laberinto, de Bernat Lladó (Icària Editorial, 2013).

La geografia és el saber arquetípic de la cultura occidental. 
Amb el seu afany per representar el món, per dibuixar sobre un 
pla el globus terrestre, els geògrafs van posar les bases del coneixe-
ment científic modern. Amb la projecció cartogràfica i el sistema 
de coordenades, van inventar l’espai, és a dir, la Mesura Universal. 
Amb aquesta va sorgir no sols una nova experiència del territori, 
sinó també una nova manera d’organitzar-lo: els Estats moderns. 
Amb la globalització, però, l’experiència i l’organització del territo-
ri modern semblen haver arribat al seu final. El funcionament del 
món no es correspon amb la lògica del mapa. Per sortir d’aquesta 
lògica, Farinelli ens proposava vèncer la por al laberint, l’única 
representació plana possible del globus terrestre. Només dins del 
laberint podrem comprendre la geografia d’avui i el món d’avui.

Amb la participació de: Núria Benach, Franco Farinelli i Ber-
nat Lladó Mas.

Organització —
Icària Editorial

Col·laboració —
CCCB i Societat Catalana  
de Geografia

Espais de debat i reflexió — En col·laboració

Espais de debat i reflexió — En col·laboració 

Cautivas
Presentació de la novel·la de Miguel Pajares

26 de setembre 

Organització —
Plataforma Editorial

Col·laboració —
CCCB

George Soros
La crisi i el futur de les societats obertes  
a Europa

11 d'abril

La Maleta de Portbou
Presentació de la revista

17 de setembre 

Organització —
Open Society Initiative for Europe 

Col·laboració —
CCCB

Organització —
Galaxia Gutenberg i Promoción  
de Humanidades y Economía, S.L.

Col·laboració —
CCCB

Europa va a la deriva, de crisi en crisi, i el deteriorament de la 
situació econòmica i política sembla no tenir final. Les solucions 
adoptades pels països europeus no només no han aconseguit atu-
rar les turbulències del mercat, sinó que han generat hostilitat i 
ressentiment, tant al centre com a la perifèria. L'amenaça no és 
només a l'euro, sinó a la Unió mateixa i a les democràcies que han 
prosperat gràcies a la integració europea. Segons George Soros, la 
Unió Europea, que molts esperaven que encarnaria i defensaria 
els valors d'una societat oberta a Europa i arreu del món, ja no 
garanteix l'existència de democràcies vibrants i tolerants al Vell 
Continent.

Amb la participació de: George Soros i Jordi Vaquer.

Acte de presentació del primer número de La Maleta de Portbou, 
una nova revista de pensament i humanitats que, dirigida pel pe-
riodista i filòsof Josep Ramoneda, vol abordar temes d’actualitat 
des d’una perspectiva profunda i una mirada analítica. La Maleta 
de Portbou s’anomena així en memòria de Walter Benjamin, que 
se suïcidà a Portbou el 1940, quan fugia de la persecució nazi. 
Benjamin va voler llançar una revista de pensament per «fer pa-
tent l’esperit propi de la seva època», però Angelus Novus no va 
arribar a néixer mai.

Amb la participació de: Antón Costas, Marina Garcés, Josep 
Ramoneda i Jorge Wagensberg.
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Conversa amb Yu Hua 
El relat glacial: entre Kafka i Lu Xun

5 de novembre 

Adolescències.  
Transgressió, risc, acollida
Conversa de Luis Feduchi i Lluís Duch

14 de novembre

Espais de debat i reflexió — En col·laboració

Organització —
Màster en Estudis Xinesos de la 
UPF, Editorial Les Males Herbes 
i CCCB

La Xina ha experimentat profunds canvis econòmics, polítics i 
socials des del final de la Revolució Cultural. Com ha reflectit la 
literatura xinesa aquesta transformació gegantina? Quina evolu-
ció ha experimentat la producció literària des de la mort de Mao? 
Per què és tan crua i punyent la sempre innovadora prosa de Yu 
Hua? Aquestes són algunes de les preguntes entorn de les quals va 
girar el diàleg entre Yu Hua i Carles Prado, en el marc de la lliçó 
inaugural del Màster en Estudis xinesos de la Universitat Pompeu 
Fabra. L’acte es va celebrar amb motiu de la publicació de la pri-
mera traducció al català de l’obra de Yu Hua El passat i els càstigs 
(Les Males Herbes, 2013).

Amb la participació de: Carla Benet Duran, Yu Hua, Ricard 
Planas i Carles Prado

Organització —
Equip d'Atenció al Menor de Sant 
Pere Claver-Fundació Sanitària  
i Direcció General d’Execució 
Penal a la Comunitat i Justícia 

Juvenil de la Generalitat  
de Catalunya 
Col·laboració —
CCCB

L'adolescència com a etapa de transició cap a la identitat adulta està 
determinada per la cultura. Com acompanya la nostra societat con-
temporània aquest procés? Com acull la novetat, en ocasions trans-
gressora, que proposen els seus nous membres? Una societat mar-
cada per uns canvis tan accelerats que comprometen la transmissió 
intergeneracional i augmenten la complexitat i la incertesa. Una so-
cietat altament creativa, però amenaçada pel retorn a l'autoritarisme 
o la renúncia a allò social que l'utilitarisme i l'individualisme encar-
nen. Una societat adolescent? Dels «quinquis dels 80» a l’«adolescent 
tirà del nou segle». Com s’afronta avui el sempitern conflicte entre 
generacions? Un diàleg entre Luis Feduchi, psiquiatre i psicoanalista 
expert en adolescència, i Lluís Duch, antropòleg i analista de la so-
cietat contemporània. Aquest diàleg celebrava el XXè aniversari de la 
col·laboració entre els equips de Justícia Juvenil i l’Equip d’Atenció al 
Menor de Sant Pere Claver-Fundació Sanitària.

Amb la participació de: Lluís Duch, Luis Feduchi i Jorge Tió.

Barcelona a cau d'orella 
Presentació del llibre de Xavier Theros

12 de desembre 

Xavier Theros ha dedicat anys a resseguir aquesta teranyina ge-
gant que és Barcelona, ciutat sempre viva i canviant, constantment 
dibuixada per tanta gent que hi passa i que hi deixa la seva petja. 
A Barcelona a cau d’orella (Comanegra, 2013), Theros ens ofereix 
el millor retrat humà de la ciutat, del patrimoni intangible que són 
les vivències i les relacions socials, una guia escrita sobretot a par-
tir d’allò que no és de coneixement públic; la crònica d’una ciutat 
que comparteix els seus secrets a cau d’orella.

Aquest és un llibre que volgudament en ressegueix un altre: 
aquella Guía secreta de Barcelona amb què Josep Maria Caran-
dell s’inventà, ara fa quaranta anys, l’ofici de relatar les vivències 
i els indrets més ocults de la seva ciutat; traçar un mapa de llocs, 
històries i petites indiscrecions sobre el que encara es pot veure i 
sobre el que ja no hi és. 

Amb la participació de: Consuelo Bautista, Manuel Delgado, 
Joan Sala i Xavier Theros.

Organització —
Editorial Comanegra

Col·laboració —
CCCB

Espais de debat i reflexió — En col·laboració
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El Màster en disseny i producció d’espais uneix diferents inquie-
tuds professionals i es construeix a partir de dos postgraus. D’una 
banda, el postgrau «Disseny d’interiors», en l’àmbit professional 
de l’interiorisme, una disciplina amb una tradició brillant a Bar-
celona 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 «L’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 permet 
l’obtenció del diploma de màster.

Aquest programa està dirigit per Arnaldo Basadonna, arqui-
tecte i professor; Mario Corea, enginyer i membre de l’equip de 
muntatge del CCCB; i Paco Pérez Valencia, pintor, museògraf i 
responsable d’Espacio Escala (Col·lecció Cajasol).

Organització —
UPC School, Institut d’Humanitats  
de Barcelona i CCCB

Espais de debat i reflexió — Cursos, postgraus i màsters 

Disseny i producció d’espais
Màster i programes de postgrau

octubre de 2012 — juliol de 2013

Organització —
IDEC-UPF, Institut d’Humanitats 
i CCCB

 

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 con-
vidats a reflexionar sobre l’estat actual de les ciutats. El màster 
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 tutelat per professors del programa i es beneficia de semi-
naris, conferències, visites, tallers i classes magistrals. 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 forces complexes 
que conflueixen en l’espai públic.

Aquest programa està dirigit per Xavier Costa (degà del Colle-
ge of Arts, Media and Design, Northeastern University), Antoni 
Luna (professor de Geografia a la Universitat Pompeu Fabra) i Su-
zanne Strum (arquitecta).

Espais de debat i reflexió — Cursos, postgraus i màsters 

Metropolis 
Màster i programa de postgrau 

abril — juliol 

L’espai públic integra els principals valors de la ciutat i mostra 
també les seves desigualtats. És instrument integrador per a l’ur-
banisme i a la vegada escenari i espai de conflictes. Aquest progra-
ma pretén oferir formació teòrica i pràctica per pensar, dissenyar i 
gestionar l’espai públic urbà de forma integrada, assumint la com-
plexitat de la realitat urbana i enaltint els seus valors democràtics. 
La ciutat i l’espai públic és un dels eixos de reflexió permanent del 
CCCB, que l’any 2000 va instaurar el Premi Europeu de l’Espai 
Públic Urbà amb l’ànim de reconèixer i estimular els projectes de 
recuperació i defensa de l’espai públic a les nostres ciutats. El ba-
gatge del Premi, que es recull a l’arxiu online www.publicspace.org,  
ofereix més de 450 exemples de transformació i millora de l’espai 
públic, fet que el converteix en un valuós observatori de les ciutats 
europees. 

Amb el títol «L’espai públic: una reconquesta ciutadana»,  
el 24 de gener va tenir lloc l’acte de presentació del postgrau, que 

va comptar amb la participació de Jordi Borja, David Bravo, Gui-
llem Domingo, LaCol, Andrés Naya i Joan Subirats.

A més, el CCCB va acollir un cicle de debats inscrits en el marc 
del postgrau Espai Públic: polítiques urbanes i ciutadania. El ci-
cle es va desenvolupar en dues sessions que van abordar l’espai 
públic des de les possibilitats que ofereix el disseny col·laboratiu 
i les limitacions imposades pel control social i l’exclusió sexual: 
«Disseny col·laboratiu de l’espai públic» (26 de setembre), amb 
la participació de Paco González, Marc Grau-Solés, Tomás Sán-
chez-Criado i Joan Subirats, i «Espai púb(l)ic: sexualitat i control 
social a la ciutat» (4 d’octubre), amb la participació d’Albert Arias, 
Jordi Borja, Gerard Coll-Planas i Clarissa Velocci. 

 Aquest programa està dirigit per Jordi Borja (sociòleg, geògraf 
i urbanista, director de l’Àrea de Gestió de la Ciutat i Urbanis-
me de la UOC) i Joan Subirats (catedràtic de Ciència Política a 
la UAB).

Organització —
Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), Institut de Govern i 
Polítiques Urbanes (IGOP) 
i Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)

Col·laboració —
CCCB

Espais de debat i reflexió — Cursos, postgraus i màsters 

Espai públic: Polítiques  
urbanes i ciutadania
Programa de postgrau

novembre de 2013 — juny de 2014
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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 de Barcelona 
té l’objectiu d’endinsar-se en el món de les Humanitats i desco-
brir-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 cul-
turals, col·laborar en la seva difusió i contribuir a la recepció de les 
mostres més importants de la cultura europea. 

Cursos generals
Les grans civilitzacions d’Europa, 1. La civilització grega,  
8 de gener - 19 de febrer 
— Curs dirigit per Jordi Llovet, que analitza l’organització políti-
ca, religió, cultura literària, arquitectura i arts plàstiques, filosofia 
i història de la ciència, des de la Grècia clàssica fins a la Cata-
lunya Noucentista. Amb la participació de: Miguel Candel, Jordi 
Cornudella, Joan Ferrer Gràcia, Carles Garriga, Raül Garrigasait, 
Pau Gilabert, Montserrat Jufresa, Carles Miralles, Jacobo Vidal i 
Eulàlia Vintró

L’art de la novel·la, 5 de març - 28 de maig
— Cicle de quatre sèries conjuntes de lliçons dedicades a la no-
vel·la europea del segle XIX, dirigit per Jordi Llovet i amb la parti-
cipació de Jordi Llovet, D. Sam Abrams, Ricard San Vicente, Ma-
risa Siguán i Alain Verjat

Arquitectura i temps, des de la fotografia, 4 - 24 d’abril
— Sessions teòriques en forma de diàleg entre arquitectes i fotò-
grafs, i taller pràctic de la mà del fotògraf Jordi Bernadó i l’arqui-
tecte Ricardo Devesa. Amb la participació de: Paula Álvarez, Jordi 
Bernadó, Eduard Bru, Ricardo Devesa, Manolo Laguillo, Ramon 
Prat, Enric Ruiz-Geli i Jorge Yeregui

Aula Shakespeare, 6 i 11 de juny 
— Cicle de dues conferències a càrrec d’Andreu Jaume i Joan Sellent 

Diàlegs Panikkarians, 12 de setembre de 2013 - 2 d’abril de 
2014
— Cicle de conferències

Mestres i obres mestres. Noves visions, 7 d’octubre - 16 de 
desembre
— Curs dirigit per Joan Sureda, amb l’objectiu de descobrir el vel 
que de vegades cobreix les obres mestres per presentar-les com a 
creacions obertes a totes les sensibilitats i marcs culturals

Les grans civilitzacions d’Europa, 2. Roma, 8 d’octubre - 17 
de desembre 
— Curs dirigit per Jordi Llovet, amb la participació de Carles 
Múrcia, Adolfo Egea, Noemí Moncunill, Esther Artigas, Carles 
Buenacasa, Alejandra de Riquer, Adolfo Egea, Antoni Conejo, 
Jordi Cornudella, Jaume Juan i Glòria Torres

«La palla a l’ull», Aula Xcèntric 2013, L’art de la provocació 
i la protesta des de Pasolini fins als nostres dies, 5 - 28 de 
novembre 
— Taller audiovisual dirigit per Andrés Hispano i Félix Pérez Hita

Seminaris
— Cinema i psicoanàlisi, amb la participació de Mercè Coll, 30 de 
gener-13 de març
— La condició humana i la cerca de sentit en el pensament 
contemporani, amb la participació de Josep Maria Esquirol, 
3 d’abril-15 de maig
— Endevinació i màgia a l’antiga Grècia, amb la participació  
d'Emilio Suárez, 2 de maig-6 de juny
— L'amor, un poder que no ens deixa tranquils, amb la participa-
ció de Francisco Bengoechea, 24 d’octubre de 2013-23 de gener 
de 2014
— Lectures de William Shakespeare, amb la participació de An-
dreu Jaume, 30 d’octubre-18 de desembre

Altres activitats
— «La infància de fang», diàleg sobre la traducció de l’obra de Sa-
lim Barakat, amb la participació de Margarida Castells i Salvador 
Peña, 5 de març
— Traços d’escriptura, intervenció sobre escriptura i alfabets, amb 
la participació de Joma i Carlos Morera al bandoneó 22 de maig

Espais de debat i reflexió — Cursos, postgraus i màsters 

Cursos de l’Institut  
d’Humanitats de Barcelona
tot l’any  
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Programa CUIMPB
segon semestre de 2013 

Espais de debat i reflexió — Cursos, postgraus i màsters 

La finalitat del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pe-
layo Barcelona (CUIMPB)-Centre Ernest Lluch és la gestió del 
centre permanent de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) a Barcelona. Jurídicament, el CUIMPB-Centre 
Ernest Lluch està constituït per l'Ajuntament de Barcelona, la Di-
putació de Barcelona, la UIMP i el Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB). 

