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NOTA A AQUESTA EDICIÓ
El present balanç Barcelona cultura 09 s’ha elaborat a partir de la informació que han facilitat les entitats que hi apareixen, tant la que s’ha escrit expressament per a aquesta
publicació com les dades que han fet públiques les diverses entitats als seus webs o en altres mitjans de comunicació. El material recollit ha servit de base per a la redacció
dels textos, que s’han hagut d’adaptar amb l’objectiu de presentar la informació de la manera més clara i entenedora possible. Un recull d’aquesta mena obliga a prendre
decisions respecte a l’estructura, l’ordenació, la selecció i la priorització dels continguts. En aquest sentit, el balanç que teniu a les mans és el resultat d’una de les moltes
possibles maneres d’enfocar la mirada sobre l’activitat cultural de tot un any a la nostra ciutat. Evidentment, n’hi pot haver d’altres igualment vàlides.
Agraïm la col·laboració de les entitats, organitzacions, associacions i institucions que apareixen en aquesta publicació, sense les quals aquest recull no hauria estat possible.
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L’any 2009 la cultura ha plantat cara a la crisi. Fent tota una declaració de principis, l’Ajuntament de Barcelona va invertir més
que mai en cultura amb el pressupost més alt de la història, que
mantenim també per a l’any 2010, tot i els moments difícils que
estem vivint. I és que estem convençuts que la cultura és central
en el concepte de ciutat de Barcelona i un sector clau per a la
recuperació econòmica.
La cultura és expressió de les ambicions de Barcelona, en termes de capitalitat i creativitat, i expressió dels seus valors, com
a ciutat cohesionada i compartida.
El 2009 hem complert amb el lema «Més cultura, més a prop».
En són bona mostra l’obertura gratuïta dels museus els diumenges a la tarda, el fet que haguem assolit tenir 35 biblioteques a
la ciutat o les obres que ja estan en marxa: el nou Centre d’Art
de Barcelona al Canòdrom de Sant Andreu, l’ampliació del Museu Picasso i del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB), el Disseny Hub Barcelona a les Glòries, la quarta sala
de l’Auditori, el Teatre Lliure a Gràcia o la recentment remodelada Fundació Tàpies. Tots aquests són exemples de la ferma
aposta per la cultura que ha fet l’Ajuntament. A més, projectes
com El Molino o la Sala Paral·lel ajudaran a fer realitat el nostre
desig de recuperar l’avinguda Paral·lel.
Però cal seguir avançant i decidint plegats el nostre projecte de
futur en l’àmbit de la cultura a Barcelona. I, per a això, és bàsic fer
memòria. Aquest és l’objectiu primer del balanç que ara us presentem i que ajuda a avaluar, any rere any, l’oferta, la capacitat de
resposta i el grau de desenvolupament cultural de la nostra ciutat.
A l’Ajuntament estem convençuts que aquesta publicació és una
eina clau per a tothom que vulgui apropar-se a la realitat cultural
i creativa de Barcelona, entendre-la i construir a partir d’aquí.
Al llarg de l’any 2009, la ciutat ha acollit un gran nombre d’iniciatives de primer ordre. Ha estat un any de grans commemoracions i efemèrides, des de l’Any Amades, amb la celebració
del cinquantenari de la mort del folklorista, a l’Any Monturiol,
coincidint amb els 150 anys de l’avarament del submarí Ictineu,
o l’Any Cerdà, amb motiu del 150 aniversari de l’aprovació del
pla de l’Eixample. El Pla Cerdà és l’ADN de la Barcelona moderna, i la ciutat s’ha omplert d’activitats per commemorar un

moment clau de la seva història, de la seva transformació urbana
i de la seva projecció al món.
També ha estat un any indispensable en la consolidació del
projecte de les Fàbriques per a la Creació i s’han presentat els
plans arquitectònics de remodelació de la majoria d’aquests espais.
Les Fàbriques per a la Creació, una de les nostres grans apostes
en l’àmbit de ciutat, a més d’impulsar els creadors, els agents i
les indústries culturals locals, reforcen els teixits artístics formats
per espais de creació ja existents, opten per la regeneració urbana
del territori on s’implanten, promouen la participació cultural i
la cohesió social en l’entorn, i reforcen la singularitat i el dinamisme de la zona amb un ús sostenible dels espais urbans.
Barcelona Cultura 2009 incorpora, per primer cop, l’informe
anual del Consell de Cultura de Barcelona, ja que aquest organisme assumirà progressivament un paper cada vegada més rellevant i actiu en la reflexió i la diagnosi de la informació reunida
en aquest balanç.
Tot i que cada cop és més complicat parlar de disciplines, el
balanç Barcelona Cultura 2009 reuneix de manera ordenada les
iniciatives culturals de l’any en els àmbits de les arts visuals i el
disseny, la història i la memòria, les lletres i les biblioteques, les
arts escèniques, la música, els audiovisuals, la ciència, els festivals,
festes i tradicions, la projecció internacional i l’actuació municipal,
així com l’espai públic i de proximitat. En aquest darrer àmbit,
els regidors i les regidores dels districtes han estat convidats a
mostrar el més significatiu de l’any en la vida cultural dels
diferents barris de Barcelona.
El resultat de tot plegat el teniu ara a les mans. Un mapa cultural indispensable sobre el que ha passat a la nostra ciutat l’any
2009 que ens ajuda a posicionar-nos de cara al futur.
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D’ençà de la creació de l’Institut de Cultura de Barcelona, l’any
1996, any rere any s’ha publicat la memòria anual que recull les
principals accions dutes a terme en matèria cultural, així com
una valoració qualitativa de cadascun dels sectors de la cultura.
La memòria, doncs, és una mena de fotografia de la situació
cultural de la ciutat en un moment determinat. La que teniu a
les mans, corresponent a l’any 2009, té un element nou d’un especial interès: la incorporació del primer informe anual elaborat
pel comitè executiu del Consell de la Cultura de Barcelona.
Aquest comitè, format per set experts independents en diverses
disciplines i àmbits culturals, té, entre les seves funcions, la d’avaluar a través d’un informe anual l’evolució de les polítiques
culturals municipals. Significa afegir, a la veu del govern i dels
grups de l’oposició, necessàriament mediatitzades pels rols que
exerceixen uns i altres al si del consistori, un espai de reflexió
independent que analitza el conjunt d’estratègies i programes
endegats i que remarca o posa en qüestió projectes o iniciatives
articulades a través de les polítiques culturals del govern de la
ciutat. Moltes vegades s’elogia la participació de la societat civil
en la política pública, però perquè la seva aportació sigui realment
significativa cal inventar mecanismes que la facin possible. La
constitució del Consell de la Cultura i, en particular, del seu co-

Jordi Martí
Delegat de Cultura de l’Ajuntament
de Barcelona
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mitè executiu, ha permès que la participació tingui les garanties
necessàries perquè no es quedi en un gest de bones intencions,
sinó que aporti valor i qualitat al paper municipal en el domini
cultural. La funció avaluadora, des d’un estament independent
i expert, sens dubte és un avenç en aquesta direcció.
D’altra banda, aquesta memòria ja se situa més enllà de l’equador d’aquesta legislatura i, per tant, comença a fer un repàs
d’estratègies i iniciatives que definiran el que ens deixarà la
gestió d’aquest període en termes culturals. La política justifica
la seva pràctica en la mesura que és capaç de transformar la realitat per donar sortida a nous reptes i respondre a noves necessitats. L’any 2009 ha servit per acabar de donar l’empenta definitiva a les iniciatives culturals més rellevants endegades aquests
anys, i tot seguit assenyalo les que, al meu entendre, han estat
especialment importants.

L’exigència dels creadors
A les acaballes de l’any 2006 va aparèixer amb una certa virulència la demanda de polítiques actives per millorar les condicions
dels creadors a la nostra ciutat. Les transformacions econòmiques
havien anat expulsant artistes de diverses disciplines dels espais
que havien ocupat d’ençà de la dècada dels vuitanta. D’acord
amb moltes de les associacions de creadors de la ciutat, l’Ajuntament va impulsar el projecte de les Fàbriques per a la Creació;
es tractava de la recuperació de vells espais fabrils en desús per
ubicar-hi laboratoris de creació de les diverses disciplines artístiques. Avui tenim set espais (Fabra i Coats, la Central del Circ,
Hangar, l’Escocesa, el Graner, la Seca i l’Ateneu Popular de
Nou Barris) en procés de transformació, amb més de 30.000 metres quadrats, que en acabar l’any 2010 estaran a disposició dels
creadors, gestionats per les seves pròpies associacions i que permetran millorar les condicions de treball dels diversos col·lectius
creatius de la ciutat. A més, s’han endegat convocatòries d’ajut
per a tots aquells espais que compleixen uns objectius similars
però que són de titularitat privada. Ben aviat Barcelona disposarà
d’una xarxa d’espais de creació que, a més de metres quadrats,
han d’oferir altres serveis que augmentin les oportunitats dels
9

creadors barcelonins. A finals de l’any 2009, per exemple, es va
acordar amb el Patronat Municipal de l’Habitatge impulsar
pisos per a creadors que permetin oferir espais de residència a
artistes d’arreu.
Les Fàbriques de Creació obren un nou espai d’intervenció
al qual caldrà afegir noves capes que vagin millorant les condicions que Barcelona ofereix als creadors de les diverses disciplines
artístiques.

De la memòria a la història, del record al relat
En els darrers anys ha crescut de manera sostinguda la demanda
ciutadana de recuperar la memòria històrica com a compensació
a les víctimes, o als seus descendents, que en altres temps van
patir la injustícia, fos durant la guerra civil o durant la repressió
posterior del franquisme. Fer memòria, en aquest sentit, és
l’última possibilitat de fer justícia.
Però també es plantegen demandes per destacar espais i fenòmens relativament recents que es converteixen en restes d’uns
temps que desapareixen inexorablement. La importància que
han adquirit els vells espais industrials en moltes ciutats europees
denota aquesta preocupació per atorgar significació a aquests
territoris en desús: d’una banda, són el símbol del que desapareix
(els antics barris industrials que funcionaven al ritme de les
sirenes que marcaven els diferents torns de treball), i de l’altra,
en moltes ocasions, són els contenidors idonis per a unes activitats
que poden simbolitzar de manera més intensa els temps actuals.
Sigui com sigui, l’acceleració associada a la globalització provoca la necessitat de mirar endarrere, de deixar entrar el passat
en les representacions del present, en l’espai públic, en les estratègies culturals i educatives, una exigència de singularitat. Sigui
a partir de gestos simbòlics que d’alguna manera ens reconciliïn
amb el passat, o bé resignificant espais que simbolitzen una època
industrial ja superada, els temps de canvis exigeixen incorporar
el passat en el present, patrimonialitzar allò que se’n va, per entendre el present i afrontar el futur.
Barcelona, que en les darreres dècades ha viscut abocada al
futur tractant de superar tots els endarreriments provocats pels
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anys de la dictadura, ha d’aprofitar aquesta pulsió per reconstruir
un relat de ciutat més complex i menys arquetípic que la fotografia plana d’una ciutat turística i de serveis. Però, alhora, ho
ha de fer sense caure en una mena de gest nostàlgic, ple de bones
intencions però sense sentit per als ciutadans d’avui; patrimonialitzar no significa tornar al passat, sinó incorporar el passat
al present atorgant-li noves significacions. La memòria rememora, amb tota la càrrega subjectiva del record; la història analitza, estudia i busca acostar-se a la realitat, aportant sentit per
a tothom, contextualitzant els fets i donant una visió global que
permet comprendre, que permet relatar.
En aquest àmbit, la consolidació i desplegament del MUHBA,
Museu d’Història de Barcelona, és l’eix troncal d’un conjunt
de projectes —Fabra i Coats, Oliva Artés, el mercat del Born—
que permeten construir el que ha de ser el mirall de la ciutat,
l’eina on connectar els itineraris vitals dels ciutadans amb el
pols històric de Barcelona. L’estratègia de no construir un gran
museu, sinó de museïtzar espais ciutadans, de constituir «llocs
d’història», és un instrument molt útil per ajudar a construir
un relat de ciutat.

Del consum a les pràctiques culturals
Un altre dels eixos que articulen les polítiques culturals actuals
és l’ampliació de la idea d’accés a la cultura associada al consum,
a les pràctiques culturals. Aquestes pràctiques acoten un univers
d’experiències culturals que va molt més enllà del consum estricte
i que, de fet, situa el paper central de la cultura en la vida dels
individus.
Sens dubte el projecte més important de la darrera dècada en
aquesta matèria ha estat el Pla de biblioteques, que aquest últim
any ha continuat creixent amb tres equipaments nous. Les biblioteques s’han convertit en l’espai natural de l’encontre entre
els ciutadans i entre aquests i la cultura escrita. El capital cultural
de Barcelona s’ha incrementat no només per la quantitat de
llibres a disposició del públic, sinó per la capacitat que han tingut
les biblioteques per convertir-se en la porta cap al coneixement.
Ara que sembla que l’accés està garantit a través d’Internet i de
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tots els dispositius digitals, les biblioteques passen a ser una mena
de portal analògic que posa en valor allò que l’ordinador no pot
oferir, el cara a cara amb els altres ciutadans.
Amb la mateixa ambició, el Pla d’ensenyaments artístics, una
proposta del govern municipal presentada aquest any, ha de permetre acabar d’arrodonir una aposta que entén la cultura com
a font d’experiències i en la qual l’accés es complementa amb la
pràctica artística. Al llegir, escoltar, mirar cal afegir-hi el pintar,
cantar, escriure o fer música. A Barcelona els percentatges de
persones amb una formació artística bàsica és mínim, molt lluny
dels estàndards europeus i internacionals. És per això que, acomplerts els propòsits inicials del Pla de biblioteques, hem proposat
un Pla d’ensenyaments artístics que, a través d’un seguit d’escoles
de les arts escampades per tots els districtes de la ciutat, garanteixi
l’accés a una formació artística de qualitat per a tothom, en
qualsevol disciplina i per a qualsevol edat.
Però, a banda d’aquests dos elements, hi ha un altre component que també s’ha reforçat aquests últims anys, que és el que
podríem anomenar «viure la cultura», un conjunt d’iniciatives
que converteixen en quotidià l’encontre amb les arts. Això
inclou des de tenir en compte el paper de les festes populars,
en les quals s’ha incentivat la participació dels creadors al costat
de tots els grups de cultura popular i tradicional, fins a noves
iniciatives com la Nit dels Museus o la Nit Blanca, o l’èxit d’una
iniciativa nova de l’any 2009, la gratuïtat dels museus els diumenges a la tarda. Millorar les condicions per al cultiu dels ciutadans exigeix espais d’accés a la cultura, llocs de formació artística i una vida urbana que reactivi l’espai públic a través de
l’experiència cultural.

La ciència també és cultura
La celebració el 2007 de l’Any de la Ciència va posar de manifest
la necessitat de connectar i relacionar el món de les ciències amb
les arts i les humanitats. Tots dos comparteixen necessitats similars: espais per a la producció (siguin parcs de recerca o fàbriques de creació), connexions amb el món empresarial i de
producció (per donar sortida i distribuir aquelles produccions
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amb capacitat de situar-se en el mercat) i mantenir polítiques
de divulgació que generin noves vocacions i garanteixin l’evolució
i millora de la producció en tots dos camps. En l’àmbit de les
polítiques municipals ja fa temps que es col·labora en la millora
de les condicions per a l’exercici de la recerca, i darrerament
s’han incentivat els programes de divulgació científica augmentant la presència de la ciència en la vida quotidiana de la ciutat:
la Festa de la Ciència o la Setmana del Cervell són exemples
d’aquestes noves propostes.
El projecte emblemàtic en aquest apartat és la reordenació
dels museus de ciències naturals de Barcelona, per acabar constituint el Museu Nacional d’Història Natural. En aquest procés
l’Ajuntament ja ha començat la construcció del nou espai d’exposició permanent i programes públics a l’edifici Blau del Fòrum.
L’objectiu és articular un itinerari per la història del planeta i
de la vida basant-se en la hipòtesi Gaia, pionera en la concepció
del món com un gran ecosistema natural on tot està connectat.
La vella concepció dels museus del segle XIX com a espais de sistematització de les espècies naturals és substituïda per un projecte
que permet entendre les interconnexions entre tots els
components que configuren el nostre planeta.

Imaginaris culturals
Les societats urbanes contemporànies tenen serioses dificultats
per articular imaginaris culturals compartits; els canvis successius
i ràpids en un context de diversitat creixent fan difícil la construcció d’imatges compartides. Les institucions culturals han de
permetre obrir el camp de visió, posant al tauler públic noves
maneres de llegir el context urbà que, després, aniran alimentant
la configuració de les imatges globals de la ciutat. Si l’any 2008,
en la celebració de l’Any del Diàleg Intercultural, el tema central
va ser la diversitat cultural, que permetia comprendre i interactuar amb una realitat que ha canviat tant aquests darrers anys,
l’any 2009 ha inaugurat la celebració de l’Any Cerdà. Aquesta
efemèride hauria de servir per incorporar dos factors en l’imaginari i el relat de Barcelona: el primer és que l’arc històric mínim
per entendre la Barcelona d’avui és de 150 anys; l’aprovació del
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Pla va marcar l’entrada de Barcelona a la modernitat i, de fet,
el que ha vingut després es pot explicar a partir d’aquell moment.
L’altra aportació amplia la geografia de la Barcelona actual: si
fa 150 anys s’enderrocaven les muralles i es constituïa la metròpoli
que avui coneixem, ara estem fent un salt d’escala similar en relació amb la regió metropolitana. Per entendre i llegir la ciutat
d’avui ens cal tenir en compte aquesta dimensió supramunicipal
generadora de les dinàmiques urbanes contemporànies.
Les exposicions, els seminaris i congressos, i les publicacions
de l’Any Cerdà s’han centrat en aquesta doble mirada. S’han
posat en valor l’urbanista i les seves brillants aportacions a la
transformació de Barcelona, però de fet el seu principal objectiu
novament ha estat pensar la ciutat, pensar-la en clau contemporània amb la mateixa ambició del gest Cerdà.

Un ecosistema cultural que fa de Barcelona una capital
internacional
Barcelona pot arribar a ser una capital cultural de referència si,
a més d’impulsar projectes nous que cobreixin les diferents necessitats culturals de la ciutat, continua consolidant i reforçant
el planter d’institucions culturals públiques i privades de la ciutat.
La densitat d’institucions, el seu batec cultural, encara ha de
créixer per esdevenir un catalitzador urbà de referència en l’escala
global, però això no es pot fer a batzegades massa ràpides; les
institucions culturals necessiten temps per teixir projectes de
llarg recorregut i complicitats suficients per convertir-se en referent. No calen gestualitats excessives; l’activitat ordinària s’ha
d’anar consolidant amb coherència. En aquest terreny, l’Ajuntament ha abordat iniciatives en quatre direccions: millorar i
ampliar les institucions culturals públiques existents, impulsarne de noves en complicitat amb altres administracions, ampliar
el suport a les institucions privades i independents de Barcelona
i, finalment, explorar iniciatives que facilitin la implantació de
les indústries culturals a la ciutat.
Amb relació al reforç de les institucions culturals existents,
cal assenyalar l’esforç inversor d’aquests darrers anys, que ha
permès millorar les instal·lacions de moltes institucions culturals
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de la ciutat. Més de 30 milions d’euros han servit per millorar i
ampliar l’Auditori, les Drassanes, el Teatre Lliure, el Museu Picasso, el CCCB, el MACBA, la Fundació Tàpies i el Mercat de
les Flors.
Pel que fa als projectes nous, caldria destacar el conveni signat
amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el qual s’impulsen tres dels nous projectes municipals
més significatius: el nou espai d’art de Barcelona al Canòdrom
de la Meridiana, el Disseny Hub Barcelona a la plaça de les Glòries i el Museu d’Història Natural al Fòrum. Arts visuals, ciències
naturals i disseny disposaran de tres nous equipaments a la ciutat.
Tots tres han començat les obres de remodelació l’any 2009.
Pel que fa a les iniciatives privades i independents, cal assenyalar l’increment sostingut de recursos destinats a la convocatòria anual d’ajuts, a través de la qual es dóna suport a la majoria
d’iniciatives culturals que passen a Barcelona. Però s’ha de destacar que s’han posat en marxa dues línies noves d’ajuts: una
per a la inversió i l’activitat dels espais de creació independents
i l’altra, també en inversió i activitat, per a les sales de música
en viu. S’ha d’assenyalar que aquests anys, entre les línies d’ajuts
i els canvis en el marc normatiu, assistim a un creixement sostingut de l’activitat musical en viu a Barcelona.
Finalment, amb relació a les indústries culturals, dues iniciatives han protagonitzat l’any 2009: en primer lloc, s'han fixat les
bases del nou Parc de l’Audiovisual a la Zona Franca, una gran
àrea dedicada a la producció audiovisual i a totes les seves activitats associades, i en segon lloc, a través de la Fundació Barcelona
Cultura s’ha posat en marxa una línia de treball que busca convèncer el conjunt de poders públics de la necessitat de millorar
la fiscalitat en l’àmbit cultural. Es tracta d’un decàleg per a una
nova fiscalitat en l’àmbit de la cultura que té per objectiu activar
els canvis legislatius necessaris que permetin incrementar les inversions privades en el domini cultural.
Tot plegat dibuixa un conjunt de línies d’actuació que persegueixen situar la cultura al centre del projecte de ciutat. Els anys
vinents el futur es jugarà en els àmbits cultural i metropolità, i
una Barcelona culta i metropolitana és el millor antídot per a la
crisi d’avui i per a totes les crisis que hagin de venir.
15
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Aquest any el Comitè Executiu del Consell de la Cultura de
Barcelona s’encarrega per primera vegada d’elaborar el balanç
del desplegament de les polítiques culturals municipals. En
aquesta primera edició de l’Informe anual de la cultura el Comitè
Executiu ha optat per fer un seguiment de l’aplicació del Pla estratègic de cultura. Nous accents 2006 que aporti un diagnòstic de
l’estat de la qüestió i serveixi com a punt de partida per a futures
anàlisis. Sembla una bona manera de retre compte als ciutadans
de la feina feta, complementant la visió de conjunt sobre la producció cultural de l’any a Barcelona amb una anàlisi de l’estat
de la política cultural que permeti una perspectiva crítica. L’existència d’un organisme independent com el Comitè Executiu
permet plantejar el balanç anual no exclusivament des de la política d’imatge, com a aparador de promoció de la ciutat, sinó
com a eina de política cultural, com un espai per incidir en el
desenvolupament del Pla estratègic.
Tot i que el Pla —que al seu torn és una actualització del Pla
estratègic de 1999— conté programes i projectes que se situen
en el llarg termini, els tres anys transcorreguts des que es va aprovar,
el desembre de 2006, són un bon paràmetre per a un exercici avaluador. D’aquesta manera el Comitè Executiu contribueix a complir un dels objectius establerts pel Consell de la Cultura en el Pla
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estratègic de l’any 2006: «Actualitzar el Pla estratègic de cultura
de la ciutat de manera quotidiana, i mantenir el contrast de la formulació, execució i avaluació de les polítiques culturals».
En aquest sentit, el Comitè ha fet un balanç atent del desenvolupament de cadascun dels deu programes estructurants que
donen forma al Pla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Barcelona laboratori
Cultura, educació i proximitat
Barcelona, ciutat lectora
Programa per al diàleg intercultural
Barcelona ciència
Qualitat dels equipaments culturals
Coneixement, memòria i ciutat
Capitalitat cultural de Barcelona
Connectivitat cultural
Consell de la Cultura de Barcelona
No es tracta de recórrer punt per punt tots els aspectes del Pla,
sinó de fer servir aquests apartats de guia per destacar el que
s’ha fet amb èxit, el que s’està fent i va pel bon camí, les coses
que queden pendents de fer i que són necessàries i no s’han de
perdre de vista, i els temes que no s’han desenvolupat i que no
s’haurien de considerar prioritaris, o fins i tot que s’haurien de
desestimar, o bé perquè ja no es corresponen a les necessitats actuals, o bé perquè es consideren irrellevants o poc recomanables
des del punt de vista de la intervenció del sector públic.
Més enllà de la literalitat estricta de cadascun d’aquests programes, el que importa al Comitè és valorar en quina mesura
s’estan posant en pràctica les polítiques de desenvolupament
cultural de Barcelona. I, en segon terme, si en aquest desenvolupament cultural s’està atent (i en quin grau) al binomi proximitat / excel·lència, destacat en el Pla estratègic com la tensió
clau que cal resoldre en la pràctica de les polítiques culturals urbanes, que es mouen en el difícil equilibri entre aquestes dues
exigències, no sempre coincidents.
Per una banda, es tracta de facilitar l’accés de tots els ciutadans a la cultura, com a receptors i com a productors. És una
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condició essencial de la vitalitat d’una ciutat: genera nous públics, forma nous creadors, educa en la ciutadania i és motor
de cohesió social. Per una altra, s’ha d’incentivar la qualitat,
afavorir que sobresurti entre el conjunt el millor del que es fa,
perquè l’alt nivell assolit ens serveixi d’exemple i perquè, en
cert sentit, ens representa com a col·lectiu, dóna la mesura de
les nostres aspiracions.
És l’altra cara de la noció de proximitat, de cap manera oposada sinó complementària: aquells de nosaltres que arriben més
lluny, ens porten amb ells i ens ensenyen a superar-nos. És important recordar que les idees, el talent, la creativitat i l’esforç
no es fabriquen a cop de subvencions ni d’equipaments, però sí
que es pot fer el possible per generar les condicions que permetin
assolir l’excel·lència, perquè els creadors, intèrprets, emprenedors,
investigadors i altres agents culturals trobin un entorn hospitalari
per treballar i perquè es reconeguin i valorin els seus mèrits.
L’èxit individual eleva el nivell del conjunt, és una empenta per
a tots.
De totes les iniciatives que agrupa el Pla estratègic sota l’apartat
Barcelona Laboratori, el Comitè vol destacar el projecte de les
Fàbriques per a la Creació com el més eficaç i significatiu. És el
principal programa de Barcelona Laboratori i, en síntesi, s’orienta
a posar espai de titularitat pública a disposició de la creació. És
important remarcar que el potencial d’èxit d’aquest programa
el dóna el fet de donar resposta a una important demanda social
que ja existeix a la ciutat: la manca d’espais adients, l’elevat preu
dels lloguers i la precarietat de mitjans en certs àmbits de la producció cultural fan que aquesta provisió d’espais sigui immediatament benvinguda i pugui tenir un efecte benèfic en la
capacitat creativa de la ciutat.
És un exemple de com fer un bon ús d’infraestructures i equipaments públics: posar-los al servei de col·lectius que ja estan
desenvolupant una activitat creativa i només necessiten mesures
de suport. Aquesta via té una contrapartida social més directa
que intentar donar un ús a diversos equipaments impulsant propostes que encara no estan representades en el teixit cultural de
la ciutat. Aquest breu període de temps ha demostrat que les

Fàbriques de Creació
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Fàbriques de Creació responen a una necessitat real, tant per a
creadores i creadors emergents com per a projectes amb més
trajectòria i recorregut.
En poc temps, el programa ha adquirit consistència (immobles,
pressupost d’inversió, projectes arquitectònics, ocupació temporal
prèvia a les obres d’adequació), credibilitat pública (especialment
entre el sector cultural de la ciutat) i, també, centralitat en l’acció
política. A finals de 2009, sis Fàbriques ja disposaven de projecte
arquitectònic, i durant l’any 2010 s’han començat o es començaran
bona part de les obres relatives a aquests centres, que són:
-

L’antiga fàbrica Fabra i Coats, a Sant Andreu.
La Central del Circ, ubicada al Fòrum.
Hangar, al recinte de Can Ricart, al Poblenou.
L’antiga fàbrica de moneda de la Seca, a Ciutat Vella.
L’Illa Philips, al barri de la Marina.
Els projectes arquitectònics de les Fàbriques per a la Creació els
ha impulsat l’Institut de Cultura amb la participació d’arquitectes
bàsicament locals i de generacions joves. Tots aquests professionals desenvolupen la seva feina amb una sèrie de denominadors
comuns: una manera específica de llegir l’arquitectura existent,
un diàleg de la nova arquitectura amb l’anterior i, finalment,
una nova actitud projectual com a professionals.
Igualment, les Fàbriques de Creació són alguna cosa més que
un instrument de suport a la creació i a l’exhibició, i s’estan mostrant com una nova tipologia d’espai per a la cultura, més lliure
i menys sotmès als límits de l’estandardització. Són plataformes
idònies per assajar noves maneres d’investigar i de treballar en
l’àmbit de les arts i de la cultura.
El Comitè vol fer èmfasi en el caràcter polivalent de les Fàbriques i en el seu potencial per generar sinergies. No s’haurien
d’entendre les instal·lacions com espais destinats únicament a
la creació, al marge de la denominació del programa, perquè la
producció que generin ha de poder trobar possibilitats de difusió
i exhibició en el mateix entorn: quan sigui convenient, han de
permetre l’entrada al públic, incrementant els vincles amb la
zona on estan implantades.
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Tampoc no s’ha de veure com un programa pensat exclusivament per protegir els creadors emergents, sinó que també ha
de donar acollida a artistes consolidats, per tal que hi hagi un
diàleg enriquidor per a totes dues bandes, amb un component
formatiu. Creació, difusió i formació són, per tant, tres dinàmiques complementàries i indissociables impulsades per les Fàbriques. També convé insistir en la necessitat que les Fàbriques de
Creació estableixin connexions amb la resta d’equipaments del
sistema cultural de la ciutat. D’altra banda, es valora molt positivament el fet que siguin instal·lacions al servei de creadors
de molt diverses disciplines i llenguatges, fet que possibilita el
creuament de processos i metodologies de treball i les relacions
entre els agents dels diferents sectors de la creació i àmbits d’investigació; també es potencia la mescla de públics quan tinguin
lloc presentacions o altres activitats obertes.
El Comitè Executiu va començar a participar en el programa
visitant el recinte de Fabra i Coats, aprovant les bases de la convocatòria per a usos efímers d’aquest espai fins a la seva rehabilitació i nomenant la comissió de selecció dels projectes. A la primera convocatòria, s’hi van presentar 36 projectes i se’n van
aprovar 20; d’aquesta manera, l’espai comença a demostrar les
seves capacitats.
Al programa de les Fàbriques, s’hi afegirà properament la
dotació de residències per a artistes i creadors gràcies a una col·laboració amb el Patronat Municipal de l’Habitatge, cosa que
afavorirà la possibilitat d’intercanvis internacionals.
Altres punts del programa Barcelona Laboratori també troben resposta en la iniciativa de les Fàbriques de Creació; així,
per exemple, amb la Central del Circ al Fòrum es dóna un
espai per a aquesta activitat. I altres propostes del Pla estratègic,
com l’habilitació d’espais intermedis per a les arts del moviment
i el centre de creació i producció multimèdia (Media Lab)
també poden tenir acollida sota el paraigua de les Fàbriques.
El Comitè considera que en casos com aquests el més important
és la dotació d’un programa d’ajudes a la producció, més que
crear centres o equipaments específics. Una iniciativa com el
Media Lab, per exemple, es beneficiaria d’un plantejament
descentralitzat aprofitant equipaments existents, com Hangar,
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el CCCB o la Ciutat de l’Audiovisual, al voltant de Ca l’Aranyó;
el suport públic es concentraria en les ajudes econòmiques als
projectes concrets.

