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Els reptes de la societat del segle xxi, 
l'expansió de l'univers literari. La intersecció 
d’art, ciència, humanitats i tecnologia; 
l'hegemonia de la galàxia audiovisual; l'aposta 
per la investigació i la innovació cultural;  
el desafiament que representen els nous 
públics i l'emergència de noves comunitats 
físiques i virtuals.
La renovació dels llenguatges i els lèxics,  
el renaixement del procomú; els reptes de  
la participació i la cocreació; les tensions  
entre privacitat i transparència; l'adveniment 
de nous models socials i polítics; els riscos  
i les oportunitats de la revolució científica  
i tecnològica.
Aquests són alguns dels processos decisius 
d’una cultura en profunda transformació que 
defineixen els eixos temàtics del CCCB en els 
pròxims anys. El nostre compromís és assumir 
la complexitat, la intensitat i la creativitat d’un 
moment històric en què les antigues certeses 
es dilueixen i el desenvolupament dels nous 
paradigmes requereix imaginació, generositat  
i màxima obertura.
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L'expansió de l'univers literari

La literatura continua sent un dels principals 
instruments per indagar la condició humana 
i amplificar la noció de realitat, i ho fa en els 
seus múltiples gèneres i suports, en els seus 
experiments i mutacions. La literatura com  
a llenguatge de la llibertat. La literatura en  
la seva concepció més oberta. Una pràctica 
que no intenta modelar el món amb fonaments 
absoluts, estereotips ideològics o fronteres 
disciplinàries i que segueix impregnant les 
arts, les ciències i l'univers digital. La literatura 
com a recreació de la memòria i laboratori 
del futur, antídot contra el cinisme i la 
desesperança; reserva de l'humor que tot  
ho desmitifica i una passió creadora que  
ens pot salvar.

Literatura amplificada
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El 2015 el CCCB presenta «Les variacions Sebald», una 
exposició dedicada a un dels escriptors més singulars 
de les últimes dècades, un autor amb una obra que fa 
de pont entre la literatura del segle passat i els debats 
ètics i estètics que planteja el segle xxi. Al març arriba 
també una nova edició de Kosmopolis. La Festa de la 
Literatura Amplificada, que es desplega durant l'any 
amb una programació contínua. Kosmopolis 15 integra 
els temes centrals de l'obra sebaldiana, amb un intens 
programa en què es tractaran els sismes del món 
editorial, els reptes del periodisme d’investigació en  
l'era post-Snowden i les noves narratives influïdes per 
un context hipermediàtic; el festival celebrarà, a més,  
el 150 aniversari de la publicació d’Alícia al País  
de les Meravelles, el proteic clàssic de Lewis Carroll.  
I perquè la primavera literària sigui completa, arriba 
la quarta entrega de Primera Persona, un festival 
multidisciplinari en el qual s’expliquen històries que 
parteixen del jo i que ja és una altra cita ineludible  
de l'escena barcelonina. 

Literatura amplificada
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Exposició 
«Les variacions Sebald»
10 de març — 26 de juliol 

Literatura amplificada

L'obra de l'escriptor alemany W. G. Sebald (1944-2001), evocadora, 
híbrida d’imatge i text, híbrida també de literatura de viatge, no-
vel·la i assaig, autobiogràfica però interessada en la història col·lecti-
va, profundament poètica i de vegades provocativament nostàlgica, 
explora la major part dels grans temes del segle xx: les migracions, 
la memòria individual, els discursos històrics, la violència política, 
el trauma, la figura de l'autor, el viatge, el turisme, els mapes men-
tals, la intertextualitat, l'arxiu, el documental, i l'art i la literatura 
com a instruments ètics de restitució. 

«Les variacions Sebald» es postula com un assaig visual i textual 
que recull la veu de l'escriptor i d’altres creadors en diferents àmbits 
i examina la manera en què diverses estratègies conceptuals de l'au-

tor –l'ús d’imatge amb text, la seva particular reflexió històrica, la 
juxtaposició inesperada d’escenes i de narrativitat en general– han 
influït en les arts visuals i la literatura després de la seva mort, esde-
vinguda ara fa poc més de deu anys.

Amb la participació dels artistes següents: Carlos Amorales, 
Mariana Castillo Deball, Simon Faithfull, Andrea Geyer, Núria Güell, 
Susan Hiller, Josiah McElheny, Trevor Paglen, Fernando Sánchez 
Castillo, Taryn Simon, Jan Peter Tripp, Guido Van der Werve,  
Jeremy Wood i Yanagi Yukinori. Amb la col·laboració dels escrip-
tors següents: Julià de Jòdar, Reinaldo Laddaga, Valeria Luiselli  
i Piedad Bonnett.

Espai — 
Sala 1 CCCB

Idea original —
Jorge Carrión

Comissariat —
Jorge Carrión i Pablo Helguera
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Literatura amplificada

Kosmopolis és un festival biennal que defensa un concepte de litera-
tura «amplificada» en el qual la paraula (oral, impresa, electrònica) 
interactua amb les arts i les ciències. És una festa per descobrir autors, 
per fer-nos preguntes sobre el cànon literari i sobre els límits entre 
disciplines i gèneres, per imaginar els futurs del llibre i de la lectura.

La vuitena edició del festival comptarà amb la presència dels autors 
següents: David Grosmann, Camille de Toledo, Cristina Rivera-Gar-
za, Eduardo Lago, Rachel Kushner, Jon Lee Anderson, Martín Ca-
parrós, Mathias Enard, Alberto Manguel, Javier Cercas, William T. 
Vollmann, Vinicio Capossela i Taiye Selasi, entre molts d’altres. 

www.cccb.org/kosmopolis

Kosmopolis
La Festa de la Literatura Amplificada

18 — 22 de març
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Primera Persona aposta per una literatura amb connexió directa 
amb el lector o amb l'oient o fan. Deia J. D. Salinger que només li 
agradaven els escriptors amb els quals voldria prendre una canya i 
parlar de la vida. A Primera Persona tenim oportunitat de fer-ho, 
ja que el festival agafa la idea punk-rock de la poca distància entre 
creador i públic. Això no obstant, la distància entre lector i autor no 
es trenca amb una recollida de firmes o amb un compte a Twitter, 
s’ha de trencar en el mateix text, en la immediatesa i la compassió i 
l'amor que el text entrega al lector. D’alguna manera, el format escè-
nic del festival està pensat també amb aquesta finalitat atípica: que 
el creador es despulli davant del públic d’una manera íntima com 
no ho ha fet mai abans.

El festival Primera Persona, en la seva quarta edició, comptarà amb 
la participació de Caitlin Moran, Sleaford Mods i Eduardo Mendo-
za, entre d’altres.