La programació de cursos del CUIMPB-Centre Ernest Lluch 
es divideix en quatre grans blocs temàtics: Polítiques urbanes, Po-
lítiques públiques i estat del benestar, Nous escenaris regionals al 
món, i Ciència, tecnologia i societat. En total més d'una vintena 
de cursos i jornades, dirigits per catedràtics de prestigi reconegut, 
que compten amb la participació de personalitats destacades en 
el món de la ciència, l'economia, la política, les relacions inter-
nacionals, la comunicació, etc., i amb el suport d'un bon nombre 
d'institucions públiques i privades. També durant l'estiu s'organit-
zen cursos de llengua espanyola i cultura catalana adreçats a estu-
diants estrangers, principalment nord-americans. La programa-
ció 2013 va incloure, a més, una trilogia de seminaris dedicats a 
la celebració del Centenari de la Mancomunitat de Catalunya. En 
total 1.288 alumnes van passar per les aules del CUIMPB-Centre 
Ernest Lluch, ubicades a les instal·lacions del CCCB.

Els estudiants universitaris tenen matrícula reduïda en la 
inscripció dels cursos d'estiu i de tardor i poden convalidar-los 
com a crèdits de lliure elecció en la majoria d'universitats públi-
ques catalanes. La matrícula es formalitza on-line en el web del  
CUIMPB-Centre Ernest Lluch: www.cuimpb.cat.

Programació de cursos

Cursos d’estiu
— Conferència inaugural de Simon Dolan, «Salut i productivitat 
en temps de crisi», 4 de juny 
— La ciutat autosuficient, 17 i 18 de juny 
— Viatges cap a una arquitectura, 19, 20 i 21 de juny 
— Ètica, transparència i democràcia, 1 i 2 de juliol 
— La percepció visual del món, 4 i 5 de juliol 
— L'avaluació del sistema educatiu: com i per a què?, 8 i 9 de juliol 
— Com sortir de la crisi econòmica? Reformes necessàries, 8, 9 i 
10 de juliol 
— L'atenció a la cronicitat, entre la millora i la transformació,  
10 i 11 juliol 
— Institucions de la post-democràcia: globalització, apoderament 
i governança, 18 de juliol 
— Cursos de llengua espanyola i cultura catalana per a estrangers, 
juny i juliol 

Cursos de tardor
— Tercer sector i desenvolupament econòmic i social, 16 i 17  
de setembre 
— Nova gestió econòmica municipal en temps de crisi, 18 i 19  
de setembre 
— Economies populars africanes: mite o alternativa?, 15 i 16  
d'octubre
— L'acció econòmica de la Mancomunitat de Catalunya, 30 i 31 
d'octubre
— L'Administració local i les polítiques d'acció social. Del model 
social de la Mancomunitat a la crisi de l'Estat del Benestar i a la 
redefinició competencial de les entitats locals, 5 de novembre
— Gastronomia i ciutat: mercats, economia, cultura urbana...,  
15 de novembre 
— El benestar animal als zoològics: de la recerca bàsica a la pràc-
tica diària, 15 i 16 de novembre
— Jornades euromediterrànies sobre incendis forestals, 18, 19  
i 20 de novembre
— Ciutat per a tothom!, 20 i 21 de novembre
— La reforma dels governs locals: entre autonomia i eficiència,  
25 i 26 de novembre
— El marc jurídic de la Mancomunitat de Catalunya, 28 i 29  
de novembre
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CCCB Lab

El CCCB Lab és el departament del CCCB dedicat a la 
investigació, la transformació i la innovació en l’àmbit 
cultural, i posa una atenció especial 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 Lab són la difusió i la praxi sobre la 
innovació cultural, la creació i consolidació de xarxes, 
la investigació i innovació en els escenaris virtuals, 
l’aprenentatge i el disseny de processos de participació, 
la transformació de metodologies de treball i l’estudi 
de les humanitats digitals. El 2013 es van aprofundir 
aquests objectius mitjançant processos, xarxes  
i plataformes que afavorien les noves dinàmiques  
de creació, producció i postproducció. 
Part de la tasca del Lab consisteix a treballar 
transversalment amb la resta de departaments del 
Centre. Així, el 2013 el Lab va participar en la creació 
del nou itinerari de CCCB Educació «Barcelona 
Lectora», tot ressignificant l’arxiu virtual del projecte 
Now, va col·laborar amb la programació paral·lela de 
l’exposició «Pasolini Roma» i va treballar nous formats 
com el bookcamp del Festival Kosmopolis. 
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Blog 
i xarxes socials

CCCB Lab

L’emergència d’una comunitat focalitzada en idees, projectes i ex-
periències innovadores requereix un aprenentatge i una atenció 
permanents. El blog del Lab és l’eina a través de la qual es compar-
teix coneixement i es constitueix aquesta comunitat. Es publiquen 
setmanalment articles, informes i entrevistes relacionats amb els 
diferents aspectes de la innovació cultural. El treball realitzat es 
pot consultar a www.cccb.org/lab amb una mitjana de més d’un 
miler de visites setmanals. Els articles publicats són inèdits i els 
seus autors són especialistes en els diferents temes. Han escrit al 
blog, entre d’altres: Agustín Fernández Mallo, Bashkim Shehu, 
Bernard Stiegler, Breixo Harguindey, Carlos A. Scolari, César Re-
yes, Dolors Reig, Ele Carpenter, Felipe G. Gil (Zemos98), Irene 
Lapuente, Jordi Carrión, Juan Insua, Jussi Parikka, Karma Peiró, 
Luis Ángel Fernández-Hermana, Mara Balestrini, Oriol Ripoll, 
Paisaje Transversal, Platoniq, Ramón Sangüesa, Ricard Solé, Roc 
Jiménez de Cisneros, Rubén Martínez, Sandra Álvaro, Sergi Jordà, 
Tamara Vázquez-Shröder, Tomás Díez, Vicente Luis Mora, Yuk 
Hui i Zzzinc.

A principis del 2013 es va fer un redisseny del blog CCCB Lab 
i es van realitzar canvis en la gràfica, l’arquitectura de continguts 
i la línia editorial. Durant aquest any, el blog va tenir 40.331 visi-
tes, un 40% més respecte el 2012. En termes qualitatius també va 
experimentar grans millores i va augmentar en 1 minut la durada 
mitjana de la visita (que se situa en 03:09 minuts) i el nombre de 
pàgines vistes per visita (que passa de 2,06 a 2,21). El blog també 
es troba immers en un procés creixent d’internacionalització. Els 
visitants de fora de Barcelona van augmentar un 5,4%, una pujada 
que és especialment significativa a Sudamèrica, on és d’un 26,7%. 
Fruit d’aquest treball, a finals de 2013 vam rebre el Premi Bloc Ca-
talunya 2013, en la categoria de Cultura i tendències (Corporatiu).

Les xarxes socials també van tenir un paper important tant en 
la difusió de les activitats del CCCB Lab com en el seu propi des-
envolupament, i van permetre interactuar amb tot el món. Desta-
ca Twitter (@CCCBLab, 14.500 seguidors) o Facebook (2.000 se-
guidors) que s'alimenten diàriament amb la difusió de continguts 
propis i aliens, i que han permès connectar amb les comunitats 
vinculades als temes i projectes Lab, a les quals s'envien mensual-
ment un newsletter/butlletí temàtic que destaca posts i entrevistes 
en relació amb l’activitat presencial del moment. Es treballa amb 
una orientació de beta permanent, en un procés d’adaptació cons-
tant i voluntari. 

Finalment, des del Lab sempre s’ha treballat per la promoció 
d’una cultura oberta i distribuïda. El blog del CCCB Lab és un 
projecte en línia amb vocació divulgativa i sense finalitat de lucre. 
S’ha iniciat un procés per tal de posar en llicència Creative Com-
mons els continguts del blog. Aquest tipus de llicències ofereixen 
alguns drets a terceres persones sota certes condicions, com po-
den ser l’ús comercial de l’obra, la creació d’obres derivades o la 
possibilitat que aquestes obres mantinguin la llicència de l’obra 
original. Així doncs, l’objectiu és que en un futur tots els mate-
rials es puguin compartir sota llicències Creative Commons, en 
coherència amb les línies de treball del Lab i amb les de les co-
munitats de què forma part, amb l’objectiu d’iniciar una línia de 
treball amb Vikipèdia.
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Periodisme de dades
a partir de maig 

CCCB Lab

Organització —  
CCCB i Open Knowledge 
Foundation 

Col·laboració —
Medialab Prado, Facultat de 
Ciències de la comunicació 
Blanquerna (URL), Fundación Civio 
i Knight Mozilla Open News

El periodisme de dades és una disciplina que els principals mit-
jans de comunicació internacionals han incorporat en els darrers 
anys, i que ofereix als lectors visualitzacions i tractaments de da-
des per explicar les notícies d’una manera clara i entenedora. Les 
I Jornades de Periodisme de Dades i Open Data (#jpd13), les pri-
meres dedicades al tema que es fan a Espanya, celebrades al maig 
del 2013 –al CCCB, a la Facultat de Comunicació Blanquerna i al 
Medialab Prado–, van ser un èxit de participació. El programa va 
comptar amb sessions de conferències plenàries a càrrec de refe-
rents del periodisme de dades del panorama nacional i internacio-
nal com Mar Cabra, Eva Belmonte (Civio), John Burn-Murdoch 
(The Guardian), Judith Argila (TV3), Ricard Gràcia (El Periódi-
co de Catalunya), Juan Luís Sánchez (Eldiario.es), Eduard Mar-
tín-Borregón (Data'n Press), Michael Bauer (Open Knowledge 
Foundation), Marc Garriga, Manuel Aristarán (La Nación) i Ser-
gio Álvarez Leiva (Vizzuality), entre d’altres. També va comptar 
amb un BarCamp o presentació de casos nacionals.

L’interès que van mostrar els assistents a les Jornades va po-
sar de manifest la necessitat de continuar explorant el món de 
les dades. Per aquest motiu, des de la coordinació de periodisme 
de dades del capítol espanyol de l’Open Knowledge Foundation 
(OKFN), es van programar unes sessions mensuals perquè perio-
distes, informàtics i dissenyadors plantegin plegats nous reptes 
de treball. Es tracta d’unes trobades molt pràctiques, d’una tarda. 
Durant tres hores es presenten projectes locals de periodisme de 
dades i també es realitzen tallers per aprendre a fer servir les eines 
que permeten el tractament de les dades i la seva visualització. 
Les sessions de periodisme de dades organitzades per l’OKFN, 
en col·laboració amb el CCCB Lab, també són un bon lloc per 
conèixer els professionals que estan treballant en aquesta disci-

plina i per estar al dia d’esdeveniments, recursos i cites al voltant 
de les dades. 

Al llarg de 2013 es van dur a terme tres tallers: «Excel i Google 
Drive per a Periodistes», amb Gilbert Martínez; «Google Fusion 
Tables» amb Eduard Martin-Borregón de Data’n’Press; i «Obte-
nint el millor de la web amb scraping» amb Michael Bauer (Open 
Knowledge Foundation). També es van realitzar presentacions 
de casos: Govern Obert (Concha Catalán), Mapa Infoparticip@ 
(Amparo Moreno, UAB), atNight (Mar Santamaria, Pablo Martí-
nez i Jordi Bari), i Fuga2 (Eli Vivas i Francisco José Moya). A més, 
es va donar a conèixer el portal Open Data i Open Gov de l’Ajun-
tament de Barcelona i es va acabar l’any amb la presentació del 
treball amb dades a The New York Times a càrrec d’Aron Pilhofer.

Durant el 2013, les fitxes de Periodisme de Dades a la web 
CCCB van tenir 3.667 visites. Els posts sobre el tema publicats 
al blog Lab van tenir 2.376 visites. Els vídeos de les I Jornades de 
Periodisme de Dades van sumar 459 reproduccions i els de les 
diferents sessions de treball, 535. Finalment, a Twitter es van fer 
4.234 piulades amb l’etiqueta #periodismodatos.
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I+C+i. Especial Pasolini
Investigació i innovació 
en l’àmbit cultural
2 de juliol 

CCCB Lab

Amb motiu de l’exposició «Pasolini Roma», es va presentar un es-
pecial I+C+i dedicat a explorar com aquest creador incorporà el 
concepte d’experimentació a la seva obra. Aquest amant de l’he-
terodòxia i de la mescla de gèneres, conciliador de l’alta i la baixa 
cultura, preocupat per allò marginal, per les llengües minoritàries 
i els gèneres menors, entenia la cultura a la manera d’un labora-
tori. La sessió va comptar amb un taller i un debat al voltant de la 
figura del creador.

El taller de còmic va anar a càrrec de Davide Toffolo, autor del 
còmic Pasolini. A cavall entre el diari i el reportatge, Toffolo ima-
gina una trobada amb un home que diu ser Pier Paolo Pasolini, 
i entaula una llarga conversa en la qual s’expressa amb paraules 
del mateix Pasolini provinents de llibres, entrevistes i articles de 
l’artista en un minuciós treball de documentació. Toffolo va dur a 
terme un taller on va explicar el procés creatiu que va seguir, la se-
lecció de les obres, les tècniques emprades, i va analitzar diferents 
escenes de la seva novel·la gràfica. 

Al debat «Pasolini al laboratori» hi van participar Davide 
Toffolo, Gonzalo de Lucas, Breixo Harguindey i Javier Rebollo. 
Solem recordar Pasolini per la seva filmografia, però quan es va 
donar a conèixer la seva primera pel·lícula, Accattone, el 1961, ja 
havia publicat nombroses poesies i dues novel·les, havia col·labo-
rat extensament amb diverses publicacions culturals i literàries, i 
s’havia consolidat com un dels escriptors més importants d’Itàlia. 
Als anys seixanta el visionari artista ja parlava del seu espai de tre-
ball utilitzant de manera recurrent i amb una clara significació la 
paraula laboratori. Avui dia, aquest mot és sovint utilitzat per de-
signar espais i propostes centrades en la recerca, l’experimentació 
i la innovació. En el debat es va plantejar les següents qüestions: 
Quines són les innovacions que continuen vigents, des de Pasolini 

fins als laboratoris actuals? Quina és la seva influència en el cine-
ma actual? Quin és aquest gran potencial de canvi? El col·loqui 
«Pasolini al laboratori» va explorar la idea d’artista al laboratori 
que plantejava Pasolini i va posar sobre la taula el debat que aquest 
concepte suscita actualment.

L’any passat, per cloure el cicle, es va convertir 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 es va crear una 
I+C+iPedia que inclou: la digitalització de tots els debats i les en-
trevistes disponibles, material per ampliar continguts, un recull 
del debat en línia de cada sessió, etc. Tot el material es pot consul-
tar fent una cerca per any, tema o participant, i és accessible també 
a l’Arxiu CCCB.

www.cccb.org/icionline

Organització —
CCCB

Col·laboració —
Aquest projecte ha rebut el suport 
de la Unió Europea
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Projectes associats 
CCCB Lab — Projectes associats

El Centre ha participat, des de la seva creació, en el projecte Anella 
Cultural, que va tenir la primera concreció en l’Anella Cultural 
Catalana. El CCCB té l’objectiu de continuar participant, en la me-
sura de les seves possibilitats, en tots aquells projectes destinats a 
connectar, compartir i co-crear amb els centres culturals de les 
ciutats catalanes vinculades a l’Anella Cultural Catalana. A més 
a més, l’any 2012, des de l’ICUB es va començar a impulsar un 
projecte «anella» per a la ciutat de Barcelona en el qual el Centre 
va continuar participant al llarg del any 2013.