Canòdrom . Centre d’Art
Contemporani de Barcelona
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El Pla estratègic proposava la creació d’un nou centre de producció i difusió de l’art contemporani constituït a partir de l’experiència i la trajectòria del Centre d’Art Santa Mònica i de La
Capella. Enguany s’ha donat l’impuls definitiu a aquest projecte,
al qual l’Ajuntament ha aportat un edifici emblemàtic: l’antic
Canòdrom de la Meridiana, que acollirà aquest nou centre d’art
contemporani. L’edifici, obra d’Antoni Bonet Castellana i premi
FAD d’Arquitectura l’any 1963, s’ha sotmès a un respectuós procés de restauració que està a punt d’acabar-se i que ha de permetre
aquest nou ús. El Canòdrom. Centre d’Art Contemporani de
Barcelona (CCACB) dependrà d’un consorci amb representació
de la Generalitat i l’Ajuntament.
Aquesta confluència de les competències de les dues administracions ha determinat que en el procés de disseny del pla director per al futur CCACB i en el concurs per escollir el nou
director hi participessin conjuntament el Consell Nacional de
la Cultura i de les Arts (CoNCA) i el Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona. Aquesta ha estat la primera
ocasió en què han col·laborat dos òrgans amb funcions semblants
però amb un marc normatiu i competències diferents. La col·laboració s’ha donat en una etapa de formació per a tots dos organismes i l’experiència ajudarà a facilitar properes col·laboracions en temes de competència compartida.
El CoNCA i el Comitè Executiu han compartit la responsabilitat de redactar les línies bàsiques de treball per definir els
objectius del CCACB i les bases per a la convocatòria del concurs
internacional per proveir la direcció del centre, i també de seleccionar els membres del jurat internacional. Al concurs, s’hi
han presentat 44 candidatures (18 de Catalunya, 4 de la resta
d’Espanya i 22 de la resta del món) i la designació ha recaigut
en un candidat amb trajectòria internacional, el senyor Moritz
Küng. El procés va anar acompanyat de la celebració al MACBA,
els dies 6 i 7 de juliol, d’unes jornades internacionals de debat

per a un nou centre d’art a Barcelona, organitzades pel CoNCA
i el Consell de la Cultura de Barcelona, on els diversos sectors
van poder expressar i compartir els seus punts de vista.
La posada en marxa del nou centre comporta altres aspectes
que depenen directament del consorci entre la Generalitat i l’Ajuntament. Una d’aquestes qüestions és la decisió d’integrar La
Capella en la programació gestionada des del CCACB; d’aquesta
manera, l’Ajuntament completa la seva aportació al projecte
amb un espai que gaudeix de la centralitat urbana que li manca
al Canòdrom i que ha de permetre generar sinergies i aprofitar
una mateixa estructura administrativa. L’altre punt que no sembla encara plenament resolt i que és de vital importància per al
funcionament del CCACB és determinar l’aportació econòmica
de la Generalitat, indispensable per dotar el centre d’un pressupost operatiu adient. El futur del CCACB com a institució de
referència en aquest camp, i la possibilitat que el nou director
engegui un projecte ambiciós, depèn del fet que es fixin al més
aviat possible quins són els recursos disponibles.

L’imminent desplegament del Pla d’ensenyaments artístics anunciat per l’alcalde i el delegat de Cultura el 12 de febrer de 2010
a la nova Biblioteca de la Zona Nord és una resposta decidida a
les aspiracions del Pla estratègic en l’àmbit de cultura, educació
i proximitat. L’ambiciós objectiu d’obrir una Escola de les Arts
a cada districte, per tal de passar dels aproximadament 10.000
alumnes actuals a 50.000, representa un pas endavant després
del desplegament del Pla de biblioteques 1998-2010. Tots dos
plans es presenten com a eixos complementaris en l’aplicació de
polítiques de proximitat amb un ampli impacte en el territori
urbà.
A més a més, s’ha de subratllar que el Pla d’ensenyaments artístics enllaça de manera idònia amb el programa de les Fàbriques
de Creació, establint un teixit formatiu en dos àmbits amb un
gran potencial per fomentar la producció cultural. I és evident
que aquests dos àmbits, escoles i Fàbriques, han d’existir en
estreta interacció. El Pla d’ensenyaments artístics no va a la mateixa velocitat que el de Fàbriques de Creació. Tot i això, i a l’es-

Pla d’ensenyaments
artístics i polítiques de
proximitat
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pera de la seva propera presentació pública, el Comitè insisteix
en la necessitat que s’impulsi amb la mateixa ambició amb què
es va promoure el Pla de biblioteques.
Com dèiem amb relació a les Fàbriques, s’han de buscar espais
de connexió entre formació, creació i difusió, perquè és recomanable que aquestes pràctiques no es donin aïllades entre si. Això
implica, com assenyalava el Pla estratègic, una eficaç coordinació
entre educació i cultura. És desitjable, per tant, comptar amb la
complicitat de l’IMEB i del Consorci d’Educació de Barcelona
en aquest esforç de coordinació.
El Pla estratègic recomanava l’establiment d’una xarxa de
centres culturals de proximitat amb vocació d’incidir en el territori. Des de la perspectiva actual, es pot observar que aquesta
funció la cobreix, en bona mesura, la xarxa de biblioteques
públiques municipals, que generen al seu voltant una programació d’activitats culturals prou dinàmica i atractiva que val
la pena aprofitar. En el futur, però, es podria ampliar amb la
promoció de col·laboracions entre les biblioteques i els altres
equipaments culturals de la ciutat mitjançant activitats en
col·laboració que propiciïn l’ampliació de públics d’aquests
últims equipaments.
L’altra xarxa de proximitat existent que també s’hauria de
rendibilitzar, abans de pensar a crear nous centres culturals, és
la dels centres cívics. El Comitè recomana que es prenguin mesures i es busquin instruments de coordinació per intentar racionalitzar l’oferta cultural dels 51 centres cívics dels districtes,
extremament diversa. El Comitè detecta en aquest àmbit un
problema de fragmentació, amb el consegüent desaprofitament
de les oportunitats de sinergia, que una política cultural unificada
no pot deixar d’adreçar. Una possible opció estratègica passaria
per l’especialització d’alguns d’aquests centres cívics, tenint en
compte en cada cas les particularitats i necessitats del seu context
(això ja s’ha donat de forma natural en alguns casos amb programacions especialitzades, però manca fer-ho explícit i treballar
en aquest sentit). És important reconèixer que s’està fent un
esforç per dotar de coherència comunicativa la xarxa de centres
cívics, mitjançant el web (www.bcn.es/centrescivics) i les publicacions que s’editen i es distribueixen per la ciutat, però és de26

sitjable que el pas següent sigui coordinar l’oferta a més de la
comunicació.
El Comitè considera que la conjuntura actual requereix fer
una aposta no per una xarxa d’equipaments redundants amb els
ja existents, sinó per una tasca activa de recerca i imaginació que
es materialitzi en la recerca de nous públics i la coordinació de
les activitats culturals i educatives.
El desenvolupament del Pla estratègic ha suposat que s’incrementi el suport als projectes culturals que posen l’accent en
la formació cultural i artística, i en concret a iniciatives com ara
Experimentem amb l’Art, Construint Mirades, Cinema en Curs,
Creadors en Residència, El Meu Primer Festival, etc. També
s’han posat en marxa iniciatives orientades a l’ampliació de públics per a la cultura, com ara la Nit dels Museus, la Festa de la
Ciència, el festival Món Llibre i l’obertura gratuïta dels museus
els diumenges a la tarda.
En aquesta mateixa direcció, el Comitè vol cridar l’atenció
sobre la necessitat de vincular les iniciatives educatives i les
polítiques de proximitat a la utilització dels mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació. Avui en dia no es pot
parlar d’educar en cultura sense reconèixer el paper decisiu
que tenen, sobretot, la televisió i Internet com a instruments
de formació de mentalitats. Per això seria convenient començar
una reflexió a fons sobre com aprofitar aquests mitjans per
dissenyar noves estratègies d’apropament de la cultura als ciutadans ajustades a les possibilitats tecnològiques i a les formes
de consum cultural del segle XXI. Probablement s’hauria de
constituir una comissió, amb representació dels diversos sectors
implicats, encarregada d’estudiar aquesta idea i de fer propostes
concretes per superar aquest repte, especialment per fer-ne l’aplicació en mitjans de titularitat municipal i en noves plataformes com la TDT, les xarxes socials o altres eines i dinàmiques pròpies d’Internet. Es tractaria també, per exemple, de
reformular les funcions del Canal Cultura perquè sigui molt
més que una plataforma informativa. La utilització d’aquests
mitjans s’ha d’entendre com una pràctica educativa i cultural
a la vegada. Aquest informe tornarà a tractar el tema en l’apartat sobre connectivitat cultural.
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La peça central del programa Ciutat Lectora és el Pla de biblioteques, començat l’any 1998 i que està a punt d’acabar-se; es tancarà quan la xarxa arribi a les 40 biblioteques, una més de les
previstes en el Pla. L’èxit d’aquesta iniciativa és inqüestionable
i representa una aposta decidida per apropar la cultura als ciutadans, sobretot perquè es constata que una biblioteca no és
només un espai de lectura, sinó també un centre efectiu de dinamització cultural de la comunitat que l’envolta, que col·labora
a la cohesió social. L’anunci de l’Ajuntament que es volen fixar
els objectius per continuar el desplegament de la xarxa els dos
anys vinents és una bona notícia, sobretot si no es perd de vista
que la necessitat prioritària en aquest moment ja no és ampliar
el nombre de biblioteques sinó consolidar l’aprofitament del seu
ús i garantir la dotació dels recursos adients.
En canvi, encara està pendent de resoldre’s la situació de la
Biblioteca Central Urbana, que va amb molt de retard en la seva
posada en marxa. La responsabilitat en aquest tema, però, no és
pròpiament municipal, i ja es va anunciar que l’any 2010 s’activaria el projecte arquitectònic. El Comitè vol ressaltar que en
les circumstàncies actuals convé molt que la Biblioteca Central
Urbana es concebi seguint un model de futur, evitant redundàncies amb altres equipaments de la ciutat en un moment en
què les biblioteques treballen cada vegada més en xarxa i la seva
funció com a repositori s’està redefinint, desenvolupant altres
potencialitats vinculades a les tecnologies de la informació.
És essencial que aquesta política de dotar la ciutat d’equipaments vagi acompanyada d’un compromís a llarg termini amb
una política d’adquisicions que estigui a l’altura de les necessitats
de totes aquestes noves biblioteques. Sense aquest compromís
estratègic l’èxit inicial s’aniria diluint, perquè el punt decisiu
per tenir una ciutat lectora és proveir-la no només d’espais sinó
també de continguts.
En aquest sentit, el desenvolupament del Pla de biblioteques
forma part d’una estratègia unificada que ha d’implicar els
editors i llibreters de la ciutat. El Pla estratègic parlava separadament d’impulsar una taula del sector editorial i un pla de llibreters. Com que del que es tracta és de facilitar el diàleg entre
el sector públic i el privat, probablement l’entorn adient per

Llibres i lectors
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atendre les reclamacions d’aquests sectors pot ser la comissió
corresponent del Consell de la Cultura, on es troben tots els
agents implicats. Més efectiu que la constitució de noves taules
o plans pot ser avançar en el reconeixement del comerç cultural
com a equipament cultural urbà i donar-li, en conseqüència, un
tractament normatiu i fiscal preferent.
Quan el Pla estratègic parla de la línia de suport a festivals i
trobades literàries, valora que hi ha un conjunt d’iniciatives en
aquest àmbit «que han convertit Barcelona en una ciutat capdavantera en esdeveniments literaris». Es pot dir que aquesta afirmació està lluny de ser acurada i que encara hi ha una notable
desproporció entre la capacitat i energia del sector literari i editorial
de la ciutat i els festivals i trobades que s’hi promouen, que generalment són d’abast reduït i especialitzat. Hi ha iniciatives capdavanteres, com Kosmòpolis, BCNegra (trobada de novel·la
negra, que ja ha arribat a la cinquena edició), el Festival de Poesia
o Món Llibre, impulsades per l’Ajuntament amb el compromís
d’editorials, o la Setmana del Llibre en Català, però encara hi ha
espai per desenvolupar altres projectes i iniciatives, com, per exemple, propostes que vinculin la literatura a altres àmbits de la
creació mitjançant les programacions dels diferents equipaments
culturals de la ciutat, des d’àmbits com ara la dansa, el teatre, les
arts visuals o la música. Crida l’atenció, des d’aquest punt de
vista, que el sector de les lletres sigui un dels que menys sol·licituds
presenta a la convocatòria competitiva de subvencions de l’ICUB.
En l’últim subapartat del Pla estratègic sobre aquesta matèria
es fa referència a accions de suport als mitjans de comunicació
que ofereixen programes que giren al voltant del llibre i la lectura.
Aquest aspecte és important i el Comitè voldria que es concretessin les mesures que es poden prendre en aquesta direcció, vinculades amb el que es deia al final de l’apartat anterior a propòsit
de la utilització educativa dels mitjans; aquests temes es reprendran quan es parli de connectivitat cultural.

Diàleg intercultural

Quan es parla del món del llibre i la literatura a la nostra ciutat
és inevitable fer referència a la pluralitat lingüística de la producció, però s’ha d’entendre que el caràcter multilingüe de la
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cultura a Barcelona va més enllà del bilingüisme i no afecta
només l’àmbit literari, sinó que és un tret inherent a una ciutat
cosmopolita com la nostra i està directament relacionat amb el
tema del diàleg intercultural.
No és només una qüestió de llengües, sinó que respon a un
fenomen tan complex com el de la immigració i els seus efectes
en el teixit cultural urbà. Per tant, el diàleg intercultural no s’ha
de considerar un tema independent dintre de les polítiques culturals, sinó que ha d’estar present i integrat en tots els apartats de
la discussió.
L’oportunitat de l’Any Internacional del Diàleg Intercultural
el 2008 va permetre donar més relleu a iniciatives com Barcelona
Connectada (Museu d’Història de Barcelona), les Nits del Ramadà, la ciutat convidada de La Mercè i el Fòrum de la Mediterrània, entre altres iniciatives, a més d’aprofundir en el debat
sobre les polítiques d’interculturalitat mitjançant l’estudi fet pel
doctor Ricard Zapata. L’atenció concedida al tema en aquell
any particular ha de ser un incentiu per mantenir-lo com una
prioritat constant en el desenvolupament de polítiques culturals
en els àmbits més diversos.
Pel que fa al públic immigrat, especialment el jove i el familiar,
caldria impulsar propostes que integressin els seus interessos i
les diferents tradicions culturals presents a la societat barcelonina
actual, amb tota la seva diversitat. Si bé actualment es desenvolupen alguns projectes amb propostes d’èxit en aquest sentit,
com els festivals OVNI o Hipnòtik, és un punt que caldria treballar més a fons, amb la complicitat entre equipaments culturals
i educatius i entitats de la societat civil.
El març de l’any 2009 l’Ajuntament s’ha integrat al consorci
Linguamón-Casa de les Llengües, entitat creada per la Generalitat l’any 2006, amb l’aportació de part del recinte de l’antiga
fàbrica de Can Ricart perquè s’hi construeixi la seu. Aquest organisme hauria de ser un escenari i un instrument per aprofundir
en el diàleg intercultural, en la mesura que la dimensió lingüística
es vinculi amb altres aspectes definidors de les identitats culturals
que conviuen a la ciutat. Una vegada més, és important distingir
entre els equipaments físics, que sovint són accessoris, i els projectes culturals com a tals, que troben la mesura del seu èxit no
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en l’edificació d’un espai, sinó en la capacitat de respondre a una
demanda social.

Cultura científica

Són objectius importants del Pla estratègic, en els quals s’ha de
continuar treballant, apropar la cultura científica a tota la ciutat
i posar de manifest el paper de la ciència «com a part indissociable
de la definició de cultura, juntament amb les arts i les humanitats».
El programa Barcelona Ciència 2007 va servir per donar visibilitat
a aquesta aspiració, però cal fer un esforç continuat perquè
l’excel·lent moment que viu la recerca científica que es desenvolupa a la ciutat trobi una justa correspondència en l’atenció que
se li concedeix en el disseny de les polítiques culturals.
En aquest sentit, l’any 2009 s’ha constituït en el si del Consell
de la Cultura de Barcelona una Comissió de Ciència que ha de
servir d’espai privilegiat d’interlocució. El Comitè Executiu recomana també que, quan al final del mandat de quatre anys es
renovin els seus membres, s’intenti incorporar-hi un/a representant de l’àmbit científic amb un perfil prou versàtil perquè
pugui contribuir al debat sobre el conjunt dels sectors culturals.
Un projecte que es concreta amb la signatura, al maig de l’any
2009, d’un conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat és la creació del Museu d’Història Natural de Catalunya, que s’ubicarà
a l’edifici Blau del Fòrum i s’inaugurarà l’any 2011 amb una exposició permanent amb el títol Planeta Vida. Aquest museu s’integrarà en una xarxa de centres dedicats a les ciències naturals,
amb seus al Jardí i l’Institut Botànic de Montjuïc, el Museu Martorell i el Castell dels Tres Dragons del parc de la Ciutadella.

Ampliació de col·leccions
dels equipaments culturals

Algunes de les iniciatives del Pla estratègic per la millora de la
qualitat dels equipaments culturals corresponen a àmbits d’activitat als quals s’ha fet referència indirecta en apartats anteriors:
el foment de la dimensió educadora i de proximitat d’aquests
equipaments enllaça amb el que s’ha dit sobre la necessitat de
fer una política educativa i una política cultural coordinades,
com a dimensions inseparables i generadores de nous públics, i
amb l’ampliació dels programes de residència artística.
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Les residències artístiques formen part del projecte de diversos
equipaments de la ciutat. Cal fer esment, en aquest sentit, de les
residències a L’Auditori (OBC-Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Hesperion XX i la Capella Reial,
el Quartet Casals, Barcelona 216, l’Orquestra Àrab de Barcelona
i la Banda Municipal). També desenvolupen programes de residència bona part dels espais de creació (La Caldera, La Porta,
La Poderosa, Hangar...), el Mercat de les Flors, el Sant Andreu
Teatre i les Fàbriques de creació, com ara Fabra i Coats i La
Central del Circ. Igualment, destaca el programa pilot «Creadors
en residència», desenvolupat en tres centres públics d’educació
secundària de la ciutat.
La mesura més visible de foment de la proximitat ha estat la
gratuïtat en l’obertura dels equipaments museístics municipals
els diumenges a la tarda, posada en marxa durant la primavera
de 2009. Des que ha començat aquesta iniciativa s’han comptabilitzat més de 200.000 persones. Això suposa que un 15 % de
les persones que han visitat aquests equipaments municipals
entre l’abril i el novembre de 2009 ho han fet en aquesta nova
franja horària. En la mateixa línia se situen les dues edicions
(2008 i 2009) de la Nit dels Museus, una iniciativa de 27 equipaments públics i privats de la ciutat que ha atret gairebé 75.000
persones en la seva darrera edició. Igualment, la segona edició
de la Nit de Montjuïc ha convocat més de 90.000 persones, que
han ocupat la muntanya i els seus equipaments culturals en el
marc de 51 propostes i activitats.
En el capítol de millora i adequació d’espais culturals, entre
els diversos esforços de rehabilitació d’infraestructures i equipaments que s’han fet al llarg de l’any 2009 es poden destacar
la reforma de la Fundació Antoni Tàpies i la pròxima obertura
de l’antic teatre del CCCB, la sala del barri de Gràcia del Teatre
Lliure, la quarta sala de l’Auditori i la restauració del Canòdrom,
a la qual ja s’ha fet referència.
Però hi ha una qüestió particular, proposada en el Pla estratègic, que el Comitè considera que mereix una atenció especial:
igual amb relació al Pla de biblioteques s’indicava que una política
activa d’implantació territorial dels equipaments ha d’anar acompanyada d’una política d’adquisicions estable i proporcionada,
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per garantir la qualitat d’altres equipaments culturals, també és
essencial un compromís continuat amb una política d’adquisicions
a la mida de les ambicions dels centres, és a dir, del paper que
com a ciutat valorem que té cada un d’ells i el que volem que
arribin a ser.
El Pla estratègic parlava de «posar en marxa una línia específica de finançament que permeti augmentar les actuals col·leccions dels equipaments públics». Aquest desig d’ampliació no
ha comportat la consolidació d’aquest finançament específic, i
el Comitè entén que la conjuntura econòmica present no és la
més adient perquè l’objectiu es faci realitat, però continua sent
desitjable, i no s’ha de perdre de vista que la qualitat dels equipaments està directament relacionada amb la inversió en aquest
capítol. Molts museus han fet esforços importants per obtenir
donacions i fer adquisicions, però cal un compromís més decidit
de les polítiques culturals de la ciutat en aquesta direcció.
Així mateix, circumstàncies lamentables com la que s’ha produït en el cas del llegat fotogràfic d’Agustí Centelles posen de
manifest que una estratègia conjunta d’adquisicions, acordada
entre les diferents administracions, és una eina encara més indispensable que una línia de finançament nova. Aquest acord
entre administracions és, a més a més, urgent, per tal de fer front
a oportunitats imminents d’incorporar altres llegats i col·leccions
privades al patrimoni cultural col·lectiu.

Pla de suport a les sales de
música en viu
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La necessitat d’aplicar polítiques culturals per incentivar la programació de música en viu a la ciutat i promoure, per tant, la
sortida professional per a l’excel·lència d’intèrprets i creadors
musicals del moment ha passat en primer lloc per afrontar la
modificació de l’ordenança de locals de pública concurrència.
Només així es podia deixar enrere el greuge comparatiu que ha
sofert durant anys la música en directe respecte a la música «enllaunada».
En aquest sentit, el Pla estratègic, davant de la demanda de
l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) i el
descontentament del sector, proposava l’elaboració i la posada
en marxa d’un conjunt d’accions orientades a posar en valor les

sales de música en viu de la ciutat com a equipaments culturals
i a resoldre’n les mancances de caràcter infraestructural. L’any
2007 l’administració es compromet a modificar l’ordenança i a
obrir una línia d’ajudes destinades a inversió perquè les sales es
puguin adequar a la normativa. Igualment, es proposa la creació
d’una taula de treball amb l’Associació de Sales.
Les modificacions de l’ordenança han requerit, però, anar un
pas més enllà, i arribar a l’elaboració d’un nou projecte de la llei
autonòmica reguladora. El que feia l’ordenança era matisar,
però calia revisar la llei de policia de l’espectacle de l’any 1990.
Davant l’aprovació al juliol de la nova llei de l’espectacle, l’Associació de Sales va promoure un acte que fes visible que no
només era un problema de les sales, sinó també dels promotors
i els músics. Sembla que les administracions han entès que la
música en qualsevol bar o espai no suposa afegir un grau d’inseguretat, però el problema no s’ha acabat d’arreglar. Ha calgut
una nova tipificació més flexible dins la llei de l’espectacle del
que és una sala de concerts, per ajustar-ho als nous usos de la
societat (fent també una previsió a llarg termini). La crisi discogràfica ha tornat el valor de la música en viu com una de les
principals fonts d’ingressos dels artistes, i per tant, s’ha de trencar
l’estigma de les sales com a empreses de segona i considerar-les
també equipaments culturals de la ciutat que contribueixen al
correcte funcionament del sector i a la proximitat de la cultura
al ciutadà, un dels objectius del Pla estratègic.
Per continuar treballant en la propera aplicació de la nova
llei, queda pendent la creació d’una taula transversal on siguin
presents els diferents departaments de l’administració i el sector:
sales de música en viu, Medi Ambient, Urbanisme, Guàrdia Urbana, Cultura, etc. En aquests moments la coordinació entre departaments és bàsica, especialment per alleujar les desigualtats
en l’actuació municipal que hi ha hagut als diferents districtes.
Seria recomanable que, paral·lelament, l’administració potenciés
la integració de les sales i els espais de música en les activitats de
ciutat (festivals, festes, etc.) per consolidar la nova visió de les
sales i els espais on es toca música com a llocs de creació, i que
ajudés a fer-la extensiva a altres departaments, com ara Urbanisme
o la Guàrdia Urbana, així com entre la mateixa ciutadania.
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Política fiscal i mecenatge

Assolir objectius ambiciosos d’inversió patrimonial en cultura
és inassequible sense un increment apreciable dels recursos.
Tal com s’ha reconegut, el context actual no permet predir un
augment de les aportacions públiques directes. Això posa encara més de relleu la transcendència de la proposta per a una
nova fiscalitat cultural presentada a l’octubre de 2009 per la
Fundació Barcelona Cultura com a Decàleg per a una nova
aliança pública-privada en cultura. Aquest informe, elaborat
per Barcelona Media per encàrrec de la Fundació Barcelona
Cultura, enumera una sèrie de mesures d’aplicació factible
classificades en diverses categories: incentius fiscals per al mecenatge i el patrocini, incentius fiscals per a donacions, adquisicions i conservació de béns d’interès cultural, incentius fiscals
de les indústries culturals, dació en pagament d’impostos i
altres qüestions.
En un clima com el generat per l’escàndol de corrupció al Palau de la Música, és més oportuna que mai una iniciativa que
vol donar una solució a la tradicional fragilitat de la col·laboració
entre el sector privat i el públic al nostre país, plantejant una
sèrie de mesures d’aplicació relativament fàcil que poden incentivar les contribucions privades a l’economia de la cultura, ajudar
a restablir la confiança i generar recursos nous.
Correspon ara als polítics, a les administracions i als agents
amb capacitat d’intervenir en les esferes de decisió comprometre’s
plenament amb la defensa d’aquest decàleg per tal que pugui
aplicar-se en un futur proper. I seria recomanable que l’Ajuntament donés exemple aplicant les mesures de reforma fiscal
que estiguin dintre del seu àmbit de competència.

Els espais de la memòria

Barcelona té diversos projectes pendents de desenvolupar que
hauran de tenir una incidència decisiva en la configuració d’un
discurs sobre la memòria que s’inscrigui en espais significatius
del teixit urbà. El més evident és el Centre Cultural del Born,
que acumula un notable retard, però l’altra assignatura pendent
per construir la memòria de la ciutat és el Castell de Montjuïc,
amb un passat prou complex perquè mereixi ser plataforma
d’un projecte museogràfic d’alt nivell que podria aprofitar per
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establir connexions amb altres infraestructures, com ara el sistema de refugis antiaeris de la guerra civil.
La integració d’aquests espais en la xarxa museística liderada
pel Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), ha de permetre
cohesionar aquest discurs històric i completar-lo amb altres
iniciatives, com el centre d’interpretació de la Barcelona jueva,
el Centre d’Interpretació del Call.

El Pla estratègic feia referència a la rehabilitació i millora del
Park Güell, i està previst que aviat es torni a posar en marxa
el seu centre d’interpretació. Però els plantejaments sobre el
futur del Park Güell no es poden separar d’una reflexió sobre
el paper de l’arquitectura a la ciutat i sobre l’impacte del fenomen turístic en l’espai urbà. Cal difondre l’existència del
Park Güell de Gaudí no només com un jardí exòtic, sinó com
una experiència urbanística de ciutat jardí pionera en el seu
temps.
Barcelona és una ciutat d’art, disseny i arquitectura. Una
ciutat que respecta i estima el seu passat, però que tracta de
viure el present amb intensitat creativa i prospectiva. Tant en
l’estudi de la seva història com en la seva promoció turística i
comercial, cal oferir una idea global de la seva evolució i de les
seves fites urbanes i arquitectòniques, fins ara massa centrada
en les grans figures del Modernisme o en el Barri Gòtic. Cal
transmetre la visió del conjunt de la ciutat, oferint més punts
d’interès i transports públics (bus o metro) per accedir-hi, per
evitar així la concentració de la pressió del turisme massiu en
un nombre reduït de localitzacions, sovint fràgils. I cal millorar
la senyalització que faciliti l’accés a aquests indrets, o crear-ne
una d’específica.
Especialment després de la celebració de l’Any Cerdà (20092010), que ha commemorat el 150è aniversari de l’aprovació
del Pla Cerdà, cal remarcar la rellevància de l’Eixample, que
amb la seva trama urbana racional i severa (i encara vigent) va
permetre l’existència d’una ciutat fluida i dinàmica, que es
podia expandir i que amb l’absorció de les poblacions limítrofes
es va transformar en una gran metròpoli.