 

Primera persona
8 — 9 de maig  

Espai — 
Teatre CCCB

Direcció —
Miqui Otero i Kiko Amat

Literatura amplificada
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L'obra de Sebald ens aproxima de manera reflexiva a la història 
recent d’Europa, la que sorgeix de la Segona Guerra Mundial i els 
camps d’extermini, la que es planteja com continuar després del 
punt final que va ser la violència nazi. 

Un dels passos possibles per repensar aquest espai físic i polític, 
però també emocional, que és Europa és precisament recuperar-ne 
les visions imaginades per escriptors, artistes i pensadors que han 

fet del continent el material fèrtil des del qual fer créixer la seva 
obra. A través d’aquestes cartografies imaginades, narratives i fic-
cionals, potser podrem subvertir la nostra visió d’una idea que avui 
sembla esgotada i recuperar-ne el sentit.

Cartografies  
imaginades d'Europa
Debat en paral·lel a l'exposició  
«Les variacions Sebald»

10 de març — 19 de juliol 

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

Més de trenta editorials de literatura infantil i juvenil se sumen a 
aquesta iniciativa pionera, que compta també amb la col·laboració 
de les biblioteques barcelonines, revistes literàries i professionals del 
sector. 

Espai —
CCCB i MACBA

Direcció i producció —
ICUBMón Llibre

18 — 19 d'abril 

Poetry Slam Barcelona és un espai de relació social i d’intercanvi 
i alhora un espai performatiu on la paraula és l'element essencial, 
una plataforma de creació artística contemporània en què creadors  
–poetes– troben en l'ús de la llengua, i en concret en l'slam de poe-
sia, un recurs per al desenvolupament de la seva creativitat i les se-
ves habilitats expressives i de comunicació.

Espai —
Hall CCCB

Direcció —
Hipnotik Faktory i Red 927Poetry Slam Barcelona

periodicitat mensual 

Un programa de diàlegs, conferències, tallers i tertúlies manté viu 
l'esperit del festival al llarg de l'any.

Programació contínua 2015Kosmopolis
22 d’abril, 20 de maig, 3 de juny,  
1 d’octubre, 5 de novembre  
i 3 de desembre

Literatura amplificada
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Els reptes de la societat del segle xxi

La societat oberta, creativa i mestissa del 
segle xxi està íntimament vinculada a l'evolució 
democràtica i als seus valors centrals.  
És una societat que es reflecteix en un ideal 
humanista en què la cultura, l'educació  
i la política són les eines fonamentals de 
creixement i desenvolupament. Una societat 
que necessita espais per interrogar-se 
críticament davant de l'avenç dels valors  
de l'economia i la tecnificació i que, avui, 
insisteix a repensar el que tenim en comú  
i el que ens fa humans. Una societat que es 
reinventa de manera permanent, activada pels 
debats dels filòsofs, sociòlegs, historiadors  
i antropòlegs, però també alterada per l'impacte 
de les noves tecnologies, amb tota la seva 
velocitat i potència. Una societat que arrela  
en una realitat cada dia més urbana, en què  
la ciutat és concebuda com a categoria 
universal, com un dels grans laboratoris de  
la vida contemporània. Una ciutat món, física  
i virtual, que es projecta com a nova àgora  
d’un pensament crític renovat.

La ciutat món
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Per tot això, el 2015 el Debat de Barcelona proposa 
una revisió dels grans conceptes del pensament polític 
(poder, llibertat, igualtat, sobirania, democràcia) amb 
la presència d’alguns dels filòsofs més destacats del 
moment. Serà un esdeveniment de primera magnitud 
en un any en el qual també assumim el problema de 
l'habitatge i l'espai públic amb «Pis(o) Pilot(o)», una 
innovadora exposició dedicada a explorar i comprendre 
una de les conseqüències més urgents de la crisi actual.

La ciutat món
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Prendre la paraula
Debat de Barcelona

26 de gener — 16 de març 

Necessitem noves paraules per descriure el món? Encara ens ser-
veixen els conceptes tradicionals de la política per entendre les condi-
cions en què vivim i actuem? Són útils per explicar la multiplicitat de 
forces, problemes i somnis que conformen la vida col·lectiva? L’erosió 
de les formes tradicionals de fer política i el descrèdit de les institu-
cions; els canvis d’escala, velocitat i perspectiva d’un món globalitzat; 
les noves relacions entre identitat, poder, estat i mercat, o la profundi-
tat de les transformacions tecnològiques han ampliat i, en alguns ca-
sos, forçat els límits i les possibilitats d’aquestes categories. «Igualtat», 
«llibertat», «sobirania», «ciutadania», «estat»: cal repensar i revisar les 
paraules de la política a la llum d’aquestes noves circumstàncies per 
tal d’ampliar les possibilitats d’actuar, comprendre i canviar les con-
dicions de la nostra vida en comú. Prendre la paraula, renovar-ne el 
sentit, és també una manera de reconquerir el món.

Amb aquest cicle reprenem el clàssic Debat de Barcelona, que cada 
any convoca a Barcelona alguns dels pensadors més destacats del 
moment per abordar alguna qüestió clau de la societat contemporà-
nia des d’una perspectiva filosòfica. Entre els ponents que hi han 
participat històricament hi ha Zygmunt Bauman, Antonio Tabucchi,  
Tzvetan Todorov, Eva Illouz, Lluís Duch, Lynn Margulis, Orhan  
Pamuk, Judith Butler, Jaume Pòrtulas, Manuel Forcano, Nancy  
Fraser i Evgeny Morozov. 

Ponents:  
Axel Honneth, Saskia Sassen, Bo Strårth, Montserrat Guibernau, 
Peter Wagner, Luc Boltanski i Seyla Benhabib, entre d'altres.