Anelles Culturals Anilla Cultural  
Latinoamérica-Europa 

L’Anilla Cultural Latinoamérica-Europa és una xarxa d’equipa-
ments 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 produc-
ció cultural i promoure la creació de continguts. L’Anilla Cultural 
és una eina capaç d’oferir als creadors una plataforma per experi-
mentar 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 Uni-
versidad de Chile, el Centro Cultural España-Córdoba i el CCCB) 
el 2013 s’hi va sumar el projecte Infoart de Montevideo. 

www.anillacultural.net
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El 2008, el CCCB, juntament amb Microsoft, es va unir a l’Insti-
tut de Recherche et d’Innovation (IRI), creat el 2006 pel Centre 
Georges Pompidou i dirigit pel filòsof Bernard Stiegler. Es tracta 
d’un espai d’investigació 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’evo-
lució de la presència del CCCB a Internet fins a la creació d’un 
autèntic «CCCB virtual», la difusió interactiva i la potenciació 
dels continguts acumulats en els vint anys d’història del Centre, la 
intensificació de les relacions del CCCB amb els seus usuaris, així 
com la renovació de formats i procediments.

www.iri.centrepompidou.fr/

Institut de Recherche  
et d’Innovation

CCCB Lab — Projectes associats
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Durant el 2013, els Amics del CCCB van poder 
participar en una sèrie d’activitats organitzades 
en exclusiva per a 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. El total d’assistents a les diferents 
activitats va ser de 960 aproximadament.

Amics del CCCB
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Visites a les exposicions i activitats
Pel que fa a les exposicions i activitats del CCCB, es van organitzar les següents activitats:

— Visita comentada a l’exposició «Arxiu Bolaño,1977-2003», 10 i 18 d’abril
— Dos dies intensius dedicats a Roberto Bolaño, 27 i 28 de maig
— «Il cinema secondo Pier Paolo», conferència a càrrec de Luís Aller, 26 de juny
— Visita comentada a l’exposició «Pasolini Roma», 6 de juny i 2 de juliol
— Conferència sobre Pasolini a càrrec de Josep Maria Lluró i visita a l'exposició «Pasolini Roma», 11 de juliol
— Visita comentada a l'exposició «Espriu. He mirat aquesta terra», 6 i 12 de novembre
— Visita comentada a l'exposició «World Press Photo 13», 21 de novembre i 4 de desembre 

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

— Itinerari pel Paral·lel, Museu d’Història de Barcelona, 13 de gener, matí i tarda
— Visita comentada a l'exposició «Explosió! El llegat de Jackson Pollock», Fundació Miró, 17 de gener 
— Visita comentada al Museu de Badalona, 5 i 27 de febrer
— Visita comentada al Museu del Gas de Sabadell, 13 i 24 d’abril
— Visita comentada «Redescobreix l’Ateneu Barcelonès», 19 de maig i 26 de juny
— Preestrena de La meva Ismènia, La Seca, 19 i 24 de maig
— Visita comentada a l'exposició «Nocturn Diürn. Sant Pol de Mar, 1911-1980», a càrrec del seu comissari Perejaume, Fundació Palau, 

14 de setembre 
— Presentació i visita a l’exposició «Art, Dos Punts. Barcelona viu l’art contemporani», MACBA, 28 de setembre
— Visita a l'exposició permanent del Museu Blau, 19 de setembre 
— Visita comentada a l’exposició «Conversations with the Dead» de Danny Lyon, Fundació Foto Colectania, 24 d’octubre 
— Presentació i visita lliure de l’exposició «Davant l'horitzó», Fundació Miró, 14 de novembre 
— Visita comentada al Palau del Parlament de Catalunya, 28 de novembre 

Klub de lectura
El Klub de lectura, conduït per Antonio Lozano, va comptar amb una mitjana de 20-25 assistents per sessió i s’hi van comentar  
els llibres següents:

— La bibliotecària d'Auschwitz de Toni Iturbe (trobada amb l'autor), 16 de gener 
— Steve Jobs. La biografia de Walter Isaacson, 13 de febrer
— Jo confesso de Jaume Cabré, 6 de març
— Sessió amb Accidents Polipoètics, 17 d’abril
— Cims borrascosos d'Emily Bronté, 15 de maig
— Extraños en un tren de Patricia Highsmith, 5 de juny
— Trens rigorosament vigilats de Bohumil Hrabal, 25 de setembre
— Art i Un déu salvatge de Yasmina Reza, 16 d’octubre
— Sobre la fotografia de Susan Sontag i Sobre la fotografia de Walter Benjamin, 13 de novembre

Ofertes exclusives
— Descompte a Baby Bum d'Accidents Polipoètics, La Seca, del 9 al 23 de maig
— Accés gratuït a Loop'13, del 22 al 25 de maig
— Taller d’espectadors, Grec 2013. Festival de Barcelona, 4 de juliol
— 10% de descompte als sopars amb recitals i concerts: Espriu al restaurant 7 Portes, del 10 d’octubre al 9 de novembre 
— 50% de descompte a l'espectacle Un Rèquiem per a Salvador Espriu, TNC, del 15 al 17 de novembre

Amics del CCCB
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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 poder 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,  
tot posant especial èmfasi en els centres educatius.

CCCB Educació 
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El web www.cccbeducacio.org tenia des del començament un ob-
jectiu 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 www.cccbeducacio.org vol ser un instrument útil 
per a aquesta dimensió considerada 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, el 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 internacio-
nals 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 inter-
nacionalitat del seu programa és un ingredient bàsic per tal que 
cccbeducacio.org hagi mantingut aquest component inicial que el 
configura.

Es pot parlar de cccbeducacio.org com a programa propi del 
CCCB perquè dóna mostres evidents de l’interès dels seus objec-
tius. El CCCB disposa avui d’un arxiu amb un nombre creixent 
de projectes entorn de la relació cultura/educació 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.

La web de CCCB Educació ha tingut 23.156 visites durant el 
2013. Això suposa un augment d’un 78% respecte l’any anterior. 
És una web amb dos perfils d’usuari molt contrastat, un 42% que 
visita moltes pàgines durant un temps bastant prolongat (uns 10 
minuts) i un 58% que només visita una pàgina. Pel que fa a la 
procedència del públic, aquest se centra bàsicament en Barcelona 
i Catalunya (un 80%). Finalment, el perfil de Twitter compta amb 
5.434 seguidors.

El web www.cccbeducacio.org
Una plataforma per al coneixement, la divulgació, la formació i la participació

CCCB Educació

CCCB Educació — Activitats i tallers

Visites a les exposicions 

Durant el 2013 es van oferir visites comentades a les exposicions 
del CCCB, durant les quals es van atendre 4.406 persones.

L’inici de l’any encara va permetre poder explorar les repercus-
sions socials d’una transformació urbana analitzada a través d’una 
mostra molt directament vinculada a Barcelona: «El Paral·lel, 
1894-1939». En aquest període final de l’exposició es van atendre 
771 persones en visites comentades.

De març a juny, coincidint amb el tercer trimestre escolar, es 
va oferir material per treballar a l’aula i visites comentades a l’ex-
posició «Arxiu Bolaño, 1977-2033». Es van atendre 405 persones 
en visites comentades. Es va crear una experiència d’intercanvi 
docent amb diversos centres de l’Anilla Cultural Latinoamérica - 
Europa.

Es va acabar el curs escolar 2012-2013 i es va celebrar l’estiu 
amb l’exposició «Pasolini Roma», a partir de la mirada cinemato-
gràfica de Pier Paolo Pasolini sobre la ciutat de Roma, la relació 
vital amb la ciutat i la seva visió de la perifèria urbana. Es van 
atendre 693 persones en visites comentades.

Després de l’estiu, amb el nou curs 2013-2014 va tornar una 
nova edició de «World Press Photo», coneguda mundialment 
com la principal mostra itinerant de fotoperiodisme; és una oca-
sió única per conèixer la feina del fotoperiodista i la crua realitat 
de les notícies. 2.285 persones van visitar l’exposició en visites co-
mentades. 

A final d’any es van atendre 252 persones en visites comentades 
a «Espriu. He mirat aquesta terra», que va permetre treballar en 
l’àmbit de les llengües. (Aquesta exposició finalitzava al març de 
2014 per tant el recompte no correspon a la totalitat de visitants). 
Aquesta exposició va permetre crear una proposta específica per 
a alumnes de primària i famílies potenciant l’experiència cultural 
per als més petits.



68

Kosmopolis
Activitats en el marc de la 7a edició

CCCB Educació — Activitats i tallers

En el marc de la setena edició del Festival Kosmopolis, el Servei Educatiu del CCCB va col·laborar amb l’Institut de Ciències Fotòniques 
per portar a terme dues activitats relacionades amb el concurs La llum a les ones. En primer lloc, una taula rodona que reflexionava 
sobre l’experiència de la primera edició del concurs tot posant en relació la cultura, l’educació, les arts i les ciències, i, en segon lloc, una 
invitació als més petits a crear poemes en directe amb l’ajuda de grups com Bläue, Joan Colomo, EXXASENS, D-Fried, Glissando*, Fer-
nando Lagreca, Lucy & The Bossons, Megaafonía, Pulpopop i Miss Q. Després de Kosmopolis, al setembre, va tenir lloc al Teatre CCCB 
el concert final del segon concurs celebrat durant el 2013, amb una audiència de 350 alumnes i mestres d’institut. 

L’itinerari literari «Barcelona Lectora», creat pel CCCB i el Consorci de Biblioteques de Barcelona, va ser una altra de les activitats edu-
catives vinculades al festival. Una part dels itineraris es van celebrar durant el festival i la resta a la tardor. Els 462 assistents van tenir 
l’ocasió de visitar la Reial Acadèmia de Medicina, la Sala Cervantina de la Biblioteca de Catalunya, la Sala de Reserves de la Biblioteca de 
la Universitat de Barcelona i l’Arxiu Històric de la Ciutat, amb especialistes que van tractar diversos aspectes de la lectura, com ara Joan-
na Sierpowska i Diana López Barroso, del Grup de Cognició i Plasticitat Cerebral, IDIBELL-Universitat de Barcelona; Núria Altarriba, 
de la Biblioteca de Catalunya; Albert Soler, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona; i Montserrat Comas, 
directora de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 

L’objectiu d’aquesta edició de TEDxRambles va ser oferir propostes concretes per millorar el món, a través de l'educació. Amb el títol 
«Ciència, tecnologia i consciència», es va abordar la necessitat tant d’«alfabetitzar» i «il·lustrar» en els àmbits de la ciència, la tecnologia, 
l’economia, la informàtica, etc., per entendre millor la cultura contemporània, com d’incorporar-hi el component crític i ètic per emetre 
i desenvolupar arguments i judicis crítics sobre els excessos de la cultura tecnicista i cientificista. 

Les ponències presentades van anar a càrrec de Francisco Aréchaga (Com transformar idees en realitat a través de la consciència trans-
formada en voluntat), Marta García-Matos (Històries possibles de llum i matèria), Josep Eladi Baños (Consideracions ètiques en l’inici 
de la medicina científica), Joima Panisello (La corresponsabilització del pacient, basada en el coneixement, es torna imprescindible). 
Irene Lapuente (Cossos que aprenen, la relació entre l’educació i la dansa), Jordi Serrano (Ciència, tecnologia i el món del treball), Josep 
Perelló (Com treballar des de la ciència mantenint un vincle amb la ciutat i els ciutadans), Ramon Fauria (Viatge al poder de la ment, 
compartir coneixement i creació) i Jil Van Eylen.

Organització —  
CCCB, Institut de Ciències 
Fotòniques i Biblioteques de 
Barcelona

CCCB Educació — Activitats i tallers

Organització — 
TedxRambles 

Col·laboració —
CCCB

Després de la primera experiència del taller «Espais fotogràfics» durant el curs 2011-2012 i en el marc del programa «Fotografia en curs», 
es va fer evolucionar aquesta activitat cap a l’exploració de l’espai públic que es fotografia. El taller «La ciutat dels fotògrafs» va proposar 
una descoberta creativa i reflexiva de la fotografia a partir de la vinculació entre la pràctica fotogràfica i l’exploració de la ciutat. Es va 
plantejar com una exploració del patrimoni fotogràfic i de les tries expressives de la fotografia, i com una recerca sobre la ciutat com a 
espai públic a través de la creació fotogràfica. Les fotografies realitzades estan publicades al web www.fotografiaencurs.org, que consti-
tueix un arxiu fotogràfic i una cartografia visual de la ciutat. Durant el 2013, van gaudir d’aquesta formació 671 estudiants de primària 
i secundària.

CCCB Educació — Activitats i tallers

Organització —  
MACBA, CCCB i A Bao A Qu

 

La ciutat dels fotògrafs 
Taller de fotografia al MACBA i al CCCB

gener — juny i octubre — desembre 

TEDxRambles
Activitat per a educadors 

4 de juliol
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CCCB Educació va col·laborar amb el programa pedagògic de la Filmoteca de Catalunya «Filmoteca per a les Escoles 2013-2014». En el 
marc d’aquesta programació, A Bao A Qu / Cinema en curs va desenvolupar una formació per a docents en 5 sessions (3 de teòriques i 
2 de pràctiques).

El curs, que va exhaurir les inscripcions, va oferir les eines i metodologies per introduir el cinema com a art i com a creació a les aules 
de primària i secundària. Per això un dels grans objectius de la formació va ser dotar als participants dels instruments bàsics necessaris 
per dur a terme activitats relacionades amb el cinema en el context concret en què treballen, i poder fer-ho tant des de la pràctica crea-
tiva com des de la reflexió i l’anàlisi. En aquest sentit, també es va abordar la vinculació del cinema amb les altres àrees curriculars i les 
competències bàsiques.

El cinema a l’aula:  
propostes i metodologies
Activitat per a educadors 

novembre — desembre 

Un equip d’escriptors, narradors i il·lustradors treballen amb alumnes de primària per tal que els nens puguin viure en primera persona 
el procés de creació d’un llibre. L’objectiu és, d’una banda, contribuir a impulsar una reorientació del currículum educatiu per tal que la 
creativitat i la capacitat de narració s'obri espai a les aules i formi part natural dels processos d'aprenentatge, i, de l’altra, l'oferta cultural 
del CCCB sigui font d'estímul i matèria primera del currículum educatiu.

Hi ha participat els següents escriptors: Anna Manso, Bel Olid, David Nel·lo, Victoria Bermejo, Pau Joan Hernández, Jaume Copons, 
Susana Peix, Mireia Vidal, Anna Fité, Sandra Gómez, Àlex Tovar i Anna Fernández Preixens; i els següents il·lustradors: Àfrica Fanlo, 
Arianne Faber, Alba Marina Rivera, Artur Laperla, Marcos Isamat, Cristina Spanò, Clara Sáez, Lluís Cadafalch, Òscar Julve, Luisa Vera, 
Perico Pastor, Cristina Losantos i Miguel Gallardo, entre altres.

Aquesta proposta innovadora de transformació del sistema educatiu s’emmarca en el programa «Apadrina el teu equipament», vegeu 
l’apartat «Programa Social», pàg. 75.

Programa de  
pictoescriptura  
a Ciutat Vella 
tardor  

CCCB Educació — Activitats i tallers

Organització —  
CCCB i Filmoteca de Catalunya

CCCB Educació — Activitats i tallers

Una iniciativa de — 
Voxprima 
Amb el suport tècnic de — 
Districte de Ciutat Vella de 
l’Ajuntament de Barcelona

Col·laboració —
Biblioteques de Barcelona i CCCB

Ciutat Beta és una plataforma de treball i anàlisi que posa en joc processos i eines innovadores per a l’acció social. Un espai on explorar 
l’ADN de la ciutat en què vivim i, a través d’una perspectiva interdisciplinària, dissenyar prototips i solucions creatives a necessitats de 
territoris/barris concrets i/o noves problemàtiques socials, per després, posar-les a prova.

La plataforma de treball i anàlisi s’estructura i es resol a través de tres àrees: Web, espais de treball i accions, que el 2013 es van desenvo-
lupar a través de cinc activitats: prospecció al territori, workshop, planificació (treball 2.0 i seguiment presencial), prototip i avaluació. 
Al CCCB va tenir lloc el workshop de formació que va comptar amb 32 assistents.