Barcelona, ciutat de
l’arquitectura

36

Pel que fa als diferents àmbits de l’anomenada cultura popular
i tradicional, en general hem de considerar que l’any 2009 ha
estat positiu. El principal objectiu del Pla estratègic de l’any 2006
per a aquest sector, la Xarxa de Centres de Cultura Popular i
Tradicional, s’està assolint lentament. L’any 2009, la inauguració
de dos nous espais per a la difusió i la producció de les diverses
manifestacions de cultura participativa d’arrel, tant d’iniciativa
pública com privada, així com d’experiències mixtes, ha donat
resposta a un dels objectius del Pla estratègic i a una de les aspiracions més antigues del sector. Cal considerar, però, que aquest
sector, essencialment voluntari i associatiu, malgrat el seu caràcter
interdisciplinari, desenvolupa els seus projectes a un tempo diferent del d’altres àmbits culturals i artístics. Per tant, aquestes
inauguracions només són un pas més d’un pla de llarg recorregut
que cal seguir i al qual s’ha de donar suport.
És així com, al nou local dels Castellers de Barcelona (d’iniciativa privada) i al Centre Municipal de Cultura Popular de
Sant Andreu —espais que responen a realitats molt concretes,
el primer a la d’un àmbit molt específic i el segon a les necessitats
d’un territori—, l’any 2009 s’hi han afegit dos nous equipaments:
el Centre d’Imatgeria Festiva de Sant Martí, ubicat al recuperat
espai de Can Saladrigas, al Poblenou, i La Casa dels Entremesos,
Centre Barceloní de Producció i Difusió de Cultura Popular
d’Arrel Tradicional, situat a Ciutat Vella, al barri de Santa Caterina. La importància de la creació d’aquesta nova xarxa de
centres rau en el fet que els nous equipaments, que faciliten el
desenvolupament de l’activitat pròpia del sector abandonant la
precarietat en què tradicionalment ha treballat, dóna possibilitats
a l’intercanvi de coneixements, a la nova creació i a l’excel·lència
del sector.
Espais com La Casa dels Entremesos, amb projectes ben definits de producció, difusió i ensenyament, i l’objectiu final del
treball en xarxa de tots els centres, promouen programes de
llarga trajectòria i la interrelació de les diferents manifestacions
del sector tot propiciant sinergies entre elles però també amb
altres sectors de la cultura i de les arts. Des dels nous centres, cal
afavorir que l’experiència de l’associacionisme cultural, la recerca
i la creació culturalment transversal del sector —arts escèniques,

Cultura popular i
tradicional
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dansa, música, investigació, assaig i, sobretot, el gran coneixement del carrer com a espai d’actuació— facilitin trobar nous
formats i àmbits de treball, col·lectius i individuals, de la cultura
popular i tradicional.
La xarxa de centres de cultura popular i tradicional, que sortosament continuarà creixent per tota la ciutat —estan a punt
de començar les obres a La Violeta de Gràcia, que en el futur
serà un espai per a les entitats d’aquest territori—, ha de participar
d’altres plans culturals estratègics. El Pla d’ensenyaments artístics,
com un aspecte més de l’àmbit de cultura, educació i, sobretot,
proximitat, s’ha d’enriquir amb propostes com ara el programa
de difusió escolar de La Casa dels Entremesos i altres d’específics de coneixement del patrimoni material i immaterial i de
la singularitat i la diversitat cultural barcelonina.
De la mateixa manera que el Pla estratègic recomanava obrir
una xarxa de centres de cultura popular i tradicional i col·laborar
en programes de participació cultural, de proximitat territorial
i de creació, des del Comitè Executiu creiem que aquests nous
espais poden fer un treball complementari en xarxa establint
convenis de col·laboració amb altres equipaments culturals.
Un dels grans encerts del Pla de biblioteques ha estat l’especialització dels nous equipaments. D’aquesta manera, la nova
Biblioteca del Poblenou Manuel Arranz, ubicada a l’edifici restaurat de Can Saladrigas, s’ha especialitzat en cultura popular,
i està previst establir un conveni d’activitats culturals, d’assessorament en l’adquisició de fons i de consulta bibliogràfica en
línia entre aquesta biblioteca i La Casa dels Entremesos.
Creiem també que l’aposta per la col·laboració dels centres de
cultura popular i tradicional, que són una realitat, amb equipaments com el Museu Etnològic o el Centre Artesà Tradicionàrius
—especialitzat en música— pot ser una més de les possibles solucions al replantejament d’usos dels centres cívics. Aquesta ha
de ser una decisió política i estratègica que hauria de reconduir
aquests equipaments de proximitat cap a l’especialització, i donar
una resposta complementària —no substitutòria— a centres populars de llarga tradició ja existents, i a unes necessitats territorials
que generarien noves expectatives en la cultura popular i tradicional i en tot l’associacionisme cultural.
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Un dels aspectes que ha afavorit el progrés i la innovació de
la cultura popular i tradicional, facilitant el seu accés tranquil
al segle XXI, ha estat la incorporació de les noves tecnologies als
mètodes de treball i als programes de difusió. Les xarxes socials,
Internet, la utilització de noves tecnologies en la realització de
velles i de noves produccions i en l’anàlisi dels aspectes més
tècnics d’activitats de les diverses manifestacions de la cultura
d’arrel, són eines que s’han de comptabilitzar en el balanç positiu
del sector. En aquesta línia, des de l’àmbit associatiu, la iniciativa
de creació de l’Ens de Comunicació Associativa, com a canal de
difusió i de coneixement entre les diferents realitats federatives,
ha estat decisiva per al sector cultural tradicional.
L’aspecte essencialment associatiu de les diverses expressions
de cultura popular facilita la incorporació a les seves entitats de
nous col·lectius de procedències diverses. Malgrat que encara
no ens trobem en el percentatge desitjable, aquesta nova realitat,
també promoguda des dels centres, facilita col·lateralment el
diàleg intercultural i l’acolliment d’altres experiències i d’altres
tradicions que poden incorporar coneixements i tècniques fàcilment assumibles en algun dels aspectes de la cultura més tradicional. Aquesta i altres polítiques d’accés han incorporat nou
públic i nous usuaris que regeneren i encoratgen les realitzacions
del sector. D’altra banda, la utilització de l’espai col·lectiu i públic,
el carrer, com a escenari principal per dur a terme la majoria
d’activitats del sector és determinant en el gran ressò que la
cultura popular de proximitat té a la ciutat: Festes de la Mercè,
Festes de Santa Eulàlia, activitats als barris, etc. Cal aprofitar
tots aquests aspectes com a eina d’accés al coneixement de la ciutat, on la cultura popular i tradicional aporta la singularitat.
Mentre es creen centres de cultura popular i tradicional, la
política de suport municipal és diversa i, encara, indecisa. Cal
fixar una estratègia de conjunt que no desequilibri la futura
xarxa i que sigui capaç d’optimitzar tots els recursos. En aquest
sentit sorprèn la indefinició municipal sobre el futur del Museu
Etnològic. L’Etnològic, museu municipal, a part del seu important fons museístic en antropologia del país i d’altres territoris
—el més considerable de Catalunya—, ha fet una tasca substitutòria d’estudi de l’etnologia de Catalunya, i actualment és el
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museu català dedicat a l’antropologia que més relacions culturals
internacionals ha desplegat. Sorprèn la indefinició de l’administració catalana, i també de la municipal, sobre la integració
del Museu Etnològic de Barcelona en el futur Museu Nacional
d’Història, Arqueologia i Etnologia de Catalunya. Cal, mentre
no es materialitza aquest futur i desitjable Museu de la Societat,
un decidit suport municipal als programes del Museu Etnològic
que també faci factible la col·laboració en l’intercanvi d’experiències i d’aprofitament del fons documental i museístic per
part de la xarxa de centres de cultura popular i tradicional.
Amb la constitució del Consell de la Cultura de Barcelona,
la cultura popular i tradicional ha trobat un canal per vehicular
alguns dels seus objectius històrics a la ciutat. El Comitè Executiu
valora la feina feta per les diverses comissions de treball sectorials,
i ha detectat l’aprofitament i el rendiment que la Comissió de
Cultura Popular i Tradicional ha sabut coordinar amb les sinergies que han generat el contacte i el coneixement d’un sector tan
ampli i divers. L’any 2009 s’han fet realitat propostes sorgides
de la Comissió de Cultura Popular i Tradicional assumides i defensades pel Consell de la Cultura. S’ha de destacar el reconeixement del patrimoni immaterial festiu de la ciutat amb la proposta, la redacció i l’aprovació, en un temps rècord, del Protocol
Festiu de la Ciutat de Barcelona, que fixa i protegeix aquest patrimoni col·lectiu alhora que dóna eines per a la seva actualització
i renovació. Ara cal i és desitjable que, com aconsella la mateixa
Comissió de Redacció del Protocol, es comencin les redaccions
de protocols festius de cada districte municipal que reconeguin
el patrimoni més pròxim, el dels barris. D’altra banda, la proposta
de la Comissió d’un premi de Cultura Popular i Tradicional de
Barcelona, analitzada per aquest Comitè Executiu, ha trobat el
seu camí de futur com a reconeixement a la trajectòria en la recerca, la creació, la realització o la difusió en els diferents àmbits
d’aquest sector. L’administració municipal, amb la nova Direcció
de Cultura Popular i Tradicional, ha sabut donar resposta a
una de les exigències més insistents d’aquests col·lectius, que,
sense perdre la seva condició irrenunciable d’àmbit cultural i
tot considerant la seva condició essencialment associativa, reclamaven trobar un interlocutor municipal específic i pròxim.
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El Comitè Executiu considera necessari revisar el concepte de
capitalitat cultural, entorn del qual s’articulen diversos objectius
del Pla estratègic, i adequar-lo a la seva mida justa. La capitalitat
de Barcelona és un fet indiscutible, com a capital de Catalunya,
centre d’un important nucli metropolità i ciutat amb una imatge
internacional atractiva. Però en termes culturals convé interrogar-se, davant de cada repte concret, sobre l’abast d’aquesta capitalitat: no s’ha de mesurar només pels nostres desitjos, sinó
principalment pel nostre patrimoni cultural i pels resultats assolits
en els diversos camps de producció i difusió de la cultura. Ser
una gran ciutat no vol dir necessàriament estar en primera línia
en tots els sectors. Barcelona no té ni les dimensions ni la riquesa
de les grans metròpolis, i per tant, hi ha iniciatives en les quals
potser no hauria d’aspirar a competir: des del punt de vista de
les polítiques culturals públiques s’han de concentrar els esforços,
i els recursos en les àrees amb un potencial més clar i sobretot
on hi ha un substrat d’excel·lència contrastada.
Les aspiracions de capitalitat no poden justificar una dispersió
de les polítiques culturals. L’experiència demostra que Barcelona
ha sabut treure profit de l’especialització en certs projectes culturals que satisfan una demanda concreta que no troba resposta
equivalent en altres llocs. Aquests projectes s’han convertit en
competitius i han crescut fins a assolir alts nivells de projecció
internacional. En conseqüència, des del punt de vista de la política
cultural s’ha de procurar que les iniciatives municipals no se superposin a la realitat, amb el perill de crear aparadors sense continguts, sinó que aprofitin i donin suport a iniciatives d’excel·lència que ja existeixen.
La Carta de Barcelona és un instrument útil que ha d’aportar
recursos al funcionament d’aquestes pràctiques culturals derivades de la capitalitat de Barcelona, però és bàsic determinar a
què es destinen aquests ingressos. En l’apartat dedicat a la capitalitat cultural del Pla estratègic s’identifiquen projectes de
tota mena, alguns dels quals són estratègics en l’àmbit local,
altres són competitius a escala estatal i d’altres gaudeixen de projecció internacional. Alguns projectes ja són una realitat, n’hi
ha que estan en construcció, i d’altres encara són un somni. Del
que es tracta, per tant, és de distingir entre allò que hi ha i és ex-
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cel·lent i la resta, els equipaments i els projectes de menys projecció, i els que són simplement desitjos.
Aquests altres equipaments o projectes sense dimensió internacional són també components d’una capitalitat referida a un
entorn més proper. Aquest no és el lloc per entrar a valorar quins
dels projectes esmentats al Pla estratègic reflecteixen un sentit
més local de capitalitat i quins sobresurten en l’àmbit internacional, però el Comitè Executiu sí que es vol pronunciar sobre
alguns dels projectes que encara no s’han posat en marxa.
En primer lloc, el Comitè no és partidari que el sector públic
lideri la iniciativa de crear una fira o esdeveniment internacional
d’arts visuals a Barcelona. No és clar que sigui un projecte ni
oportú ni necessari en les circumstàncies actuals, ni que els sectors
del galerisme i el col·leccionisme a Barcelona reuneixin les condicions per garantir l’èxit del projecte. En aquest moment, desviar
energies i recursos públics en aquesta direcció no sembla una
opció política aconsellable. Perquè tingui sentit donar suport a
aquest projecte, l’impuls hauria de venir d’una iniciativa privada
enèrgica, ben dissenyada, unitària per part del sector, i amb capacitat d’encaixar en la xarxa d’esdeveniments artístics contemporanis i internacionals. En el cas que un projecte d’aquest tipus
maduri, el que sí que poden aportar les administracions públiques
és la capacitat de coordinar, amb els mecanismes comercials
propis d’una fira, altres tipus d’activitats culturals generades
pels centres dedicats a les arts visuals a la ciutat.
El Pla estratègic també parla d’impulsar una Casa del Cinema
com a centre de suport als festivals de cinema i audiovisual. El
model de la «casa de», a l’estil de la Casa de les Llengües, entès
com un espai físic i una estructura burocràtica, no sembla necessari per fomentar i coordinar festivals de cinema o activitats
que hi estiguin vinculades. Els espais d’exhibició poden trobarse per altres vies. Més important que crear una Casa del Cinema
seria dotar el sector de mitjans i recursos per organitzar els esdeveniments fent servir infraestructures existents.
Dintre del mateix àmbit, el Pla proposa impulsar un nou Festival Internacional del Documental. La vitalitat del gènere a la
nostra ciutat justifica dedicar-hi una atenció especial i aprofitar
aquest tret diferencial per promoure precisament el tipus d’ac42

tivitat que omple un forat especialitzat i sobresurt del conjunt.
Però l’existència ja de dos esdeveniments que s’hi centren, el
Docs Barcelona i el Docúpolis, fa recomanable afavorir sinergies
i potenciar fusions, donant suport a un esdeveniment d’alt nivell
que funcioni en lloc d’inventar-ne un de nou.
Els altres equipaments i esdeveniments en què el Pla estratègic
xifra la capitalitat cultural de Barcelona —La Virreina Centre de
la Imatge, el DHUB, el Festival de Barcelona Grec, el Centre
de les Arts del Moviment, la Central de Circ, el Museu Picasso
i la Fundació Brossa— han de continuar treballant per assolir
el màxim nivell d’excel·lència. Cal fer notar que el Pla tendeix,
com és lògic, a fixar-se en entitats de responsabilitat estrictament
municipal, però la capitalitat de Barcelona està, igualment, representada per institucions en què la responsabilitat és compartida, com ara el MACBA, el CCCB, el MNAC, el TNC, el Teatre
Lliure, el Liceu o la Fundació Antoni Tàpies, o fins i tot per algunes de privades.
Tanmateix, a totes se’ls pot aplicar el que revela la descripció
de la Ciutat de la Música, que segons el Pla s’ha d’aglutinar
entorn de L’Auditori: per consolidar Barcelona «com a ciutat
de referència en l’àmbit de la música» no tot depèn dels equipaments públics. El que és decisiu és el conjunt de l’oferta musical
de la ciutat: hem de valorar la programació de L’Auditori, el
Liceu i el Palau de la Música, ens hem de proposar que estigui
a l’altura de l’equipament, però també hem de sumar-hi la contribució de la multitud d’altres espais que ofereixen concerts i
música en directe, així com la tasca que s’està elaborant a través
de la nova llei de l’espectacle per implantar a casa nostra una
nova mirada davant els espais de difusió musical com a equipaments culturals de ciutat.
Es tracta, per tant, de reconèixer que el potencial de capitalitat
de Barcelona no resideix en un nombre limitat d’equipaments
municipals com els esmentats, sinó en el bo i millor de la seva
activitat cultural, que està en gran mesura en mans dels ciutadans
mateix. Per això, a l’hora d’identificar els mèrits i els reptes de la
capitalitat cultural de Barcelona, hauríem de reconèixer que
la ciutat deu la seva projecció internacional més a alguns esdeveniments com, per exemple, el Sónar, el Loop, el Primavera
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Sound, etcètera etcètera, que als subratllats en el Pla estratègic,
i per tant, aquestes iniciatives, a les quals l’Ajuntament ja dóna
suport, han de continuar rebent un tractament prioritari.

El Pla estratègic dedicava un apartat específic al tema de la connectivitat i feia esment d’iniciatives de caire divers, algunes ja
existents, com l’Anella Cultural, el Canal Cultura o la Fundació
Barcelona Cultura, i d’altres que estaven encara en l’estadi de
proposta. El Comitè vol destacar la transcendència del tema en
l’entorn cultural present i suggerir algunes línies de planificació
estratègica per tal de treure el màxim profit d’aquestes transformacions en la relació entre proveïdors i receptors de la cultura.
Potser seria oportú organitzar un grup de treball dedicat especialment a explorar aquest potencial per posar els mitjans i les
tecnologies de la comunicació al servei de la cultura, que es plantegés, entre altres punts, la revisió de les funcionalitats del Canal
Cultura o el paper de plataformes televisives d’abast municipal
com ara BTV.
Entenent que avui la connectivitat està incorporada a les dinàmiques pròpies de la ciutadania del segle XXI, cal que aquestes
s’integrin a la producció i el consum dels programes culturals
de la ciutat; més enllà de la difusió d’aquests programes mitjançant canals culturals i llocs web que donen notícia de programacions i agendes, cal tenir en compte l’accessibilitat i la multiplicitat combinatòria de continguts que possibilita l’ús de la
xarxa Internet. Mitjançant l’accés a les eines en línia, el ciutadà
pot accedir al coneixement d’una manera fàcil i immediata, des
de casa seva o mitjançant la descàrrega de continguts als seus
dispositius portàtils, i pot organitzar, combinar i compartir la
informació segons els requisits i les necessitats de cada moment.
Des del Comitè Executiu creiem que ha arribat el moment
de rendibilitzar al màxim les infraestructures i els continguts
culturals que es produeixen, optimitzant equips, recursos i eines
a l’abast, en una acció prioritària. Cal, per això, dotar els equipaments culturals existents perquè puguin gestionar els webs
propis amb recursos humans i tecnològics adequats per processar
i distribuir la informació que es deriva del registre documental
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de les activitats que desenvolupen i crear-ne de noves, específiques
per a la xarxa, a partir d’aquelles. Cal implementar una gestió
dels recursos tecnològics que permeti la comunicació pública dels
seus continguts de manera àgil i fàcil, fent-los accessibles als
usuaris (i no només als de Barcelona) amb immediatesa o fins i
tot en alguns casos en temps real, tal com està passant
en altres indrets, com per exemple, al MoMA de Nova York
(www.moma.org), la Tate Modern de Londres (www.tate.org.uk)
o a través d’organitzacions com TED (www.ted.com).
Més ambició en l’ús de les eines a l’abast per part dels equipaments culturals ha de possibilitar poder emmagatzemar i
oferir tots els continguts que es generen des de cada centre amb
bona qualitat d’imatge i so, i, així mateix, crear canals en línia
que ampliïn la producció i transmissió de coneixement més enllà
de les programacions presencials. Si un dels objectius previstos
en l’anterior Pla estratègic de cultura va ser, a través de l’Anella
Cultural, la deslocalització, ara convé portar aquest objectiu a
les darreres conseqüències. L’Anella Cultural permet que un
ciutadà d’una població llunyana a Barcelona, per exemple, pugui
gaudir dels continguts culturals d’aquesta ciutat desplaçant-se
al centre de la seva comarca que gaudeixi de la connexió, i havent-se adequat als horaris pactats per a la transmissió. Amb
una millor dotació de recursos des de la utilització dels webs
dels centres, les limitacions espacials i temporals s’esvaeixen, per
la qual cosa es pot assolir una total deslocalització seguint un
procés invers: deixar de banda la territorialització de la cultura
per inserir-la en els processos globals, incloent-hi la producció
cultural de Barcelona a la xarxa, distribuint-la de manera que
el públic objectiu no sigui només el del territori proper, sinó
l’espai global de distribució i discussió de la xarxa. Aconseguir
això comportarà evitar grans inversions en infraestructures tecnològiques amb limitacions espacials i temporals per implementar
un nou model de gestió de la connectivitat que s’insereixi en
processos de la quotidianitat, no en l’excepcionalitat. Ampliant
els recursos dels departaments d’audiovisuals i de comunicació
existents en els equipaments culturals, dotant-los d’unes eines,
un pressupost i un equip humà adequats, es podrà fer possible
l’ús de la tecnologia no només per difondre continguts, sinó per
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produir i transmetre coneixement més enllà de les seves programacions, ampliant el seu abast a àrees com les activitats educatives
i pedagògiques, amb eines accessibles per a estudiants i professors,
donant l’oportunitat d’inserir la producció cultural de la ciutat
en els programes educatius propis i externs.
Fetes aquestes consideracions, també volem esmentar la feina
que s’està portant a terme en aquesta direcció amb algunes activitats del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,
com són les sessions I+C+i, que desenvolupen processos de socialització de la difusió i distribució dels continguts que es generen. Iniciatives com aquesta demostren que és possible la seva
consecució, i per tant, factible el seu desenvolupament amb planificacions estructurals, més enllà d’actuacions puntuals d’alguns
equips que així s’ho proposen, com és el cas.
D’altra banda, cal impulsar i potenciar iniciatives de transversalitat entre els programes dels diversos equipaments culturals
de la ciutat. Valguin com a exemple les derivacions produïdes
a partir de l’exposició «L’anarquia del silenci, John Cage i l’art
experimental», presentada al MACBA, amb activitats vinculades
al Mercat de les Flors, L’Auditori i la Fundació Antoni Tàpies.
En aquest sentit, potser seria útil reunir periòdicament una taula
de programadors dels equipaments culturals. També seria molt
positiva la recerca de sinergies i col·laboracions amb altres centres
o iniciatives internacionals, sense oblidar el paper que poden
tenir els instituts estrangers de cultura a Barcelona i els agregats
culturals dels consolats a la ciutat. Així mateix, caldria aprofitar
l’empenta que es deriva del fet que Barcelona sigui la capital de
la Unió pel Mediterrani.

En aquest primer informe elaborat pel Comitè Executiu del
Consell de la Cultura de Barcelona és inevitable que el nou organisme s’observi a si mateix i el seu procés de posada en marxa
i els contrasti amb les aspiracions i la missió que li atribuïa el
Pla estratègic. En el moment de la seva redacció, el Pla concebia
per al Consell de la Cultura funcions fonamentalment consultives
i «d’observatori de les dinàmiques culturals urbanes», «com a
instrument d’anàlisi i reflexió de les polítiques culturals locals».

Consell de la Cultura i
Comitè Executiu
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La seva composició àmplia, amb representació d’associacions i
entitats culturals, dels grups polítics municipals, dels Consells
de Cultura dels districtes, de la Comissió de Lectura Pública i
de persones de reconeguda vàlua, estava pensada per constituir
un espai de debat i diàleg. Amb la creació del Comitè Executiu
com a òrgan independent que concentra les competències executives del Consell, i el nomenament el març de 2009 dels seus
set membres, es completa el desplegament del nou sistema, que
va molt més enllà de les projeccions del Pla estratègic.
L’estructura organitzativa d’aquest nou model de política
cultural que estem experimentant a Barcelona se sosté sobre
tres potes: l’administració pública, el Consell de la Cultura, de
caràcter consultiu, i el Comitè Executiu, amb papers clarament
diferenciats i que cada vegada s’haurien de diferenciar més.
Cap dels tres té ara el monopoli exclusiu de la política cultural,
que s’haurà de formular en col·laboració entre els tres. La responsabilitat última de les polítiques culturals és dels polítics i
les administracions han de continuar fent la seva feina, en la
qual no les pot pretendre substituir un col·lectiu d’individus
amb altres ocupacions, però s’ha de partir de la base que la
cultura no la produeixen ni les administracions ni els consells,
sinó els ciutadans, i per això és conseqüent que el Consell i el
Comitè Executiu es configurin com a organismes de participació
ciutadana i vehicles de mediació entre els responsables polítics
i els responsables actius de la cultura. El gest polític de l’administració municipal de transferir als ciutadans competències
executives i espais de decisió en matèria de cultura té una transcendència inqüestionable, ja que permet que aquests s’impliquin
en la determinació de les actuacions públiques i en l’aplicació
dels recursos.
El Comitè Executiu, com a organisme de participació ciutadana en les polítiques culturals, no s’ha d’entendre com una comissió de representants de sectors, sinó que els seus membres
ho són a títol individual i com a independents. La cultura de
funcionament del Comitè està marcada per aquesta característica:
treballa sempre com a òrgan col·legiat, sense divisió de competències per sectors, encara que s’aprofiti dels coneixements individuals quan l’ocasió ho requereix.
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En aquest procés de posada en marxa el Comitè s’ha preocupat
d’establir precedents que puguin servir als que vindran després.
El guia aquest sentit de responsabilitat amb un model nou que
s’està experimentant, amb la intenció que es consolidi i marqui
un abans i un després en la política cultural de la ciutat.
Per aquest motiu la primera preocupació va ser establir els
criteris generals d’intervenció del Comitè Executiu en les àrees
de la seva competència i es va acordar un criteri general d’implicació activa i directa. Concretament, membres del Comitè
participaran en les comissions i jurats que es creïn, en la mesura
que sigui pertinent i seguint un criteri de competència i disponibilitat. Això vol dir no delegar responsabilitats i participar en
els diversos processos, per conèixer-los de primera mà i per no
deixar el Comitè buit de funcions i convertit en una agència de
coordinació o delegació sense capacitat decisòria. És a dir, es
tracta d’explotar al màxim el marc competencial del Comitè,
per tal que es pugui ampliar en el futur.
Les competències atribuïdes directament al Comitè Executiu
són: (a) informar preceptivament, per iniciativa pròpia o a instàncies del Ple, sobre la creació de nous organismes o equipaments
culturals de caràcter municipal, sobre projectes normatius i
reglamentaris municipals que incideixin en les polítiques culturals
i sobre el nomenament de responsables d’equipaments culturals municipals; (b) participar en la destinació de les subvencions
de l’àmbit de la cultura, i (c) proposar els membres dels jurats
dels Premis Ciutat de Barcelona.
Un exemple de les activitats del Comitè Executiu és el primer
encàrrec que va rebre: supervisar el procés de contractació d’un
nou director per a La Virreina Centre de la Imatge. Es van establir uns protocols de funcionament que no només fossin eficients, sinó que garantissin requisits tan essencials com la independència del Comitè i del jurat del concurs i la confidencialitat
del procés. El Comitè va intervenir en la redacció de les bases del
concurs i en el consens dels noms dels jurats i de possibles suplents, entre els quals hi havia un membre del mateix Comitè.
Finalment, es van presentar 26 candidatures (15 de Catalunya,
6 de la resta d’Espanya i 5 d’estrangeres) i el jurat va arribar a
una decisió unànime per nomenar el senyor Carles Guerra, i va
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expressar la seva satisfacció amb el funcionament del procés,
una satisfacció que probablement ens diu més sobre el resultat
de la feina del Comitè que el nom concret del candidat escollit.
Des del punt de vista de les bones pràctiques, és decisiu que la
selecció, qualsevol selecció, quedi en mans d’un jurat independent, plural, expert i internacional.
En el terreny de les subvencions a iniciatives i projectes culturals, el Comitè es va abstenir de participar en la convocatòria
de 2009, que ja estava en marxa, però va acordar que els membres assistirien com a observadors a les reunions de valoració
de les propostes per poder conèixer el procés abans d’intervenir-hi. I la primera part d’aquesta intervenció va ser la revisió
del procediment mateix pel qual es valoren i se seleccionen els
projectes. Els membres del Comitè Executiu passen a formar
part de la comissió de subvencions, però sense renunciar a la
presència i l’assessorament del personal de l’ICUB, que fins ara
gestionava la convocatòria. Les visites com a observadors en les
reunions d’aquest any va permetre constatar la necessitat de
disposar d’una informació molt completa sobre els diferents
sectors que cap comitè pot arribar a dominar en el temps limitat
del seu mandat.
Una novetat que ja s’ha introduït en la convocatòria de 2010
és la realització d’entrevistes amb representants dels projectes
que l’any 2009 van rebre més de 20.000 euros de subvenció, el
proper any es volen coneixer projectes d’una dimensió més petita. Aquestes entrevistes han demostrat servir per a un doble
propòsit: complementar la informació de les sol·licituds de
subvencions, i, a més, ajudar el Comitè a aprofundir en el retrat
de les activitats culturals que es desenvolupen a la ciutat.
Al juny el Comitè Executiu va començar a estudiar la configuració i les modalitats dels premis Ciutat de Barcelona. Davant
de les reiterades demandes per la inclusió de noves modalitats
en els premis, el Comitè va considerar, després de llargues deliberacions, que la progressiva fragmentació de les categories
per ajustar-se a sectors cada vegada més específics podia anar
en contra de l’exigència de qualitat i que per fomentar la competència era recomanable més aviat una reagrupació de certes
categories, tendint a reduir modalitats en lloc d’afegir-ne.
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Com a resultat, s’ha passat de 20 modalitats en la convocatòria
de 2008 a 16 en la de 2009. En conseqüència, es va proposar la
modificació de les bases generals i específiques dels premis, i es
van seleccionar els membres dels 16 jurats.
El Comitè Executiu ha dedicat, per tant, bona part dels seus
esforços aquest primer any de funcionament a donar resposta
a encàrrecs concrets. La redacció d’aquest Informe anual de la
cultura representa l’oportunitat de tenir una visió de conjunt de
les grans línies estratègiques de la política cultural i completa la
missió del Comitè. En el futur l’objectiu és que la redacció de
l’informe, amb més temps de preparació, s’alimenti d’informes
sectorials emesos per les comissions del Consell de la Cultura i
per les entitats i els col·lectius que hi tenen representació.
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El juny de 2009, començava la commemoració del 150è aniversari
de l’aprovació del Pla d’Eixample de Barcelona, l’Eixample de
Cerdà. Aquesta és una celebració del passat que vol mirar al
futur. Per això la comparació de la ciutat del segle XIX, la que
Ildefons Cerdà habitava i volia transformar, amb la ciutat actual,
que acaba d’inaugurar el nou segle XXI, resulta atractiva i suggeridora.
Sorprenentment, els dos moments històrics coincideixen a
mostrar una realitat urbana que, tot i estar separats per 150 anys
d’història, i després de passar per un segle XX convuls i contradictori, té un significat força similar i comú pel que fa a la confluència de tres grans revolucions: una revolució tecnològica,
una revolució urbana i una revolució cultural.
La revolució tecnològica que viu Cerdà és la que representa
el ferrocarril. La nova i més intensa mobilitat de persones i mercaderies que el tren significava, queda palesa en la fascinació
que sent Cerdà quan observa les multituds que pugen i baixen
a les estacions, tal com ell mateix ho explica a la seva Teoría
general de la urbanización. Els ferrocarrils i els tramvies varen
estructurar el territori, estirant el creixement urbà; varen ajudar
a crear nous barris, extraradis i perifèries; varen facilitar el coneixement dels llocs i la invenció del turisme, i, en definitiva,