Organització —
CCCB i Tramod (UB)

Suport —
ICREA, CECUPS, Instituto 
Iberoamericano de Finlandia, Eu-
ropean Research Council i Institut 
Français de Barcelone

Col·laboració —
Katz Editores, Clave Intelectual, 
Angle Editorial, Goethe Institut, 
Herder Editorial i Ara

La ciutat món
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Comissariat —
Guillén Augé, Josep Bohigas, 
David Bravo, Àlex Giménez, Anna 
Vergés i Nidya Gutiérrez

Coproducció —
Ajuntament de Barcelona (Direcció 
de Serveis de Solidaritat i Coope-
ració Internacional), Alcaldía de 
Medellín i CCCB, amb la col·labo-
ració de Fundación Kreanta

Col·laboració — 
Ajuntament de Barcelona (Hàbitat 
Urbà, Àrea de Qualitat de Vida, 
Districte de Ciutat Vella), Gene-
ralitat de Catalunya (Secretaria 
d’Habitatge i Millora Urbana de la 
Conselleria de Territori i Soste-
nibilitat) i Alcaldía de Medellín 
(Departamento de Planeación)

Exposició «Pis(o) Pilot(o).
Medellín - Barcelona»
2 de juny — 25 d’octubre — Sala 2 CCCB 
juliol — octubre — Medellín, Museo  
de Antioquia

Més enllà de les seves diferències, Medellín i Barcelona són ciutats 
de dimensions equiparables, amb una llarga relació de mútua col·la-
boració i que s’han significat internacionalment per haver impulsat 
un urbanisme inclusiu que ha posat molts espais públics al servei de 
la redistribució social. Tot i així, com tantes altres ciutats del món, 
totes dues encara tenen pendent l'assignatura urgent de garantir el 
dret a l'habitatge.

«Pis(o) Pilot(o)» és una exposició centrada en la reflexió al voltant 
de l'habitatge. L'objectiu principal és el desenvolupament de pro-
postes que donin resposta als reptes de l'habitatge i la seva relació 
amb l'espai públic a escala global mitjançant la selecció de dos con-
textos concrets, les dues ciutats protagonistes: Barcelona i Medellín.

«Pis(o) Pilot(o)» s’estructura en tres parts, de manera que convis-
quin espais de presentació dels reptes principals (al·legat), espais 
d’exposició on es mostren les millors respostes a cada repte / tema 
(arravatament) i espais de discussió que serveixin d’estímul per do-
nar continuïtat a tot aquest procés (contracte).

Amb la participació de cooperatives, estudis d’arquitectura, pla-
taformes, col·lectius, artistes i altres agents, ETSAB, ETSAV, 
ESARQ-UIC, La Salle, ETSAM, Elisava, Universitat de Hannover, 
Universidad Pontificia Bolivariana, URBAM-EAFIT, Escuela del 
Habitat-UNAL, Fundació Arrels, Càritas, FAD, Solvia, Export Bar-
celona, CoAC, etc.

La ciutat món
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La ciutat món

El món és tal com el pensem, tot i que a vegades sembli que el seu 
ordre, els seus límits, les seves zones de llum i de foscor siguin inde-
pendents de la nostra mirada. Per això cal reivindicar el pensament 
i la reflexió, ja sigui filosòfica, científica, literària o artística, com a 
eina principal per entendre la realitat que ens envolta i donar-hi 
forma. Aquest cicle va dirigit al públic adult i al públic adolescent.

Les idees i el món
Cicle de conferències DUO

7, 13 i 20, d’abril, 4 de maig 

Organització —
CCCB i Fundació Catalunya 
-La Pedrera 

Amartya Sen és catedràtic a la Universitat de Harvard i va rebre 
el Premi Nobel d’Economia l'any 1998. La seva tasca ha estat fo-
namental a l'hora d’incloure els índexs de pobresa i desigualtat en 
el càlcul del desenvolupament econòmic i social. En la seva con-
ferència, Amartya Sen tractarà les nocions d’igualtat i democràcia 
al segle xxi, a partir del seu llibre Una gloria incierta (Taurus, 2014).

Igualtat i democràcia  
al segle xxi
Conferència d’Amartya Sen

data per confirmar

Charles Taylor és catedràtic de filosofia política de la Universitat 
McGill de Mont-real i un dels principals referents internacionals en 
l'àmbit de la multiculturalitat, el nacionalisme i la filosofia moral. 
Les seves reflexions han tingut un gran impacte a l'hora de conce-
bre com l'Estat liberal contemporani pot articular la pluralitat de 
comunitats culturals i religioses que li són pròpies. La conferència 
coincidirà amb la publicació del seu darrer llibre, La era secular 
(Gedisa, 2014).

Sobirania i nacionalisme  
a l'Estat modern
Conferència de Charles Taylor

27 de maig

Cos i ciutat
Taller en el marc del projecte Europe City

juny — juliol

El teatre i la dansa es vinculen amb el públic com no ho fa cap altra 
art. Els espectadors influeixen en cada representació i la fan irrepe-
tible. Aquesta connexió es pot utilitzar com una eina per sensibilit-
zar els ciutadans sobre la importància del seu entorn més immediat 
com a espai fonamental de convivència. L'objectiu d’aquest taller és 
mobilitzar experts en teatre i dansa per tal d’estimular la consciència 
col·lectiva sobre la ciutat.
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La ciutat món

Espai — 
CCCB

Organització —
Hipnotik Factory

Un cop l'any Barcelona esdevé la capital del hip-hop i la cultura 
urbana amb una programació farcida de propostes musicals, gra-
fits, conferències i audiovisuals repartits per diferents escenaris 
del CCCB, a més de les batalles de rimes de hip-hop Hipnotik MC  

Battle, T3 (Tag Team Tournament) i Hipnotik Battle of Bands, i 
de les competicions de ball Crew to Crew BBoying, 1vs1 BBoying  
i 2vs2 BBoying.

Hipnotik Festival
3 d’octubre

Els itineraris urbans del CCCB proposen camins d’exploració, 
anàlisi i creació directament lligats a la geografia, la història i l'ur-
banisme. Cada recorregut és concebut com un espai d’observació, 
interpretació i experimentació obert a l'intercanvi d’opinions i el 
treball en grup, amb l'objectiu de debatre sobre la ciutat contem-
porània i conèixer-la.

Els itineraris programats enguany són: El Raval. Territori cosmo-
polita; El Poblenou. Ciutat productiva; El Carmel i Nou Barris. Del 
dret a l'habitatge al dret a la ciutat; La Sagrera-Sant Andreu-Sant 
Martí. Tres barris en transformació; La Barceloneta. Ciutat marí-
tima; Besòs. Riu metropolità; El Llobregat. Les vores del sòl urbà, i 
L'Eixample. La forma de la ciutat.

Itineraris urbans
tot l'any

«Pis(o) Pilot(o)» és una plataforma que considera els beneficis de 
la construcció simultània de l'espai públic i l'espai domèstic a partir 
d’exemples de les ciutats de Barcelona i Medellín. En paral·lel a l'ex-
posició, s’organitzaran diferents debats, conferències i tallers amb 

l'objectiu d’ampliar i complementar les reflexions proposades des 
del projecte expositiu.