CCCB Educació — Activitats i tallers

Una iniciativa de — 
Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya 
Amb el suport tècnic de — 
Trànsit Projectes

Col·laboració —
CCCB
Amb el suport de —
Unió Europea, Departament  
de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya 
i Ajuntament de Barcelona

Ciutat Beta, una nova  
experiència formativa  
i d’aprenentatge
Activitat per a educadors

tardor
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Itineraris

El CCCB presenta un any més el seu programa d’itineraris urbans, mantenint el principi de descobrir la ciutat a partir de les seves trans-
formacions urbanístiques i socials. Enguany hem afegit un itinerari per la Barcelona de Salvador Espriu, Lavínia. 
Una oferta educativa permanent, regular i estable per a públic adult i per a grups escolars. El 2013 es van atendre 291 persones els caps 
de setmana amb oferta i 3.099 estudiants.

CCCB Educació — Itineraris
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Itineraris urbans

— El Raval. Territori cosmopolita (a peu)
El que havia estat el sector més buit de la Barcelona emmurallada és avui el barri més densament poblat de la ciutat. En aquest procés 
el Raval ha esdevingut un territori cosmopolita, però mai no ha aconseguit deslliurar-se dels efectes de la marginalitat. Com afavorir la 
barreja d’usos, cultures i classes sense excloure ningú?

— El Poblenou. La ciutat productiva (a peu) 
El socialisme utòpic de Cerdà va veure en el Poblenou la possibilitat d’una Nova Icària. El pla 22@, un banc de proves per explorar la societat 
del coneixement. La desindustrialització l’ha omplert de fàbriques abandonades i la memòria obrera i cooperativa l’ha carregat de sentits. De 
què ha de viure la ciutat després de la desindustrialització?

— El Carmel i Nou Barris. Del dret a l'habitatge al dret a la ciutat (a peu)
La necessitat d’un sostre és més imperiosa que qualsevol norma urbanística. La lluita dels veïnats del Carmel i Nou Barris per un habi-
tatge digne està plena de lliçons per afrontar un repte encara massa vigent: com aconseguir que la ciutat aixoplugui tothom?

— L'Eixample. La forma de la ciutat (a peu)
Els resultats de la recerca recent ens han apropat amb rigor a la complexitat del desenvolupament del pla Cerdà original, però també 
ens han ajudat a ser conscients de la gran flexibilitat del projecte i la seva capacitat per adaptar-se als canvis que ha viscut la ciutat en els 
darrers 150 anys. L’Eixample és actualitat viva orientada cap a un futur que demana noves actuacions.

— Besòs. De frontera a espai públic (en autocar)
Allà on hi havia una frontera entre perifèries urbanes ara troben un espai d’articulació que transcendeix l’àmbit municipal i ajuda a con-
figurar una nova ciutat metropolitana. El Besòs és ara un espai de connexió privilegiat en un context en el qual la planificació i la visió 
urbana a gran escala esdevenen fonamentals.

— Llobregat. Nou eix metropolità (en autocar)
El Llobregat continua sent un riu essencial per a tot el territori que travessa: per la trama urbana que l’envolta, pel delta que genera, per 
l’economia que es mou al seu voltant. La visita al riu, des de Sant Joan Despí fins a la seva arribada al Prat, vol analitzar el seu paper com 
a eix fonamental de l’organització territorial i econòmica d’aquest sector de la ciutat metropolitana.

— La Sagrera - Sant Andreu - Sant Martí. Tres barris en transformació (en bicicleta)
L’entorn de la Sagrera és el lloc on s’està executant la transformació urbanística de més dimensions de la ciutat de Barcelona, amb la 
construcció de la nova gran estació ferroviària de Barcelona 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 rodeja el sector primer per dalt i després per baix. 

— De Montgat a la Barceloneta. Fronts marítims diversos (en bicicleta)
Des de Montgat fins al riu Besòs s’alternen fronts urbans consolidats i sectors industrials situats a primera línia de mar. Creuat el Besòs, 
dues operacions urbanístiques daten la transformació urbanística del front urbà barceloní: el Fòrum i la Vila Olímpica. La Barceloneta, 
barri mariner i portuari de la ciutat des del segle xviii, en l’actualitat s’està adaptant a l’arribada del lleure i del turisme massius.

Itineraris literaris

— Lavínia, la Barcelona de Salvador Espriu
L’itinerari inclou un recorregut per la prosa i la biografia de Salvador Espriu, amb Maria Nunes.

— Barcelona Lectora
Es tracta d’un itinerari del CCCB i el Consorci de Biblioteques de Barcelona que recorre per etapes aspectes clau de la lectura a través 
dels extraordinaris fons i els espais singulars de diferents institucions barcelonines amb la presència i les explicacions d'especialistes en 
els diferents temes. 

CCCB Educació — Itineraris
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Programa Alzheimer
Programa social

El CCCB va continuar amb el Programa Alzheimer dirigit a perso-
nes afectades per la malaltia, els seus familiars i cuidadors. Aquest 
programa 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 2013 es van realitzar les següents activitats amb un 
total de 183 visitants:

— Visita a l’exposició «El Paral·lel, 1894-1939», 14 de gener,  
4 i 18 de febrer 

— Activitat audiovisual «Anem al Cinema», 8 d’abril i 23 de juliol 
— Visita a l’exposició «Pasolini Roma», 10 juny, 22 de juliol  

i 16 de setembre 
— Visita a l’exposició «Espriu. He mirat aquesta terra», 2 i 9 de 

desembre 
— Programa «Aprenentatge i Servei», 17 i 22 d’abril  

Al llarg del 2013, el programa CCCB Alzheimer va dur a terme 
altres activitats i accions que es detallen a continuació.

Programa «Aprenentatge i servei»
A proposta de la Blanquerna-Universitat Ramon Llull, es va 
participar en el Programa «Aprenentatge i servei» amb la finalitat 
que alguns dels seus alumnes aprenguessin donant un servei 
comunitari. Es van impartir dues classes a la universitat als 
alumnes del grup del matí i de la tarda. Després els alumnes van 
visitar la seu de l’AFAB per conèixer els usuaris a qui es dirigirien 
i finalment, al mes d’abril, els alumnes van realitzar una activitat 
dissenyada per ells amb els usuaris de l’AFAB al CCCB.

Participació en 4 jornades 
— «Labpact, International Summer School», 17-18 de juny
— Jornada organitzada conjuntament amb l’Associació de 

Familiars d’Alzheimer de Barcelona (AFAB), per celebrar el 
dia internacional de l’Alzheimer i donar veu a les teràpies no 
farmacològiques, 9 d’octubre

— Jornades «L’atenció i comunicació als grups Apropa», 4 de 
novembre

— «Open All Areas», jornada europea dedicada a l’accessibili-
tat en el context cultural en els museus i les arts, 14 i 15 de 
novembre

Grup de treball Museus i accessibilitat
Juntament amb altres museus de Barcelona i de l’àrea metropo-
litana, es va iniciar un grup de treball similar al de les comunitats 
anglosaxones entorn de l’accessibilitat als museus. 
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Programa social

Programa social

Programa social

Projecte d’activitats educatives per potenciar la interrelació entre 
els centres educatius i els grans equipaments culturals del Raval en 
el marc de Raval Cultural. 

Les accions generals que proposa són la gratuïtat de la visita 
comentada de les exposicions, itineraris urbans i activitats educa-
tives en general per als centres educatius implicats, un programa 
de xerrades amb instituts i un programa de pictoescriptura, des-
tinat a cursos de primària per educar la creativitat en l’escriptura 
(vegeu l’apartat «CCCB Educació, pàg. 69).

Hi van participar els següents centres educatius: Escola Milà i 
Fontanals, Institut Miquel Tarradell, Escola Labouré, Escola Co-
llaso i Gil, Escola Bressol Municipal Canigó, Institut Milà i Fonta-
nals, Escola Vedruna-Àngels, Escola Castella i Escola Drassanes. 
Els equipaments implicats va ser els següents: MACBA, Filmoteca 
de Catalunya, CCCB, Gran Teatre del Liceu, Museu Marítim de 
Barcelona i Palau Güell.

Cal destacar també el blog de la comunitat de pràctica sobre  
Museus i Accessibilitat que han creat una sèrie d'institucions 
culturals.

museusiaccessibilitat.blogspot.com.es

A partir de l'octubre de 2013 el CCCB forma part d’«Apropa Cul-
tura», el programa socioeducatiu dels principals equipaments cul-
turals adreçat als usuaris dels centres i serveis socials que treballen 
amb persones en risc d’exclusió social. Una experiència d’inclusió 
que els permet accedir a la millor programació cultural.

A la tardor tots els tècnics d’educació i personal d’atenció al 
públic es van formar per donar servei a participants dels següents 
àmbits socials: discapacitat, malaltia mental, exclusió i aïllament 
social, pobresa, situacions de vulnerabilitat, risc, violència de gè-
nere i familiar, drogodependències i altres addiccions, VIH/SIDA, 
presons, delinqüència juvenil, gent gran, condicions laboral pre-
càries, atur, sense llar, i immigrants nouvinguts. I també entitats 
de discapacitats sensorials, centres especials de treball, associa-
cions de malalties cròniques, associacions de pares i familiars lli-
gades a síndromes o malalties i residències de gent gran.

www.apropacultura.cat

Organització —  
Districte de Ciutat Vella de 
l'Ajuntament de Barcelona

Coordinació —  
Fundació Tot Raval

Amb el suport de —  
Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona i 
Diputació de Barcelona

Col·laboració —  
Obra Social "La Caixa"

Organització —  
CCCB, Museu Marítim, MACBA, 
MNAC, Fundació Joan Miró, 
Museu Picasso de Barcelona, 

Fundació Tàpies, Museus de Sant 
Cugat i Oficina de Patrimoni de la 
Diputació de Barcelona.

Apadrina el teu  
equipament

Apropa Cultura

Museus i Accessibilitat
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Totes les cartes
A París

30 de novembre de 2012 — 29 de juny de 2013

Comissariat —
Jordi Balló
Coproducció —
Casa Encendida (Madrid), Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco 
(Mèxic), Acción Cultural Española 
(ACE) i CCCB

Organització —
CCCB i Centre Georges Pompidou 
(París) 

Més enllà del CCCB — Exposicions

A partir de l’exposició «Totes les cartes», produïda pel CCCB, el 
Centre Georges Pompidou va realitzar el cicle «Cineastes en Co-
rrespondència» en el qual els cineastes que havien participat en 
l’exposició del CCCB van presentar, de dos en dos, la seva obra 
integra. Afinitats electives que van permetre nous diàlegs, noves 
creacions, nous intercanvis per a compartir amb els seus espec-
tadors.

El cicle va començar amb la correspondència entre Jonas Me-
kas i José Luis Guerin, del 30 de novembre de 2012 al 7 de gener de 
2013 (amb 20.000 visitants), i va continuar amb la d'Albert Serra 
i Lisandro Alonso, del 17 abril al 29 de juny de 2013 (amb més de 
12.000 visitants). El cicle va estar constituït per l’especial Albert 

Serra (17 abril - 12 de maig), l’especial Lisandro Alonso (31 de 
maig - 29 de juny), la carta d'Albert Serra El Senyor ha fet en mi 
meravelles (9 de maig) i el debat Serra-Alonso (8 de juny). 

Entre el 2012 i el 2013, «Totes les cartes» es va presentar a: Cen-
tro Cultural Universitario Tlatelolco (Mèxic, DF), Casa Encendi-
da (Madrid), Las Cigarreras Cultura Contemporánea (Alacant), 
Cinematheque Seoul Art Cinema / K. A. C. T. (Seül) i Sala Lugo-
nes, Teatro San Martín (Buenos Aires). 

Pantalla global
A Monterrey 

28 de juny - 29 de setembre

«Pantalla global» és una exposició dedicada a la reflexió sobre to-
tes les pantalles que ens influeixen al segle xxi: cinema, televisió, 
ordinadors, telèfons intel·ligents, tauletes digitals, pantalles de vi-
gilància, 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. 

En un projecte que es defineix com a eminentment obert, evo-
lutiu i compartit en tots els sentits, en el procés de creació, el con-
tingut i la forma, la itinerància adquireix un paper emblemàtic. 
En cadascun dels muntatges es genera una forma de moviment, 

de transformació, de canvi i de nou diàleg amb el públic, que mi-
lloren el muntatge i l’enriqueixen a través del web pantallaglobal.
cccb.org. 

Al seu pas pel Centro de las Artes CONARTE de Monterrey, 
es va generar una nova adaptació museogràfica que va tenir una 
notable repercussió de públic, amb més de 62.000 visitants. Gilles 
Lipovetsky hi va assistir i va presentar el projecte.

Comissariat —
Gilles Lipovetsky, Jean Serroy  
i Andrés Hispano
Producció —
CCCB i San Telmo Museoa 
(Donostia)

Organització —
CCCB i Consejo de las Culturas 
y las Artes de Nuevo León 
CONARTE (Monterrey)

Pasolini Roma
A París

14 d’octubre de 2013 — 26 de gener de 2014

Després del CCCB i abans de viatjar al Pallazzo delle Esposizione 
de Roma i al Martin Gropius Bau de Berlín el 2014, el projecte 
«Pasolini Roma» va presentar-se a la Cinémathèque Française de 
París. 

A París, l’exposició, que mostra de prop Pasolini al llarg d’una 
vida múltiple, apassionant i en tensió permanent, la vida d’un 
creador i lluitador en tots els fronts, va anar acompanyada d’un 
programa d’activitats paral·leles: una retrospectiva sobre el Pasoli-
ni cineasta, lectures dramatitzades de poesies i textos teatrals, jor-
nades d’estudi sobre un dels intel·lectuals europeus més rellevants 
del segle passat, un espectacle performance del músic i dibuixant 
Davide Toffolo, etc.

Amb aquesta presentació, la Cinémathèque va obtenir una 
gran repercussió mediàtica i una afluència de públic notable, amb 
prop de 42.000 visitants.

Comissariat —
Gianni Borgna, Alain Bergala i 
Jordi Balló
Producció —
CCCB, Cinémathèque Française 
(París), Palazzo delle Esposizione 
(Roma) i Martin Gropius Bau 
(Berlín)

El present projecte ha estat finançat 
amb l’ajut de la Comissió Europea

Més enllà del CCCB — Exposicions

Més enllà del CCCB — Exposicions
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Una dècada després de la seva mort i arran de la coneguda devo-
ció de Bolaño per la literatura argentina (va ser un lector voraç 
d’Arlt, però també de Macedonio Fernández, Borges i Cortázar), 
la Ciudad de Buenos Aires va voler ser la primera a homenatjar-lo 
i a rebre la mostra «Archivo Bolaño. 1977-2003» al Centre Cultu-
ral Recoleta.

«Arxiu Bolaño» és el resultat de la col·laboració entre el CCCB 
i els hereus de Bolaño. Més enllà de l’enfocament temàtic, dels ele-
ments museogràfics innovadors i d’altres aspectes, el punt fort de 
l'exposició és la presentació de material inèdit dels arxius de Ro-
berto Bolaño: novel·les, relats breus, poemes, textos i quaderns di-
versos, correspondència, fotografies familiars, revistes i fanzines, 
la seva biblioteca personal, una plètora d'entrevistes, jocs de taula 
d'estratègia i altres materials valuosos, que proporcionen una ma-
jor comprensió de l'univers creatiu de Bolaño i contribueixen a 
una interpretació més lliure i prolífica de la seva obra.

L’exposició a Buenos Aires va aconseguir una fort repercussió 
a la premsa i a les xarxes socials, i està previst que, a principis del 
2015, es presenti a la Casa del Lector de Madrid, un nou centre 
cultural que fa dels lectors i la lectura els seus protagonistes fo-

namentals; i possiblement que continuï la seva itinerància a les 
ciutats de Nova York i Santiago de Xile.