varen representar l’inici d’una nova etapa en la relació entre els
individus i el territori, mediada per la idea de velocitat. Una velocitat que el segle XX s’encarregaria de convertir en hàbit i costum, primer amb l’automòbil i després amb l’avió.
Doncs bé, una nova revolució tecnològica associada a la velocitat torna a sacsejar la ciutat actual a partir de l’ús social de
les noves tecnologies de la informació i la telecomunicació. Una
revolució que es fa present de forma quotidiana amb Internet i
la telefonia mòbil. La velocitat del ferrocarril no únicament permetia escurçar les distàncies i cobrir així més territori en el mateix
temps, sinó que va canviar la visió del món. Exactament el mateix es pot dir d’aquest univers digital que està donant forma a
la societat de la informació.
La revolució urbana que viu Cerdà té a veure amb el pas de
ciutat a metròpoli, amb l’explosió urbana i la colonització del
territori, abans agrícola o natural, que s’anirà construint per
servir una ciutat feta a partir de la concentració. Aquest és l’origen
de la ciutat industrial, que no només articularà el creixement
urbà en vastes àrees metropolitanes, sinó que crearà un nou paisatge urbà en el qual les xemeneies i els vapors conviuran primer
amb els nous bulevards, les ciutats jardí i els eixamples, i més
endavant donaran pas a una geografia urbana de zones franques,
districtes industrials i polígons d’habitatge.
La ciutat del segle XXI viu una mateixa i profunda mutació del
model urbà que, amb noms diferents —la ciutat postindustrial, la
postmetròpolis, la metàpolis, les edge cities, etcètera—, mostra diferents vessants d’un mateix procés de multiplicació de la condició
urbana al territori a partir de la discontinuïtat, la fragmentació i
la dispersió de la urbanització. Si el paisatge de la ciutat industrial
es va construir sobre la concentració, aquesta nova ciutat-territori
se sosté a partir de la combinació de la baixa densitat regional i
l’altíssima mobilitat de les poblacions. I aquesta realitat, igual que
passava fa 150 anys, va donant lloc a nous paisatges urbans, on
trossos de ciutat dedicats al cultiu intensiu del turisme i l’entreteniment conviuen amb els centres comercials, els outlets i els multiplex que esquitxen els quilòmetres d’autopistes metropolitanes.
Finalment, la ciutat de fa un segle i mig va albirar un profund
canvi cultural que va generar la distinció entre cultura urbana
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i cultura rural a partir del mateix creixement de la ciutat i de
l’arribada massiva d’una població pagesa que va alimentar el
nou perfil industrial del territori. En la seva conversió en població
urbana, aquests primers habitants de la ciutat moderna van
haver de canviar percepcions i comportaments per adaptar-se a
un nou món d’imatges, ritmes i valors que ja no anaven associats
a la temporalitat de la natura o als treballs agrícoles, sinó a la
necessària i inalterable continuïtat de la producció industrial.
Aquesta diferent mesura del temps ja no es referiria mai més a
la Lluna o al Sol, ni a la transició establerta per la natura entre
una estació i una altra, sinó a la uniforme successió dels torns
de treball a la fàbrica o als horaris que imposava la gestió d’una
concentració urbana cada vegada més complexa. Aquesta petita
història serà només un graó en un aprenentatge humà que durant
el segle XX donarà lloc a la cultura metropolitana, que, millor
que cap altra bastida, sostindrà la idea de modernitat.
Doncs bé, la ciutat actual està vivint igualment un no menys
intens canvi cultural que ja ha donat lloc a la diferenciació entre
cultura urbana i cultura informacional. La transició de la cultura
dels llocs físics urbans als espais digitals telemàtics, igual que fa
150 anys, implica nous consums i aprenentatges d’imatges, valors
i ritmes de vida diferents. De la temporalitat industrial, que separava la casa i la fàbrica, el temps de treball del temps familiar
i els llocs productius dels ambients domèstics, anem passant, gairebé sense adonar-nos-en, a un tempo informacional inspirat per
la immediatesa, la flexibilitat, la simultaneïtat i la màxima velocitat, unes qualitats que ens conviden al consum d’una cultura
deslocalitzada, inspirada per la mobilitat, l’ambigüitat del zàping
i el temps real de les telecomunicacions.
Comprovar els paral·lelismes entre la ciutat del segle XIX i la
ciutat del segle XXI ens inspira per pensar la commemoració dels
150 anys de l’Eixample Cerdà no només com una celebració de
l’efemèride o de l’encaix d’una fórmula visionària amb l’urbanisme
de la ciutat. Més enllà de la revisió de la figura de l’enginyer i de
la mirada sobre l’evolució històrica de l’entramat de carrers i illes
que sens dubte varen definir una nova ciutat, l’Any Cerdà ens
convida a imaginar la ciutat futura a partir de la visió de Cerdà,
a projectar aquesta mirada cerdaniana sobre la ciutat que ve.
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De ben segur, això no vol dir imaginar-se l’extensió física de
l’Eixample sobre el territori, ni pensar les condicions funcionals
i formals d’una imaginària quadrícula metropolitana, ni del
Besòs al Llobregat, ni de Montgat a Vilanova i la Geltrú, ni
del delta de l’Ebre al Pirineu. El que l’Any Cerdà ens inspira,
en canvi, és l’oportunitat de revisar tant el procés d’urbanització
del territori com la construcció social de ciutat, per constatar la
necessitat d’un gest que, certament, ens recorda el gest de Cerdà
quan va proposar l’Eixample per a Barcelona.
En aquest sentit, és clar que l’Any Cerdà ha començat amb
l’explicació de l’Eixample, amb el relat de la seva història i
amb la seva anàlisi com a forma urbana amb relació a l’urbanisme
de la ciutat, però ha d’acabar, necessàriament, proposant una reflexió sobre el futur de la metròpoli barcelonina al segle XXI, un
debat que pot molt bé partir de la mirada llarga que va caracteritzar la reflexió de Cerdà a la Barcelona del segle XIX.
Hi ha un gest Cerdà que té a veure amb el coneixement aprofundit i detallat de la ciutat, amb la seva diagnosi, i amb la capacitat de transformar-la a partir de la comprensió de les seves
lògiques. Per això l’Eixample de Cerdà il·lustra d’una manera
clara l’intens procés de reflexió sobre la forma urbana que va
tenir lloc en el decurs del segle XIX i que va caracteritzar un urbanisme nascut amb la urgència d’aportar solucions a una crisi
urbana de tipus ambiental i social. En efecte, les condicions extremes de densitat urbana, resultat de l’accelerat creixement
urbà, i la insalubritat dels espais habitats i públics seran concebudes com la causa primera de l’elevadíssima mortalitat que
definia la percepció vital i estadística dels espais urbans, i
que llavors era el principal problema de la ciutat. Cerdà estudia
i demostra aquest lligam entre densitat i sobremortalitat a partir
d’estadístiques urbanes que inclou als seus escrits, les quals l’ajuden a concloure la necessitat de reformar i eixamplar la ciutat
existent com a condició prèvia per projectar un espai urbà més
d’acord amb la modernitat tècnica i social que defensava per a
Barcelona. És aquest gest, doncs, el que condueix Ildefons Cerdà
a justificar la necessitat del Pla d’Eixample.
Hi ha també un gest Cerdà vinculat amb la capacitat de gestionar aquesta transformació a través de l’exercici del govern
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del territori, adaptant i adequant els marcs d’actuació i gestió
polítics a l’escala real de les dinàmiques metropolitanes. Tant és
així que la reflexió que introduirà l’Eixample no portarà a altra
cosa que a l’agregació municipal de 1897, un primer salt en l’escala del govern de la ciutat.
Tots dos gestos són certament il·luminadors si pensem en
el moment actual de la metròpoli barcelonina. Així, tenim un
bon coneixement del territori metropolità, avaluem amb relativa
exactitud els volums poblacionals, els consums de sòl o els
hàbits culturals, però encara hem de resoldre el problema de
com posar aquesta exhaustiva diagnosi al servei d’una visió regional del govern del territori, capaç de fornir de contingut
noves formes de gestió metropolitana, més adequades a la dimensió territorial que prenen les problemàtiques urbanes en
el moment actual.
Així, és pertinent abordar qüestions com ara la morfologia
física i social de la futura metròpoli i posar de manifest la contradicció que suposa actualment el fet que les dinàmiques metropolitanes presentin una magnitud clarament regional, mentre
que les capacitats per governar el territori encara no són efectives
a una escala supramunicipal.
En el moment actual, pensar l’adequació del govern del territori a l’escala metropolitana vasta planteja no poques dificultats.
Tot i això, es tracta d’una condició necessària però no suficient,
perquè l’eventual creació d’una llei o d’un futur govern metropolità hauria d’anar acompanyada d’un altre gest encara més
important i d’arrel clarament cerdaniana: la redefinició, inspirada
en la diagnosi del territori, de les polítiques urbanes en l’escala
metropolitana. Això vol dir, en síntesi, tres coses: actualitzar les
polítiques urbanes a l’àmbit de la ciutat compacta; pensar-ne de
noves en l’escenari de la urbanització dispersa, i, en tots dos
casos, dimensionar estratègies i actuacions a una escala de territori
més enllà dels límits administratius dels municipis.
En una sola frase: portar les polítiques urbanes al territori.
Aquest és, en realitat, el gest Cerdà que Barcelona pot aprofitar
en el nou segle.
Segurament, la demanda retòrica de Cerdà quan demanava
«ruralizad lo urbano, urbanizad lo rural» s’ha esdevingut en el
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decurs del segle XX i hem, efectivament, urbanitzat el camp,
però és igualment clar que ho hem fet sense la política, sense polítiques inspiradores d’urbanitat, que haurien permès superar
la mera urbanització del territori.
Més enllà de la celebració de l’efemèride i de la vindicació de la
figura de l’enginyer creador de l’Eixample; més enllà de la revisió
de la forma i la funcionalitat urbana de l’Eixample i dels seus elements constitutius —l’illa, la cruïlla, la cantonada o el diàleg viesintervies—, l’Any Cerdà representa una oportunitat per sotmetre
la qüestió metropolitana a debat. Un debat que, tot i que ha de començar per l’Eixample mateix, valorant la seva història i rellevància
urbana en el moment actual, ha de concloure lluny de les fronteres
que defineixen la geometria de la seva quadrícula, fins a fer visibles
i posar en l’agenda de les polítiques urbanes els territoris de la metròpoli on el gest Cerdà és avui més necessari.
Un gest Cerdà per mantenir el principal valor de l’urbanisme:
la seva capacitat d’acollir, promoure i multiplicar processos
urbans i socials. És aquesta voluntat per alimentar la força dinàmica del món urbà la que ha acompanyat la ciutat des del
segle XIX i la que ha fet possible albirar contínuament noves situacions. És això, i no una altra cosa, el que ens recorda i fa present l’Eixample de Barcelona, l’Eixample Cerdà.
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Activitats de l’Any Cerdà

Al mes de juny de 2009 es van complir 150 anys d’un fet que va
transformar radicalment la nostra ciutat: l’aprovació del Pla de
reforma i eixample de Barcelona, obra de l’enginyer Ildefons
Cerdà. L’Eixample projectat per Cerdà va transformar Barcelona
en un referent urbanístic mundial i s’ha convertit en l’autèntic
ADN de la nostra ciutat.
Des de l’11 de juny de 2009 i fins al juny de 2010 un extens
programa d’activitats amb exposicions, congressos, conferències,
publicacions, itineraris urbans, activitats a l’espai públic, propostes educatives i projectes web, ens ha permès redescobrir i
explorar Barcelona, reflexionar sobre el nostre passat i generar
noves preguntes sobre el futur de la ciutat. L’Any Cerdà és
una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació Urbs i Territori Ildefons Cerdà (FUTIC)
i el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Ministeri de Cultura i la Societat Estatal de Commemoracions Culturals. La coordinació general del conjunt
d’actes i projectes que formen part d’aquest programa l’ha portat a terme el Centre de Cultura Contemporània Barcelona
(CCCB).
Un Consell Assessor integrat per l’arquitecte Joan Busquets
i Grau, l’historiador Joan Fuster i Sobrepere i el geògraf Francesc Muñoz ha donat des del principi coherència conceptual
a l’estructura d’aquest programa d’activitats, amb una visió
àmplia i pluridisciplinària que simbolitza una de les característiques més destacades d’aquest any: escoltar diferents
veus i promoure versions complementàries i punts de vista
plurals.
Són diversos els grans projectes expositius que es presenten
a la ciutat de manera paral·lela, i són múltiples les publicacions
i els espais de debat i de reflexió. No hi ha una aproximació
única ni una versió oficial i tancada. Els projectes es complementen, i fins i tot afortunadament en alguns punts les interpretacions i les anàlisis són alternatives. Celebrem Cerdà
i, per tant, estudiem Barcelona des de la diversitat de mirades,
amb la voluntat de destruir tòpics, mites i explicacions simplistes sobre un tema amb una gran complexitat i riquesa de
matisos.

Un viatge del passat al
futur
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El reconeixement de tota
una ciutat

Quan avui parlem de Cerdà ens pot semblar obvi el seu reconeixement com una figura fonamental per al destí de Barcelona.
Però, paradoxalment, durant molts anys la seva vida i la seva
obra han estat desconegudes o mal interpretades. En els últims
anys la seva figura ha merescut una reivindicació constant, i avui
hi ha un consens creixent sobre la seva transcendència i la seva
capacitat per concretar el salt d’escala d’aquesta ciutat, situar
Barcelona en el mapa i adaptar-la a les necessitats de la nova societat que sorgia de les transformacions pròpies de la Revolució
Industrial del segle XIX.
La celebració de l’Any Cerdà hi afegeix un valor diferencial:
convertir aquesta reivindicació en la iniciativa de tota una ciutat. Finalment, Barcelona, de manera clara i en veu alta, ret
un tribut a Cerdà, responent a una de les anotacions més cèlebres que ell mateix va deixar als seus diaris quan va abandonar
aquesta ciutat per última vegada: «Dejo, no sé si para siempre,
la ciudad de Barcelona en pro de la cual puedo asegurar haber
hecho siempre cuanto me ha sido dable, a pesar de abrigar la
convicción más profunda de que nunca me lo sabría agradecer». Avui podem dir que aquests temors són definitivament
infundats.

Una celebració de futur

Però aquesta celebració no pot quedar-se en la commemoració estèril d’uns esdeveniments llunyans, en una mirada
extasiada a un moment puntual i acabat en si mateix o en
una efemèride decorativa. No es tracta d’honrar únicament
la memòria d’una personalitat genial i commemorar una
data de la seva biografia. Si fos així, encara que segurament
portaríem a terme un acte de justícia, deixaríem passar una
gran oportunitat.
Les ciutats estan vives i, sens dubte, sobreviuen als seus planificadors. Commemorem una data capital en la vida de tota
una ciutat: el moment en què Barcelona va inaugurar el seu
futur. Sobre el tauler buit que envoltava la ciutat l’any 1859, Barcelona va jugar amb una gran ambició una aposta de futur que
li va permetre refundar-se i construir-se tal com avui la coneixem.
I això ni passa cada dia, ni és obvi que el resultat d’aquesta llarga
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jugada serà finalment la història d’un èxit. L’Any Cerdà vol celebrar i continuar precisament aquesta mirada decidida cap al
futur que ja trobem fa 150 anys.
I, a més, submergir-nos en les idees de Cerdà ens ha portat
de manera natural a parlar de temes molt actuals, ja que avui
els seus plantejaments són totalment vàlids i pertinents. Coneixem bé la geometria dels xamfrans, l’amplada de les vies,
les dimensions de les illes... però si ens fixem en les decisions que
Cerdà va prendre prèviament a les formes, ens adonaríem
que són d’una contemporaneïtat sorprenent: pensar la ciutat
com un territori, com una estructura que ha de respondre a
les necessitats de tot un paisatge i a una escala desconeguda
fins a la data... Intuir que abans que res una ciutat són connexions, fluxos, desplaçaments, concedint una importància cabdal
als mitjans de transport... Reconèixer i promoure la complexitat,
la diversitat, la barreja de funcions i usos, la integració dels
mitjans de producció industrial, la distribució equitativa d’equipaments i serveis... Entendre que el projecte de l’espai urbà
és abans que res el projecte de l’espai públic... Ser capaç de
definir la gran escala i alhora encertar amb les dimensions
d’una ciutat d’escala humana... I quan Cerdà parla de la ciutat
com a lloc d’equilibri entre urbanitat i ruralitat, difícilment
podem trobar avui un tema més actual en les discussions sobre
el futur de les nostres ciutats.

Les exposicions, els congressos i debats o les publicacions ens
mostren sovint el resultat d’un treball de reflexió d’experts sobre
Barcelona. Però al voltant d’aquest treball cada any es produeix
massivament un altre procés de reflexió ciutadana i escolar molt
interessant. Hem volgut que els seus resultats també siguin visibles i es puguin compartir.
L’Any Cerdà és, en primer lloc, una festa del coneixement
sobre la ciutat, i com a tal ha de ser oberta, universal, ha d’implicar col·lectius i institucions de tot tipus, i ha de crear els àmbits
d’expressió i de participació per recollir i donar valor a les seves
aportacions. En conseqüència, hem donat una gran importància
al projecte educatiu que es detalla més endavant i a les iniciatives

Un any obert a l’aportació
d’experts i ciutadans
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i espais web que s’han desenvolupat per respondre a aquesta lògica d’intercanvi obert i col·lectiu.
Cal destacar també que la celebració de l’Any Cerdà no s’ha
limitat únicament a l’entorn de la ciutat de Barcelona. Altres
poblacions han proposat en paral·lel diferents activitats commemoratives al llarg de l’any 2009, com ara les exposicions i conferències organitzades a Girona per l’Escola Politècnica Superior
de la Universitat de Girona, a Madrid per la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando i l’Instituto de España, o el complet
homenatge de Centelles, localitat natal d’Ildefons Cerdà, ple de
propostes culturals.

El relat d’aquesta celebració comença amb un acte de gran càrrega simbòlica, la cristal·lització del reconeixement de tota una
ciutat a l’obra d’Ildefons Cerdà: l’11 de juny de 2009 l’Ajuntament de Barcelona va obrir les portes del Saló de Cent, on es
va celebrar un acte inaugural que va comptar amb les intervencions de l’alcalde, Jordi Hereu; el delegat de Cultura, Jordi
Martí; l’arquitecte Manuel de Solà-Morales; l’urbanista i geògraf
Peter Hall, i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal.
En el seu parlament l’alcalde va definir l’Any Cerdà com un
«acte de justícia i de reivindicació cap a Cerdà», punt en el qual
va coincidir amb el conseller Joaquim Nadal, per a qui «la celebració d’aquest 150è aniversari saldarà definitivament el deute
amb Cerdà». Jordi Martí, per la seva banda, va recordar que el
projecte confeccionat per Cerdà va ser l’element que va permetre
«l’entrada de Barcelona a la modernitat».
Els discursos inaugurals van anar coincidint en un mateix
punt: la comparació entre les circumstàncies que van motivar
la necessitat de crear l’Eixample i el moment actual, en què, en
paraules de Manuel de Solà-Morales, cal «un nou salt endavant».
De la mateixa manera que la Barcelona del segle XIX era «una
ciutat petita tancada a l’interior de les seves muralles» i el Pla
Cerdà la va col·locar «molt per endavant del que s’estava fent
a la resta d’Europa», segons el britànic Peter Hall «ara el repte
és la transformació metropolitana».

Comença l’Any Cerdà
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Itineraris urbans per
redescobrir la ciutat

La primera part de l’Any Cerdà ha tingut com a protagonista
un ampli programa de gairebé una vintena d’itineraris urbans
proposats pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) i el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).
Amb aquesta seqüència d’itineraris hem volgut oferir una
mirada àmplia i raonada de les transformacions urbanes de la
ciutat i la seva àrea metropolitana. Res millor que recórrer el
mateix espai físic de la ciutat per comprendre la seva història i
la seva evolució. Els itineraris programats ens han permès interrogar-nos sobre la ciutat que creiem conèixer i redescobrirla en un passeig guiat que s’enriqueix amb l’oralitat i la immediatesa del contacte directe i el diàleg que pot establir-se en grups
reduïts sobre l’escenari de la ciutat.
Aquestes rutes (a peu, en bicicleta i en autocar), adreçades a públics molt diversos, van començar immediatament després de la
inauguració oficial de l’Any Cerdà i es perllongaran fins al juny de
2010. Els itineraris parteixen del Pla Cerdà com a origen de la Barcelona moderna i proposen un diàleg actiu entre passat i futur, entre
la ciutat construïda i els últims projectes que estan transformant la
ciutat actual, amb la voluntat de mostrar la veritable amplitud i l’enorme influència del Pla Cerdà, que per descomptat va molt més
enllà de l’àrea més coneguda i simbòlica de l’Eixample central.
Per entendre la gènesi del projecte cerdanià, hem volgut explorar temàtiques tan diverses com l’enderrocament de les muralles, les primeres operacions de reforma interior de la ciutat
vella, la sutura entre el nou Eixample i la ciutat existent, el procés
de construcció de l’Eixample, les seves traces principals i el marc
natural sobre el qual s’assenta, la seqüència d’espais públics i interiors d’illa recuperats, els mercats i els passatges, el patrimoni
arquitectònic de l’Eixample, la Diagonal com a traça singular
que enllaça realitats urbanes molt diverses, l’evolució del Pla
Cerdà al Poblenou, la visió panoràmica dels límits difusos de
l’Eixample o la seva relació amb l’àrea metropolitana.

Les exposicions

Les exposicions són necessàriament protagonistes destacades en
la programació d’un any temàtic. Són el moment i el format més
adequat per poder contemplar sense traves el que inevitablement
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perd valor reproduït, reduït, descrit... i per participar en un relat,
un discurs, una interpretació de la realitat.
Al llarg de l’Any Cerdà a la ciutat s’ha fet un important esforç
expositiu, acompanyat d’una gran resposta ciutadana. Com a
característica comuna a les diferents exposicions programades,
podríem destacar una tendència generalitzada a fugir del relat
cronològic i a fomentar una lectura transversal i temàtica, oferint
aproximacions complementàries a l’univers Cerdà i a l’evolució
dels últims 150 anys de la nostra ciutat.
Abans que comencés l’Any Cerdà, la Diputació de Barcelona
va presentar des del 23 d’abril a la seva seu de Can Serra una interessantíssima i reveladora exposició, «La política pràctica. Cerdà
i la Diputació de Barcelona», comissariada per Teresa Navas.
Aquesta mostra ens va permetre conèixer alguns dels aspectes
menys difosos de la personalitat de Cerdà: la seva faceta política,
que el va dur a ocupar diferents càrrecs en institucions de govern
com ara l’Ajuntament de la ciutat o a presidir la Diputació de
Barcelona, i, en el tram final de la seva carrera professional, l’interès per definir l’organització del territori de la província de
Barcelona. Aquesta exposició, que es va perllongar fins a finals
d’octubre, es presentarà al llarg de l’any 2010 a Centelles, localitat
natal d’Ildefons Cerdà, i al Centre Cultural Blanquerna a Madrid.
Sens dubte, durant la tardor de 2009 el protagonisme el van
tenir les dues grans exposicions organitzades pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i per la Fundació Urbs
i Territori Ildefons Cerdà (FUTIC).
L’exposició «Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat vs. projecte»,
presentada al CCCB del 20 d’octubre al 28 de febrer de 2010, i
comissariada pels arquitectes Joan Busquets i Miquel Corominas,
ens va oferir una oportunitat única per conèixer la realitat de
l’Eixample actual. Més enllà d’una visió nostàlgica que idealitzi
els orígens immaculats d’un projecte ideal, aquesta exposició
ens convidava a comprovar com al llarg de 150 anys d’història
urbana el projecte inicial de Cerdà no només ha resistit el pas
del temps, sinó que ha pogut fins i tot enriquir-se amb el que
avui en dia és una realitat urbana d’una qualitat indiscutible.
L’exposició va subratllar la rellevància de l’anàlisi de l’estructura
del territori previ al traçat de l’Eixample, la importància creixent
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del projecte de l’espai subterrani en la definició de l’espai públic
de la ciutat, l’estudi de l’enorme combinatòria de tipologies d’edificació que la trama Cerdà ha acollit i els successius plans i projectes que han completat o respost al Pla Cerdà, fins a explicar
el procés recent de consolidació de les àrees més indefinides del
llevant de la ciutat, l’arribada de la Diagonal al mar, etcètera.
Un altre apartat singular revelava les diferents temperatures
de l’Eixample: la diversitat d’intensitats, usos, activitats i oficis
al llarg de la trama, convertint la unitat d’una illa en un ens complex i canviant. Un esplèndid treball de comparació entre les
principals ciutats en malla de tot el món servia de preàmbul per
abordar finalment la realitat de la Barcelona metropolitana, l’anàlisi del seu territori i la comparació amb altres «galàxies» metropolitanes, aventurant possibles línies de treball i intervenció.
Un mes més tard, el 24 de novembre, es va inaugurar l’exposició «Cerdà. 150 anys de modernitat», organitzada per la FUTIC i comissariada per l’arquitecte Fernando Marzá i l’enginyer
de camins Francesc Magrinyà. L’exposició es va presentar a la
sala Comillas del Museu Marítim de Barcelona i es va poder
veure fins al 24 de gener de 2010.
Aquesta mostra va suposar sens dubte un exercici extraordinari per apropar l’explicació de l’obra de Cerdà al gran públic.
Vam poder gaudir d’una exposició ambiciosa per les dimensions
i pel contingut, amb la presència massiva de materials originals
que van crear un mosaic molt valuós de dibuixos, plànols, gravats i fotografies al costat de desenes de maquetes de nova producció. El resultat era un segle i mig de documentació exhaustiva per posar en context i mesurar l’abast de l’aportació de
Cerdà.
L’exposició s’aturava a detallar els elements més definitoris
del projecte de Cerdà: l’illa i els interiors d’illa, l’habitatge, el
xamfrà, el sistema viari, les xarxes de serveis i de transport, etcètera. Aquí vam poder contemplar des del cèlebre plànol en
què Cerdà va traçar l’any 1855 el seu minuciós aixecament topogràfic del pla de Barcelona fins al treball que va dur a terme
per definir les tipologies d’habitatge adequades a la nova ciutat.
I el discurs complet de l’exposició ens reservava contínuament
petites joies: des de la sorprenent proposta de l’any 1920 de
68

construir un gratacel per rematar la plaça de Catalunya fins
als poc coneguts dibuixos de Gaudí en què l’arquitecte relaciona
l’emplaçament i la forma de la Sagrada Família amb l’estricta
geometria del traçat de Cerdà.
Durant l’any 2009 la ciutat també ha acollit altres iniciatives
expositives que han complementat l’aportació d’aquests dos
grans projectes. Hem de destacar l’exposició itinerant «L’Eixample de les persones», organitzada pel districte de l’Eixample
i les biblioteques de Barcelona. Amb un caràcter més social que
no pas històric, aquesta exposició mostrava com l’urbanisme
afecta directament la manera de viure dels ciutadans. Des de
novembre s’ha pogut veure a les biblioteques del Fort Pienc,
Sofia Barat, Sant Antoni-Joan Oliver, Lola Anglada, Sagrada
Família i Joan Miró.
L’any 2009 també es van complir 150 anys dels primers Jocs
Florals contemporanis de la ciutat. L’exposició del Museu d’Història de Barcelona «1859, Barcelona i els Jocs Florals. Modernització i romanticisme» va completar el programa de l’Any
Cerdà ajudant a dibuixar el retrat complex d’un moment molt
significatiu per a la renaixença cultural de la ciutat.
Finalment, seria injust tancar el repàs dels principals formats
expositius de l’Any Cerdà al llarg de l’any 2009 sense fer una
mínima referència a les exposicions que prenen el testimoni durant la primera meitat de 2010, amb la incorporació dels projectes
expositius de destacades institucions de la vida cultural de la
nostra ciutat: el Museu d’Història de Barcelona, amb l’exposició
«Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli 1853-1897», i el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya, amb la mostra «El carrer és nostre...
de tots!».