Ciutat i habitatge
Debats en paral·lel a l'exposició  
«Pis(o) Pilot(o). Medellín-Barcelona» 

2 de juny — 25 d’octubre

Fora de programa
tot l'any

La creació audiovisual està cada cop més atenta a l'actualitat i reaccio-
na ràpidament davant esdeveniments de forta transcendència social 
i humana. En aquest apartat es tracta de detectar al llarg de l'any tots 
aquells treballs produïts arran del compromís i la solidaritat dels seus 
autors, i també s’intenta afegir a la projecció la presència dels autors, 
d’experts o de persones directament implicades en el tema. 

Seguint el fil de les tensions globals i el factor humà, dedicarem les 
sessions del 2015 a temes fonamentals que vehiculen el nostre pre-
sent cap al futur.

Espai —
Auditori

Les característiques pròpies de les grans urbs del segle xxi posen 
sobre la taula una sèrie de reptes en termes de disseny i planificació, 
però també, i sense que se’n puguin deslligar, en termes de lliber-
tat, diversitat i igualtat, els grans valors associats històricament a la 

ciutat. De l'èmfasi que es posi en la resolució de totes aquestes qües-
tions en depèn que passem de ser habitants de les nostres ciutats a 
ser-ne ciutadans. 

La ciutat del futur
Debat final projecte Europe City

juliol

Organització —
CCCB i Social Science  
for Research Council (NY)
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La intersecció d’art, ciència,  
humanitats i tecnologia

La cultura del segle xxi no pot evolucionar 
sense la creació de ponts permanents entre 
les ciències humanes i les ciències del món.  
El progressiu adveniment d’una tercera 
cultura, ja anunciada per C. P. Snow a finals 
dels anys cinquanta, és un camí complex  
i apassionant que convé seguir explorant  
en les seves diferents manifestacions.
La intersecció d’art, ciència, humanitats  
i tecnologia és un dels reptes capitals del 
nou escenari cultural. El diàleg cada vegada 
més freqüent entre artistes, científics, 
dissenyadors i programadors defineix un 
horitzó de treball d’alta intensitat. No hi 
ha mapes definitius per a aquests nous 
territoris. I, tanmateix, és aquí on es formulen 
algunes de les qüestions crucials per al 
nostre futur com a espècie, sobre el món 
que estem creant, la pugna entre tendències 
acceleracionistes i una cultura de cooperació 
transversal en els àmbits decisius del 
coneixement humà.

Tercera cultura
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El programa CCCB 2015 presenta «+ humans.  
El futur de la nostra espècie», una nova entrega  
de la línia d’exposicions Beta, iniciada el 2014 amb  
el projecte «Big Bang Data». L'exposició, realitzada  
en col·laboració amb la Science Gallery de Dublín, 
planteja preguntes crucials sobre els límits i les 
fronteres del cos humà, la creació de noves pròtesis                       
i noves espècies, les promeses de l'evolució científica 
i tecnològica. I ho fa mitjançant una combinació 
d’obres, instal·lacions artístiques, artefactes, prototips, 
experiències i tallers que activen la participació del 
visitant i de les comunitats i experts vinculats amb 
aquests desafiaments. 

Tercera cultura
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Exposició «+ humans. 
El futur de la nostra 
espècie»
6 d’octubre de 2015 — 10 d’abril de 2016

Espai — 
Sala 3 - Estació Beta

Equip comissarial —
Dra. Juliana Adelman (Trinity 
Long Room Hub), Dra. Rachel 
Armstrong (investigadora inter-
disciplinària), Dr. Michael John 
Gorman (Science Gallery), Dr. 
Aoife McLysaght (Trinity College 
Dublin), Dr. Ross McManus (Trinity 

School of Medicine), Prof. Richard 
Reilly (Trinity College Dublin) i Prof. 
Charles Spillane (National Universi-
ty Ireland Galway)

Comissaris executius — 
Cathrine Kramer i Rosa Ferré

Coproducció —
Science Gallery del Trinity College 
de Dublín i CCCB

«+ humans» és una proposta que dóna continuïtat al projecte «Hu-
man +», presentat a la Science Gallery el 2011. L'exposició explora 
els possibles camins de futur de la nostra espècie tenint en compte 
especialment les tecnologies emergents i el nostre context cultural 
i ètic. Què significa ser un ésser humà avui dia? Des de les tècni-
ques de reproducció assistida (TRA) i els experiments incipients en 
biologia sintètica, fins a la possibilitat de perpetuar-nos a través de 
l'àmbit digital, les nostres vides estan condicionades i definides pels 
descobriments científics i les tecnologies que se’n deriven.

L'exposició s’endinsa en els límits del que significa ser un ésser 
humà: els límits del cos, els límits de l'espècie, els límits del que és 
socialment i èticament acceptable. Ens hem de millorar nosaltres 
mateixos, o hem d’intentar modificar els nostres descendents? Ens 
acostem a una singularitat d’una hibridació home-màquina, o per-
dem facultats a causa de la dependència sempre en augment res-
pecte a les extensions tecnològiques del cos? És l'allargament de la 

longevitat humana una magnífica aspiració o una terrible amenaça 
per al planeta?

Alguns dels projectes artístics inclosos en l'exposició són: 
Song of the Machine (Superflux Lab), I can’t help the way I feel 
(John Isaacs), Portraits of Aimee Mullins (Howard Schatz), Oblique. 
Images from Stelarc’s Extra Ear Surgery (Nina Sellars), Strategies 
for Copy Prevention (The Center of PostNatural History), Natural 
History of Enigma (Eduardo Kac), The Human Pollination Project 
(Laura Allcorn), Tardigotchi (S.W.A.M.P., Tiago Rorke), Foragers 
(Anthony Dunne, Fiona Raby), H5N1 (Nerve Theory – Tom Sher-
man & Bernard Loibner), Future Advertisements (Weird Fiction), 
Area V5 (Louis Philippe Demers), Human Version 2.0 (Yves Gellie), 
Reproductive Futures (Zoe Pappadopoulou), Improvised Empathe-
tic Device (S.W.A.M.P.), Euthanasia Coaster (Julijonas Urbonas) i 
Mission Eternity (etoy.CORPORATION).

Tercera cultura



31

©
 K

ne
ch

te
l P

ho
to

gr
ap

hy

Univers Internet

Univers Internet és un projecte que proposa una reflexió crítica i 
creativa sobre el conjunt de tecnologies vinculades a Internet i la 
transformació inèdita i accelerada que la xarxa provoca en les nos-
tres vides. 

Durant el 2015 es treballaran les següents línies:

— La maleta pedagògica: parteix dels tallers de formació per al 
professorat que van tenir lloc al CCCB al mes de febrer del 2014 
i té com a objectiu traslladar aquestes reflexions a l'aula. Enguany 
treballarem en una nova unitat didàctica que permeti tractar els 
continguts de l'exposició «+ humans».