Archivo Bolaño, 1977- 2003
A Buenos Aires

19 de desembre de 2013 — 20 de febrer de 2014

Comissariat —
Valerie Miles i Juan Insua
Producció —
CCCB, amb la participació  
del Gobierno de la Ciudad  
de Buenos Aires

Organització —
CCCB, Centre Cultural Recoleta  
i Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires

El concepte de post-it city designa diferents ocupacions temporals 
de l'espai públic, ja siguin de caràcter comercial, lúdic o de qualse-
vol altra índole, amb la característica comuna que amb prou feines 
deixar rastre: hi ha una autogestió de les seves aparicions i desa-
paricions. Diversos equips multidisciplinaris d'Europa, Amèrica 
del Nord, Amèrica del Sud, Àsia i Àfrica han col·laborat en aquest 
projecte, que tracta de configurar el puzle de la ciutat informal: as-
sentaments espontanis, oci autogestionat, reciclatge com a estra-
tègia de supervivència i imaginació, habitatges alternatius i altres 
fenòmens post-it city, que posen en relleu la realitat del territori 
urbà com a lloc on se solapen diversos usos i situacions, en oposi-
ció a les creixents pressions per homogeneïtzar l'espai públic.

Màlaga es va incorporar al catàleg de «ciutats en xarxa», en 
el qual han participat equips de joves investigadors d’arreu, mi-
tjançant l'aportació dels resultats del taller de recerca sobre usos 
espontanis de l'espai públic que van dur a terme alumnes de la 
Universitat de Màlaga a la Sala Fundación Cruzcampo. Podria 
dir-se que, de totes les adaptacions fetes al llarg del seu recorregut 
d’itineràncies, la formalització en aquesta sala va ser la que millor 
va respondre al concepte de post-it perquè es va presentar en un 
espai alternatiu que, de fet, és un pàrquing. 

«Post-it City» s’ha presentat també a: Museo de Arte Contem-
poráneo (MAC, Santiago de Xile), Espacio de Arte Contempo-
ráneo (EAC, Montevideo), Espacio Casa de Cultura - La Prensa 
(Buenos Aires), Centro Cultural São Paulo, Museo de Cádiz i 
Centro Centro de Madrid.

Post-It City
Ciutats ocasionals
A Màlaga

8 d’octubre — 3 de desembre

Comissariat —
Martí Peran, Filippo Poli, Giovanni 
La Varra i Federico Zanfi 
Producció —
CCCB 

Organització —
CCCB, Sala Fundación 
Cruzcampo i Ajuntament de 
Màlaga 

Més enllà del CCCB — Exposicions

Més enllà del CCCB — Exposicions
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Premi Europeu de l’Espai 
Públic Urbà 
A favor de l’espai públic

A Tolosa

15 de desembre de 2012 — 16 de març de 2013

Producció — 
CCCB
Organització — 
Centre Méridional de l’Architecture 
et de la Ville de Toulouse

Amb el suport de — 
CAUE 31 / Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
de Haute-Garonne

L’exposició del Premi es va presentar al Centre Méridional de l’Ar-
chitecture et de la Ville de Toulouse fins al 16 de març de 2013. En 
el marc de l’exposició, el 5 de febrer es va organitzar una jornada 
de debat amb la participació d’autoritats polítiques, acadèmiques 
i representats de la societat civil que es varen interrogar sobre la 
pregunta «A qui pertany l’espai públic?». El dia 21 de febrer va 
tenir lloc la sessió de debat en la qual es va presentar el Premi i 

l’obra Arranjament dels cims del turó de la Rovira de Barcelona, 
guanyadora ex aequo de l’edició del 2012. A l’acte, hi van parti-
cipar David Bravo, secretari del Jurat del Premi, i Imma Jansana, 
autora de l’obra premiada. 

Més enllà del CCCB — Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 

Organització — 
Alcaldía de Bogotà

A Bogotà

7 de gener — 14 d’abril 

El Museu de Bogotà va acollir l’exposició del Premi, que a la tardor 
anterior s’havia presentat al Centro de Desarrollo Cultural de Mo-
ravia de Medellín. Amb això, la mostra traspassava per primera 
vegada les fronteres d’Europa i començava una sèrie d’itineràncies 
per diverses ciutats d’Amèrica Llatina. Els dies 10 i 11 d'abril, en el 
marc de l’exposició, es va celebrar el fòrum internacional «Bogotà 
i l'espai públic: construint ciutat i ciutadania», unes jornades de 
debat sobre l’espai públic i sobre la revitalització del centre de Bo-

gotà, amb la participació dels arquitectes Elías Torres, Josep Llinàs 
i David Bravo, en diàleg amb experts llatinoamericans.

Exposicions i debats al voltant del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2012
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Més enllà del CCCB — Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 

Organització — 
Archipel Centre de Culture UrbaineA Lió

24 de maig — 28 de juliol 

L’exposició del Premi 2012 va continuar la itinerància per Europa. 
Després de Toulouse i Paris, la següent parada va ser la ciutat de 
Lió, on es va presentar a l’Archipel Centre de Culture Urbaine en-
tre el 24 de maig i el 28 de juliol amb el títol «La ville tourné vers 
l’espace public. Prix européen de l’espace public urbain 2012». Van 
participar en la inauguració de l’exposició la directora del Premi, 

Judit Carrera; el president de l’Archipel, Amilcar Dos Santos; i la 
directora, Valérie Disdier.

La ruta europea de l’exposició va seguir el seu curs. Després de 
França, va arribar a la República Txeca, on es va presentar a la 
Galerie Jaroslava Fragnera de Praga en el marc del Festival Urbà 
reSITE i amb el títol «A favor de l’espai públic». 

La inauguració de la mostra va comptar amb la presència de 
Tomáš Hudecek, primer tinent d’alcalde de l’ajuntament de Praga; 
Osamu Okamura, director de programa del Festival Urbà reSITE; 

Dan Merta, director de la Galerie Jaroslava Fragnera; i Judit Ca-
rrera, directora del Premi.

Abans de la inauguració, va tenir lloc un debat en el qual van 
participar Judit Carrera i Janez Kozelj, tinent d’alcalde de Ljubl-
jana i promotor de la renovació de les ribes del riu Ljubljanica, 
intervenció guardonada a la darrera edició del Premi. El debat va 
ser moderat per Filip Šenk, teòric i historiador de l’arquitectura. 

Organització — 
Galerie Jaroslava FragneraA Praga

20 de juny — 1 de setembre 

Després d’exhibir-se a Medellín i a Bogotà, l’exposició «A favor 
de l’espai públic», que presentava els resultats de la darrera edició 
del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà, va arribar a Cartagena 

de Indias. La mostra era una coproducció del CCCB, la Fundació 
Kreanta i l’Alcaldia de Bogotà. 

Organització — 
Centro de Formación de la 
Cooperación Española

A Cartagena de Indias

27 de juny — 31 d’agost 

Organització — 
Parc del castell de Fužine

A Ljubljana

27 de setembre — 24 de novembre 

Al setembre del 2013 l’exposició va arribar a la capital eslovena i es 
va exhibir per primera vegada a l’aire lliure, gràcies a una produc-
ció del Museum of Architecture and Design (MAO). 

L’obertura de l’exposició, que va anar a càrrec de Janez Koželj, 
tinent d’alcalde de Ljubljana, i de Judit Carrera, directora del Pre-
mi, va incloure la presentació d’algunes de les obres premiades i 
mencionades a la darrera edició del Premi per part de membres 
del Jurat. Així, Dietmar Steiner, director de l’Architekturzentrum 
Wien, va parlar sobre la Renovació de les ribes del riu Ljubljanica 

(Ljubljana, 2011); Juulia Kauste, directora del Museum of Finnish 
Architecture, va explicar el Memorial de l’abolició de l’esclavatge 
(Nantes, 2011); i David Bravo, secretari del Premi, va exposar la 
Restauració dels cims del Turó de la Rovira (Barcelona, 2011) i 
l’Acampada a la Puerta del Sol (Madrid, 2011). Després de la in-
auguració, va tenir lloc un debat entre tots els participants, al qual 
es va afegir Matevž Čelik, director del MAO. 

La Cité de l’Architecture et du Patrimoine de París, una de les set 
institucions europees coorganitzadores del Premi, va presentar 
per primera vegada aquesta exposició a la seva seu. La Cité va 
acollir la mostra sota el títol «La ville tournée vers l’espace public. 

Prix européen de l’espace public urbain 2012». A l’acte inaugural, 
hi van participar els autors dels projectes premiats i Judit Carrera, 
directora del Premi.

Organització — 
Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine de París

A París

25 de març — 29 d’abril 
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Arxiu CCCB

L’Arxiu CCCB és el fons digital i multimèdia que recull tot el ba-
gatge del CCCB i posa a l’abast del públic una àmplia varietat de 
materials sobre temes clau de la cultura i la societat contemporà-
nies, des de les primeres exposicions fins als debats i festivals més 
recents.

Actualment, a l’Arxiu CCCB es poden consultar, de manera 
presencial, més de 10.000 referències multimèdia (enregistra-
ments de conferències, actuacions, recitals, concerts, audiovisuals 
de creació pròpia, fotografies i informació sobre les activitats i els 
autors, comissaris i conferenciants que hi participen), que repre-
senten el 100 % del fons històric del CCCB, i s’hi van incorporant 
tots els materials que es generen amb la programació.

A més de la voluntat divulgadora, l’Arxiu té vocació de ser al-
hora 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. Ar-
ticulat 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
S’hi troba la informació relativa a totes les convocatòries del Pre-
mi 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, l’Arxiu ofereix una pers-
pectiva sobre 469 intervencions a l’espai públic de 301 ciutats eu-
ropees.

Biblioteca Urbana
Aglutina els principals textos de temàtica urbana que el CCCB ha 
anat recopilant des dels seus orígens. Exposicions, debats i con-
ferències constitueixen aquest fons sobre la ciutat 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 Organització —
CCCB
Patrocini —
Copcisa, Abertis i Escofet

Col·laboració —
The Architecture Foundation 
(Londres), Architekturzentrum 
Wien (Viena), Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine (París), Museum 
for Architecture and Design 
(Ljubljana), Museum of Finnish 
Architecture (Hèlsinki) i Deutsches 
Architekturmuseum (Frankfurt)

Fons CCCB — Arxius

Fons CCCB — Arxius
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El CCCB compta amb un arxiu digital de consulta pública i gra-
tuïta especialitzat en cinema experimental i documental creatiu, 
amb més de 700 pel·lícules. Entre les noves adquisicions del 2013 
destaquen els quatre títols més importants de Maya Deren, les 
últimes peces de Peter Tscherkassky, pel·lícules d'Henri Storck i 
d’altres destacats cineastes d'avantguarda belgues i també de joves 
autors locals com Gerard Gil, Albert Alcoz o Ana Pfaff.

L’arxiu ha donat visibilitat aquest any a dos projectes audio-
visuals locals: «Your Lost Memories», una iniciativa que recull i 
dóna vida a pel·lícules «orfes» en súper-8, i «El vídeo del minut», 
una iniciativa de la Mostra Internacional de Films de Dones de 
Barcelona, que convida les dones a realitzar pel·lícules d'un minut 
de durada i gravades en un pla únic al voltant d’un determinat 
tema.

L’Arxiu Xcèntric també ha acollit al seu espais tres tallers relacio-
nats amb l’animació. Amb el nom de «PARAL·L·E·L·P·O·P·U·P», 
els dos primers van dedicar-se a explorar la tècnica cut-out d'ani-
mació foto a foto de peces retallades per crear una peça experi-

mental de cinema collage aprofitant molts dels materials de docu-
mentació de l'exposició «El Paral·lel, 1894-1939». El tercer taller, 
dirigit a un públic familiar, va ensenyar animació experimental 
amb noves eines digitals d'una manera fàcil i accessible.

Regularment es proposen als visitants «menús» o propostes 
de programes temàtics per visionar a la carta i s’organitzen visites 
comentades a grups (estudiants universitaris, escoles de cinema, 
col·lectius artístics o professionals, etc.). Amb aquestes activitats 
pedagògiques i de difusió, es busca acostar aquest cinema als po-
tencials espectadors, eixamplar l’espai del cinema i sensibilitzar 
davant de la seva continuada capacitat de reinventar-se i les seves 
possibilitats de generar pensament visual.

www.cccb.org/Xcentric

Fons CCCB — Arxius

Arxiu Xcèntric Organització —
CCCB

OVNI
Arxius de l’Observatori 

Els Arxius de l’Observatori de Vídeo No Identificat tenen un 
caràcter intencional i temàtic, que és el de facilitar una crítica de la 
cultura contemporània utilitzant diferents estratègies (vídeo art, 
documental independent, arqueologia dels mass media). Els Ar-
xius recullen tota una constel·lació de treballs dispars, el denomi-
nador comú dels quals és la lliure expressió i la reflexió sobre les 
pors i els plaers individuals i col·lectius. En conjunt construeixen 
una visió de múltiples facetes, de milers de petits ulls que aprofun-
deixen i exploren el nostre món, o n’anuncien d’altres de possibles; 
un discurs els principals valors del qual són l’heterogeneïtat, la 
contradicció i la subjectivitat, i que vol ser un revulsiu contra la 
clonació i repetició dels mass media corporatius.

www.desorg.org

Fons CCCB — Arxius en col·laboració

Organització —
OVNI i CCCB

SONOSCOP
Arxiu d’art sonor 

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 mul-
timèdia de música experimental i art sonor accessible al públic, 
ja sigui a través de la presència física, ja sigui a través d’altres for-
mes 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

Fons CCCB — Arxius en col·laboració

Organització —
Orquestra del Caos i CCCB
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Publicacions

Catàlegs d’exposicions Col·lecció Breus
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Fons CCCB — Publicacions

— Arxiu Bolaño /Archivo Bolaño, 1977-2003
La possibilitat d’explorar l’Arxiu Bolaño, oferta al CCCB per la 
seva hereva Carolina López, va donar lloc també a aquest catàleg 
que fa un repàs de la figura i l’obra de l’escriptor Roberto Bolaño i 
que pren com a punt de partida tres de les ciutats on va viure gran 
part de la seva vida: Barcelona, Girona i Blanes. 

L’obra de Bolaño, des dels exercicis de joventut «escritos para 
soltar la mano» fins a l’ambició catedralícia de 2666, sembla tota 
ella formar part d’un univers en expansió amb les seves pròpies 
lleis, jocs, miratges i connectivitats. El catàleg contribueix, en 
aquest sentit, a descabdellar l’enigma Bolaño.

× Idiomes: edició catalana amb traducció anglesa /edició caste-
llana amb traducció anglesa
176 pàgines / 70 imatges b/n i color / 17 x 24 cm
Textos de: Juan Insua, Valerie Miles, A.G. Porta, Enrique  
Vila-Matas, Javier Cercas, Patricia Espinosa, Olvido García Val-
dés, Barbara Epler
ISBN: 978-84-9803-650-3 (català) / 978-84-9803651-0 (castellà) 
Edició: CCCB i Direcció de Comunicació de la Diputació de 
Barcelona

— Pasolini Roma

Anàlisi de l’estreta i fructífera relació entre el poeta, cineasta, lin-
güista, guionista, Pier Paolo Pasolini i la Roma del seu temps. A 
través d’un recull de textos originals de Pasolini, recorrem la seva 
geografia personal i literària. La seva veu ens endinsa, sense inter-
mediaris, a la complexitat i riquesa del personatge, que es revela 
com un testimoni clau per a comprendre el món contemporani. 