Els espais de debat i reflexió
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Al llarg d’aquest any han estat molts els moments i els espais
dedicats a la reflexió i a l’anàlisi al voltant de l’obra de Cerdà i
sobre el fet urbà en general.
Sembla difícil començar un període de reflexió crítica sobre
la realitat de la nostra ciutat amb una cita més adequada que la
proposta de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona durant

els mesos previs a l’Any Cerdà. Des del mes de febrer i fins al
juny, l’Arxiu Històric va desenvolupar el curs «Reconsiderant
Cerdà. Teoria i pràctica en la modernització de Barcelona», que
presentava els resultats d’un intens treball de revisió de la figura
de Cerdà i del context barceloní de l’època que ha llançat nova
llum a un període convuls de la nostra història.
Al començament del mes de juny, el Centre de Política del
Sòl i Valoracions de la UPC va programar el 5è Congrés Internacional Ciutat i Territori Virtual, una cita per buscar solucions
al problema del creixement urbà descontrolat i el seu impacte
en el territori, per proposar noves formes de sostenibilitat territorial i nous models de planificació urbana, gestió i participació
ciutadana.
En un registre diferent i complementari, el districte de l’Eixample i les biblioteques de Barcelona van organitzar al llarg
de tot l’any i en diferents biblioteques de l’Eixample un cicle de
conferències en paral·lel a l’exposició «L’Eixample de les persones», amb l’objectiu d’incidir en la repercussió que ha tingut
i continua tenint la trama urbana dissenyada per Cerdà en la
vida quotidiana dels ciutadans d’avui.
En el context acadèmic i universitari Cerdà va ser protagonista
de cursos, conferències i lliçons inaugurals. Podríem subratllar
el cicle de conferències organitzat per l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona amb la participació d’Albert Serratosa, Salvador Tarragó, Francesc Magrinyà, Teresa Navas o Lluís Permanyer.
L’imaginari de Cerdà va servir de clar referent al Centre d’Estudis d’Hosteleria i Turisme (CETT) i la Universitat Politècnica
de Catalunya per plantejar al mes d’octubre les «Jornades de
turisme en les ciutats. La creativitat en les ciutats turístiques:
des de l’imaginari de Cerdà». En aquestes jornades es va proposar
descobrir l’imaginari de Cerdà en la realitat de la Barcelona turística d’avui. D’aquesta manera l’ideari de ciutat de Cerdà vol
servir d’exemple creatiu per a la convivència entre els visitants
i els residents urbans.
La reflexió teòrica i la pràctica propositiva estan íntimament
lligades a l’obra de Cerdà: la teoria no es podia entendre com
un mer exercici especulatiu, sinó com l’avantsala de la pràctica
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més concreta i realista. Seguint aquesta línia i amb motiu de
l’Any Cerdà, l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya
(IAAC) va promoure a l’octubre un ambiciós concurs internacional de projectes d’arquitectura per pensar l’habitatge del futur
amb uns resultats espectaculars: més de 700 projectes d’equips
multidisciplinaris de més de 100 països diferents van presentar
les seves propostes per projectar l’habitatge del segle XXI en
termes de sostenibilitat i suficiència energètica, responent als
nous reptes vinculats a les tecnologies de la informació, la socialització i la globalització.
El debat també va trobar el seu lloc a l’espai virtual de la web,
amb un projecte audiovisual interactiu promogut per l’Oficina
de Coordinació de l’Any Cerdà, amb el qual s’estableix un diàleg
continu a partir de les entrevistes fetes a 25 destacats arquitectes,
urbanistes, historiadors, etcètera, que confronten les seves opinions crítiques sobre Cerdà, l’Eixample, l’evolució urbanística
de Barcelona i els seus desafiaments futurs.
És necessari destacar que molts d’aquests àmbits de discussió
van coincidir a identificar la dimensió metropolitana i la necessitat
de resoldre els reptes que planteja com un dels temes fonamentals
a l’agenda de la nostra ciutat. L’Any Cerdà abordarà aquesta
qüestió en tota la seva amplitud l’any 2010 amb el Congrés Internacional Cerdà Postmetròpolis. El govern de les regions metropolitanes al segle XXI, com a síntesi d’un intens esforç de reflexió col·lectiva.

Ja hem vist abans com l’espai de la ciutat és l’escenari més natural
d’aquesta celebració. No només hem explorat aquesta ciutat a
través d’un programa d’itineraris, sinó que en els seus espais públics hem pogut compartir altres moments d’intercanvi cultural.
La Mercè 2009 va aprofitar la festa major per convertir els
espais concebuts per Ildefons Cerdà en escenaris atípics. Una selecció d’espectacles i activitats va permetre portar als carrers de
Barcelona teatre, poesia, música i dansa. Entre els racons de l’Eixample que es van transformar en escenaris podem destacar els
jardins de la Torre de les Aigües, primer interior d’illa que es va
recuperar per a l’ús públic, o els jardins del Rector Oliveras.

La ciutat com a escenari
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En paral·lel a la Mercè, el Museu d’Història de Barcelona ens
va convidar també a recórrer l’Eixample en un joc de descoberta
per aprendre a llegir els elements arquitectònics de les façanes,
relacionant-les amb els períodes històrics i les modes artístiques
que les van inspirar, des del primer Eixample premodernista
fins avui.
En el marc de la Ciutat de les Persones, el dissabte 26 i el diumenge 27 de setembre l’Any Cerdà va presentar públicament
al passeig de Gràcia el joc de l’Any Cerdà, un joc participatiu
per mostrar com les ciutats es pensen i es construeixen, però són
les accions dels ciutadans les que acaben configurant el seu ús
real. Els ciutadans que hi van voler participar es van convertir
en pensadors de la ciutat decidint quines propostes revocar, aprovar o millorar en un joc cooperatiu.
D’altra banda, la Xarxa de Centres Cívics ens va convidar el
diumenge 18 d’octubre a apropiar-nos de l’espai urbà de la cantonada entre la rambla de Catalunya i el carrer Còrsega per dur
a terme un metafòric salt de muralles col·lectiu que simbolitzava
la superació de barreres i fronteres amb creativitat i ambició
ciutadana.

Un dels trets més importants de la programació de l’Any Cerdà
és el seu vessant educatiu. I la paraula educatiu no només fa referència a l’activitat escolar, sinó que descriu una actitud i una
sensibilitat relatives a la difusió del coneixement i a la reflexió
crítica sobre la història de la nostra ciutat. L’Any Cerdà vol ser
clarament un any de difusió del coneixement, amb un projecte
educatiu global per respondre a una qüestió simple: com treballar
sobre un tema a la ciutat i com compartir els resultats d’aquest
procés.
A més de proposar activitats pedagògiques concretes i de
generar continguts educatius específics, creiem que la veritable
importància d’un projecte educatiu obert a tota la ciutat és generar les plataformes i les eines per connectar, compartir i fer
visibles, en temps real, els treballs i les experiències de les escoles,
els serveis educatius de museus, biblioteques, centres cívics,
etcètera.

L’Any Cerdà des de
l’educació
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Tan important és oferir activitats i recursos educatius com
proporcionar els mitjans per mostrar immediatament el que fan
les escoles. Això ens permet recórrer un camí d’anada i de tornada, on els resultats i les experiències compartides poden servir
precisament de punt de partida molt valuós per al treball d’altres
escoles.
Per tant, el tret distintiu d’aquest projecte educatiu, dirigit
per Eulàlia Bosch i Ramon Espelt, ha estat proposar un nou model de treball amb la voluntat d’arribar més enllà de l’Any Cerdà:
una manera de mostrar i relacionar el treball de les escoles exportable a altres anys, altres temes i altres ciutats. Amb aquest
objectiu es van crear dues plataformes interconnectades amb un
funcionament molt senzill i obert: el portal web Des de l’educació
i el Navegador de l’Any Cerdà, un mapa de coneixement col·lectiu
sobre la ciutat.
El web Des de l’educació (www.anycerda.org/educacio) és un
espai on els centres escolars i, en general, tots aquells centres,
institucions i ciutadans que ho desitgin poden disposar d’una
pàgina pròpia per penjar els seus treballs relacionats amb el Pla
Cerdà, l’Eixample, la història, l’urbanisme i l’arquitectura de
Barcelona. D’aquesta manera el web Des de l’educació ha anat
creixent amb el curs escolar en un procés de contínua actualització
que ja reuneix més d’un centenar de treballs i experiències educatives d’escoles de primària, secundària, batxillerat, escoles tècniques i universitàries, centres de recursos pedagògics, centres
culturals, etcètera.
Aquest portal educatiu no només exerceix d’altaveu de tota la
feina desenvolupada, sinó que a més a més recopila idees i propostes
pedagògiques elaborades per especialistes de l’educació específicament per a l’Any Cerdà des de camps com ara la tecnologia, les
matemàtiques, la història, l’art, el cinema o la fotografia.
D’altra banda, el Navegador de l’Any Cerdà (www.anycerda.org/
navegador) és una aplicació que permet explorar el mapa de Barcelona i comparar la ciutat actual amb la dibuixada per Cerdà
fa 150 anys o amb altres propostes per a l’Eixample de la ciutat.
Qualsevol ciutadà pot afegir sobre aquest mapa les seves notes
i rutes i enllaçar-les amb galeries de fotos, vídeos, blocs i pàgines
web per construir entre tots un plànol viu i obert, un veritable
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mapa de coneixement col·lectiu sobre Barcelona on situar també
molts dels continguts dispersos al llarg de les activitats de l’Any
Cerdà.
L’aportació més interessant per a la comunitat educativa és
la inclusió al navegador d’una opció que situa sobre el plànol el
conjunt de tots els centres educatius de la ciutat com a punts actius, des dels quals es pot arribar als treballs escolars fets pels
centres, enllaçant-los directament amb la pàgina web Des de l’educació. El navegador també permet introduir, des dels centres
o com a iniciativa particular, informacions relacionades amb
punts concrets del mapa i fins i tot crear itineraris temàtics que
vinculin un conjunt d’aquests punts.
El programa global d’itineraris urbans de l’Any Cerdà s’ha
adaptat per a la comunitat escolar, amb 10 rutes diferents i aproximadament 8.000 places per als alumnes. Com també és habitual,
els serveis educatius dels diferents museus han ofert un programa
de visites guiades per a grups escolars a les principals exposicions.
El projecte educatiu de l’Any Cerdà ha rebut el suport del
Consorci d’Educació de Barcelona i de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. Algunes activitats impulsades des d’aquests àmbits, com l’audiència pública, el pregó
de la Laia o el projecte Obra Oberta, han adaptat les seves temàtiques a l’estudi del paisatge urbà de la nostra ciutat amb
motiu de l’Any Cerdà.
Igualment, altres institucions com el districte de l’Eixample
i les biblioteques de Barcelona s’han sumat a les propostes de
contingut educatiu amb el joc adreçat al públic infantil «Construïm l’Eixample de Cerdà», o el Museu Nacional d’Art de Catalunya i l’associació Construint a la Sala amb la construcció
d’una maqueta col·lectiva de la ciutat per part dels escolars.
Altres col·lectius, com ara El Globus Vermell, Arquikids o
l’associació cultural El Galliner, han proposat diferents tallers i
activitats per comprendre des d’una perspectiva més tàctil i experimental les dimensions dels carrers, els edificis, les illes i els
processos per dissenyar una ciutat i decidir-ne les formes.
Revisitar l’univers de Cerdà i aportar noves visions han provocat
necessàriament un nou impuls i una actualització de les publicacions escrites, que han anat apareixent a cavall entre 2009 i
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Publicacions

2010. A més dels catàlegs de les principals exposicions o els exemplars monogràfics dedicats a Cerdà per revistes com Barcelona Metrópolis o Ingenieria y Territorio, hem de destacar el llibre
col·lectiu coordinat per Joan Fuster i Sobrepere L’agenda Cerdà.
Construint la Barcelona metropolitana, promogut per l’Institut
Cerdà i l’Ajuntament de Barcelona, o també el llibre de diversos
autors L’Eixample. Gènesi i construcció, editat per Lunwerg i
l’Ajuntament mateix.
Altres estudis d’investigació destacats són l’obra de Glòria
Santa-Maria Batlló Decidir la ciutat futura. Barcelona 1859, editada
pel Museu d’Història de Barcelona, o l’exemplar col·lectiu editat
per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Cerdà i els altres:
la modernitat a Barcelona, 1854-1874.
També s’ha dut a terme un important esforç de reedició d’algunes obres destacades, com la biografia de Cerdà redactada per
Fabià Estapé, publicada de nou per l’editorial Península, o l’estudi
de Lluís Permanyer L’Eixample: 150 anys d’història, publicat per
Viena Edicions amb la col·laboració de ProEixample. Cal destacar
també el treball d’edició cartogràfica dels principals plànols de
Cerdà amb una gran qualitat per part de l’Institut Cartogràfic
de Catalunya, la Generalitat de Catalunya o la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando a Madrid.

Tot l’Any Cerdà és al web

Creiem que el web és l’espai natural per convertir l’Any Cerdà
en una celebració oberta, participativa, a l’abast de tothom, i recollir el seu llegat per garantir la difusió i també la permanència
en el temps dels resultats d’aquest intens esforç de reflexió i anàlisi.
El web de l’Any Cerdà (www.anycerda.org) ens ha permès seguir
de manera molt activa l’evolució d’aquest any, i ha incorporat
un arxiu digital per fer fàcilment accessibles a tots els ciutadans
els principals materials que s’elaborin al llarg de l’Any Cerdà
(cartografies, articles d’experts, materials gràfics de les exposicions,
audiovisuals, entrevistes, etcètera). Es tracta d’un arxiu en constant creixement que serà també una mena de llegat documental
a la xarxa un cop acabat l’Any Cerdà. D’aquesta manera molts
dels materials produïts amb motiu d’aquesta celebració poden
trobar posteriorment una segona vida en mans dels usuaris.
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Barcelona 2159. La càpsula
del temps de l’Any Cerdà

De la mateixa manera que Ildefons Cerdà va projectar una
ciutat anticipant-se a la realitat futura, durant aquest any tothom ha tingut també l’oportunitat de deixar el seu testimoni
sobre com s’imagina Barcelona d’aquí a 150 anys a la pàgina
web www.barcelona2159.org.
Tots els missatges, juntament amb els continguts de l’Arxiu
Cerdà, s’emmagatzemaran en una càpsula del temps que s’obrirà
l’any 2159. Amb aquest projecte col·lectiu, obert i imaginatiu,
hem volgut projectar clarament la temàtica d’aquest any cap al
futur, llegant als futurs barcelonins un retrat humà dels somnis
i les inquietuds dels habitants d’aquesta ciutat que hem celebrat
l’Any Cerdà.

2010 també és Any Cerdà

L’Any Cerdà no s’ha aturat al final de l’any 2009, sinó tot el contrari. El repàs que hem fet a aquest programa d’activitats durant
el 2009 hauria de servir precisament com una invitació per gaudir
i participar de les propostes que encara se succeeixen en diferents
espais de la ciutat fins al juny de 2010, i que es poden consultar
al web www.anycerda.org.
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Any Cerdà
Assistents1

Exposicions
Espais de debat i reflexió
Itineraris urbans
Projecte educatiu
Altres activitats

66.075
5.077
552
5.754
118.229

1. Activitats per a les quals es disposa de dades d’assistència.
Font: Secretaria Tècnica Any Cerdà.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Arts visuals i disseny

1.-Museus i col·leccions d’arts visuals i disseny
2.-Centres d’arts visuals i disseny
3.-Festivals i iniciatives diverses

02

L’any 2009 ha representat, en les arts visuals i el disseny a Barcelona, un any de transicions i relleus. I, tanmateix, el pols de
les activitats té poc a veure amb un compàs de silenci: més aviat
indica un redreçament i, en part, una autèntica redefinició dels
objectius programàtics, així com, en molts casos, una aposta
renovada per l’ambició. Alguns dels centres capdavanters del
sector públic a la ciutat han posat en marxa nous projectes, alguns
de gran envergadura, que hauran de permetre redefinir la capitalitat cultural de Barcelona en el marc, ja ara, del segle XXI.
Més enllà de les activitats pròpiament expositives i del balanç
de visitants de cada centre, 2009 ha estat un any marcat per un
important treball de portes endins en molts centres, un moviment
que no acapara portades de diaris ni una gran atenció mediàtica
però que, per contra, permet endevinar futures i importants cristal·litzacions del que durant aquest any s’ha anat covant. En
aquest sentit, potser cal valorar algunes iniciatives com les més
significatives de la dècada.
El nou equip de direcció del MACBA, liderat per Bartomeu
Marí, ha pogut fer visibles les línies estratègiques del nou projecte
d’un museu que ja havia aconseguit situar-se en primera línia
internacional i que ara disposa, en aquesta nova fase, del Centre
d’Estudis i Documentació a ple rendiment, en un moment en
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què el treball d’arxiu dels centres d’art ha assolit un protagonisme
decisiu. També el Disseny Hub Barcelona (DHUB), encara
ubicat en dues seus provisionals, ha començat a desplegar les
seves activitats en espera que s’obri la seu definitiva a les Glòries:
una vella aspiració per fi s’ha posat en marxa. La Fundació Antoni Tàpies, per la seva part, ha arribat durant aquest 2009 al
final del seu llarg període de tancament per obres, i ho ha fet
aprofitant la hivernació per redefinir, amb el nou equip dirigit
per Laurence Rassell, un projecte de futur de gran ambició i
rigor, que l’any 2010 començarà sens dubte a donar fruits. Carles
Guerra va guanyar el concurs internacional per a la direcció del
Departament d’Exposicions La Virreina Centre de la Imatge i
ha posat en marxa un projecte de gran coherència i voluntat pública que l’any 2010 presentarà els seus primers resultats en forma
d’exposicions i activitats, algunes, previsiblement, de gran incidència cívica. I el Centre d’Art Santa Mònica, a la part baixa de
la Rambla, rebatejat com a Arts Santa Mònica durant aquest 2009,
ha renovat completament l’equip i ha començat una nova etapa
amb un projecte multidisciplinari que continua tenint l’art contemporani com a nucli medul·lar: els primers gestos, durant el
2009, han permès endevinar perfils prometedors. D’altra banda,
el Canòdrom Centre d’Art Contemporani ha començat la seva
posada en marxa amb la resolució del concurs públic, guanyat
per Moritz Küng. I, finalment, Hangar, un projecte vertebrador
fonamental per a la vida artística de la ciutat, ja instal·lat a la
nova seu de Can Ricart, ha renovat també l’equip amb el nomenament de Tere Badia com a directora. Finalment, el projecte
de les fàbriques de creació s’ha engegat amb una molt forta voluntat d’enfortir el teixit més pròpiament creatiu i investigador.
D’altra banda, comença a endevinar-se un desplegament important en les funcions de mediació de molts centres, que han
anat definint, en diferents àmbits, diverses iniciatives vinculades
a la dimensió educativa, el treball amb públic, la recerca i la investigació, l’ús de les noves tecnologies i xarxes socials, i les publicacions. Potser, en aquest sentit, comença a fer-se visible que
la comesa dels centres d’arts visuals desborda, de llarg, la seva
responsabilitat merament expositiva, que només pot ser una part
del projecte dels centres. La responsabilitat cívica i social dels
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centres d’arts visuals afecta també una certa alfabetització artística
i, evidentment, una certa consideració dels públics com a protagonistes actius. Les iniciatives, en aquest sentit, de l’ambiciós
projecte educatiu del MACBA o de les línies de treball anunciades pel nou equip de la Fundació Antoni Tàpies en relació a
la digitalització i el lliure accés de materials, així com la posada
en marxa de l’edició, tan llargament esperada, de l’epistolari de
Joan Miró per la Fundació Joan Miró, la renovació integral dels
programes públics del Museu Picasso o la reformulació del portal
web del MNAC permeten endevinar un futur més que prometedor en aquest sentit en la mesura que siguin considerades iniciatives germinals. És imprescindible recordar, igualment, el
paper del CCCB com a centre de xarxes, focalitzador de projectes
externs vinculats ja, de forma més o menys definitiva, a les activitats pròpies del centre.
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1.-Museus i col·leccions d’arts visuals i disseny

CENTRES PÚBLICS

Museu Picasso

El Museu Picasso és el testimoni del vincle que uneix Picasso
amb Barcelona, la ciutat on va passar els seus anys d’aprenentatge
i a la qual va voler donar un fons importantíssim d’obres.
Des de l’any 2008 s’ha dut a terme el desplegament del nou
projecte del Museu Picasso, que gira entorn de tres eixos principals: col·lecció, coneixement i recerca i proximitat.
Més enllà de la xifra de visitants anuals, que depassa el milió,
és molt significatiu remarcar que durant l’any 2009 han crescut
tots els indicadors d’activitat. Es pot dir, per tant, que al museu
hi comença a quallar un conjunt sòlid de programes públics (activitats, educació i programa social), amb unes 900 activitats i
gairebé 20.000 usuaris.
D’altra banda, aquest any el museu ha continuat incrementant
la seva col·lecció mitjançant l’adquisició de peces molt significatives del període en què el museu és la referència; per exemple,
s’ha presentat el dibuix a carbonet de Pablo Picasso Bohèmia
madrilenya (grup d’artistes), de 1901, o el dibuix Miquel Utrillo i
Santiago Rusiñol fumant en pipa, signat per Picasso, de 1903.
Caldria destacar molt especialment la donació que Catherine
Hutin ha fet al museu d’un esbós per a Las Meninas, de l’any
1957. El dibuix és l’únic estudi preparatori que es coneix de la
sèrie de Las Meninas.
També s’ha renovat la presentació museogràfica de Las Meninas, que en tornar de les grans exposicions al Grand Palais de
París i a la National Gallery de Londres ha estrenat instal·lació.
El museu ha consolidat la nova línia d’exposicions temporals
fruit de recerca prèvia, que posen en valor la col·lecció i que
aporten nou coneixement i noves lectures entorn de l’obra de
Picasso, amb «Objectes vius, Van Dongen» i «Imatges secretes»
(oberta fins al febrer de 2010). També s’ha presentat en mostra
temporal el llibre La Celestina i els 66 gravats que Picasso va fer
per il·lustrar-lo.
En la mateixa direcció de generar nou coneixement se situa
la segona edició del curs de postgrau Repensar Picasso, en acord
amb la UAB. La col·laboració amb universitats s’ha estès aquest
any: fruit d’un conveni amb la UB, el Departament de Conser-

www.museupicasso.bcn.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
1.313.114 usuaris
3 exposicions temporals
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vació Preventiva ha emprès un estudi radiogràfic de les obres,
amb un sistema no invasiu, que permet una anàlisi de materials
i de pigments en profunditat.
En l’àmbit de proximitat i de relació amb entitats i col·lectius
del barri, el museu participa activament en el Pla comunitari
del casc antic, dins el Programa d’Actuació del Districte de Ciutat
Vella, i ha impulsat la creació de la Comissió de Cultura dins
aquest pla.
D’altra banda, la posada en marxa d’un nou sistema de gestió
de públics més la venda d’entrades en línia han significat la pràctica eliminació de les llargues cues al carrer Montcada.
El web ha triplicat el nombre de pàgines vistes i al mes de
maig el museu ha entrat a les xarxes socials, o web 2.0, en què
s’ha constituït com a referent entre els museus del país. S’ha
obert un bloc que en només sis mesos ha rebut més de 50.000
lectures.
Finalment, s’han restaurat els sostres del Palau Aguilar, fet
que ha propiciat la descoberta d’unes policromies medievals.

El Museu Nacional d’Art de Catalunya està situat al Palau Nacional de Montjuïc, un edifici construït per a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929.
El museu custodia, estudia i exhibeix les valuoses col·leccions
que abasten des de l’art romànic fins a les avantguardes del segle
XX (a més del Gabinet Numismàtic de Catalunya i la Biblioteca
d’Art), i ofereix un viatge a través de mil anys d’art català, contextualitzat amb relació amb l’art espanyol i europeu.
L’any 2009 el MNAC ha començat la celebració del seu 75è
aniversari, motiu pel qual s’han dut a terme diverses activitats.
Destaquen les exposicions «Convidats d’honor. Exposició commemorativa del 75è aniversari del Museu Nacional d’Art de Catalunya», que ha acollit 75 obres mestres de l’art català; «La
princesa sàvia. Les pintures de Santa Caterina de la Seu d’Urgell»,
i «Els ibers, cultura i moneda», l’objectiu de la qual és analitzar
tot allò que el numerari dels ibers aporta al coneixement de la
seva cultura.

Museu Nacional d’Art
de Catalunya. MNAC
www.mnac.cat
Titularitat: consorci Ajuntament
de Barcelona, Generalitat de Catalunya
i Ministeri de Cultura
1.086.718 usuaris
9 exposicions temporals
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Fora d’aquest context, al llarg de l’any s’han fet altres exposicions temporals. Primer, es van dur a terme les exposicions
«Sorolla. Visió d’Espanya. Col·lecció de la Hispanic Society of
America», que reunia el conjunt dels 14 panells pintats per Joaquim Sorolla per decorar la biblioteca d’aquesta institució de
Nova York, i «Sorolla. Visió d’Espanya. Procés creatiu», que
mostrava una selecció de 50 dibuixos preparatoris pertanyents
al Museo de Sorolla de Madrid i a la Hispanic Society of America. Posteriorment, s’han ofert les exposicions «Això és la guerra! Robert Capa en acció», formada per 150 fotografies que Robert Capa va fer com a reporter de guerra entre els anys 1930
i 1940, i «Gerda Taro», la primera exposició retrospectiva dedicada a aquesta fotògrafa de guerra. No ens podem oblidar de
la mostra fotogràfica «Fem memòria. La Guerra Civil a través
de les vostres fotografies», que s’ha pogut exposar gràcies a la
participació desinteressada de gent anònima que, mitjançant
una iniciativa conjunta del MNAC i El Periódico, va enviar les
seves fotografies familiars, majoritàriament inèdites, de la guerra
civil.
L’activitat pública del Museu s’ha complementat amb tot un
seguit de cursos, conferències i seminaris especialitzats i de tallers
i activitats escolars, entre les quals cal destacar el taller «Les
fades que no s’enfaden», amb la participació de més de 300 persones, i l’activitat «Una mà de contes del MNAC», iniciativa
conjunta del Museu amb TVC que proposa una visió diferent
de les col·leccions del MNAC a través de 20 històries inspirades
en obres de la seva col·lecció permanent.
Aquesta àmplia oferta d’activitats es completa amb tres concerts dins el programa «Diumenges amb música» i amb la celebració de tot un seguit de nits al MNAC amb visites comentades
i actuacions musicals, com la nit dedicada a Sorolla, Montjuïc
de Nit, Dijous d’estiu al MNAC, la Nit 10 de TVC, la Nit europea dels museus i la Nit d’aniversari del MNAC.
D’altra banda, cal destacar també la intensa tasca desenvolupada en l’àmbit de la restauració i la conservació preventiva i la
rellevància de les noves adquisicions incorporades a les col·leccions, com ara la compra de l’obra de Ramon Casas Toros (estesa
de cavalls), anomenada també A l’estiu tota cuca viu, amb la qual
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es completa el conjunt de pintures i dibuixos d’aquest artista
que conserva el Museu.

La Fundació Joan Miró, situada al parc de Montjuïc, en un magnífic edifici de Josep Lluís Sert, acull la col·lecció pública més
important de l’obra de Joan Miró.
Durant l’any 2009 les activitats de la Fundació Joan Miró
s’han articulat a partir de dos eixos fonamentals: les relacionades
amb Joan Miró i les que afavoreixen el coneixement i la difusió
d’artistes contemporanis.
En el primer apartat cal destacar la presentació del primer
volum de l’Epistolari català de Joan Miró, una publicació que ha
merescut el premi ACCA 2009 i que és una eina imprescindible
per als estudiosos de l’obra del pintor.
La presentació del projecte del Plan Avanza, del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç, Arquitectura Miró. Centro de
Conocimiento Cultural també ha marcat aquest any 2009. El
material educatiu que es prepara, la digitalització de tot el fons
de l’obra de Miró i les aportacions puntuals per millorar-ne la
difusió permetran consolidar la institució com el referent ineludible per a l’aprofundiment i l’estudi de l’obra de Joan Miró.
Per aquest motiu, la Fundació ha rebut la Creu de Sant Jordi
en el transcurs d’aquest any 2009.
Finalment, relacionada també amb l’obra de Joan Miró, s’ha
presentat l’exposició «Miró-Dupin. Art i poesia», un homenatge
a l’amic i biògraf de Joan Miró i una mostra que posa en relleu
la relació de Miró amb la poesia en un moment en què la Fundació
es prepara per acollir una important remodelació de les sales que
permetrà una lectura més aprofundida de l’obra de l’artista.
Pel que fa a la difusió d’artistes del segle XX, en el transcurs
de l’any 2009 la Fundació ha presentat «Her Memory», una instal·lació obra de Kiki Smith que narra l’univers imaginari i simbòlic de la dona; «Frantisek Kupka», amb obres del Centre
Georges Pompidou, i a l’Espai 13 s’ha presentat «Silenci explícit»,
un cicle comissariat per TRES que proposa cinc maneres diferents d’entendre i escenificar el silenci.

Fundació Joan Miró
www.bcn.fjmiro.es
Titularitat: fundació amb presència
d’institucions públiques al Patronat
1.002.429 usuaris
12 exposicions temporals
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En l’àmbit virtual, cal subratllar també que la Fundació s’ha
incorporat a les xarxes socials (Facebook, Flickr, canal Youtube,
canal RSS...) i que ha organitzat diverses activitats a través de
l’anomenada web 2.0 amb resultats espectaculars pel que fa a la
resposta del públic.
Finalment, s’ha d’esmentar que el segon premi Joan Miró
2009, organitzat per la Fundació i patrocinat per la Fundació
Caixa Girona, ha guardonat l’artista suïssa Pipilotti Rist per la
seva àmplia inquietud creativa i la seva contribució destacada a
l’escena artística actual. El premi té una dotació de 70.000 euros,
una de les més elevades entre els premis d’art existents, i es lliura
cada dos anys. Rist presentarà una exposició al juliol de 2010.