— Un experiment virtual: tres entrevistes emeses en streaming sen-
se públic presencial, amb tres especialistes destacats que parlaran 
dels efectes de la xarxa en els tres nivells en què es desenvolupa el 

projecte, persona-ciutat-planeta, amb participació directa del pú-
blic online. 

— Blog Lab: continuem la sèrie de posts que exploren les diverses 
realitats d’Internet a l'Àfrica, l'Àsia i Llatinoamèrica.

Tercera cultura
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Canvi climàtic:
salut, medi ambient  
i democràcia a escala global

dates per confirmar

Organització —
CCCB, B·Debate International 
Center for Scientific Debate 
Barcelona, Centre de Recerca en 
Epidemiologia Ambiental (CREAL) 
i Centre de Recerca en Salut Inter-
nacional de Barcelona (CRESIB)

El canvi climàtic és avui una realitat incontestable. Des de la Re-
volució Industrial, l'empremta de l'espècie humana sobre el plane-
ta s’ha intensificat i res no sembla orientat a revertir aquesta ten-
dència. Malgrat que l'escalfament global és un dels grans reptes 
del segle xxi, any rere any els resultats de les cimeres per reduir 
les emissions són decebedors. Quina magnitud té el canvi climàtic, 
avui? Quin impacte té en la salut humana i com altera l'equilibri 
geopolític del món? 

Dona i ciència
Debat ICREA-CCCB

3 i 10 de febrer

Organització —
CCCB i ICREA

Malgrat els avenços fets cap a la igualtat entre homes i dones en 
l'àmbit de la investigació, avui la presència de dones als alts nivells 
del món científic encara és escassa. Què s’està fent i què més es po-
dria fer? Quines dones lideren avui la recerca científica a Catalunya? 
En aquesta nova edició dels Debats ICREA-CCCB, plantejarem els 
dilemes respecte a la igualtat de gènere en la ciència i presentarem 
algunes de les recerques més rellevants liderades per científiques al 
nostre país. 

La llibertat.  
Una aproximació  
des de la ciència
Conferència de Daniel Dennett

11 de maig

Daniel Dennett és catedràtic de filosofia de la Universitat de Tufts i 
un dels filòsofs de la ciència més destacats de l'actualitat, especial-
ment en l'estudi de la consciència i la intel·ligència artificial. També 
són importants les seves aportacions sobre la significació actual del 
darwinisme i la religió. Daniel Dennett reflexionarà sobre el con-
cepte de llibertat humana a partir dels darrers avenços de la neuro-
ciència, que han desvelat el caràcter inconscient de bona part de la 
nostra activitat cerebral.

Tercera cultura
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La condició humana  
a l'Antropocè
Conferència de Dipesh Chakrabarty

juny

Dipesh Chakrabarty és un antropòleg d’origen indi, professor a la 
Universitat de Chicago i un dels teòrics més destacats dels estudis 
postcolonials. La seva darrera recerca s’ha centrat en el concepte 
d’Antropocè, entès com una nova era en la qual l'impacte de l'acció 
humana sobre el planeta altera la distinció tradicional entre història 
natural i història humana. Chakrabarty presentarà al CCCB la con-
ferència que oferirà a les prestigioses Tanner Lectures d’enguany.

Debat «+ humans»
En paral·lel a l'exposició

octubre — novembre

Des dels nostres orígens els humans hem utilitzat la tecnologia per 
modificar les nostres pròpies capacitats i també el nostre entorn. 
Avui els progressos en diferents àmbits científics permeten que 
aquestes modificacions s’accelerin, i això provoca un cert vertigen 
per les seves possibles conseqüències individuals i col·lectives. Con-
tinuarem sent humans si les nostres capacitats físiques milloren 
exponencialment i podem evitar les contingències pròpies d’una 
evolució natural? I si la mort deixa de ser un final inevitable? Quin 
és el nostre futur com a espècie?

Tercera cultura
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Un ecosistema en transformació

L'ecosistema audiovisual (i mediàtic  
en general) viu profundes transformacions.  
El trànsit de la radiodifusió a les audiències 
ubiqües i fragmentades n’és un dels signes 
més eloqüents, però no l'únic. Noves espècies 
van poblant el territori obert per les últimes 
tecnologies de realització i postproducció  
i, al mateix temps, es recuperen tècniques  
i suports que semblaven en vies d’extinció, 
com correspon a una creativitat amb 
genealogia i memòria. L'ecosistema 
audiovisual assisteix a una fase expansiva: 
les narratives transmèdia marquen tendència, 
però és evident que la diversitat i la 
multiplicitat del panorama actual impedeix  
les visions reduccionistes o unívoques.  
La tradició heterodoxa del cinema i el vídeo 
experimental continua alimentant els nous 
creadors, el documental s’expandeix, la 
televisió es reinventa (en una nova edat d’or  
de les sèries), ficció i no-ficció dilueixen les 
seves fronteres, emergeixen cinematografies 
poc conegudes...

La galàxia audiovisual



3737

En aquest context, la programació de Xcèntric obre un 
programa especial centrat en el cinema brut, outsider, 
aquelles obres creades des de la marginalitat i, en 
alguns casos, fora del que és racional. Descobrirem 
cinematografies perifèriques, com l'africana i la 
irlandesa, i continuarem apostant pels creadors 
audiovisuals locals. El 2015 és també un any en què la 
reflexió i la creació transmèdia tindran un lloc destacat: 
a banda dels nous programes Soy cámara, posarem 
en marxa un projecte pilot sobre el diàleg entre televisió 
i Internet. I Gandules, un clàssic de l'estiu barceloní, 
es reinventa amb un suggestiu programa dedicat a les 
noves formes d’estimar. 

La galàxia audiovisual
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Espai — 
Auditori i Arxiu XcèntricXcèntric

El cinema del CCCB

gener — juny

Dedicarem el programa a investigar el concepte de cinema brut o 
cinema outsider (el cinema fet des de fora de l'establishment, fins i 
tot per persones marginades). En no tenir referència de cicles de-
dicats en el passat a aquest tema, Xcèntric trenca el gel i comença 
a plantejar el que és o podria ser el cinema brut o outsider. Progra-
mem així mateix en paral·lel a l'exposició «Les variacions Sebald» 
tractant els mateixos temes que es desenvolupen a l'exposició, però 
des del vessant audiovisual.

El nostre Arxiu segueix augmentant: ja ens acostem als 1.000 títols. 
D’altra banda, al llarg de l'any organitzarem tallers i xerrades pen-
sats per a públics diferents (en col·laboració amb el servei educatiu) 
i per a la nostra comunitat online, així com presentacions de dife-
rents projectes audiovisuals.