× Idiomes: edició catalana /edició castellana 
264 pàgines / 180 imatges en b/n i color / 19 x 24,3 cm
ISBN: 9782081286283 (català) / 9782081286276 (castellà) / 
9782081307032 (francès) / 978-8857222837 (italià)
Edició: CCCB i Skira Flammarion

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

— Breus publicats el 2013 

59. Cristina Lafont, La religió en l'esfera pública / Religion in 
the Public Sphere
52 pàgines. / 12,5 x 17 cm 
ISBN: 978-84-6156-6456-6 (català - anglès)
Edició: CCCB
60. Herta Müller, Sempre la mateixa neu i sempre el mateix 
oncle / Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel
48 pàgines / 12,5 x 17 cm 
ISBN: 978-84-616-6286-9 (català - alemany)
Edició: CCCB
61. Peter Burke, Coneixements comuns / Common Knowledges
56 pàgines / 12,5 x 17 cm 
ISBN: 978-84-616-6287-6 (català - anglès)
Edició: CCCB
62. Ramon Andrés, La música en común / Music in Common
44 pàgines / 12,5 x 17 cm 
ISBN: 978-84-616-6288-3 (castellà - anglès)
Edició: CCCB
63. Xavier Antich, La ciutat del dissens. Espai comú i pluralitat 
/ The City of Dissent. Shared Space and Plurality
80 pàgines / 12,5 x 17 cm 
ISBN: 978-84-616-6289-0 (català - anglès)
Edició: CCCB
64. Marina Garcés, El compromís / Commitment
44 pàgines / 12,5 x 17 cm 
ISBN: 978-84-616-6290-6 (català - anglès)
Edició: CCCB
65. Zygmunt Bauman, La felicitat es fa, no es compra  
/ Joys of Life Made, not Bought
68 pàgines / 12,5 x 17 cm 
ISBN: 978-84-616-6291-3 (català - anglès)
Edició: CCCB
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Col·lecció Dixit
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Fruit d’una col·laboració entre el CCCB i l’editorial argentina Katz 
Editores, Dixit publica, en llengua castellana, una selecció de les 
conferències prèviament editades a la col·lecció Breus. Amb Dixit, 
el CCCB posa a l’abast del públic de la resta de l’Estat espanyol i 
d’Amèrica Llatina les millors conferències pronunciades al CCCB.

— Dixit publicats el 2013 
19. Richard Sennett, Artesanía, tecnología y nuevas formas de 
trabajo /«Hemos perdido el arte de hacer ciudades» (entrevis-
ta a l’autor de Magda Anglès)
64 pàgines / 11 x 20 cm 
ISBN: 978-84-92946-49-5 
Edició: CCCB i Katz editores (Buenos Aires-Madrid)
20. Rüdiger Safranski, Sobre el tiempo / «Una vida es rica si 
participa de diversas velocidades» (entrevista a l’autor de 
Daniel Gamper Sachse)
64 pàgines / 11 x 20 cm 
ISBN: 978-84-15917-79-3 
Edició: CCCB i Katz editores (Buenos Aires-Madrid)
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Institucions i empreses col·laboradores 
Dades generals 

Patrocinadors:

Mitjans col·laboradors:

Coproductors:

El CCCB és un consorci de:

Amb el suport del programa   
Cultura de la Unió Europea
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Dades generals 

Col·laboradors

0100101110101101.org / d-i-n-a, 9Zeros Escola d’Animació de Catalunya, A Bao A Qu, A Viva Veu, Abertis, Acadèmia del Cinema 
Català, Acción Cultural Española (ACE), Advanced Music, Afghanistan Analysts Network, Agència Catalana de Cooperació al Des-
envolupament, Ajuntament de Màlaga, Alcaldía de Bogotà, Alianza Editorial, Analogic Té, ANIMAC (Lleida), Antalis, Antic Teatre, Ara 
Llibres, Archipel Centre de Culture Urbaine, Architekturzentrum Wien (Viena), Art Futura, Arts Santa Mònica, Associació de Familiars 
d’Alzheimer de Barcelona (AFAB), Associació Drap-Art, Associació per als Drets Humans a l’Afganistan (ASDHA), Ateneu Barcelonès, 
Atlas Experiment, Auditori de Barcelona, B·Debate International Center for Scientific Debate Barcelona, Biblioteques de Barcelona, 
Biocat, Bitò Produccions, Blackie Books, Bohèmia's produccions, British Council, CADS, Can Felipa, Casa Amèrica, Casa del Lector 
(Madrid), Casa Encendida (Madrid), Catalan Arts!, Catalunya Llibreries, Centre Cultural Recoleta, Centre Georges Pompidou (París), 
Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville de Toulouse, Centro Centro de Madrid, Centro Cultural España-Córdoba, Centro 
Cultural São Paulo, Centro Cultural Universitario Tlatelolco (Mèxic), Centro de Formación de la Cooperación Española, Centset, CERN, 
Cinemes Girona, Cité de l’Architecture et du Patrimoine (París), CIVI, Club Súper3-TV3, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya, Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya, Companyia Prisamata, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Haute-Garonne, Consejo de las Culturas y las Artes de Nuevo León CONARTE (Monterrey), Consolat General 
de la República de Polònia a Barcelona, Consorci de Biblioteques, Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona 
(CUIMPB)-Centre Ernest Lluch, Convent de Sant Agustí, Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya (CI&VI), 
Copcisa, Departament de Benestar Social i Família, Departament de Comunicació Audiovisual de la UAB, Departament de Comuni-
cació de la UPF, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Departament de Filosofia de la UAB, Deutsches Architektur-
museum (Frankfurt), Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, Districte de 
Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Martí, Editorial Comanegra, Editorial Debate, Editorial Empúries, Editorial 
Icària, Editorial Les Males Herbes, Editorial Minúscula, Editorial Paidós, Embajada de Chile en España, Equip d'Atenció al Menor de 
Sant Pere Claver-Fundació Sanitària, Escena Poblenou, ESDI, Espacio Casa de Cultura - La Prensa (Buenos Aires), Espacio de Arte 
Contemporáneo (EAC, Montevideo), Facultat de Ciències de la comunicació Blanquerna (URL), Federació Catalana de Cineclubs, 
Festival Loop-Screen, FILMIN, Festivals de Cinema de Catalunya, Filmoteca de Catalunya, Fundació Catalunya-La Pedrera, Funda-
ció El Molino (FEM), Fundació FC Barcelona, Fundació Foto Colectania, Fundació Jaume Bofill, Fundació Joan Miró, Fundació Lilian 
Thuram-Educació contra el racisme, Fundació Palau (Caldes d’Estrac), Fundació Tàpies, Fundació Tot Raval, Fundación Chile-Espa-
ña, Fundación Civio, Fundación Collado-Van Hoestenberghe, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Galaxia 
Gutenberg, Galerie Jaroslava Fragnera, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Goethe-Institut Barcelona, Gran Teatre del Liceu, 
Grec 2013 Festival de Barcelona, Grup Cos i Textualitat, Hipnotik Faktory, Hotel Curious, Hotel Silken Rambles, ICEC-Generalitat de 
Catalunya, ICFO-The Institute of Photonic Sciences, ICUB-Ajuntament de Barcelona, IDEC-UPF, Institució Catalana de Recerca i Estu-
dis Avançats (ICREA), Institució de les Lletres Catalanes, Institut d’Estudis Catalans (IEC), Institut d’Humanitats de Barcelona, Institut 
de Ciències Fotòniques, Institut de Govern i Polítiques Urbanes (IGOP), Institut de Recherche et d’Innovation (IRI), Institut Français de 
Barcelona, Institut Municipal del Taxi, Institut Ramon Llull, Instituto Cervantes, Instituto Polaco de Cultura (Madrid), Istituto Italiano di 
Cultura di Barcellona, Katz Editores (Buenos Aires-Madrid), Knight Mozilla Open News, Laie CCCB, La Central del MACBA, La Fàbrica 
de Cinema Alternatiu, La Seca Espai Brossa-Barribrossa, La Virreina Centre de la Imatge, Libros del Asteroide, Literatura Random 
House, Literature Across Frontiers, Madrid Deep Space Communications Complex, Marvin & Wayne, Màster en Estudis Xinesos de 
la UPF, Mecal, Media Antena, Medialab Prado, Microsoft, Miniput, Ministerio de Cultura, Mira Festival, Museo de Antioquia, Museo 
de Arte Contemporáneo (MAC, Santiago de Xile), Museo de Cádiz, Museu Blau, Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, Museu de Badalona, Museu del Gas de Sabadell, Museu Marítim de Barcelona, Museu 
Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Museu Picasso de Barcelona, Museum for Architecture and Design (Ljubljana), Museum of Finni-
sh Architecture (Hèlsinki), Museus de Sant Cugat, NASA Jet Propulsion Laboratory, Noucinemart, Obra Social “la Caixa”, Observatori 
de Vídeo No Identificat (OVNI), Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la  
Generalitat de Catalunya, Open Knowledge Foundation, Open Society Initiative for Europe, Orquestra del Caos, Palau Güell, Paral·lel 
40, Parc del castell de Fužine, Plataforma Editorial, Promoción de Humanidades y Economía, S. L., Raval Cultural, Red927, Restaurant 
7 Portes, Revista de Letras, Sala Fundación Cruzcampo, San Miguel, San Telmo Museoa (Donostia), Seix Barral, Servei de Desenvo-
lupament Empresarial (SDE, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya), Skira Flammarion, Societat Catalana de Geografia, 
Societat General d’Autors i Editors (SGAE), Tantàgora, Teatre Nacional de Catalunya (TNC), TEDxRambles, The Architecture Founda-
tion (Londres), The Influencers, Trànsit Projectes, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Barcelona (UB), Universitat 
de Lleida (UdL), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat Ramon Llull (URL), Universitat Rovira i Virgili (URV), UPC School, 
Veïns del carrer del Carme, Velvet Events, VjSpain, Voxprima
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Ponents dels debats i les conferències 
Dades generals 

En comú 
14 de gener-11 de març 

Ramón Andrés, Xavier Antich, Zygmunt Bauman, 
Ulrich Beck, Peter Burke, Lydia Cacho, Judit Carrera, 
Jaume Casals, Jaume Cela, Marina Garcés, Sílvia 
Heras, Joan Margarit, Josep Maria Muñoz, Joan 
Nogué, Perejaume, Josep Ramoneda, Ferran Sáez, 
Jacint Torrents i Jordi Vaquer

El futur del Paral·lel
15, 22 i 29 de gener 

Josep Bohigas, Albert Civit, Jordi Coca, Josep 
Ferrando, Juan Carlos Iglesias, Juan José Lahuerta, 
Maria Serrat, Xavier Theros, Xavier Trias, Elvira 
Vázquez i Antoni Vives

El llegat de la comunitat internacional a l’Afganistan 
30 i 31 de gener 

Saija Begham, Doris Buddenberg, Alberto Cairo, Farid 
Muttaqi, Suraya Pakzad, Thomas Ruttig i Francesc 
Vendrell

La remor del Superhome
12 de febrer 

Gregorio Luri, Abraham Tena Manrique i Esther Tena 
Manrique

Kosmopolis
14-16 de març

Eman Abd El-Hamid, Fernando Abilleira, Chefa 
Alonso, Jacinto Antón, Jaume Balmes, Andreu Benito, 
Valeria Bergalli, Bläue, Martine Bosman, Joana Bravo, 
Alexandra Büchler, Andreu Buenafuente, Jaume 
Cabré, Javier Calvo, David Carabén, Maria Cardona, 
Joan Carreras, Jorge Carrión, Sílvia Clemares, Joan 
Colomo, Krzysztof Czyzewski, Juan de Diego, Isidre 
del Valle, Eduard Escoffet, Àlex Espinós, Alícia 
Fernández, Sonia Fernández-Vidal, Karrie Fransman, 
Olvido García Valdés, Marta García-Matos, Martín 
Gómez, Glissando, Paul Gravett, Roderic Guigó, 
Carles Hac Mor, Jorge Herralde, Antonio G. Iturbe, 
David Jou, Ignasi Labastida, Pablo Ley, Rubén 
Martínez, Juan Antonio Masoliver Ródenas, Ricard 
Mateu, Dave McKean, Arantxa Mellado, Juan José 
Millás, Radamés Molina, Josep Pedrals, Karma Peiró, 
Xavier Pla, Ernest Pons, A. G. Porta, Pulpopop, Paul 
Rainey, Àlex Rigola, Lara Saiz, Helena Satué,  
Rogelio Saunders, Alicia Scherson, Carlos A. Scolari, 
Enric Senabre, Francesc Serés, Bashkim Shehu, 

Ricard Solé, Joan Subirats, Jaume Vallcorba, Tamara 
Vázquez Schröder, Pau Vidal, Nacho Vigalondo, 
Nermin Yildirim, Thomas Zandegiacomo i Monika 
Zgustova

George Soros
11 d’abril

George Soros i Jordi Vaquer

El racisme segueix aquí 
6 de maig

Tahar Ben Jelloun, Ramon Garriga, Emili Manzano  
i Lilian Thuram

I Jornades de Periodisme de Dades i Open Data
24 de maig

Sergio Álvarez Leiva, Judith Argila, Manuel Aristarán, 
Francesc Arroyo, Michael Bauer, Eva Belmonte, John 
Burn-Murdoch, Mar Cabra, Concha Catalán, Marta 
Corcoy, Ricard Espelt, Maru Garduño,Marc Garriga, 
Mònica Garriga, Ricard Gràcia, Laura Hernández, 
Óscar Marín (Outliers), Eduard Martín-Borregón, Pablo 
Martínez, Pedro Molina, Francisco José Moya, Karma 
Peiró, Juan Luís Sánchez Rodríguez-Navas i Mar 
Santamaria 

Construint La casa de hojas
4 de juny

Javier Calvo, Robert Juan-Cantavella i Ana S. Pareja

Grans reptes de la biomedicina
5, 12, 18 i 26 de juny 

Bonaventura Clotet, Josep Dalmau, Josep Maria 
Espinàs, Ramon Gomis, Susana de la Luna, Josep 
Maria Llovet, Javier Martínez-Picado i Milagros Pérez 
Oliva

Pensar diferent
17 i 25 de juny, 1 i 9 de juliol 

Jordi Balló, Enric Casasses, Alfredo Jaar, Julià  
de Jòdar, Josep Maria Lluró, Dacia Maraini,  
Miguel Morey, Javier Pérez Andújar, Arnau Pons  
i Carles Rebassa

I+C+I. Pasolini al laboratori
2 de juliol

Breixo Hardinguey, Gonzalo de Lucas, Javier Rebollo  
i Davide Toffolo 
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Dades generals 

TEDxRambles
4 de juliol

Francisco Aréchaga, Josep Eladi Baños, Ramon 
Fauria, Marta García-Matos, Irene Lapuente, Joima 
Panisello, Josep Perelló Palou, Jordi Serrano  
i Jil van Eylen

Cicle Llocs
16 de setembre, 8 d’octubre i 12 de novembre

Nadeem Aslam, Ana Ballesteros Peiró, Philip Hensher, 
Antonio Lozano, Luis Miguel Solano  
i Edward St Aubyn

La Maleta de Portbou
17 de setembre 

Antón Costas, Marina Garcés, Josep Ramoneda  
i Jorge Wagensberg

El sentit de la cultura
18 i 19 de setembre 

Vicenç Altaió, Francesc-Marc Álvaro, Xavier Antich, 
Nicolás Barbieri, Miquel Berga, Toni Casares, Marta 
Clari, Eduard Escoffet, Marina Garcés, Joan Miquel 
Gual, Simona Levi, Emili Manzano, Xavier Marcé, 
Jorge Luis Marzo, Antonio Monegal, Han Nefkens, 
Jordi Oliveras, Vicent Partal, Isona Passola, Rosa 
Pera, Jordi Puntí, Ricard Robles, Catalina Serra, 
Teresa Sesé i Francesc Torres