Museu d’Art Contemporani
de Barcelona. MACBA
www.macba.es
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona, Generalitat de Catalunya,
Fundació MACBA i Ministeri de Cultura
690.646 usuaris
13 exposicions temporals
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El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) és un
referent de la creació artística dels últims cinquanta anys en
l’àmbit internacional i s’ha convertit en una plataforma de difusió,
investigació, diàleg i experimentació entorn de l’art i la cultura
contemporanis.
L’any 2009 ha suposat la consolidació del nou equip directiu,
encapçalat per Bartomeu Marí com a director. Al llarg d’aquests
dotze mesos el MACBA ha incrementat gairebé un 6 % el nombre d’usuaris, majoritàriament públic local. La col·lecció MACBA
ha tingut un paper important en aquest increment. Entre el
maig i l’agost, i amb el títol «Temps com a matèria», les tres
plantes del Museu i la Capella MACBA s’han dedicat a mostrar
les noves adquisicions (unes 250 obres d’artistes cabdals com
Muntadas, Ignasi Abellí, Constant, Hans Haacke, Matt Mullican,
Lawrence Weiner, Eulàlia Grau, Soledad Sevilla i Rita McBride,
entre d’altres) i a fomentar el debat al voltant de la col·lecció
amb «El principi d’incertesa», un extens programa de cinema,
performances, conferències i debats.
De forma paral·lela, l’exposició itinerant «Més enllà de l’objecte», una selecció d’obres significatives de la col·lecció, s’ha
pogut veure a Tortosa, Manresa, Figueres, Mataró i Granollers.
Entre les exposicions temporals també cal destacar les dedicades
a Cildo Meireles, organitzada amb la Tate Modern de Londres,

i a John Cage, coproduïda amb el Henie-Onstad Art Centre de
Noruega.
La proposta educativa ha ofert com a novetat el projecte «Tot
el que ens envolta és música!», lligat a l’exposició temporal de
Cage. Aquest projecte s’ha afegit a programes consolidats com
els dedicats als centres educatius «Expressart. Museu portàtil»
i «Lectures d’una col·lecció», adreçats a secundària i batxillerat.
També s’ha de destacar la primera part del curs d’art i cultura
contemporanis «Història de les exposicions: més enllà de la ideologia del cub blanc», que ha proposat un primer recorregut per
algunes de les exposicions més emblemàtiques de la segona meitat
del segle XX. Finalment, s’ha de fer notar que el MACBA produeix el 90 % de les activitats que presenta.

Disseny Hub Barcelona
Museu de les Arts
Decoratives / Museu Tèxtil i
d’Indumentària / Gabinet
de les Arts Gràfiques
www.dhub-bcn.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
163.453 usuaris
8 exposicions temporals

90

El desembre de 2008 es va presentar i inaugurar el Disseny Hub
Barcelona (DHUB), el nou centre del disseny de la ciutat, que,
fins a la inauguració de la seu definitiva a la plaça de les Glòries,
desenvolupa la seva tasca en dues seus temporals: DHUB Pedralbes (col·leccions d’arts decoratives, tèxtil i d’indumentària i
arts gràfiques) i DHUB Montcada (que acull les exposicions
temporals, galeries d’estudi i activitats).
Pel que fa al programa d’exposicions, destaca la finalització
al juny de «Turisme. Espai de ficció» i la inauguració al mes de
juliol d’«Efecte souvenir. Fetitxes de viatge, més enllà dels tòpics»,
així com d’altres mostres en col·laboració amb entitats i institucions de la ciutat.
Les col·leccions del DHUB s’han incrementat el 2009 a través
de diverses compres i donacions. Així, s’han adquirit per al Gabinet de les Arts Gràfiques un cartell de Ramon Casas i un d’Alexandre de Riquer. A més, s’ha rebut la donació de 34 cartells
de diversos artistes d’entre els anys 1964 i 1982. La col·lecció de
tèxtil i d’indumentària també s’ha incrementat amb la compra
de diverses peces de vestir, entre les quals una cotilla de 1830, i
s’ha rebut la donació de 19 vestits de diferents firmes (David
Valls, Josep Font, Custo Barcelona, etc.) d’entre 1996 i 2005. Per
a la col·lecció d’arts decoratives, s’han comprat mobles de Joan

Busquets (1902), d’Antoni Badrinas (1920) i de Santiago Marco
(1925), així com una calaixera tocador catalana d’entre 1780 i
1810 i dues maquetes. Com a donació, cal destacar diversos objectes de disseny de producte del segle XX, papers pintats del
segle XIX i el número 1 de la revista Little Magazine d’arquitectura Global Tools, de 1974.
També s’ha de remarcar que el DHUB ha guanyat el Grand
Laus de disseny gràfic als 39ns Premis Laus, que organitza l’Associació de Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics del FAD, així
com altres premis Laus de categories diverses (Disseny Gràfic,
Gràfica i Comunicació d’Administracions Públiques).

Museu Frederic Marès

El museu, instal·lat en una part dels espais que ocupava l’antic
Palau Reial Major dels comtes de Barcelona, reuneix una valuosa
col·lecció de diverses obres i objectes artístics que l’escultor Frederic Marès (1893-1991) va aplegar al llarg de la seva vida.
Aquest any ha començat l’execució de la tercera fase del projecte de remodelatge museogràfic de la Secció d’Escultura. El
projecte arquitectònic, a càrrec de l’equip d’arquitectes Santiago
Vives, Fernando Marzá i Joan T. Ardèvol, permetrà acabar de
posar al dia l’exposició de les escultures dels segles XV al XX a la
primera planta del museu, com també algunes reformes dels
serveis interns. Arran del projecte s’ha intensificat notablement
la restauració d’obres escultòriques, fonamentalment talles policromes, que han d’ocupar un lloc destacat en el nou discurs
museogràfic. Des del 6 d’octubre, el Museu Frederic Marès és
tancat al públic amb motiu de l’execució d’aquest projecte. Fins
a la primavera de 2011, data prevista de reobertura, es pot visitar
al verger del museu la mostra «Estem d’obres, visita el nostre
pati», que permet entrar, conèixer el centre i seguir l’estat de les
obres interactivament des d’unes pantalles tàctils.
Pel que fa a l’àmbit de recerca aplicada a les col·leccions del
museu, s’ha acabat el Catàleg d’escultura i col·leccions del món
antic. Fons del Museu Frederic Marès/5, en què han col·laborat
diversos especialistes internacionals (la presentació serà al març
de 2010), i que forma part d’un projecte de recerca finançat pel

www.museumares.bcn.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
45.835 usuaris
1 exposició temporal
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Ministeri de Ciència i Innovació, i s’ha començat el Catàleg de
moble. Fons del Museu Frederic Marès/6, amb la participació de
nombrosos experts. Alhora, s’ha seguit treballant en el Catàleg
d’escultura i pintura del segle XIX i XX. Fons del Museu Frederic
Marès/7.
Durant l’any 2009, s’ha incrementat el fons de les col·leccions
del museu comprant l’escultura Nens jugant amb una papallona,
d’Antoni Solà, que es va poder veure a l’exposició «La bellesa
ideal. Antoni Solà 1780-1861, escultor a Roma» (abril-setembre
de 2009). El Museu Frederic Marès ha organitzat la primera exposició dedicada a l’obra d’un dels grans escultors europeus del
Neoclassicisme, i n’ha editat la seva primera monografia i un
catàleg d’obres.
En l’àrea de comunicació, s’ha desenvolupat el nou web del
Museu, que juntament amb la instal·lació interactiva del verger
són els dos vincles principals de relació amb els usuaris durant
tot el període de tancament del centre. Una millora clau en
l’atenció al públic ha estat la incorporació d’un sistema d’accés
per a persones amb mobilitat reduïda per la porta de la plaça
de Sant Iu.

Fundació Antoni Tàpies

La Fundació Antoni Tàpies va ser creada l’any 1984 per l’artista
Antoni Tàpies amb l’objectiu de promoure l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani.
El gener de 2008 va tancar les portes al públic per dur a terme
una reforma arquitectònica de la seva seu. Durant el període de
tancament, la Fundació ha reforçat el seu programa educatiu
desenvolupant noves activitats i propostes: l’activitat familiar
«Pintar en sabatilles. Aproximació a Antoni Tàpies», i l’activitat
«Antoni Tàpies i l’esfera pública. Itinerari». També ha participat
en la Nit dels Museus i en el Dia Internacional dels Museus amb
la proposta «Espai imaginat / Espai públic».
Durant la tardor de 2009, la Fundació Antoni Tàpies ha participat en «Jo cuino i ell renta els plats. Cage + Cunningham»,
un programa d’activitats culturals articulats al voltant de la
relació creativa i l’obra de John Cage i Merce Cunningham.

www.fundaciotapies.org
Titularitat: fundació amb presència
d’institucions públiques al Patronat
2.167 usuaris
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També aquest any la Fundació Antoni Tàpies ha presentat
les novetats editorials següents: Arxiu F.X.: La ciutat buida.
Política (llibre objecte de caràcter lúdic que recull els resultats
materials, visuals i escrits de l’exposició de Pedro G. Romero
Arxiu F.X.: La ciutat buida. Comunitat), Con y contra el cine. En
torno a Mayo del 68 (publicació del cicle de cinema amb el mateix
nom), Tàpies. Obra gràfica / Tàpies. Graphic Work 1987-1994
(quart volum de l’obra gràfica raonada d’Antoni Tàpies) i, juntament amb l’Indiana University Press, A Personal Memoir. Fragments for an Autobiography (Complete Writings. Volume I), el primer dels dos volums que reuniran tota l’obra escrita d’Antoni
Tàpies en anglès.

El Museu Barbier-Muller, dedicat exclusivament a l’art precolombí (del 1500 aC al segle XVI de la nostra era), mostra una
de les millors col·leccions en el seu gènere, a través de la qual
dóna a conèixer l’art de les primeres cultures del continent
americà.
En general, durant aquest 2009 s’ha notat un lleu increment
del nombre de visites tant a les exposicions com a les activitats
organitzades pel museu. Cal destacar l’exposició «Obres mestres
de l’art precolombí en les col·leccions Barbier-Mueller» i la itinerància per Santiago de Compostel·la i Madrid de l’exposició
produïda pel museu «El Carib precolombí. Ramon Pané i l’univers taïno».
Pel que fa a les activitats educatives, durant aquest 2009 s’ha
dut a terme el projecte «La ciutat del cel» amb el CEIP Calderón
de la Barca i amb la col·laboració de l’IMEB; la jornada «Art i
mite en les cultures primitives», amb la col·laboració de l’Institut
Universitari de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra, i el
taller infantil d’estiu «Terra a la vista!».
També aquest 2009 han tingut lloc les jornades biennals organitzades pels Amics del Museu «Art & Col·leccionisme: l’art
o la memòria d’Àfrica», i per tercer any consecutiu el museu
s’ha fet ressò del dia dels morts instal·lant un altar de morts que
segueix la tradició mexicana.

Museu Barbier-Mueller
d’Art Precolombí
www.bcn.cat/cultura
www.barbier-mueller.ch
Titularitat de l’equipament: Ajuntament
de Barcelona
Titularitat de la col·lecció: privada
31.289 usuaris
1 exposició temporal
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Aquest any, el museu ha aconseguit atreure visitants de nous
col·lectius a través de la participació del museu en actes de la
Setmana de Poesia, del festival internacional de videoart
LOOP’09 o amb el seminari «Art del retrat», relacionat amb
l’exposició retrospectiva que La Virreina Centre de la Imatge
va dedicar a Javier Codesal.

El Museu de Ceràmica, ubicat al Palau Reial de Pedralbes, ens
permet submergir-nos en una col·lecció dels objectes més significatius de la ceràmica decorada espanyola des de les primeres
produccions hispanoàrabs fins a l’actualitat.
L’any 2009 s’han fet tres exposicions temporals que han dinamitzat la col·lecció permanent: «Allà on el món s’acaba»,
«Vila Nurbs. Ceràmica i arquitectura» i «Elegància i minimalisme. Porcellana imperial xinesa de les col·leccions Baur de Ginebra». Aquesta darrera mostra s’ha pogut visitar fins al 31 de
gener de 2010.
Durant l’any 2009 han augmentat les activitats complementàries
vinculades a la temàtica de les exposicions temporals: s’ha organitzat el cicle de conferències «Memòria medieval», el curs pràctic
«Iniciació a la restauració de gerres i pots de farmàcia«, el cicle
de visites a col·leccions privades «Conviure amb l’art», la visita
«Una passejada pel museu», dirigida a col·lectius desfavorits, i
les activitats lúdiques «Juga al tres en ratlla!», amb peces de ceràmica, i «Apropa’t a les formes i ornamentació dels objectes exposats al Museu de Ceràmica». Amb motiu de la primera tarda
de diumenge en què el museu s’obria de manera gratuïta, es va
organitzar una performance a càrrec de l’artista Rosa Cortiella,
que en aquell moment exposava la seva obra al museu.
Pel que fa al públic escolar, s’han organitzat les visites i tallers
didàctics «De l’aigua i la terra al fang», «El pla Cerdà» i «La
ceràmica modernista».
Al mes d’octubre, la família Lincoln ha fet donació d’una
gerra d’apotecari catalana del segle XVIII. D’origen anglès i valencià, el col·leccionista Emilio Lincoln (1920-1984) havia reunit
centenars de peces de ceràmica catalana a la seva finca Clos de

Museu de Ceràmica
www.museuceramica.bcn.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
90.573 usuaris
3 exposicions temporals
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Mata. Els quatre fills han volgut que la memòria del seu pare
es mantingui viva lliurant una de les obres més emblemàtiques
de la seva col·lecció al Museu de Ceràmica de Barcelona.

CENTRES PRIVATS

Fundació Fran Daurel

Ubicada al Poble Espanyol, i amb una col·lecció permanent que
recull peces d’artistes tan rellevants com Dalí, Guinovart, Ràfols-Casamada, Cuixart, Tàpies, Barceló, Plensa, Millares i Picasso, entre d’altres, la Fundació Fran Daurel també posa a
l’abast de tothom una sèrie d’exposicions temporals d’artistes de
renom. És el cas enguany de la mostra Dau al Set, que ha reunit
més de 40 obres d’aquest genial i heterogeni grup que tenia Tàpies, Cuixart, Tharrats i Ponç al capdavant.

www.fundaciofrandaurel.com
281.236 usuaris
2 exposicions temporals

La Fundació Vila Casas és una entitat privada que té per objectiu prioritari promocionar l’art contemporani català. El 27
d’abril de 2009 la Fundació ha culminat un període de creixement i expansió amb la inauguració de l’Espai de Pintura Contemporània Can Framis, al districte tecnològic del 22@. Projectat per l’estudi BAAS arquitectes, el nou equipament respon
a les necessitats d’un espai d’art, i permet a l’espectador contemplar bona part del fons pictòric de la Fundació Vila Casas
al llarg dels 3.800 metres quadrats que conformen la totalitat
de l’espai expositiu. Can Framis també destina una àrea a tallers
pedagògics.
Els espais d’exposicions temporals de la Fundació, Espai Volart
i Espai Volart 2, han viscut un intens 2009. Assumpció Mateu,
Agustí Puig, Enric Pladevall i Antonio Gálvez són alguns dels
artistes que han exposat aquest any. També un any més, la Fundació Vila Casas ha promocionat i patrocinat les obres seleccionades al XLVII Concurs Internacional de Dibuix Ynglada-Guillot, amb una mostra que ha reunit una trentena de dibuixos.
D’altra banda, la col·laboració entre la Universitat de Barcelona

Fundació Vila Casas
www.fundaciovilacasas.com
20.892 usuaris
5 exposicions temporals
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i la Fundació Vila Casas ha permès que el vicedeganat de cultura
presenti la mostra Patrim’08, una selecció d’obres adquirides
per la Facultat de Belles Arts als diferents alumnes i que ara han
passat a formar part del seu patrimoni artístic.

Fundación Francisco Godia
www.fundacionfgodia.org
18.604 usuaris

Situada des del final de 2007 a l’edifici modernista Casa Garriga
i Nogués, aquesta fundació acull una de les col·leccions privades
més importants d’Espanya. Amb un total de cent obres en exposició, el conjunt de Francisco Godia abasta un extens període
de la història de l’art, des del segle XII fins als nostres dies.
Durant l’any 2009, la Fundació ha presentat dues exposicions
temporals: «II Pintura Antiga. Col·leccions privades» i «Zeng
Fanzhi: art contemporani xinès». Aquesta ha estat la primera
vegada que s’ha presentat a Espanya l’obra de l’artista xinès
Zeng Fanzhi, considerat un dels valors més sòlids de la plàstica
xinesa, i que en els darrers anys ha fet el salt a les galeries més
prestigioses, a les grans exposicions internacionals i als museus.
A més, la Fundación Francisco Godia ha programat una àmplia oferta d’activitats educatives que inclou tots els cicles formatius que han treballat els fons de la col·lecció permanent i les
dues exposicions temporals.
D’altra banda, la fundació ha participat en la celebració de
l’Any Cerdà amb un programa que ha sumat tant obres d’art
de la col·lecció com el mateix edifici modernista que l’acull, la
Casa Garriga i Nogués.

La Fundació Suñol va obrir les portes al públic el 21 de maig
de 2007 i ofereix una plataforma de coneixement i reflexió
sobre les arts plàstiques mitjançant la mostra de la col·lecció
de Josep Suñol, formada per més de 1.200 obres d’art contemporani.
Al mes de gener, la Fundació Suñol ha presentat l’exposició
«Porta}Zush. 1961-1979», que ha mostrat la gènesi de la mitologia
i iconografia de Porta-Zush.

Fundació Suñol
www.fundaciosunol.org
13.177 usuaris
10 exposicions temporals
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La segona exposició ha estat «Col·loquis. Primera part», una
exposició que mostra 24 obres del fons de la col·lecció Josep Suñol
a través de 12 diàlegs.
Els 12 col·loquis han estat un bon exemple d’antagonismes i
coincidències, que perseguien una reflexió de l’observador sobre
aquests desplaçaments conceptuals.
Per tancar l’any s’ha presentat l’exposició «Los Esquizos de
Madrid. Figuración madrileña de los 70», que recorre la trajectòria artística i vital d’un grup d’artistes que, enmig d’un escenari
internacional marcat per tendències trencadores, va iniciar un
retorn a la pintura figurativa. Aquesta exposició, organitzada
pel Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ha contribuït
a la definitiva inscripció historiogràfica del grup d’artistes que
formaven part de l’anomenada Nova Figuració Madrilenya.
A l’espai Nivell Zero, s’han programat activitats de diferents
disciplines, com la música, amb el concert «Bach-Cage» de Francesco Tristano; les arts plàstiques, amb les exposicions individuals
de Patrícia Dauder i Eva Lootz, i l’experimentació, com el taller
Tecura 4.0 i l’exposició «Google Earth 1.0», d’Isaki Lacuesta i
Isa Campo.
Durant l’any 2009, la Fundació Suñol ha rebut un premi de
l’Associació Catalana de Crítics d’Art, l’ACCA, per la programació del Nivell Zero, el seu compromís amb la contemporaneïtat i les seves propostes innovadores.

Altres museus i col·leccions
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Altres museus i col·leccions d’art privades ben diverses i destacades treballen també nodrint l’àmbit de les arts visuals a Barcelona.
Des de 1998, la Fundació Cuixart, amb un important patrimoni d’obres de l’artista, promou el coneixement de la seva obra
com a figura cabdal de l’art català del segle xx.
Per la seva banda, la Fundació Joan Brossa, constituïda l’any
1999 amb el propòsit de promoure i conservar l’obra del poeta
i difondre el seu missatge a un ampli nombre de lectors i espectadors, enguany ha organitzat diversos itineraris brossians, visites
guiades i altres actes entorn de l’obra i el pensament de Joan

Brossa. La Fundació també ha acollit l’exposició «Centenari de
l’homenatge a Àngel Guimerà (1909-2009)», organitzada per
l’Ajuntament del Vendrell i la Diputació de Tarragona, i les
mostres «Josep M. Mestres Quadreny. Música visual sense perruca» i «Brossa vist per Català-Roca». S’ha d’esmentar també
que l’exposició «Universo Brossa. Joan Brossa, de la poesía al
objeto» ha fet gira enguany pels instituts Cervantes de París,
Berlín, Varsòvia i Estocolm.
Si hi ha un lloc a Barcelona on es concentren la història i l’art
religiós de gremis i de monarquies que van regir la ciutat al llarg
dels segles, aquest lloc és sens dubte la catedral. Entre les obres
del Museu de la Catedral que s’hi exposen, destaquen La Pietat
de Bartolomé Bermejo i la Glorificació de Sant Oleguer i Santa Eulàlia, una sorprenent pintura que recobreix la volta de creu. Des
de l’any 2007, el Museu de la Catedral incorpora la Secció de
Sant Sever, fins aleshores tancada al públic i que actualment està
reservada per a exposicions d’art barroc i contemporani.
Ben a prop tenim el Museu Diocesà de Barcelona, a l’edifici
de la Pia Almoina, monument nacional integrat a la muralla
romana. Aquest museu, que incorpora la torre i la muralla romanes, del segle IV, reuneix un fons artístic de més de 3.000 obres
entre escultures, pintures, orfebreria, ceràmica i diversa indumentària religiosa; hi destaquen l’etapa visigoda, l’època romana
i l’edat mitjana fins al segle XXI.
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2.-Centres d’arts visuals i disseny

CENTRES PÚBLICS
L’any al CCCB ha estat marcat per la celebració de l’Any Cerdà
i l’organització de l’oficina que el gestiona per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona.
El programa d’exposicions de 2009 s’ha obert amb dues mostres
molt diferents: «Il·luminacions. Catalunya visionària» i «Bamako.
VII trobada africana de fotografia», una mostra procedent de
Mali. Una aposta agosarada de l’any ha estat l’exposició «Quinquis
dels 80. Cinema, premsa i carrer», una mirada sobre aquest subgènere cinematogràfic i sobre l’època de la transició i les transformacions socials del moment. Però la gran coproducció de l’any
ha estat «El segle del jazz», una exposició d’àmbit internacional
amb gran èxit de públic, complementada amb jam sessions i una
marató de jazz. Amb motiu de l’Any Cerdà, s’ha presentat l’última gran exposició de 2009, «Cerdà i la Barcelona del futur»,
amb una mirada molt actual sobre el plantejament del projecte
i com s’ha anat aplicant al llarg dels 150 anys d’existència.
Els festivals de diferents disciplines i formats han estat presents
durant tot l’any. Dins de les arts escèniques, i amb el Festival
Grec, han arribat la 2a edició de Fast Forward i una nova edició
d’Inn Motion. Entre els festivals de música, cal destacar el 16è
Festival de Flamenc de Ciutat Vella i el Zeppelin’09. Dels festivals
d’audiovisuals, multimèdia i música que ja formen part de la
programació anual del CCCB, en destaca el Sónar, el Festival
Internacional de Música Avançada i Art Multimèdia, que en la
seva 16a edició ha presentat la novetat del SonarKids. També
s’han de destacar el Docúpolis 2009, IX Festival Internacional
Documental de Barcelona; l’Alternativa 2009, 16è Festival de
Cinema Independent de Barcelona, o el BAFF 2009, que han
tornat al CCCB amb una nova edició. En el camp de les arts visuals, s’han celebrat el BAC! Festival d’Art Contemporani a
Barcelona, i el Drap Art’09, el festival internacional de reciclatge
artístic, ja a finals d’any.
En l’experimentació de formats, la novetat ha estat la presentació de Nano, la programació familiar del CCCB. Les sessions
del cicle I+C+i han demostrat la necessitat de debatre sobre nous
formats i sobre la investigació en l’àmbit cultural.

Centre de Cultura
Contemporània
de Barcelona. CCCB
www.cccb.org
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona i Diputació de Barcelona
416.441 usuaris
10 exposicions temporals
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D’altra banda, la continuïtat de l’Anella Cultural ens ha ajudat
a millorar en l’intercanvi de continguts en línia amb altres institucions de Catalunya. Durant aquest any també s’han presentat
activitats com Món Llibre, la gran festa del llibre per a nens i
nenes, i Gandules’09, que s’ha centrat en la relació entre la música
i el cinema.
Pel que fa als debats, el CCCB es continua consolidant com
a referència internacional sobre qüestions d’espai urbà, de nous
humanismes i de nous imaginaris.

L’any 2008 el centre d’exposicions de la Virreina va començar una
nova etapa com a Centre de la Imatge. Des d’aleshores, la seva
programació ha abraçat la fotografia, l’audiovisual, els espots electorals, l’edició de llibres, els festivals literaris, les xerrades, la documentació digital o la literatura expandida en l’era de la imatge.
Durant l’any 2009, La Virreina Centre de la Imatge ha coproduït dues exposicions amb centres d’art europeus: «Valérie
Mrején, la Place de la Concorde», amb el Jeu de Paume de París,
i «Noh Suntag. Estat d’excepció», amb el Württembergischer
Kunstverein De Stuttgard.
Pel que fa a les exposicions que s’han pogut veure tant a l’Espai 2 com a l’Espai Xavier Miserachs, destaquen les d’abast més
local, com «La mort i la primavera. Rodoreda per Villaronga»,
sobre el procés de preproducció de la pel·lícula que Agustí Villaronga mai va poder rodar, o «Javier Codesal, dins i fora de
nosaltres», la primera gran exposició individual d’aquest videoartista poc conegut, malgrat ser un dels pioners d’aquesta
especialitat artística. Cal destacar la mirada cap a Àsia que ha
dedicat la Virreina aquest 2009: cap a l’Índia amb «Jo mateix i
l’altre. Retrats en la fotografia índia contemporània», i a les dues
Corees, amb «Noh Suntag. Estat d’excepció».
Aquest 2009 també ha estat un any de relleus. Al mes d’abril
s’ha obert un concurs internacional per proveir la direcció del
Departament d’Exposicions La Virreina Centre de la Imatge.
El Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona ha
seleccionat un comitè que, per unanimitat, ha proposat Carles

La Virreina Centre de la
Imatge
www.bcn.cat/virreinacentredelaimatge
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
71.134 usuaris
10 exposicions temporals
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Guerra per substituir Iván de la Nuez, que ha deixat el càrrec
després de nou anys al capdavant de les exposicions de la Virreina.
Finalment, cal destacar que l’exposició del fotògraf Agustí
Centelles continua la seva itinerància per diferents ciutats, que
al mes de juny l’ha portat fins al Jeu de Paume de París.
La Virreina ha participat també en el projecte Tardor CageCunningham, un ampli programa d’activitats que han recordat
John Cage i Merce Cunningham, dues figures fonamentals per
entendre la cultura contemporània.
A banda de les exposicions, al llarg de l’any la Virreina també
ha acollit diverses activitats en el marc de festivals i activitats
ben diverses com ara BCNegra, Barcelona Poesia o el cicle de
conferències «Traduir la Tardor», un programa de quatre jornades —30 de setembre i 7, 14 i 21 d’octubre— per parlar del
fet de traduir des de diferents punts de vista.

La Capella, un edifici del segle XV que forma part del conjunt
arquitectònic de l’antic Hospital de la Santa Creu, és avui l’espai
que l’Institut de Cultura de Barcelona dedica a la creació emergent dels artistes més joves.
Un dels aspectes més significatius d’enguany ha estat la consolidació del programa BCN Producció, que ha arribat a la tercera edició. Aquest programa ofereix possibilitats als artistes
vinculats a Barcelona de proposar projectes sota els paràmetres
que marca la convocatòria, per ser produïts i exhibits a La Capella. Aquesta edició ha diversificat les activitats de manera que,
a més de la producció de cinc projectes artístics que es mostren
en una exposició col·lectiva, s’ha generat una nova convocatòria
sota la denominació BCNProducció, Espai Cub. A partir d’aquesta convocatòria s’han triat i produït quatre projectes individuals de menys envergadura per a un espai de 3 x 3 x 3 metres;
els tres primers s’han mostrat el darrer trimestre de 2009 i el
quart es mostrarà el gener de 2010.
El projecte Rondabout Encounter Programm d’aquest any
s’ha centrat a ajudar a potenciar els intercanvis que ja existeixen
en el teixit artístic. Així, ha fet possible mostrar els resultats dels

La Capella
www.bcn.cat/lacapella
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
41.902 usuaris
12 exposicions temporals
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intercanvis que en els darrers anys han dut a terme els centres
Can Xalant de Mataró i Platform Garanti d’Istanbul. Durant
les festes de la Mercè, i amb la ciutat d’Istanbul com a convidada
d’honor, s’ha pogut veure l’exposició «Centri/fugacions».
També ha estat important aquest any la col·laboració de La
Capella amb altres programes culturals de la ciutat. Així, s’hi
ha celebrat la Setmana de la Novel·la Negra, el primer Festival
d’Assaig, i s’ha presentat la instal·lació Paradiso, que forma part
de la trilogia de Romeo Castellucci per al Festival Grec.
Cal destacar també l’activitat desenvolupada amb jornades i
tallers com el festival de performances eBent, la trobada de bloggers
i netTV Blocs & Clubs o els tallers i seminaris que s’han fet
entorn de les activitats d’Idensitats.

A partir del mes d’abril de 2009 el Centre d’Art Santa Mònica
ha passat a dir-se Arts Santa Mònica i ha iniciat una nova etapa
amb l’art com a eix vertebrador d’un centre inter i multidisciplinari que, sense deixar d’impulsar la producció artística, s’ha
obert a la ciència, el pensament i la comunicació.
Entre les primeres activitats d’aquesta nova etapa destaquen
la performance de Carles Santos Pecatamonicatismarmolla tua tua,
una acció musical itinerant del compositor des de la font de Canaletes a l’Arts Santa Mònica.
Paral·lelament, s’ha inaugurat la mostra «From I to J», un
homenatge d’Isabel Coixet a John Berger amb disseny arquitectònic de Benedetta Tagliabue, i l’exposició «M. Jesús González
i Patricia Gómez. Projecte per a presó abandonada», a l’Espai
Anella. Aquest és un projecte d’intervenció desenvolupat a l’antiga presó Model de València, amb el propòsit de rescatar la memòria d’aquest indret abans que desaparegui.
A l’Espai Laboratori s’ha presentat, aquesta mateixa temporada, Refugi, un projecte instal·lació que sorgeix d’una aproximació als temes que han alimentat Testimoni de llops (2006) i He
vist cavalls (2008), treballs escènics creats per la companyia de
dansa Mal Pelo/María Muñoz i Pep Ramis amb la col·laboració
de l’escriptor John Berger.