A la tardor presentarem l'Aula Xcèntric, organitzada conjuntament 
amb l'Institut d’Humanitats i adreçada a un públic iniciat en la crea-
ció audiovisual.

La galàxia audiovisual
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Activitat onlineCanal CCCB 
Primera temporada

novembre — desembre

Soy cámara, el programa del CCCB, ha complert cinc anys en an-
tena a La 2 i encara una nova etapa en la qual Internet serà la seva 
base. El projecte Canal CCCB serà la mutació del programa en un 
diàleg televisió-Internet, entès com un espai laboratori audiovisual 
en el canviant present de la comunicació audiovisual, dels nous 
usos, gèneres i processos a través dels quals creem i compartim a la 
xarxa. Aquesta fase expansiva a la xarxa dóna peu a convidar crea-
dors, col·lectius, institucions afins i facultats de comunicació au-
diovisual a participar-hi per experimentar, intercanviar i compartir 

noves fórmules, nous llenguatges audiovisuals, noves estètiques  
i nous formats.

Els continguts d’aquest canal s’articularan a partir dels temes cen-
trals de la programació del CCCB.

La galàxia audiovisual



40

Espai —
online i Arxiu XcèntricPantalla CCCB

Un mes, un artista

gener — desembre

Aquest programa pretén crear un espai i donar un temps per 
conèixer obres de videocreació que no sorgeixen per encàrrec sinó 
per estímul del mateix artista. Un mes per poder contemplar obres 
audiovisuals d’autors amb interès a experimentar i innovar amb 
nous llenguatges formals i narratius, autors que tenen un desig ferm 
de transgredir els formats i els gèneres, i que tracten temàtiques que 
van de la reflexió íntima a la col·lectiva, de la realitat a la ficció.

Espai —
Hall i Arxiu CCCB

Organització —
OVNIPresentació Arxiu OVNI

7 de març

Els Arxius de l'Observatori volen facilitar una crítica de la cultura i 
la societat contemporànies utilitzant diferents estratègies: videoart, 
documental independent, arqueologia dels mass media. Aquesta 
constel·lació de treballs dispars conforma una visió de múltiples 
facetes, milers de petits ulls que aprofundeixen en el nostre món, 
l'exploren o n’anuncien d’altres de possibles.

Espai —
Teatre CCCB

Organització —
MecalMecal

Festival Internacional de Curtmetratges  
i Animació de Barcelona

9 — 12 d'abril

Mecal és un dels festivals més importants de l'estat espanyol i a nive-
ll europeu pel que fa a nombre de projeccions i representació secto-
rial (350 curts de més de 40 països), i la seva rellevància és ratificada 
per la presència nombrosa i creixent de professionals del sector.

La galàxia audiovisual

Espai —
Teatre CCCB

Organització —
NoucinemartD’A

Festival Internacional de Cinema  
d’Autor de Barcelona

24 d’abril — 3 de maig 

El festival presenta el millor cinema internacional contempora-
ni inèdit als nostres cinemes. L'objectiu bàsic és explorar l'autoria 
cinematogràfica contemporània en la seva accepció més àmplia, 
rastrejar el millor de la nova creació fílmica i combinar els noms 
consagrats amb els nous talents.
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Espai — 
CCCB

Organització —
L'AlternativaL'Alternativa

16 — 22 de novembre

L'Alternativa obre les portes a una programació que difícilment 
veurem a les pantalles de cinema del país, a obres que commouen i 
que ens trasbalsen. El festival esdevé un espai de trobada i reflexió, 
una oportunitat de veure (i viure) llargmetratges, curtmetratges, 
documentals i animacions que ens proposen repensar el món, 
aprendre i desaprendre.

Espai —
Teatre CCCB

Organització —
UPF, TVC, TVE, UAB, Facultat de 
Comunicació Blanquerna i Univer-
sitat de Lleida

Miniput
28 de novembre

El Miniput és una mostra de televisió de qualitat amb les propostes 
més innovadores, provocadores, educatives i amb vocació de servei 
públic de l'any. Els programes que es projecten són els més ade-
quats pel seu plantejament innovador, compromès o experimen-
tal, perquè proposen un nou format televisiu, perquè fan ús de les 

noves tecnologies o perquè han generat polèmica. Els programes 
seran presentats per professionals de la televisió i en alguns casos es 
comptarà amb la presència del seu director.

La galàxia audiovisual

Espai — 
Pati de les DonesGandules

Material inflamable

agost

El programa de Gandules 2015 estarà dedicat al cinema contempo-
rani que ens parla de l'amor. «L'amor» ha estat sempre protagonista 
en la història del cinema, i en ser un concepte immaterial, intan-
gible, és a través de les seves formes d’expressió com els cineastes 
reflexionen sobre les mutacions formals de l'amor i el sexe, i sobre 
com els afecten els canvis socials, morals i fins i tot tecnològics. 

Espais —
Festival Internacional de Cinema 
d’Animació d’Annecy i Auditori del 
CCCB 
Comissariat —
Carolina López Caballero

Organització —
CCCB i Acción Cultural Española 
(AC/E)

Col·laboració —
Filmoteca de Catalunya i Filmoteca 
Española

Del traç al píxel
Més de cent anys d’animació espanyola

juny — setembre

Programa de cinema itinerant per territori internacional amb la 
voluntat de donar a conèixer les obres d’animació espanyoles més 
significatives des dels inicis històrics fins avui.

Espai —
Teatre CCCB i Auditori

Organització —
Paral·lel 40DocsBarcelona

maig

DocsBarcelona celebra la seva 18a edició amb cinc dies de projec-
cions de pel·lícules, xerrades amb els directors i classes magistrals al 
voltant del món del cinema documental.

DocsBarcelona organitza el Pitching Forum, un dels mercats de 
finançament de projectes documentals més importants d’Europa, 

amb més de 400 professionals acreditats. El festival també comp-
ta amb la secció Docs&Teens, dedicada als nens i joves de 12 a 16 
anys. Més de 700 estudiants s’acostaran al cinema documental per 
descobrir altres realitats.
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Nous públics: dinàmiques de la participació  
i la col·laboració

El CCCB incorpora la investigació i la 
innovació cultural com a imperatiu categòric 
del segle xxi. Una època caracteritzada per 
canvis profunds en les maneres de crear, 
produir i distribuir el coneixement. Una era  
de tendències disruptives que obliguen  
a revisar gèneres i formats, estils de 
prescripció i programació, estratègies  
de comunicació i models organitzatius. 
Ningú està exempt de repensar el seu modus 
operandi. S’imposa l'aprenentatge continu, 
la recerca de noves metodologies i noves 
respostes.