Cautivas
26 de setembre 

María Alasia, Rosa Cendón, Miguel Pajares  
i Jaume Saura

Grups de treball de periodisme de dades
26 de setembre, 8 i 22 de novembre i 16 de desembre 

Carles Agustí, Isaac Aparicio, Michael Bauer, Concha 
Catalán, Sergio Jerez, Eduard Martín-Borregón, Gilbert 
Martínez, Amparo Moreno, Francisco José Moya, 
Karma Peiró, Aron Pilhofer, Mar Santamaria,  
Lluís Sanz i Eli Vivas 

Evolució i cultura 
19 i 28 d’octubre, 4 i 11 de novembre

Juan-Luis Arsuaga, Guido Barbujani, Jaume 
Bertranpetit, Jared Diamond, Cristina Junyent, 
Joandomènec Ros, Núria Sebastián  
i Montserrat Vendrell

Franco Farinelli
30 d’octubre

Núria Benach, Franco Farinelli i Bernat Lladó Mas

Conversa amb Yu Hua 
5 de novembre 

Carla Benet Duran, Yu Hua, Ricard Planas i Carles 
Prado

Qui mana? Les mutacions del poder contemporani
13 de novembre 

Antoni Bassas i Moisés Naím

Adolescències. Transgressió, risc, acollida
14 de novembre 

Lluís Duch, Luis Feduchi i Jorge Tió

Reptes energètics: present i futur
26 de novembre, 3, 10 i 19 de desembre 

Jeroen van den Bergh, Andreu Cabot, Xavier Duran  
i Escribà, Mònica López Ferrado, César R. Ranero  
i Joan Vila i Simon

Llegir Maquiavel avui
2 de desembre 

Remo Bodei, Jordi Boixaderas, Juan Manuel Forte  
i Rosa Rius Gatell

Això no es ven! 
4 de desembre 

Marina Garcés i Michael J. Sandel

Barcelona a cau d'orella 
12 de desembre 

Consuelo Bautista, Manuel Delgado, Joan Sala  
i Xavier Theros

Amor, sexe i cervell
18 de desembre 

Xavier Bassas Vila, Catherine Malabou  
i Felip Martí-Jufresa



94

Cessions d’espais i lloguers 
Dades generals 

AEDIPE 
Jornada «Rentabilització 
d’un sistema de gestió 
d’horaris»

Ajuntament de Barcelona
L'Alcalde respon

Ajuntament de Barcelona. 
Agència de Recursos
XIII Congrés Internacional de 
Ciutats Educadores

Ajuntament Barcelona. 
Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esport. Direcció 
Programa de Salut
Jornada en motiu del Dia 
Mundial de les Malalties 
Minoritàries

Ajuntament de Barcelona. 
Comissionat de 
Participació Ciutadana i 
Associacionisme 
4a Setmana de la 
Responsabilitat Social a 
Catalunya

Ajuntament de Barcelona. 
Departament de 
Comunicació
Simposi Internacional Urban 
Sketchers Barcelona 2013

Ajuntament de Barcelona. 
Institut Barcelona Esports
Acte de lliurament dels 
premis Compta fins a tres

American Express Barceló 
Viajes S.L. 
Xerrada Convatec

Asociación Acción y 
Participación
DH Festival, 5è Festival 
Internacional de Cinema de 
Drets Humans de Barcelona

Asociación 
Emprendedores Filipinos 
de Barcelona
Mutya Ne Barcelona 2013

Asociación Igualdad 
Animal
Conferència de Will Potter, 
«Los verdes somos los 
nuevos rojos» 

Asociación Poros 
Seminario del Campo 
Freudiano de Barcelona

Asociación social 
Demanoenmano 
Mercat social 
Demanoenmano

Associació Brahma 
Kumaris
Conferència: «Tria la calma»

Associació Esportiva 
CESS
Move

Associació Professional 
d'Il·lustradors de 
Catalunya
Tacca'13

Barcelona Ypo 
Sopar de Nadal 2013 Ypo 
wpo

Betaprocess Viajes s.l.
Racó Cap i Coll

Birchman Consulting S.L.
Sap Fashion User Group

Brand Space, S.L. 
Acte Nike

Caixa d'Enginyers 
Línies Ico: Suport  
i finançament per a 
empreses i emprenedors

Centre de Regulació 
Genòmica (CRG) 
Conferència Ciència Fàcil: 
«El problema de la bandera 
francesa, espanyola i 
catalana» 

Conferència Ciència fàcil: 
«Un ordinador en cada 
cèl·lula viva»

Centre d'Estudis Jordi 
Pujol
Conferència Graham Watson

2n Congrés Edu21: 
L'educació, l'eix del nou 
Estat

Col·legi Oficial de Gestors 
Administratius Catalunya
Aperitiu Nadal Cogac 2013

Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya
Cicle de conferències de 
Jaume Botey

Consorci d'Estudis, 
Mediació i Conciliació 
a l'Administració Local 
(CEMICAL)
«L'acomiadament col·lectiu 
en les administracions i els 
ens públics» 

Consorci Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)
Jornades Open All Areas. 
Case Studies of Barcelona

Consorci per la 
Normalització Lingüística
Els Debats al Centre: 
conferència d'Albert 
Bastardas

deba-t.bcn
Reptes del periodisme del 
segle xxi

Sobreviurà la democràcia a 
la globalització?

La cultura com a eina de 
transformació social

Dèria Editors S.L.
Presentació del llibre 
Entrevistes amb el quart 
poder

Diputació de Barcelona. 
Direcció de Relacions 
Internacionals
Jornades sobre els Fons 
Estructurals de la Unió 
Europea 2014-2020 

Diputació de 
Barcelona. Gerència 
de Desenvolupament 
econòmic
Presentació del catàleg de 
serveis 2013

Diputació de Barcelona. 
Registre de Factures
II Jornada de Networking 
de la Xarxa Productes de la 
Terra

EMI-Asociación contra la 
violencia familiar
«Un nou camí»

Escola de cinema Bande 
à Part
IV edició dels Premios 
Godarin 2013 i Entrega 
dels diplomes de final de 
Diplomatura

Espacio de arte 
contemporáneo Diezy7, 
S.L.
Swab Barcelona 2013

Eurosolar
Jornada sobre 
democratització de l'energia 
- Premis Solar 2013

Fèlix Martí
Presentació del llibre Déus 
desconeguts

Fundació Acollida i 
Esperança
Taula rodona amb Arcadi 
Oliveres i Eduard Sala, 
«Què fer davant la pobresa 
estructural?»

Fundació Alfonso Comín
Després de la crisi

Fundació Apip-Acam
Jornada Apip-Acam

Fundació Carme 
Serrallonga
Construcció col·lectiva 
d'una nova política

Fundació Claror
Fundació Claror

Fundació CREAL
CREAL Scientific Retreat

Fundació Escolta Josep 
Carol
Presentació del llibre Educar 
en el lideratge

Fundació Jaume Bofill
Què poden fer els governs 
per millorar la qualitat 
escolar?

Fundació Joia
Celebració del 30è aniversari 
de la Fundació Joia
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Dades generals 

Fundació per a la 
Universitat Oberta de 
Catalunya
Reunió de personal de 
Gestió

Fundació Periodisme 
Plural
Presentació del diari digital 
Catalunyaplural.cat

Fundació Privada Bioregió 
de Catalunya (BIOCAT)
MOEBIO & d·HEALTH

Fundación Hazloposible
Sostenibilitat de la teva ONG 
en temps de crisi

Generalitat de Catalunya. 
Departament 
d'Ensenyament
Jornada d'Art i Disseny:  
De l'Escola a l'Empresa

Generalitat de Catalunya. 
Secretaria d’Universitats  
i Recerca
Pla de doctorats industrials

Institut Català 
d'Antropologia
Presentació del Llibre Som 
com moros dins de la boira?

Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans 
de Barcelona
Presentació núm. 55: El Pla 
territorial Metropolità de 
Barcelona

Institut de Salut Global de 
Barcelona (ISGlobal)
Science of Eradication: 
Malaria

Seminari «Building a Global 
Health Social Contract for 
the 21st Century»

Institut d'Estudis de la 
Sexualitat i la Parella
Seminari amb Mark 
Beyebach. Teràpia centrada 
en la solució

International Sport and 
Culture Association (ISCA)
Move Congress

La Troupe Creativa S.L.
Conferència de premsa 
Víctor Valdés

Lliga dels Drets del Pobles
Jornada de filosofia i ciència

Macular Degeneration 
Foundation Ldt.
Global Ageing and Vision 
Advocacy Summit

Mahala Comunicación y 
Relaciones Públicas S.L.
Circuit d'Art Contemporani 
de Barcelona

Mamma Team S.L.
Sessió fotogràfica 
Volkswagen

MCI Spain Event Services 
S.A.
Anlyst & Press Conference 
ST

Ericsson MWC Training

Mecal
Mecal

Millennials Strategy 
Marketing S.L.
Rodatge spot Sant Miguel

Where's the Party by 
Carlsberg

Òmnium Cultural
Presentació Òmnium Ciutat 
Vella

ONG Dar es Infinito
Congreso Conexiones y 
experiencias

P(A)T - Associación de 
Prevención de Accidentes 
de Tráfico
XVIII Jornada Mediterrània 
de Seguretat Vial

Parameswara Art 
Productions
Bollywood

Picap, S.L.
Presentació del disc Espriu 
en pròpia veu 

Planeta Med S.L.
Docs Barcelona Pitching 
Forum

Sociedad Interdisciplinaria 
del Sida (SEISIDA)
XVI Congreso Nacional 
Sobre el Sida / XI 
Internacional AIDS Impacte 
Conference

Televisió de Catalunya SA
Preestrena del documental 
sobre Jordi Pujol

TreeHouseBCN
Roda de premsa de la 
campanya «Viu Art»

U.P.A. MSFE (Metges 
sense Fronteres)
XXVI Assemblea General de 
MSFE

Universitat Autònoma de 
Barcelona
Conferència ciutadana de la 
Gent Gran de Barcelona

Universitat Autònoma de 
Barcelona. Departament 
de Filologia Anglesa. Grup 
CIEN
Mobilities, Language Practices 
And Identities: Theoretical and 
Methodological

Universitat de Barcelona
Presentació del llibre d’Enric 
Prats L'educació, una 
qüestió d'estat. Una mirada 
a Europa 

Universitat de Barcelona. 
Administració de Centre 
de Física i Química
Congrés LSC 2013

Universitat Pompeu Fabra
Música i sons del cervell

Via Quatro Comunicación 
S.L.
El Poder de la Acció

Janosh - Las llaves de la 
libertad

VIVI FILM S.L.
Barilla Ready Meals

Vueling Airlines
Roda de premsa de Vueling: 
Creixement temporada 
d'estiu 2014

Webvisions Event Europe 
S.L.
Web Visions
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Xifres de visites 
Dades generals 

Exposicions 
Arxiu Bolaño, 1977-2003  21.190   
El Paral·lel, 1894-1939  25.573   
Espriu. He mirat aquesta terra  11.279   
Pasolini Roma  36.349   
World Press Photo 12 + Samuel Aranda  6.572   
World Press Photo 13  41.383   
Total  142.346   
 
Activitats 
Amics del CCCB  879   
Animac  1.806   
ArtFutura  2.011   
BAM - BCNmp7  6.000   
Barcelona Lectora  462   
Barribrossa  470   
BCNmp7  1.240   
Calderón de Pasolini, lectura dramatitzada  205   
Club de lectura Medellín-Barcelona  47   
Concert del concurs La llum de les ones  263   
Concert Sónar 2013  1.315   
Dia Bolaño, projeccions i lectura  300   
DocsBarcelona  1.738   
Drap'Art'13  4.593   
El dia més curt  1.005   
Emergència!   735   
Estrena al CCCB  148   
Estrena de la pel·lícula Colors  250   
Festival de Cinema d'Autor de Barcelona  3.418   
Flic  700   
Fora de programa  796   
Gandules  5.916   
Grec experimental Barcelona  1.512   
Hipnotik Festival  2.850   
Itineraris de cap de setmana  291   
Itineraris en grup  2.889   
Kosmopolis  6.044   
L'Alternativa  9.267   
Les veus del carrer, Rosa Novell diu Espriu  100   
Mecal  849   
Miniput  1.666   
Mira Lab  445   
Món Llibre  18.000   
Poetry Slam Barcelona  3.382   
Primera Persona  1.019   
Programa Alzheimer  183   
Programa de pictoescriptura  46   
Projecció d'El Cosmonauta  350   
Projeccions de Nadal  548   
Taller de fotografia al MACBA i al CCCB  881   
The Influencers  1.500   
Xcèntric  2.576   
Zeppelin Comprimit  65   
Total  88.760   
 
 
 
 
 

Debats 
Cicle «Llocs»  185   
Conferència de Catherine Malabou  200   
Conferència de George Soros  335   
Conferència de Michael J. Sandel  430   
Conferència de Moisés Naím  100   
Conferència de Tahar Ben Jelloun i diàleg amb Thuram  160   
Conferència-concert «La remor del Superhome»  120   
Conversa amb Yu Hua  160   
Conversa de Luis Feduchi i Lluís Duch  400   
CUIMPB  2.228   
Curs per a l'espectador Escena Poblenou  20   
Debat «El futur del Paral·lel»  550   
Debat «El sentit de la cultura»  795   
Debat «En comú»  3.341   
Debat «Evolució i cultura»  617   
Debat «Grans reptes de la biomedicina»  340   
Debat «Pensar diferent»  932   
Debat «Reptes energètics: present i futur»  196   
Disseny col·laboratiu de l'espai públic  85   
Formació per a docents: Ciutat Beta  32   
Formació per a docents: El cinema a l'aula  72   
Homenatge a Orwell  75   
I+C+i Especial Pasolini  59   
Institut d'Humanitats de Barcelona  9.403   
Jornada Alzheimer  100   
Jornada Open All Areas  45   
Jornades «El llegat de la comunitat internacional a 
l'Afganistan»  125   
Jornades de Periodisme de Dades  306   
Llegir Maquiavel avui  95   
Màster Disseny i producció d'espais  1.180   
Màster Metropolis  198   
Postgrau Espai Públic   96   
Presentació de Jordi Borja  150   
Presentació de la novel·la Cautivas de Miguel Pajares  120   
Presentació de la revista La Maleta de Portbou  395   
Presentació de l'exposició «Arxiu Bolaño»  130   
Presentació de l'exposició «Pasolini Roma»  90   
Presentació del llibre Franco Farinelli. Del mapa al laberinto 
de Bernat Lladó   60   
Presentació del llibre House of Leaves de Mark Z. 
Danielewski  50   
Presentació del llibre Salvemos el Euro de Christian Felber  65   
Presentació del llibre Sociofobia de César Rendueles  145   
Programa Apropa Cultura  50   
TED Youth  360   
TEDxRambles  65   
Total  24.660   
  
Arxius 
Arxiu CCCB 8.155
Arxiu Xcèntric 8.860
Total 17.015
  
Lloguers-cessions 
Actes d'empresa 30.433
Cessions d'espais 10.431
Total 40.864
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Total de visitants

Mitjana de visitants diaris a les exposicions 

Dades generals 

Activitats  88.760   
Arxius  17.015   
Debats  24.660   
Exposicions  142.346   
Lloguers  40.864   
Total  313.580   

 
 
 dies obert visites dia
Arxiu Bolaño. 1977-2003 105 202
El Paral·lel, 1894-1939 47 544
Espriu. He mirat aquesta terra 55 205
Pasolini Roma 102 356
World Press Photo 12 + Samuel Aranda 5 1.314
World Press Photo 13 30 1.379

Lloguers 13%

Debats 8%

Arxius 6%

Exposicions 45%

Activitats 28%
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Dades generals 

Públic 

Visites al CCCB 
El total de visites durant l’any va ser de 313.850. Això significa que durant aquest any es va fer un gran esforç per mantenir el nombre de 
visites malgrat el tancament parcial del CCCB per obres durant els mesos de setembre i octubre. Això també va comportar que durant 
l’any 2013, la mitjana de visites al Centre per dia obert va ser de 896, una mica inferior a la de l’any anterior, que va ser de 932.