Arts Santa Mònica
www.centredartsantamonica.net
Titularitat: Generalitat de Catalunya
75.563 usuaris
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Altres mostres han estat l’exposició col·lectiva «After Architecture. Tipologies del després» i la intervenció d’Enric RuizGeli A green new deal. També són destacables l’exposició feta al
Claustre «Arquitectures sense lloc 1968-2008» i l’exposició «Lanfranco Bombelli US Trade Center Graphics in Europe», on, per
primera vegada, s’han mostrat els esbossos per a la gràfica dels
centres comercials americans a Europa que Lanfranco Bombelli
va fer per a diverses capitals europees.
El setembre ha estat el torn d’Eugènia Balcells amb l’exposició
«Freqüències», a l’Espai Laboratori, i també s’ha presentat «Mireia Sentís. Fotografia/assaig/comunicació 1983-2008», a l’Espai
Anella.
S’ha de destacar, a més, «Talent latent_scan», presentada
entre l’octubre i el novembre al Claustre i basada en un projecte
de promoció de nous artistes vinculat a SCAN, i la mostra col·lectiva «Cultures del canvi: àtoms socials i vides», a l’Espai Laboratori.
Finalment, s’ha d’esmentar l’exposició «Monzó», presentada
al Claustre a partir del 18 de desembre i que es basa en un treball
de recerca que permet treure a la llum aspectes desconeguts de
la trajectòria del genial escriptor.

El Palau Robert proporciona informació turística i cultural de
Catalunya, i en les diverses sales del centre s’ofereix una àmplia
programació d’activitats que van des de les exposicions temàtiques
fins a concerts o tallers pedagògics.
Entre les exposicions de l’any 2009 destaquen «Habitatge/cat»,
«Religió, llengua, cultura, a Catalunya», la mostra «Europa en
cartells. Les campanyes electorals al Parlament Europeu (19872004)» o la interessant exposició «Roda Kvarn», de la fotògrafa
Maria Espeus, presentada des de l’abril fins al juny. La Sala 3 i
l’espai Cotxeres també han acollit exposicions de diverses temàtiques, com «Liceu Òpera Barcelona» o «Ernest Lluch, l’esforç
per construir un país», respectivament.
El Palau Robert ha acollit el cicle de conferències sobre els
efectes socioeconòmics i culturals de la immigració organitzat

Palau Robert
www.gencat.cat/probert
Titularitat: Generalitat de Catalunya
418.896 usuaris
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per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), en el qual
reconeguts experts han reflexionat sobre els efectes de la immigració en àmbits com ara l’economia, la ciutadania, el mercat
de treball, la cultura i la llengua.
Així mateix, el Palau Robert ha organitzat el setè cicle Concerts
2009 de música clàssica, que ha comptat, entre d’altres, amb la
clavecinista Heidi Tsai, el violoncel de Lluís Claret i els pianistes
Alfredo Armero i Akiko Nomoto. Pel que fa als concerts, també
cal destacar que el Palau Robert ha participat en les activitats
de l’Any Haydn amb el concert La música de la llum, ofert pel
Quartet Toldrà el 10 de desembre. El cicle «Les nits d’estiu» ha
alternat l’activitat musical amb el cinema.
Entre els actes de l’any 2009, cal destacar la celebració del dia
de Sant Jordi al jardí. Les activitats s’han emmarcat en la campanya «Llegir ens fa + lliures», dins del pla de foment de la lectura de la Generalitat de Catalunya.

CENTRES PRIVATS

CaixaForum

El CaixaForum és el centre cultural de l’Obra Social ”la Caixa”
a Barcelona i està ubicat en un edifici emblemàtic de la ciutat,
l’antiga fàbrica Casaramona, obra de Josep Puig i Cadafalch,
exemple de l’arquitectura modernista industrial.
Apropar la cultura a la societat és el principal objectiu dels
programes culturals del CaixaForum Barcelona, que ha esdevingut una plataforma de divulgació coherent amb les inquietuds
socials actuals i que potencia el valor de la cultura com a element
d’integració social.
Durant l’any 2009, el CaixaForum Barcelona ha ofert una
extensa programació d’activitats per a tots els públics: exposicions
d’art de diferents èpoques i cultures i de diverses especialitats
(pintura, arquitectura, fotografia...), amb activitats complementàries com conferències, tallers, presentacions en família, visites
comentades per al públic general i concertades per a grups, visites dinamitzades, visites comentades per a persones amb dificultats auditives i cafè tertúlia per a gent gran.

www.lacaixa.es/obrasocial
Titularitat: privada
1.757.547 usuaris
19 exposicions temporals
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Entre les moltes exposicions organitzades, la més visitada de
l’any 2009 ha estat la dedicada a l’artista català Joaquim Mir,
amb més de 130.000 visitants, seguida de la dedicada a l’arquitecte
Richard Rogers, amb més de 120.000. Altres exposicions destacades de l’any han estat les dedicades al pintor fauvista Maurice
de Vlaminck, a l’arquitecte Andrea Palladio i a «Els mons de
l’Islam a la col·lecció del Museu Aga Khan», amb 100.000 visitants cadascuna.
El CaixaForum exhibeix la col·lecció d’art contemporani de
la Fundació “la Caixa”, una de les més importants de l’Estat espanyol, de forma permanent, i ha posat a l’abast del públic obres
de diferents èpoques de la història recent de l’art contemporani.
Més de 300.000 persones han visitat aquestes exposicions durant
l’any 2009.
En l’àmbit de la fotografia, destaca l’exposició inaugurada al
mes de novembre «FotoPres “la Caixa” 09. XIX Certamen de
fotografia de premsa espanyola».
L’àmbit expositiu es completa amb exposicions de temàtica
social. Les dedicades al comerç just i a Cambodja han rebut més
de 80.000 visitants.
El programa d’activitats es completa amb cicles de literatura,
pensament, història, projeccions de cinema, activitats multimèdia,
concerts, arts escèniques, activitats familiars i escolars, més de 400
activitats per apropar la cultura a tots els públics i a totes les edats.

La Casa Milà, coneguda popularment com la Pedrera, és la seu
de la Fundació Caixa Catalunya. La sala d’exposicions temporals,
que presenta l’obra d’artistes de primera línia internacional,
ocupa la planta principal d’aquest edifici singular inclòs al Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Des de fa uns anys, la Fundació Caixa Catalunya també aposta
per fer de la creació musical un dels seus principals eixos programàtics.
Les exposicions temporals programades l’any 2009 han estat
«Mompou», «Maillol», «Els tresors d’Atapuerca», «Distractions.
Michael Nyman» i «L’altra Rodoreda».

La Pedrera de Caixa
Catalunya
www.fundaciocaixacatalunya.org
Titularitat: privada
1.242.184 usuaris
6 exposicions temporals
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«Maillol», sobre l’obra de l’artista rossellonès, ha ofert les estàtues que van catapultar-lo a la fama i ha situat al passeig de
Gràcia, davant mateix de la Pedrera, una de les més conegudes,
El riu. L’exposició s’ha completat amb activitats paral·leles, i en
concret amb una de ben especial adreçada específicament a les
famílies: «Tot cercant les formes de l’escultura amb Maillol».
Entre els cicles culturals de la Pedrera, aquest 2009 s’ha de
destacar «De Prop», un cicle musical amb grups contemporanis
en combinació amb altres demostracions culturals com el cinema,
així com el cicle de converses sobre autors literaris, el de presentació i concerts de música clàssica contemporània, el de dansa
en diversos espais, el cicle de «Jazz a l’Estiu» i el cicle «A l’Agost»,
de música clàssica.
A més, la Pedrera ha acollit activitats culturals i familiars diverses que han sumat teatre, concerts, jornades, tallers, activitats
accessibles, activitats paral·leles a les exposicions, taules rodones
i conferències.

A la ciutat hi ha una quantitat inabastable de centres d’exposicions
privats i galeries d’art que completen el panorama de les arts visuals a Barcelona. En aquest apartat esmentem alguns d’aquests
centres.
Hangar és un centre de producció i investigació artística situat en un edifici de 1.800 metres quadrats al recinte de Can
Ricart, fundat l’any 1997 i ubicat al barri del Poblenou. Concretament, avui l’espai disposa de 15 tallers per a artistes individuals, un medialab, dos platós i un servei de lloguer d’equipament, tècnics i assessorament de producció. A més, Hangar
organitza un programa de tallers de formació per a artistes,
un programa d’intercanvis internacionals, i ofereix beques de
producció. L’any 2008 l’Ajuntament de Barcelona va cedir l’edifici de la seu actual per un període de deu anys. La cessió i
l’ampliació forma part del programa de les Fàbriques de Creació, promogut per l’Institut de Cultura. El programa del nou
Hangar es basarà en les activitats que ja es duen a terme actualment i d’altres de previstes pel seu equip de gestió, la Fundació

Altres centres i galeries
d’art
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AAVC i les demandes dels creadors recollides al llarg dels darrers anys. Durant l’any 2009 destaquen, entre les activitat
d’Hangar, el Seminari de Pràctica Conscient de l’Escolta organitzat per Hangar i l’Orquestra del Caos, el Simposi Impressió Expandida organitzat pel grup d’investigacio Impresión
Expandida i diversos tallers, com el dedicat a l’ús del so i la vibració dels espais, organitzat per Ull Cec, o el taller d’àudiovídeo per VJ amb Final Cut, After Effects i Modul8. Destaca
també la presentació i performance de Venzha Christ vs Liqen,
puntal de la creació electrònica a Indonèsia i membre destacat
del Yogyakarta New Media Art Laboratory. Així mateix, al
llarg de l’any s’han fet presentacions d’artistes d’Hangar com
Layla Juma Raschid i Patrick Bérubé. Finalment, s’ha de destacar la celebració i obertura de portes Hangar Obert 2009, coincidint amb les festes de maig del Poblenou, i també la seva
participació als Tallers Oberts del Poblenou 2009 i al SonaMàtica del festival Sónar.
La Fàbrica de Creació Fabra i Coats, com a espai multidisciplinari i en una situació de provisionalitat fins a l’inici de les
obres de rehabilitació previstes per a l’any 2010, ha començat a
acollir projectes de creació artística en l’àmbit de les arts visuals
a partir de la complicitat amb el programa Sant Andreu Contemporani. Aquest és un programa de llarga trajectòria adreçat
a joves creadors i impulsat des del Centre Cívic Sant Andreu i
que ha tingut com a eix fonamental, en els últims anys, el premi
Miquel Casablancas. L’any 2009 el lliurament del premi i la presentació d’alguns dels projectes desenvolupats pels guanyadors
de l’edició anterior s’han dut a terme el 12 de juny a Fabra i
Coats. I entre el 20 i el 27 de novembre s’ha produït i s’ha exposat
el projecte Art i Utopia, dels artistes Pol Esteve i Marc Navarro.
També s’ha començat a recuperar el projecte, desaparegut ja fa
uns anys, dels Tallers Pinotxo, uns espais de residència per a artistes visuals que a partir de l’any 2010 es desenvoluparan en tres
espais de Fabra i Coats impulsats conjuntament amb el Centre
Cívic Sant Andreu.
A més, en el marc de la primera convocatòria per a la cessió
temporal d’espais per al desenvolupament de projectes de creació
artística a Fabra i Coats, que s’ha portat a terme al mes de se108

tembre, s’han seleccionat un total de quatre propostes de joves
creadors dels àmbits del disseny i l’arquitectura de la ciutat. Finalment, cal esmentar l’acte de lliurament dels premis FAD’09
d’Arquitectura i Urbanisme, que aquest 2009 s’ha celebrat el
dia 8 d’octubre a Fabra i Coats.
La Fundació Foto Colectania ha programat aquest 2009 tres
exposicions temporals: «Paul Strand. Restrospectiva», produïda
per la Fundación Pedro Barrié de la Maza; «Rastres», a partir
de la qual set autors contemporanis exploren les possibilitats
narratives dels rastres, empremtes o vestigis que els nostres
actes deixen en la història i en el món que ens envolta, i «Treballs de camp: Cristóbal Hara i Rafael Sanz Lobato». També
s’han fet activitats paral·leles a les exposicions, com la taula rodona vinculada a l’exposició de Paul Strand o el taller dirigit
a fotògrafs professionals impartit per Xavier Ribas i Carles
Guerra.
Els diferents espais expositius de la seu de Barcelona del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) (sala d’exposicions, espai Picasso i espai B’art) acullen durant tot l’any un
bon nombre de propostes orientades al compromís del Col·legi
d’apropar l’arquitectura als ciutadans. L’any 2009 l’activitat
cultural del COAC s’ha centrat en dues temàtiques principals:
el territori des del seu planejament i les diferents tècniques de
rehabilitació d’edificis. Quant al territori, s’han organitzat les
activitats següents: «Arquitectura del turisme. El viatge i les vacances, 1900-1965», que ha aprofundit en el paper de l’arquitectura en la creació dels espais per a l’imaginari turístic català
en els dos darrers segles; «10 idees per al Prat Nord», amb la
qual s’han mostrat les 10 propostes finalistes presentades en el
concurs per a l’ordenació de la futura ampliació urbana del Prat
de Llobregat, i «Decolonizing Architecture», un estudi sobre
el futur de les colònies i els assentaments israelians a Palestina.
En l’àmbit de la rehabilitació, l’Àrea d’Activitats Culturals de
la Demarcació de Barcelona del COAC ha organitzat un cicle
expositiu i de conferències amb què ha mostrat i explicat durant
l’any 2009 un ampli ventall de projectes dins aquest camp a partir
de solucions constructives desenvolupades per diverses firmes
del sector.
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Fundat el 1903, el FAD s’ha convertit en un dels centres de
referència de l’arquitectura i del disseny de Barcelona. Enclavat
a l’antic Convent dels Àngels, edifici del segle XVI recuperat
l’any 1999 pels arquitectes Lluís Clotet i Ignacio Paricio, el FAD
disposa d’una sala d’exposicions (una de les més belles mostres de
l’arquitectura gòtica a Barcelona) i d’altres espais on al llarg
de l’any es desenvolupen un conjunt d’activitats culturals com
conferències, presentacions, trobades, etcètera. Entre les activitats
i els premis promoguts des del FAD destaquen aquest 2009 el
concurs Racons Públics, de participació ciutadana per millorar
10 racons de Barcelona; l’exposició Síntesi, en el marc dels Tallers
Oberts a Ciutat Vella 09, o la 15a edició dels premis Enjoia’t 09,
organitzats per l’A-FAD (Artistes i Artesans del FAD), que
s’han emmarcat en la Setmana de la Joieria Contemporània de
Barcelona, una nova iniciativa que s’ha batejat amb el nom
de Joya. També cal esmentar la 33a edició dels premis Delta’09, de
disseny industrial, que atorga l’Associació de Disseny Industrial
del FAD (ADI-FAD) cada dos anys des de 1961, els premis Laus
de disseny o la 51a edició dels premis FAD d’Arquitectura.
Finalment, al mes de juny s’ha donat a conèixer el nou president
del FAD, Miquel Espinet, que ha substituït l’arquitecta Beth
Galí.
D’altra banda, les associacions de galeristes de Catalunya, el
Gremi de Galeries d’Art de Catalunya (GGAC), (art) Catalunya, Art Barcelona (Abe) i l’Associació de Galeristes Independents d’Art de Catalunya (GIC) s’han unit per primera vegada
aquest 2009 per impulsar un projecte comú, la Tardor de l’Art,
que ha volgut apropar les galeries d’art a la ciutadania i ampliar
el seu públic mitjançant un programa comú que han coordinat
cadascuna de les associacions, i que han inclòs des de la pintura
fins a l’escultura, el videoart, la fotografia, les instal·lacions, l’edició, les arts digitals, el dibuix i, fins i tot, la gastronomia. Una
de les grans iniciatives emmarcades en la Tardor de l’Art han
estat els Dissabtes d’Art Barcelona, que han tingut lloc en 28 espais i han ofert activitats culturals i lúdiques com ara performances,
concerts, xerrades amb artistes o visites guiades per acostar al
públic les darreres tendències artístiques, presentades d’una manera amena i atractiva.
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3.-Festivals i iniciatives diverses

La nostra ciutat es reinventa constantment a l’hora de buscar
noves maneres d’apropar-se a l’art contemporani, i les diverses
iniciatives privades que hi conviuen en són una mostra.
Niu és un espai artístic situat al barri del Poblenou de Barcelona
que produeix, mostra i difon creació audiovisual i multimèdia, art
digital i música contemporània independent. La seva matèria d’estudi, creació i exhibició és la cultura àudio i visual derivada de la
irrupció de la tecnologia digital en el món de l’art, el disseny i la
comunicació (www.niubcn.com). Des del desembre de l’any 2009,
Niu suma la direcció artística de WipBCN (www.wip-bcn.net).
També la plataforma Saladestar (www.saladestar.com) és un
clar exemple d’una entitat que treballa pel desenvolupament i
la producció de projectes de recerca des de les arts visuals. Saladestar basa la seva força principal en el treball en xarxa, entenent
el territori de la producció cultural com un àmbit creatiu complex
de revisió i transformació, i enguany ha participat en la Festa de
la Creació Contemporània de Nodes de Gràcia juntament amb
els col·lectius Experimentem amb l’ART + TragandDansa, Gràcia Territori Sonor i La Caldera. També ha col·laborat en el projecte «Boca a orella», un itinerari en l’espai públic per descobrir
les entitats i les seves propostes. La itinerància ha començat als
locals de Saladestar amb la sortida de la Fanzinoteca Ambulant.
Entre altres projectes artístics, a més, ha participat en L’Arbre
de la Llibertat i altres històries (ProjectePÚBLIC 2009), de Consol
Rodríguez i Mariano Maturana, a la plaça Revolució.
Experimentem amb l’ART (www.experimentem.org) és una associació formada per un grup de persones vinculades al món de
l’art i l’educació que des de 1993 treballa amb el propòsit d’estimular
la creativitat i de potenciar una mirada crítica cap a la realitat contemporània. Enguany ha programat, entre d’altres, les exposicions
: «A1mil·límetre», «Luftweg», «Collage d’anada i tornada», «Propis
i aliens» i «Transgeneracions 2 / 1», o la VI edició del curs de formació per a dinamitzadors d’exposicions d’art contemporani.
El Col·lectiu Nodes, a més de participar també en la Festa de
Creació Contemporània, ha volgut acostar les entitats que l’integren, així com els seus processos de creació i formació i les
seves propostes de creadors residents, al gran públic amb activitats
de portes obertes, tallers gratuïts i activitats permanents.
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Per la seva banda, els productors culturals i desenvolupadors
de programari Col·lectiu Platoniq (www.platoniq.net) segueixen
centrats a investigar els possibles usos socials de la tecnologia i
el treball en xarxa amb l’objectiu de millorar estratègies de comunicació, autoformació i organització ciutadana. El resultat
del seu treball genera innovadores eines i metodologies d’investigació col·lectiva, així com un ampli arxiu audiovisual.
Aquest 2009 Platoniq ha organitzat, entre d’altres, el mercat
«BCC Science Of Sharing. Estrategias de supervivencia subcultural» al Berlin Bethanien; «Club Transmediale Festival for adventurous music and related visual arts», i l’exposició col·lectiva
«Mercado: BCC Girona Recursos Propios» al Bòlit, Centre d’Art
Contemporani de Girona.
Almazen (www.almazen.net) ha acollit al seu espai un total
de 155 activitats amb més de 70 artistes diferents i un programa
que el consolida com a laboratori de creació i experimentació
artística, amb una sòlida aposta per nous formats escènics que
conjuguen disciplines com el clown contemporani, la màgia, la
narració oral, la música, el cinema o el tango, que es reinterpreten
d’una manera innovadora i singular en aquest viver de creació
en ple cor de la ciutat. Alguns dels seus projectes clau de l’any
2009 han estat «Almaclown», cicle de clown contemporani; Cabaret Cabrón, impulsat pel gran mestre Jango Edwards, o «Very
important women», cicle nascut amb l’objectiu de donar visibilitat a grans artistes dones. Almazen també ha coproduït l’espectacle Disco Baby Disco de Los Románticos Empedernidos i
l’espectacle Nosferata, protagonitzat per la clown Cristi Garbo i
dirigit per Jango Edwards.
Amb el propòsit d’aplegar els fotògrafs més representatius de
la cultura de la imatge des de 1950 fins a l’actualitat i de funcionar
com a servei per a la memòria històrica i lloc d’interacció amb
altres institucions de la ciutat, els crítics, els teòrics i el públic en
general trobem el Centre de Fotografia Documental de Barcelona.
Enguany, a més d’organitzar el Trafic Experiència Fotogràfica
(en trobareu més informació al capítol 9, dedicat als festivals), el
Centre de Fotografia Documental ha presentat, juntament amb
les Biblioteques de Barcelona, la cinquena edició del projecte Fotointerpreta. En aquesta ocasió el fotògraf Rafael Arocha ha man113

tingut un diàleg amb la ciutat motivat pels tres poetes Carlos
Barral, Jaime Gil de Biedma i José Agustín Goytisolo.
Un altre espai destacat d’experimentació i creació a Barcelona
és La Santa, que en col·laboració amb el CCCB organitza el
BAC! Festival Internacional d’Art Contemporani a Barcelona,
que enguany ha celebrat la 10a edició (en trobareu més
informació al capítol 9).
També La Carboneria és un centre social autogestionat, un
espai obert al Barri Gòtic i a la ciutat, des d’on es generen activitats
socials com debats, xerrades, punt d’informació, pràctiques artístiques, tallers d’intercanvi de coneixements, sopars temàtics o
el Festival Drap’Art (en trobareu més informació al capítol 9).
A més, a Barcelona es duen a terme una sèrie de festivals d’arts
visuals i disseny que actuen sovint com a autèntiques plataformes
i aparadors de processos de creació i de temàtiques emergents.
És el cas de la 4a edició de l’Eme3 Collapse. Festival d’Arquitectura, la 7a del Loop. Videoart Barcelona, l’Arquiset, TRAFIC.
Experiència fotogràfica, els 10 anys del BAC! Festival Internacional d’Art Contemporani a Barcelona o els 13 del Drap’Art.
Festival Internacional de Reciclatge Artístic de Barcelona. També
enguany s’han celebrat el 8è eBent. Encontre Internacional de
Fets Performàtics, que l’any 2008 no es va poder celebrar, i la 15a
Mostra d’Art Fem Art (en trobareu més informació al capítol 9).
Finalment, hem de parlar de les jornades de Tallers Oberts d’artistes a diferents barris de Barcelona. És el cas del TOP del Poblenou, un esdeveniment anual que forma part de la festa major del
barri impulsat per diferents espais de creació i expositius de la zona.
Enguany hi han participat Hangar, La Escocesa, l’Espai Cultural
la Fundició, Niu, la Central del Circ, Reactable Systems, l’Associació
Jiser Reflexions Mediterrànies, Ulls Blaus, el Quadrat 9, el Laboratorio Symbolon, l’Espai Ubú Associació i el Centre Cívic Can
Felipa. També s’ha celebrat la VII Jornada de Tallers Oberts a Sarrià-Sant Gervasi, en la qual més de 50 artistes visuals han convidat
a conèixer els seus espais de creació i la seva obra, sense oblidar els
tallers oberts de Ciutat Vella, que s’han celebrat a finals de maig i
que s’encarreguen de combatre la distància entre l’art i el carrer
convidant el públic a visitar els tallers d’artistes i artesans de Ciutat
Vella per demostrar com n’és de permeable l’art.
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Arts visuals i disseny
Visitants

13 museus d’arts visuals i disseny
8 centres d’arts visuals i disseny

3.109.759
3.060.393

Font: cada equipament.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Usuaris

4.760.133
4.035.447
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Un dels eixos centrals de l’any 2009 ha estat l’atenció a la ciutat
de Barcelona des de diverses perspectives. El projecte impulsat
pel MUHBA «Barcelona connectada, ciutadans transnacionals»
ha obert les portes a la reflexió sobre el procés històric de la immigració contemporània posant l’èmfasi en la petjada humana
que se’n va derivar i obrint pas a uns nous protagonistes de la
història dels segles XX i XXI, la presència dels quals no sempre ha
estat prou referenciada a pesar de la seva importància en la construcció de la ciutat i de la cultura urbana. En aquest sentit, l’exposició «Barraques. La ciutat informal», que s’ha allargat fins a
la primavera i ha incorporat un nou tipus de públic, ha atorgat
centralitat a una altra dimensió del mateix fenomen, fins llavors
bandejat: el barraquisme, que va perdurar fins als anys 70 —després va esdevenir residual— i que es va expressar també en forma
vertical, donant lloc a uns barris amb deficients condicions de
vida i sotmesos a l’especulació característica del desarrollismo franquista. Precisament sobre aquesta realitat es va originar la protesta
ciutadana rememorada en l’exposició «40 anys del moviment veïnal», que ha tancat l’any a la Capella de Santa Àgata, i que ha
mostrat una altra dimensió del fenomen de la immigració, la seva
participació en un dels moviments socials més importants de la
crisi de la dictadura i de la transició; el número 114 de la revista
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de la FAVB Carrer s’hi ha dedicat monogràficament. Situantnos una mica més enllà en el temps, cal esmentar la magnífica
exposició «Quinquis dels 80», del CCCB, a cavall de diverses realitats vinculades amb el que hem apuntat fins aquí.
D’altra banda, al mes de juny s’ha inaugurat l’Any Cerdà,
una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració
de diverses entitats públiques (Diputació, Societat Estatal de
Commemoracions Culturals…) i privades. La reflexió sobre la
quadrícula de la ciutat dissenyada l’any 1859 i sobre la pràctica
del pioner de l’urbanisme modern ha significat un primer desplegament d’activitats (exposicions, seminaris, congressos, conferències…) en diferents espais (Can Serra, CCCB, COAC,
UPC…), i ha generat notables eines de coneixement (pàgina
web…) que es continuaran alimentant durant l’any 2010. I, amb
relació a les infraestructures, s’ha avançat en la preservació patrimonial de la ciutat industrial amb els projectes ubicats a la
Fabra Coats (Sant Andreu) i al Can Ricart (Poblenou). Atenent
a la ciutat més remota, s’ha definit el projecte museogràfic de
la Via Sepulcral romana a la plaça Vila de Madrid, i, pel que fa
al Born, cal destacar la publicació del llibre d’Albert Garcia Espuche La ciutat del Born. Barcelona 1700, i la posada en marxa
del centre de documentació. Mentrestant, el Museu Nacional
d’Història, Arqueologia i Etnologia de Catalunya ha avançat
en la definició del seu projecte, complex, de Museu de Societat.
L’any 2009 ha estat marcat per Montjuïc i pel protocol de
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Memorial
Democràtic. El tancament del Museu Militar, condició per a la
cessió del castell a la ciutat, s’ha acompanyat de la posada en
marxa del Centre per la Pau i de la presentació del projecte del
castell com a espai de memòria, que s’ha d’impulsar els anys vinents. La col·laboració institucional ha suposat la formació d’una
comissió mixta que ha de projectar els espais de memòria democràtica a Barcelona, considerant les actuacions desenvolupades
i les que estan en marxa (Turó de la Rovira, refugis...). En aquest
darrer aspecte cal esmentar les jornades sobre els criteris d’intervenció patrimonial en els refugis, celebrades al desembre, que
han acabat amb l’aprovació d’un protocol d’actuació adreçat a
les institucions.
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La memòria de la guerra civil i de la repressió franquista s’ha
recollit en les exposicions «Guerra Civil a Catalunya. Testimonis
i vivències» (Museu d’Història de Catalunya), «Colapso cardíaco»
(que oferia la novetat d’un nou espai expositiu: l’edifici de Correus), «El Marítim entre bombes» (Museu Marítim), «Retallables
de la guerra civil, 1936-1939» (Museu d’Història de Catalunya),
la publicació de l’Atles de la Guerra Civil a Barcelona o l’homenatge
als represaliats pel franquisme que el Memorial Democràtic ha
celebrat al Palau Sant Jordi el 14 d’octubre. Finalment, s’ha d’assenyalar el pas endavant que ha fet el Museu d’Història de Catalunya en la projecció internacional, col·laborant amb el Museu
Nacional d’Hongria en l’exposició «Princeses de terres llunyanes.
Catalunya i Hongria a l’edat mitjana», i en l’ampliació temàtica
aconseguida amb «La Gran Guerra en imatges, 1914-1918»,
amb fotografies inèdites del fons de l’Archivo General de Palacio,
que marca una línia que s’ha de mantenir.
Finalment, cal atendre l’àmbit de la fotografia, guardiana de
la memòria. Eugeni Forcano (que ha cedit 600 imatges a l’Arxiu
Fotogràfic de Barcelona), Humberto i Rivas i Joan Guerrero
han rebut la Medalla d’Or al Mèrit Artístic. A banda, la difusió
del patrimoni fotogràfic ha tingut en les exposicions a l’Arxiu
Fotogràfic de Barcelona, en especial sobre la Setmana Tràgica,
una important referència, complementada amb publicacions diverses. La iniciativa «Fem Memòria», impulsada per El Periódico
amb el MNAC, ha suposat una fita, ja que ha aconseguit fer
emergir noves col·leccions fotogràfiques desades als calaixos familiars. I han tingut rellevància les exposicions «Això és la guerra!», amb imatges de Robert Capa; la monogràfica de Gerda
Taro (totes dues al MNAC), i la de petit format d’Agustí Centelles
sobre el Camp de Brahm (Centre d’Art Santa Mònica). La cara
més negativa d’aquest 2009 ha estat la pèrdua del fons d’aquest
fotògraf, que, de forma incomprensible, l’administració no ha
sabut retenir a Catalunya. Una pèrdua irreparable que posa
sobre la taula la necessitat d’una política patrimonial respecte
d’aquest tema i de tenir un centre documental de fotografia com
el d’altres països i capitals europees. A finals d’any, la Biblioteca
de Catalunya rebia com a donatiu del professor Ricard Vinyes
l’únic fotomuntatge original fet per Centelles.
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1.-Museus i col·leccions d’història, arqueologia i etnologia