L'aposta per la innovació cultural
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El 2014 ha sigut un punt d’inflexió en l'atenció als 
nous públics i comunitats. Propostes com Habitació 
1418, Culturnautes o el Grec Experimental CCCB 
són exemples d’una nova generació de projectes 
orientats al públic més jove. També les comunitats 
creatives activades per l'exposició «Big Bang Data»,                       
i els materials generats en els diferents blogs del CCCB 
(Veus, Lab, Educació, Espai Públic) han permès una 
major sensibilització sobre les necessitats i reclams  
d’un públic cada vegada més exigent i participatiu.

En aquest sentit, el 2015 intensifica la creació 
d’espais, trobades i dispositius per a una comunicació 
cada vegada més fecunda amb els nous públics i 
comunitats. El 2015 serà també l'any de l'entrega 
del Premi Internacional a la Innovació Cultural, una 
convocatòria biennal que en la seva primera edició està 
dedicada als canvis que ha/n experimentat el/s públic/s. 
El premi té, entre els seus objectius, convertir-se en 
una cita de referència per a tots aquells que confien            
en camins inèdits per a la creativitat aplicada.

L'aposta per la innovació cultural
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Cerimònia de lliurament —
9-10 de junyPremi Internacional  

a la Innovació Cultural
primer semestre de 2015

El Premi Internacional a la Innovació Cultural és un certamen 
biennal organitzat pel CCCB amb l'objectiu d'estimular projectes 
que explorin els possibles escenaris culturals dels pròxims anys  
mitjançant la investigació i la pràctica. La primera convocatòria del 
Premi coincideix amb el 20è aniversari del CCCB i compta amb 
la col·laboració d'Audiences Europe Network, una plataforma de 
treball que agrupa institucions i entitats culturals de diferents països 
europeus amb l'objectiu de fomentar la reflexió sobre els públics en 
l'àmbit de la cultura.

Cada edició del Premi proposarà un tema sobre el qual hauran de 
treballar els projectes concursants. En aquesta primera convoca-
tòria, corresponent a l'any 2014-2015, el tema triat és «Públic/s».

www.innovationcccb.org

L'aposta per la innovació cultural
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Espai — 
habitació 1418

Direcció — 
Fito ConesaHabitació 1418

tot l'any

El MACBA i el CCCB proposen un nou espai d’activitat per al pú-
blic de 14 a 18 anys. «Habitació 1418» és un punt de trobada obert 
cada dissabte de 17 a 21 h. Neix com a plataforma altament flexible 
i seran els mateixos usuaris els qui aniran modulant-ne el perfil. S’hi 
desplegarà una programació continuada d’activitats i es podrà fer 
un ús lliure dels recursos que el MACBA i el CCCB suggereixin. El 
programa vol arribar a joves de l'àrea metropolitana i desenvolupar 
una vinculació especial amb el Raval.

L'aposta per la innovació cultural
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Espai — 
Teatre CCCB

Organització —
GREC i CCCBGrec experimental CCCB

juliol

Un espectacle no es resol ni s’esgota en la representació. La rela-
ció amb l'espectador avui ha de començar molt abans de la repre-
sentació i acabar força més tard. Grec Experimental CCCB és una 
provatura de com pot ser aquesta nova relació entre espectador i 
espectacle. Amb aquesta filosofia les dues propostes per 2015 són 
Comme possible, dirigida per Didier Ruiz, i Los esqueiters, dirigida 
per Nao Albet i Marcel Borràs.

Comme possible pretén esbossar un retrat dels adolescents d’avui 
a partir de la seva relació amb l'àrea urbana, amb els altres, dels 
seus somnis i dificultats quotidianes. És a partir de la paraula i el 
testimoni d’aquests joves que la peça va adquirint forma, amb la 
reapropiació del llenguatge, element clau de la construcció personal 
i d’inserció social, cultural i professional.

Los esqueiters esdevé un procés de creació on l'espectacle final es 
definirà pels patinadors durant els assaigs. L'espectacle es desenvo-
luparà com un joc on s’imposen unes regles teatrals i uns codis de 
comportament.
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L'aposta per la innovació cultural

Espais —
Hall, Auditori CCCB 
i vestíbul de la segona planta

Emergència!
14 de febrer

Emergència! inicia la temporada de festivals amb una mostra dels 
darrers treballs de grups de l'escena emergent local i nacional. Pro-
postes que en alguns casos podrem veure a grans festivals en un 
futur pròxim.

Hi Corea!, el col·lectiu Reverberation Radio, Resonance o Karen 
Coltrane són alguns dels grups que podrem conèixer el proper  
14 de febrer a la setena edició del festival que, com a novetat, comp-
tarà amb un tercer espai escènic, al vestíbul de la segona planta.

Espais —
Teatre CCCBBCNmp7

12 de març, 4 de juny,  
15 d’octubre i 12 de novembre

El cicle #BCNmp7 concep la música com a experimentació i diàleg 
musical i, alhora, com a mirall social. El #BCNmp7 propicia un es-
pai on gaudir de noves experiències musicals, sempre a partir d'un 
concepte o tema que serveix de fil argumental de la sessió i que 
porta la música més enllà de les seves particularitats estrictament 
musicals.

El cicle musical estable del CCCB comptarà el 2015 amb progra-
madors com Luis Troquel, Nando Cruz, Cabo San Roque, Lluís 
Nacenta, Jaime Casas, Carles Novellas, Mery Cuesta i Joan S Luna.

Espai —
Teatre CCCB

Organització —
LapsusLapsus

11 d'abril

Amb Lapsus el millor de l'art audiovisual i la música electrònica es 
donaran la mà per oferir una experiència única. Concerts i xous 
audiovisuals dins un espai dedicat a la recerca en l'àmbit de les arts 
visuals en temps real.

Les 10 propostes musicals més rellevants e innovadores de l'actual 
panorama electrònic nacional e internacional tornaran a citar-se en 
el Teatre CCCB de la mà del col·lectiu artístic Lapsus. Tant mateix 
el festival comptarà amb la presència dels videoartistes més presti-
giosos del país per completar una elaboradíssima posada en escena.

Espai —
Sala Raval Culturnautes

juliol

Un viatge per la galàxia de la cultura contemporània!

El Casal treballa les línies desenvolupades en les exposicions i els 
programes que el CCCB presenta al llarg del 2015 i ho fa per mitjà 
de tallers, combinats amb altres activitats lúdiques; tot plegat tindrà 
lloc a diferents espais del CCCB. Volem oferir un laboratori de crea-
ció amb una gran dosi d’experimentació i recorrent a nous formats. 