En xifres generals, si es compara el 2013 amb l’any anterior, les visites a les exposicions van baixar lleugerament (de 149.796 a 142.346). 
La xifra d’assistents a les activitats també va baixar (de 108.807 a 88.760), sobretot a causa de la reducció de la programació i especial-
ment perquè va ser ser el primer any sense el Festival Sónar. Per altra banda, la xifra d’assistents als cursos es va mantenir (de 24.948 a 
24.595) i l’assistència als arxius Xcèntric i CCCB va augmentar (de 13.426 a 17.015 visites), malgrat el tancament durant un mes i mig. 
Finalment, la xifra que va augmentar considerablement va ser la dels assistents als esdeveniments de lloguer (de 18.955 a 40.864). El 
nombre de visites va superar el de l’any anterior els mesos de novembre, gener i febrer, i va baixar molt els mesos de juny i octubre.

Pel que fa al programa d’exposicions, «World Press Photo 13» va ser la més vista, amb 41.383 visitants, seguida de «Pasolini Roma» amb 
36.349. 

Pel que fa al programa d’activitats, cal destacar l’absència per primera vegada del festival Sónar. Dels altres festivals, els de més públic 
van ser Món Llibre amb 18.000 assistents, L’Alternativa amb 9.267 i Kosmopolis amb 6.044. Pel que fa a les activitats més específiques, 
cal destacar l’oferta d’itineraris urbans amb 3.180 participants. 

Quant a l’oferta audiovisual, la programació Xcèntric va tenir 2.436 espectadors i la de Gandules en va tenir 5.916. Aquests dos progra-
mes van augmentar de públic respecte de l’any anterior.

Pel que fa als debats i cursos, el debat «En comú» va comptar amb un total de 3.341 assistents a les nou sessions del cicle, cadascuna de 
les quals va superar els 220 assistents i entre les quals van destacar les conferències de Zygmunt Bauman amb 700 assistents i la d’Ulrick 
Beck amb 550, així com la de Josep Ramoneda amb 450. A aquest debat, el va seguir els debats relacionats amb l’exposició «Pasolini 
Roma», amb un total de 932 assistents. 

Finalment, pel que fa al fons del CCCB, durant tot l’any, l’Arxiu CCCB va tenir 8.155 visites, xifra similar a l’any anterior, i l’Arxiu Xcèn-
tric en va tenir 8.860. Cal tenir en compte que tots dos arxius van estar tancats durant un mes i mig.

Perfil del públic de les exposicions

Per tal de conèixer el perfil del públic del CCCB, es van fer enquestes regulars als visitants de les exposicions. En relació amb les cinc 
mostres del 2013, n’hi va haver tres que tenien un punt comú en temàtica, ja que es van centrar en les figures d’escriptors i artistes: Ro-
berto Bolaño, Pier Paolo Pasolini i Salvador Espriu, però van tenir resultats diferents pel que fa al públic. 

L’exposició «Pasolini Roma» va tenir un percentatge superior de visites de fora de Barcelona i més del 50% de visitants parlaven francès, 
anglès i altres idiomes. Malgrat tot, en tots els casos, les persones residents a la ciutat de Barcelona van continuar constituint el volum 
més gran de visitants. Les altres dues exposicions van tenir més visitants de parla catalana i castellana. «Espriu. He mirat aquesta terra» 
va ser la que va tenir un percentatge més alt de persones que parlaven català, un 64%, i un volum més gran de persones procedents de 
municipis d’arreu de Catalunya.

En totes les exposicions, el dia de més volum de visites va ser durant tot l’any el diumenge, seguit del dissabte, excepte en el cas de l’expo-
sició sobre Espriu, que va ser el dimarts, fet que s’explica sobretot per la gran quantitat de grups que la van visitar.

Respecte a les edats, les dues exposicions que van tenir un públic d’una mitjana d’edat més elevada van ser «El Paral·lel» i «Espriu», 
mentre que l’exposició de «World Press Photo» va ser la que va tenir la mitjana més baixa.

En tots els casos, els visitants van venir majoritàriament sols o acompanyats només d’una altra persona. Només l’exposició «World Press 
Photo» va tenir un percentatge més alt de visitants que venien amb un grup d’amics (un 18%).
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Pressupost
Dades generals 

Ingressos 
 
 
 Previsió inicial               Ingressos executats a 31-12-2013
Ingressos directes de les activitats                     1.098.000,00 740.389,83
Aportacions d’entitats públiques                         7.696.000,00 7.636.258,29
Ingressos patrimonials                                   141.000,00 104.811,01
Transferències de capital pel finançament d’inversions    - 544.966,77
TOTAL 8.935.000,00 9.026.425,90

Despeses

 Previsió inicial               Despeses executades a 31-12-2013
Personal 4.055.000,00 4.028.405,35
Activitat i estructura 4.632.700,00 4.251.281,08
Despeses financeres                                   2.000,00 982,78
Transferències corrents                               45.300,00 42.917,00
Inversions reals                                      200.000,00 639.927,06
TOTAL 8.935.000,00 8.963.513,27 

Resultat abans d'ajustaments  62.912,63
Desviacions en finançament i crèdits finançats amb romanents   (-) 148.471,66
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                                                       (-) 85.559,03

Ingressos Despeses

Aportacions 
d’entitats 
públiques

85%

Ingressos directes  
de les activitats 8%

Transferències  
de capital 6%

Ingressos  
patrimonials 1%

Activitats  
i estructura

47%

Personal 45%

Inversions  
reals 7%

Transferències  
corrents 1%
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Personal del CCCB 
Dades generals 

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 CCCB 
Lab
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 

Direcció
Montse Mitats Flotats 
Montserrat Novellón 
Giménez 

Servei d’exposicions
Carlota Broggi Rull
Anna Escoda Alegret
Mònica Giménez Moreno 

Unitat de coordinació 
d’exposicions
Mònica Ibáñez Dalmau
Teresa Anglés Pérez 
Liliana Antoniucci 
Eva Gimeno Cases 
Miquel Nogués Colomé 

Unitat de registre 
i conservació 
Neus Moyano Miranda
Susana García San Vicente 
Àlex Papalini Lamprecht 
Josep Querol Pugnaire 

Centre de documentació 
i debat
Sònia Aran Ramspott 
Neus Carreras Font 
Marta Giralt Romeu 
Elisabet Goula Sardà 
Anna Ibàñez Tudoras 
Masha Zrncic 

CCCB Lab
Eva Alonso Ortega 
Maria Farràs Drago 

Servei educatiu
Bàrbara Roig Isern

Servei d’activitats culturals
Manel López Jiménez 
Olga Pratdesaba Druguet
Belén Simón Bazán

Servei d’audiovisuals  
i multimèdia
Eduard Coll Deopazo 
Toni Curcó Botargues 
Marc Desmonts 
Glòria Fernández Vilches
Jordi Gómez Farran
Juan Carlos Rodríguez 
González
José Antonio Soria Soria 
Ígor Viza Serra 

Servei de difusió i recursos 
externs
Eulàlia Muñoz-Castanyer 
Gausset 
Susana Fernández Alonso 
Núria Salinas Calle 

Unitat de gestió  
de recursos externs 
Amàlia Llabrés Bernat 
Teresa Pérez Testor 

Unitat de publicacions
Marina Palà Selva
Rosa Puig Carreras 

Unitat de públics
Maria Ribas Bruguera
Teresa Roig Sitjar 
Matilde Betoret González 
Carme Blanco Pérez 
Magda Llaberia Cots 
Elena Martínez Bermúdez

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

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

Serveis tècnics i generals
Francesc López Artero 
Emili Maicas Guillén
José Antonio Pérez Barrera 
Maribel Zamora Gómez 

Secció de sistemes
Guillem Bellmunt Duran
Lluís Sangermán Vidal

Secció de contractació  
i recursos humans
Mònica Andrés Beltran 
Núria Ferrer López 
Lara Martín Tarrasón 

Secció econòmica-
pressupostària
M. Dolors Aran Perramon 
Xavier Boix Lara 
Remei Jara Cuenca 
Jordi Jornet Espax
Montse Martínez Izquierdo
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Selecció de premsa — Exposicions

ABC
Cultura

06/03/2013Arxiu Bolaño, 1977-2003
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El País
Cultura

06/03/2013

Selecció de premsa — Exposicions

Arxiu Bolaño, 1977-2003
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La Vanguardia
Cultura

06/03/2013Arxiu Bolaño, 1977-2003

Selecció de premsa — Exposicions
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La Vanguardia
Cultura

06/03/2013Arxiu Bolaño, 1977-2003

Selecció de premsa — Exposicions
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La Tercera de Chile 09/03/2013

Selecció de premsa — Exposicions

Arxiu Bolaño, 1977-2003



109

Frankfurter Allgemeine Zeitung 23/03/2013Arxiu Bolaño, 1977-2003

Selecció de premsa — Exposicions



110

Die Zeit 27/03/2013Arxiu Bolaño, 1977-2003

Selecció de premsa — Exposicions



111

El Nacional de Colombia 26/05/2013Arxiu Bolaño, 1977-2003

Selecció de premsa — Exposicions
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Dominical Diari de Girona
Contraportada

02/06/2013Arxiu Bolaño, 1977-2003

Selecció de premsa — Exposicions
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Dominical Diari de Girona
Contraportada

02/06/2013Arxiu Bolaño, 1977-2003

Selecció de premsa — Exposicions
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Pasolini Roma El Mundo
Cultura

23/05/2013

Selecció de premsa — Exposicions



115

Pasolini Roma El País
Cultura

23/05/2013

Selecció de premsa — Exposicions



116

Pasolini Roma El Periódico
Cultura

23/05/2013

Selecció de premsa — Exposicions



117

Pasolini Roma Il secolo XIX
Cultura

04/06/2013

Selecció de premsa — Exposicions
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Il Secolo XIX
Cultura

04/06/2013Pasolini Roma

Selecció de premsa — Exposicions



119

El País
Cultura

06/06/2013Pasolini Roma

Selecció de premsa — Exposicions



120

Ara
Opinió

29/06/2013Pasolini Roma

Selecció de premsa — Exposicions



121

ZAZPIKA
Cultura

11/08/2013Pasolini Roma

Selecció de premsa — Exposicions



122

Ara
Societat

19/08/2013Pasolini Roma

Selecció de premsa — Exposicions



123

Faro da Cultura 10/10/2013Pasolini Roma

Selecció de premsa — Exposicions



124

Espriu Ara
Cultura

29/10/2013

Selecció de premsa — Exposicions



125

El Periódico
Cultura

29/10/2013Espriu

Selecció de premsa — Exposicions



126

Espriu El Punt Avui
Societat

29/10/2013

Selecció de premsa — Exposicions



127

El Punt Avui
Societat

29/09/2013Espriu

Selecció de premsa — Exposicions



128

La Razón
Cataluña

29/10/2013Espriu

Selecció de premsa — Exposicions
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La Vanguardia
Cultura

29/10/2013Espriu

Selecció de premsa — Exposicions



130

Ara
Cultura

10/01/2013Xcèntric
Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



131

El Periódico
Gran Barcelona

10/01/2013Xcèntric

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



132

El País
Cataluña

28/01/2013Xcèntric

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



133

TimeOut
Cultura

01/02/2013Xcèntric

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



134

La Vanguardia
Vivir

15/04/2013Soy Cámara

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts
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La Vanguardia
Cultura

19/02/2013Emergència
Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



136

BCNmp7 El Mundo
Televisión

04/04/2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



137

El Mundo
Catalunya

10/10/2013BCNmp7

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



138

Kosmopolis Ara
Catalunya

09/03//2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts
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Ara
Cataluña

09/03/2013Kosmopolis

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts
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Kosmopolis El Punt Avui 13/03/2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts
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El País
Quadern

14/03/2013Kosmopolis

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



142

El Mundo 16/03/2013Kosmopolis

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts
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Kosmopolis La Vanguardia 16/03/2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



144

Kosmopolis La Vanguardia
Cultura

17/03/2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



145

El Mundo
Tendencias

30/05/2013Kosmopolis

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



146

El Punt Avui
Cultura

02/05/2013Primera Persona
Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



147

Primera Persona El Periódico
Cultura

08/05/2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



148

El Periódico
Cultura

08/05/2013Primera Persona

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



149

Primera Persona Rockdelux
Reportaje

01/06/2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts
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Primera Persona Rockdelux
Reportaje

01/06/2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



151

Time Out
Revista

18/07/2013Grec Experimental CCCB
Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



152

Grec Experimental CCCB TimeOut
Revista

18/07/2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



153

Grec Experimental CCCB El Periódico
Verano

25/07/2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts
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Ara Play
Especial

19/07/2013Gandules
Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



155

La Vanguardia
Cultura

19/08/2013Gandules

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



156

Gandules La Vanguardia
Cultura

19/08/2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



157

L'Alternativa La Vanguardia
Què fem?

15/11/2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



158

Ara
Cultura

18/11/2013L'Alternativa

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



159

L'Alternativa El Periódico
Gran Barcelona

18/11/2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



160

Ara
Televisió

28/11/2013Miniput
Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



161

Drap-Art Ara Play
Especial

20/12/2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



162

El Periódico
Gran Barcelona

20/12/2013Projeccions de Nadal
Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



163

En comú El País
Contraportada

16/01/2013

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



164

ABC
Cultura

29/01/2013En comú

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



165

En comú La Vanguardia
Cultura

03/02/2013

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



166

En comú Ara
Cultura

12/03/2013

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



167

En comú La Vanguardia
Cultura

12/03/2013

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



168

Ara
Entrevista

08/02/2013El llegat de la comunitat 
internacional a l'Afganistan

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



169

La Vanguardia
Economia

12/04/2013George Soros
Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



170

El racisme segueix aquí El País
Cataluña

23/04/2013

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



171

El racisme segueix aquí Ara
Entrevista

26/04/2013

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



172

Ara
Entrevista

09/05/2013El racisme segueix aquí

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



173

Llocs La Vanguardia
Cultura

29/09/2013

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



174

La Vanguardia
Cultura

02/10/2013El sentit de la cultura
Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



175

El sentit de la cultura La Vanguardia
Cultura

02/10/2013

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



176

La Vanguardia
Cultura

02/10/2013El sentit de la cultura

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



177

El sentit de la cultura La Vanguardia
Cultura

02/10/2013

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



178

La Vanguardia
Cultura

10/12/2013Això no es ven!
Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



179

Ara
Suplement

22/12/2013Reptes energètics:  
present i futur

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



180

Adolescències Ara
Entrevista

07/01/2014

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



181

IV Jornades Filosòfiques 
de Barcelona

La Vanguardia
Cultura

12/02/2014

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



182

La Vanguardia
Cultura

12/02/2014IV Jornades Filosòfiques de Barcelona

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



183

IV Jornades Filosòfiques de Barcelona La Vanguardia
Cultura

12/02/2014

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



184

La Vanguardia
Cultura

12/02/2014IV Jornades Filosòfiques de Barcelona

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



185

La Vanguardia
Contraportada

16/01/2013En comú
Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



186

En comú La Vanguardia
Contraportada

08/02/2013

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



187

Ciutadania, internet  
i democràcia

La Vanguardia
Contraportada

10/01/2013

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



188

La Vanguardia
Contraportada

28/03/2013Ciutadania, internet i democràcia

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



189

Fora de programa La Vanguardia
Contraportada

17/09/2013

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts



190

La Vanguardia
Contraportada

08/11/2013Evolució i cultura
Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



191

Qui mana? La Vanguardia
Contraportada

27/11/2013

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió
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