És cultura amb una gran part de tecnologia que ens ajuda a com-
prendre el nostre present.

Els exploradors es reuniran en diferents equips per grups d’edat: de 
6 a 12 anys i de 13 a 16.

Espai —
Hall CCCB

Organització —
d-i-n-a i 0100101110101101The Influencers

22, 23 i 24 d'octubre

The Influencers és un festival dedicat a experiments amb l'art, la 
comunicació, la política i la cultura popular en l'època digital. Es 
tracta d’un festival anòmal que ens descobreix projectes rebels, in-

vents i aventures que succeeixen cada dia en el terreny turbulent de 
la societat de la informació, les tecnologies quotidianes i els imagi-
naris col·lectius.

Espais —
Pati de les Dones i Hall CCCB

Organització —
Sones i Primavera SoundEl dia Minimúsica

18 d'octubre

El dia Minimúsica és un festival creat expressament per al públic 
familiar, basat en preceptes musicals de diversitat i modernitat, i hi 

destaca el vessant educatiu. És un dia ple d’activitats per gaudir-ne 
en família: concerts, tallers plàstics i creatius, i zones de joc.
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El Flic és un festival de literatures i arts infantil i juvenil que té com 
a objectiu acostar-se a la creació en el camp de la literatura per a 
infants i joves i fomentar la lectura, amb una aposta per la innovació 
i l’experimentació en la transmissió i la promoció literària.

És un dia per gaudir del teatre, el cinema, els llibres i les exposicions 
de petit format. Per participar en La Fàbrica de la Creació amb ar-
tistes convidats i en la Impressora Humana com a il·lustradors; per 

escoltar contes estirats a les hamaques, conèixer els Moomins, els 
Minairons, les Fades, els Perots i les Caterinetes, gaudir del teatre 
amb Gretel i Hansel i jugar amb la literatura.

Flic
Literatura: el món per un forat

1 de febrer 

Espai —
Hall, Auditori i Teatre CCCB

Organització —
Tantàgora

L’Animac, Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Cata-
lunya, torna un any més al CCCB per presentar-vos les novetats 
que n’ompliran la 16a edició els dies 6 i 7 de febrer. Amb convidats 
excepcionals i una selecció de les millors pel·lícules d’animació de 
tots els temps i d’arreu del món, que es presentaran en l’edició de la 
mostra d’aquest any.

Animac Mòbil

El programa Animac Mòbil, que es presenta el 24 de setembre, és 
una síntesi de les millors obres projectades en l’edició d’enguany.

Animac al CCCB
6 — 7 de febrer i 24 de setembre

Espai —
Teatre CCCB

Organització —
La Seca. Espai Brossa

L’striptease és un gènere que assoleix, de la mà de Joan Brossa, una 
entitat poètica i dramàtica considerable. La recreació de l’striptease 
com a acte poètic descobreix un nou concepte de possibilitats ex-
pressives. En realitat, de transformisme, d’aparences superposades.

Els ballets de Joan Brossa són una resposta als reductes fòssils del 
ballet clàssic. Un treball de desconstrucció poètica.

Barribrossa
22 i 23 de maig 

Pròxims aposta decididament per l’escena independent sorgida a 
Catalunya. Englobant estils que van des del folk, el rock i el pop, 
i aprofundint en la idea de dur a diferents punts de Catalunya la 
música més propera feta aquí, esdevé el primer festival itinerant de 
música indie-pop-folk.

La proximitat dels grups amb el seu públic, així com el descobri-
ment de noves propostes musicals, es converteixen en l’essència 
mateixa del festival. 

Espai —
Plaça Joan Coromines

Organització —
Legal Music i Producciones 
Animadas

Pròxims
17 de juliol 
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Espai —
Sala 1

Organització —
Drap-Art

Drap-Art és un aparador de les tendències en l’art que utilitzen 
objets trouvés i materials de rebuig com a recurs. És una platafor-
ma del sector emergent d’artistes, dissenyadors i artesans de tot el 
món que utilitzen deixalles com a matèries primeres; és un fòrum 
de debat de teories i utopies urbanes. Drap-Art és lloc de trobada 
d’especialistes amb un públic a la recerca de vies alternatives en un 
món abocat a l’autodestrucció. Els hàbits d’utilitzar i llençar, adqui-
rits durant el segle xx, s’han de reconduir cap a la consciència que 
res no desapareix, tot es transforma.

Drap-Art
17 de desembre de 2015  
— gener de 2016

En col·laboració

L’exposició internacional «World Press Photo» es presentarà un cop 
més al CCCB amb les fotografies guanyadores del prestigiós premi 
internacional de fotoperiodisme i la secció Multimèdia del concurs. 

Aquesta cita, que és ineludible per als amants de la fotografia, però 
també per a tots els que se senten compromesos amb el món que 
ens envolta, s’ha convertit en una de les fites més assenyalades de 
la cultura i el periodisme visual a Barcelona, i any rere any atreu 
milers de visitants. És una oportunitat per testimoniar, a través dels 
ulls, l’estat del món i la realitat global que ens envolta. Visions, his-
tòries, relats i realitats que es tradueixen en imatges capaces de tras-
lladar-te, canviar-te, commoure’t o, fins i tot, fer-te entendre el món.

World Press Photo 2015
novembre — desembre

Espai —
Sala 1

Organització —
Photographic Social Vision

Cursos de l’Institut d’Humanitats  
de Barcelona 

Programació del CUIMPB

Tot l’any

Des de la filosofia fins a la literatura, des de la història fins a l’art, 
passant pel cinema i el teatre, l’Institut d’Humanitats de Barcelo-
na 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. 

El Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona 
(CUIMPB)-Centre Ernest Lluch organitza cursos i jornades durant 
l’estiu i la tardor –vàlids com a crèdits de lliure elecció en la majoria 
d’universitats públiques de Catalunya– enquadrats en quatre blocs 
de coneixement: ciència, tecnologia i societat; nous escenaris regio-
nals al món; polítiques públiques i estat del benestar, i polítiques 
urbanes. Els cursos estan dirigits per acadèmics reconeguts de les 
universitats catalanes, i analitzen temes d’interès general amb una 
visió transversal i participativa. Per això els ponents són destacats 
professionals, docents i gestors en diferents àmbits, vinguts expres-
sament de qualsevol punt de l’Estat o de l’estranger. Altres activitats 
del CUIMPB-Centre Ernest Lluch són l’organització de cursos de 
llengua espanyola i cultura catalana per a estrangers, que es fan du-
rant els mesos de juny i juliol.
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