CENTRES PÚBLICS
El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) està integrat per
set espais diferents i té la seu principal a la plaça del Rei, que,
amb més de 4.000 metres quadrats visitables, ofereix als visitants
la possibilitat d’endinsar-se en l’antiga Barcino. Els espais coordinats des del MUHBA són: el Museu Monestir de Pedralbes,
el Museu Casa Verdaguer, el Centre d’Interpretació del Park
Güell, l’Espai de Santa Caterina, el Centre d’Interpretació Històrica Refugi 307 del Poble Sec i el Centre d’Interpretació del
Call. A més, l’any 2009 s’ha inaugurat un nou centre del museu,
la Via Sepulcral romana de la plaça de la Vila de Madrid. Aquest
nou equipament ha suposat la restauració i l’arranjament museogràfic de l’antic espai arqueològic d’aquesta plaça, integrat
per una via romana secundària que portava a Barcino i de la necròpolis que en els segles I a III es va desenvolupar a banda i
banda de la via. L’obertura d’aquest nou centre ha generat la
creació de noves activitats estables relacionades amb la seva
temàtica.
Enguany el Centre d’Interpretació del Park Güell, a la Casa
del Guarda, s’ha tancat per poder reformar l’exposició permanent. Durant l’any s’han dut a terme els projectes museològic
i museogràfic i s’han produït les peces audiovisuals que conformaran la nova presentació. D’altra banda, també s’ha encarregat el projecte de rehabilitació de l’antiga fàbrica Oliva
Artés, al Poblenou, futur centre dedicat a la Barcelona contemporània, i s’ha treballat en el desenvolupament d’altres projectes patrimonials, com ara el Born, la fàbrica Fabra i Coats,
les bateries antiaèries del Turó de la Rovira i la restauració de
l’Arxiu Vell i de la capella de Sant Miquel, pintada per Ferrer
Bassa, al monestir de Pedralbes. També s’ha renovat la museografia del temple d’August.
Pel que fa a les exposicions temporals, en total se n’han produït
o acollit set. Destaca l’exposició «Barcelona connectada. Ciutadans
transnacionals», que forma part d’un projecte de recerca del
MUHBA del qual també n’han derivat tota una sèrie d’activitats
relacionades (conferències, itineraris, visites comentades). D’altra
banda, l’exposició «Barcelona i els Jocs Florals. Modernització
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i romanticisme» forma part d’un altre projecte de recerca dedicat
a aprofundir en les transformacions urbanes i socials de la Barcelona de la segona meitat del segle XIX. Al seu torn, han estat
programades un conjunt important d’activitats relacionades
amb el tema.
Aquest any 2009 el museu també ha consolidat el format d’itineraris temàtics per la ciutat. En destaquen els set itineraris
que s’han posat en marxa dins el marc de l’Any Cerdà, així com
la nova ruta Barcino/BCN, un viatge d’anada i tornada a la Barcelona romana, que ha propiciat l’edició d’un plànol guia, el primer d’una àmplia sèrie de plànols per la ciutat que el MUHBA
té intenció d’anar publicant els anys vinents. Com ja és habitual,
a més, durant l’any s’ha programat un nombrós conjunt d’activitats, tant a les diferents seus del museu com desplegades per
la ciutat (tallers, activitats escolars i familiars, gimcanes, itineraris,
viatges, matinals d’autor, casals...). A més, entre d’altres activitats
de nou format, el MUHBA ha dut a terme 10 diàlegs i 8 jornades
i cicles de conferències dedicades a la història urbana i el patrimoni.
En el capítol de col·leccions, les adquisicions d’enguany corresponen bàsicament a materials procedents de les intervencions
arqueològiques que s’han fet a Barcelona, gestionades i supervisades pel Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona.
Destaca, però, l’adquisició del Retrat de Francesc Pla, veler i diputat dels Col·legis i Gremis de la Ciutat de Barcelona, de 1801,
de l’escola espanyola.
El servei de restauració i conservació ha estudiat aproximadament unes 150 peces i ha treballat en el manteniment dels jaciments arqueològics que configuren el museu i dels materials
que es mostren a les seves sales d’exposició. D’altra banda, també
s’ha avançat en la catalogació i digitalització de l’arxiu històric
del monestir de Pedralbes.
Finalment, pel que fa a publicacions, han aparegut el número 5 de la revista QUARHIS (Quaderns d’Arqueologia i Història
de la Ciutat de Barcelona) i els números 2 i 3 de la col·lecció «Documents» del Museu d’Història de Barcelona, dedicats a la intervenció arqueològica en cementiris jueus i a la via sepulcral
romana de la plaça de la Vila de Madrid, respectivament.
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Centre Cultural del Born

La restauració de l’edifici de l’antic mercat del Born ha entrat
durant el mes de juny en el procés de licitació del projecte d’obres
a l’estructura de l’edifici, que es restaurarà respectant les mateixes
façanes i cobertes. A més, es mantindran les quatre entrades
principals com a eixos bàsics de comunicació amb el barri.
S’han de destacar també els estudis que s’estan fent sobre el
context històric del Born, que es publiquen a través de la col·lecció
«La ciutat del Born. Barcelona 1700». Aquest 2009 se n’han publicat dos nous volums: Dansa i música i Jocs, triquets i jugadors.
A finals d’any s’ha publicat i presentat al Saló de Cent de l’Ajuntament el llibre La ciutat del Born. Economia i vida quotidiana
a Barcelona (segles XIV a XVIII), fruit de la investigació portada a
terme per Albert Garcia Espuche.

Museu Marítim de
Barcelona

El Museu Marítim de Barcelona, ubicat a les Drassanes Reials
de la ciutat, aplega des de l’any 1929 un important conjunt de
col·leccions que il·lustren la cultura marítima catalana i ajuden
a comprendre el com i el perquè de la història marítima del
país.
Enguany s’han iniciat les actuacions previstes en el Pla de restauració de les Drassanes Reials de Barcelona, que comprèn la
restauració de les grans naus i el disseny d’una nova museografia
per a l’exposició permanent, executant la primera fase del projecte
d’idees. Per aquest motiu s’ha hagut de clausurar un 70 % de
l’exposició permanent, però s’han pogut mantenir tots els espais
de les exposicions temporals. Al mateix temps s’ha continuat
treballant pel reconeixement internacional de l’edifici, presentant
la candidatura al Segell Europeu de Patrimoni Cultural.
El pla d’actuació s’ha centrat a mantenir els programes començats en anys anteriors i potenciar la creació d’instruments
per al foment de la recerca i del coneixement i protecció de la
cultura marítima. S’ha treballat per buscar vies de participació i
col·laboració amb el món associatiu i la vinculació amb la ciutat.
Una de les línies que cal destacar ha estat la de seguir treballant
en activitats de proximitat perquè el museu s’impliqui més en
la dinàmica de ciutat i en tots aquells aspectes que afavoreixin

www.museumaritimbarcelona.org
Titularitat: consorci Ajuntament
de Barcelona i Diputació de Barcelona
520.510 usuaris
12 exposicions temporals
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l’aproximació del museu al teixit associatiu, amb especial interès
en les relacionades amb la cultura marítima.
També s’ha començat un treball conjunt de totes les àrees del
museu que participen en la gestió documental, amb l’objectiu
de buscar una eina comuna de transmissió del coneixement i fonamentalment de la informació; amb aquesta finalitat s’ha creat
un servei d’informació integrada.
L’any 2009 s’ha consolidat i impulsat el programa d’activitats
per a tots els sectors de la societat; en destaquen els adreçats al
públic escolar i a reforçar la línia començada l’any anterior entre
el museu i el públic infantil fora de l’horari escolar.
En l’aspecte comunicatiu s’ha reformat el web del museu amb
la implementació d’una nova imatge. Respecte a les exposicions
temporals, durant l’any han estat obertes al públic un total de
12, entre les quals cal destacar «Els grans viatges de Zheng He»,
«Immersió. La conquesta del fons del mar», «Retrat de la Barcelona marítima. Una visió de Francesc Soler i Rovirosa», «El
Marítim entre bombes», «Barcelona, una ciutat, un port», i
també les dues exposicions a la sala Marquès de Comillas del
Museu: «Tutankamon. La tomba i els seus tresors» i «Cerdà.
150 anys de modernitat».
Finalment, s’ha continuat amb la línia de publicacions especialitzades i amb els premis i beques per a la promoció de la recerca i els estudis de la història de l’edifici de les Drassanes
Reials, la història de la Barcelona marítima i la cultura marítima
en general.

El Museu d’Història de Catalunya té l’objectiu de difondre la
història de Catalunya des dels seus orígens més remots fins a
l’actualitat. Aquest espai interactiu, de concepció innovadora i
amb vocació clarament pedagògica, ocupa una part dels antics
magatzems generals de comerç del port de Barcelona i també
organitza activitats específiques i exposicions temporals.
Entre les exposicions temporals destacades de l’any 2009, hi
trobem «Guerra Civil a Catalunya: testimonis i vivències», del
13 de gener a l’1 de març, que ha fet un recorregut pels principals

Museu d’Història
de Catalunya
www.mhcat.cat
Titularitat: Generalitat de Catalunya
321.596 usuaris
10 exposicions temporals

126

esdeveniments del període, emfasitzant les visions personals que
reflecteix la documentació. També s’ha de remarcar la mostra
«Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a l’edat mitjana», programada primer al Museu d’Història de Catalunya
del 7 de maig al 2 d’agost i després al Museu Nacional d’Hongria,
a Budapest, del 4 de setembre al 29 de novembre. L’exposició,
organitzada conjuntament pels dos museus, dóna a conèixer les
relacions que es van establir entre tots dos països al llarg del període medieval. De juny a setembre s’ha presentat també l’exposició «Retallables de la Guerra Civil (1936-1939)», que mostra
una perspectiva inèdita del conflicte bèl·lic amb el joc com a
arma propagandística i els infants com a protagonistes. I ja al
desembre, el museu ha inaugurat la mostra «Colònies industrials», que vol endinsar el visitant, a través d’una experiència
emotiva i sensorial, en l’ambient fabril de les colònies industrials
per mitjà de diferents escenografies i audiovisuals que recreen
diferents espais d’una colònia.
A més, al llarg de l’any s’han programat diverses activitats
paral·leles, com el concert de Karavan Familia, que ha tancat el
cicle «Nits de Princeses», organitzat al voltant de l’exposició
«Princeses a Barcelona», la jornada de portes obertes amb motiu
de La Mercè i les Jornades Europees del Patrimoni, la presentació
del disc Història de Catalunya amb cançons 2.0 i el llibre Trifulkes
de la KatalanaTribu o el cicle de conferències «Processos de sobirania al llarg del segle XX».

La major part de les col·leccions del Museu Etnològic procedeixen
d’Europa. Hi està especialment representada la cultura camperola
i menestral hispana, amb fons molt importants del sud del Pirineu i Salamanca. Dels altres continents cal destacar les col·leccions procedents de les Filipines, el Japó, el Marroc, Etiòpia,
Mèxic, l’Equador, Nova Guinea i Austràlia.
El Museu Etnològic ha fet aquest any un intens treball amb
col·lectius immigrats de la ciutat en dos sentits: des de Barcelona,
treballant amb associacions instal·lades a la ciutat, però també
relacionant-se estretament amb alcaldies, universitats i museus
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dels països d’origen d’aquests col·lectius. Això s’ha fet amb Colòmbia, l’Equador, Síria, el Marroc, Guatemala i el Senegal,
entre d’altres. Evidentment, i com en els darrers anys, també
s’ha treballat molt intensament amb les associacions de cultura
popular i tradicional del nostre país.
Aquest 2009 ha rebut un fort impuls l’Associació d’Amics del
Museu Etnològic, que ha renovat la seva junta —ara la presideix
la professora de la UB Josefina Roma— i ha incorporat 50 experts
en disciplines com l’antropologia, l’etnologia o la història, que
han ajudat a reforçar els vincles del museu amb diferents associacions d’arreu del món.
Durant l’any 2009 és destacable la donació de l’arxiu biblioteca
particular de la família Panyella / Amil.
El Museu Etnològic ha desplegat un programa d’activitats
molt actiu, en què destaquen els tallers de Nadal de jocs tradicionals del Marroc, els cicles de narracions de contes de l’Àfrica,
els diversos concerts de música d’arreu del món, i les presentacions
de llibres o de documentals. S’ha pogut visitar l’exposició «El
Carnaval de Barranquilla», fotografies i objectes del carnaval de
Barranquilla, al Carib colombià, declarat per la UNESCO Obra
Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat l’any
2003. Aquesta exposició s’ha prorrogat fins al Carnaval de 2010.
Des del 4 de juliol i fins al 30 d’abril de 2010 també es pot visitar
l’exposició «Fam i guerra a Catalunya. Memòria i estratègies de
supervivència 1936-1959», que consta d’un centenar d’objectes
de la vida quotidiana, documents i fotografies relacionats amb
la fam durant la guerra i postguerra al nostre país.

El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ens permet endinsar-nos en els orígens més remots de la nostra història a través
de les col·leccions de peces provinents dels principals jaciments
arqueològics de Catalunya, així com d’altres d’arreu de la península Ibèrica i la Mediterrània.
Aquest 2009 el Museu ha remodelat les sales de prehistòria,
que mostren una visió més moderna i adequada al nou discurs
museístic, i també l’entrada al museu, redissenyant tant la botiga

Museu d’Arqueologia de
Catalunya
www.mac.es
Titularitat: Generalitat de Catalunya
25.982 usuaris
4 exposicions temporals
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com la recepció als visitants. També s’ha adequat la sala d’actes,
actualitzant la infraestructura per fer-la compatible amb les
noves tecnologies.
Pel que fa al vessant científic, s’han organitzat conferències
vinculades amb cadascuna de les exposicions temporals, així com
el «Cicle Cicerone», en què cada ponent, a més d’exposar una
matèria concreta, ha comentat una peça de l’exposició permanent,
per aconseguir que els assistents coneguessin més el museu.
Les exposicions temporals més destacades han estat «Europa
fa un milió d’anys», que ens ha traslladat, de manera didàctica,
als orígens de la vida al planeta Terra, i la mostra organitzada
per Caja Mediterráneo «Rostres de Roma», que s’ha pogut veure
del 9 de juliol al 13 de setembre i ha recollit per primera vegada
els retrats romans procedents del Museu Arqueològic Nacional.
A partir del mes d’octubre, també s’ha presentat l’exposició «Visions d’Egipte. Oxirrinc», una cinquantena de fotografies que
ens mostren el passat i el present de la que va ser una de les
ciutats més destacades de l’Egipte grecoromà.
Aprofitant el disseny de les visites familiars, el Museu d’Arqueologia de Catalunya ha organitzat també activitats extraordinàries per a dies festius: la Mercè, Santa Eulàlia, la Nit de Montjuïc
o el Dia Internacional dels Museus, entre d’altres. Pel que fa a les
activitats infantils o familiars, cal destacar la consolidació de
les colònies d’estiu, destinades a nens i nenes de 6 a 12 anys, que
s’han fet la primera setmana de juliol, i les activitats familiars dels
diumenges d’octubre a maig, que han ofert un taller per als nens
i una visita comentada a l’exposició temporal o a la permanent
per als pares. També s’ha ampliat l’oferta educativa per a escoles
i casals d’estiu, amb nous tallers i visites comentades que han
ocupat tota la franja educativa, des de primària fins a batxillerat.

El castell de Montjuïc és una antiga fortalesa militar amb una
llarga història vinculada a la ciutat de Barcelona i que l’any 2008
va obrir una nova etapa amb la voluntat d’esdevenir, de manera
progressiva, un espai per a la formació, la relació, el lleure i la
cultura.

El castell de Montjuïc i el
Museu Militar
www.bcn.cat/castelldemontjuic
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
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Aquest 2009 el castell de Montjuïc ha acollit activitats de tota
mena: exposicions, visites guiades, conferències, espectacles, concerts, tallers promoguts per altres entitats i activitats esportives
com curses, tir amb arc, etcètera, adreçades a la ciutadania de
Barcelona. El Centre de Recursos Internacionals per la Pau
també ha iniciat la seva oferta d’activitats amb trobades i cursos
que van omplint el castell d’objectius i de contingut.
Enguany també ha estat l’any del tancament definitiu del
Museu Militar: les peces de titularitat municipal s’han retirat i
hi han començat les obres de rehabilitació per tal d’oferir noves
i millors condicions d’ús als visitants. Fins al seu tancament definitiu, el Museu Militar ha rebut més de 21.000 visites.
També s’ha programat la mostra «Barcelona té castell», que
ha acollit uns 90.000 visitants i que presenta gràficament els nous
usos que se li donaran en els propers anys. Per commemorar el
centenari de la Setmana Tràgica, s’ha organitzat l’exposició fotogràfica de gran format «Barcelona en flames!» al pati del castell.
També s’han començat visites guiades i gratuïtes els dissabtes,
diumenges i festius. Aquestes visites permeten endinsar-se en diversos espais del castell d’accés restringit. Durant la celebració de
Montjuïc de Nit, el 4 de juliol, el castell ha acollit un concert de
rumba, i al mes de juliol s’han celebrat de nou les sessions de Sala
Montjuïc al fossat de Santa Eulàlia. També durant la Mercè, s’ha
organitzat, amb un gran èxit i per segona vegada consecutiva, una
gran mostra de circ que ha omplert tots els racons del castell de
música, color, màgia i famílies. A més, entre altres activitats, aquest
nou equipament municipal ha acollit la presentació del concurs
internacional de música Maria Canals, la Festa del Pregó del Dia
d’Astúries del Centro Asturiano de Barcelona, la Marxa per la
Pau o un cicle de conferències de la Societat Catalana de Gnomònica. El nombre total de visitants aquest 2009 ha estat d’uns 900.000.

Un altre museu singular vinculat al capítol d’història és el Museu
dels Autòmats del Tibidabo, que reuneix una col·lecció de més
de 40 peces dels segles XIX i XX entre autòmats i altres jocs mecànics. Al recinte del Tibidabo l’any 2009 hi ha hagut reformes
importants: ara hi trobem la plaça dels Somnis, una nova plaça
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d’entrada al parc i de celebració de fi de festa que inclou un espai
de jocs. Dins l’edifici hi ha una nova sala titelles, una sala d’exposicions per a 200 persones i El Camí del Cel, un dels espais
més alts de la ciutat, que permet accedir a diverses activitats
sense que calgui pagar l’entrada del parc: el Museu d’Autòmats,
algunes atraccions emblemàtiques, jocs a l’aire lliure o l’Edifici
Cúpula, on es projecta el documental Cent anys passen volant.
Barcelona també té dos museus públics vinculats de manera
directa amb els esports. És el cas del Museu Olímpic i de l’Esport,
ubicat a la muntanya de Montjuïc, que al llarg d’aquest 2009 ha
organitzat diferents conferències, com el cicle sobre esport i medi
ambient, i ha acollit la VIII edició del Fòrum Olímpic sobre Esport i Immigració. En el marc del museu també s’han celebrat
altres actes, com ara la presentació a càrrec de Johan Cruyff dels
integrants de la selecció catalana de futbol.
D’altra banda, el Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Doctor
Melcior Colet també ha acollit diverses presentacions i rodes de
premsa, com la de la temporada de les Le Mans Series o la recepció a les seleccions catalanes que aquest 2009 han participat
als Jocs Nàutics Atlàntics de Viana do Castelo.

CENTRES PRIVATS

Seguint amb els esports, el Museu del FC Barcelona ha acollit
aquest 2009 l’exposició dels sis trofeus que acrediten el Barça
com el millor equip de futbol del món: Copa, Lliga, Champions,
Supercopa d’Espanya, Supercopa d’Europa i el Mundial de
Clubs. Els sis títols del Barça comparteixen espai amb els aconseguits per les altres seccions professionals del club aquest any:
la Lliga ACB, la Supercopa d’Espanya d’handbol o l’OK Lliga.
Enguany el museu del club també ha editat una nova guia oficial
amb els textos en tres idiomes: català, castellà i anglès.
Molt diferent és el cas de la Fundació Arqueològica Clos-Museu Egipci de Barcelona, una entitat compromesa amb la investigació, l’estudi i la difusió de l’antic Egipte que disposa d’una
de les col·leccions privades d’art i cultura egípcies més importants
d’Europa. Aquest 2009 ha estat un any especial per al museu perquè ha celebrat el 15è aniversari, un esdeveniment compartit
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amb el seu Cercle d’Amics i el Club de Mecenes, i amb l’arqueòloga i egiptòloga Myriam Seco, que ha viatjat des del Caire per
impartir, en primícia, una conferència sobre els recents descobriments arqueològics al temple funerari de Tuthmosis III, a Luxor. També ha estat un any extraordinari pel que fa a les exposicions que s’han organitzat. Inaugurada a principis de febrer,
l’exposició temporal «Esquelets malalts. Una visió de la malaltia
a través del temps» ha mostrat fins al mes de setembre l’ampli
ventall de malalties que tenien els nostres avantpassats. Paral·lelament, i fins al mes d’abril, el museu ha acollit l’exposició inèdita
«Sarcòfags de l’antic Egipte. Jardiners d’Amon a la Vall de les
Reines», una mostra de l’important fons de sarcòfags descobert
per l’arqueòleg italià Ernesto Schiaparelli durant la seva campanya
d’excavacions a la Vall de les Reines (Tebes), a principis del segle XX. El Museu Egipci de Barcelona ha pres part en els projectes
d’excavació a Meidum i Sharuna. Precisament la darrera campanya d’investigacions arqueològiques a Sharuna, al març, es va
tancar amb l’espectacular troballa de 500 falcons momificats.
El Museu de Cera, inaugurat l’any 1973, mostra tres-centes
figures que recreen personatges tant del món real com del de
ficció. També compta amb l’Expomuseu, una dependència annexa en la qual es mostren exposicions temporals.
Per la seva banda, el Museu de la Xocolata ofereix un recorregut pels orígens de la xocolata, la seva arribada a Europa i la
seva difusió com un element situat entre el mite i la realitat, que
relaciona tradició amb futur i que forma part de l’imaginari
col·lectiu de la nostra societat. Durant l’any 2009 el museu ha
tingut més de 112.000 usuaris i ha mantingut les seves activitats
permanents com els tallers de piruletes, el tast de xocolata, maridatges de xocolata amb vins, caves o brandis i les visites guiades
i dramatitzades. També, i per segon any consecutiu, el museu
ha organitzat el concurs de fotografia obert a tot el territori espanyol, que enguany tenia el lema «Xocolata i felicitat», i al qual
s’han presentat 74 fotografies. Així mateix, el Museu ha celebrat
la novena edició del concurs internacional de figures de xocolata,
que ha tingut com a tema l’astronomia. Finalment, s’ha de destacar que al llarg de l’any ha programat l’exposició temporal
«Els mons celestes. 400 anys de descoberta del sistema solar»,
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en col·laboració amb CosmoCaixa i en commemoració de l’any
2009, Any de l’Astronomia.
El Museu de l’Eròtica, ubicat també al cor de Barcelona, vol
aportar a la ciutat un centre d’informació didàctic, interessant
i lúdic al voltant de l’erotisme i té un fons de més de 800 peces i
una exposició d’art eròtic contemporani amb artistes de renom
internacional. Enguany els artistes convidats han estat Quimet
Sabaté i Antoni Lasheras.
Per la seva part, el Museu del Calçat és una mostra de reproduccions de calçat des del segle II fins al segle XVIII que inclou
un apartat dedicat a sabates de personatges il·lustres o populars,
entre els quals destaquen Pau Casals, Núria Feliu, Charlie Rivel
o la primera bota catalana de muntanya que va arribar a l’Everest,
calçada per Carles Vallès.
El Museu del Rei de la Màgia és un espai dedicat a l’estudi i
difusió de l’il·lusionisme. Seu de l’Associació Cultural El Rei de
la Màgia, està ubicat al carrer de l’Oli i és molt a prop de la centenària botiga del mateix nom. El Museu ofereix l’exposició del
fons històric, artístic i documental de l’establiment El Rei de la
Màgia.
A Barcelona també hi ha la possibilitat de fer un viatge per
la perfumeria de totes les èpoques de la mà del Museu del Perfum, que recull l’evolució de les ampolles i recipients per a perfums a través de la història i la geografia.
En un altre àmbit del tot diferent trobem el Museu Etnogràfic
Andinoamazònic, instal·lat al convent dels caputxins de Sarrià
i que conté materials etnogràfics recollits des dels primers anys
d’aquest segle pels religiosos caputxins a la vasta zona de l’Amazònia colombiana. Al museu s’exposen alguns dels elements
més significatius de l’etnografia, la zoologia i la botànica andinoamazòniques, així com una col·lecció de ceràmica precolombina i testimonis etnogràfics d’altres cultures.
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2.-Arxius històrics

Arxiu Històric de la Ciutat
de Barcelona
www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
11.529 usuaris
26.901 consultes
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L’Arxiu Històric de la Ciutat és el centre responsable de la custòdia, el tractament, la conservació i la difusió del patrimoni documental municipal medieval i modern, d’altres fons documentals d’utilitat per a la història de la ciutat, així com de materials
sonors, audiovisuals, bibliogràfics, hemerogràfics i fotogràfics
(aquests últims ubicats a l’Arxiu Fotogràfic) que es consideren
d’interès per a la investigació i la recerca històrica.
Les actuacions més destacables de l’Arxiu Històric de la Ciutat
durant l’any 2009 s’expliquen des de diferents àmbits. Des del
punt de vista organitzatiu, el fet més rellevant és la separació de
la Secció d’Arxiu Fotogràfic i la seva constitució com a centre independent amb la denominació d’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
Pel que fa a la gestió i tractament dels fons, entre altres actuacions s’han continuat els treballs d’organització i descripció
dels fons arxivístics per facilitar la recerca i posar-los a l’abast
de tots els usuaris i investigadors. Destaquen els treballs de catalogació dels pergamins municipals (segles IX a XVIII) i del fons
històric dels Jocs Florals de Barcelona, amb motiu de la celebració
dels 150 anys de la restauració d’aquest certamen literari.
En el camp de la conservació, s’han fet els estudis de conservació i condicionament de diversos fons i col·leccions, i s’han
restaurat documents de tipologies diverses amb un alt valor històric i patrimonial. D’altra banda, s’han continuat i impulsat les
accions de digitalització i microfilmació de documents per facilitar-ne la consulta i preservar els originals.
En matèria de difusió, s’han desenvolupat nombroses accions
de divulgació de l’arxiu, del patrimoni documental i de la història de Barcelona. Destaca la realització d’una jornada de portes
obertes el dissabte 13 de juny en el marc de les activitats de la
Setmana Internacional dels Arxius, que ha atret més de 2.200
visitants. També cal ressaltar els resultats del programa de visites
comentades que l’arxiu ofereix per a grups universitaris i de recerca, amb un notable increment en comparació amb anys anteriors, amb un total de 300 persones. Entre d’altres, destaquen
també les activitats desenvolupades en el marc del programa del
Seminari d’Història de Barcelona, amb èxit de participants, i la
XI edició del Congrés d’Història de Barcelona, amb el títol «La
ciutat en xarxa». Com a novetat, s’ha iniciat un nou programa

expositiu al vestíbul del centre amb el nom «Un tast de l’Arxiu»,
consistent en petites mostres de documents dels diferents fons i
col·leccions que s’hi conserven. Aquest any s’han exposat la mostra «Orient a la Biblioteca Massana» i «Homenatge a Josep M.
López-Picó». El vestíbul de l’arxiu també ha acollit una exposició
amb el títol «Joan Amades, la memòria d’un poble», produïda
per l’Associació Cultural Joan Amades amb motiu del 50è aniversari de la mort del folklorista.
Les dades de consulta dels documents continuen mantenint
l’Arxiu Històric de la Ciutat com un dels centres arxivístics de
referència per fer treballs d’investigació i recerca històrica. Així,
s’han registrat més d’11.500 usuaris i prop de 27.000 consultes
de documentació.

L’Arxiu Fotogràfic, amb seu a l’antic convent de Sant Agustí,
és responsable de la custòdia, el tractament, la conservació i la
difusió dels fons fotogràfics que abans pertanyien a l’Arxiu Històric de la Ciutat. Des de l’any 2009 l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona funciona de forma independent de l’Arxiu Històric de
la Ciutat, del qual formava part. Aquest any ha registrat un augment de visitants a les exposicions que organitza. La més significativa ha estat «1909: fotografia, ciutat i conflicte», vinculada
a la celebració del centenari de la Setmana Tràgica.
Durant l’any s’han rebut ingressos importants de destacats
fotògrafs relacionats amb la ciutat de Barcelona, com Eugeni
Forcano i Jacques Leonard. Eugeni Forcano ha donat 650 positius
en blanc i negre, de gran format, sobre la vida quotidiana, social
i festiva de la ciutat de Barcelona dels anys seixanta i setanta, i
Jacques Leonard ha fet una cessió de 18.000 negatius sobre la
comunitat gitana. El material d’Eugeni Forcano serà de consulta
pública després d’un tractament arxivístic i de digitalització.
Està previst que el proper any 2010 es puguin fer dues exposicions
per mostrar una selecció d’aquestes fotografies, una a l’Arxiu
Fotogràfic i l’altra a la Sala Ciutat.
Pel que fa al material de Jacques Leonard ingressat a l’Arxiu
Fotogràfic, també serà de consulta pública després del tractament

Arxiu Fotogràfic de
Barcelona
www.bcn.cat/arxiu/fotografic
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
1.529 usuaris
79.440 consultes
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arxivístic i de digitalització, i està previst mostrar una selecció
de les fotografies més representatives en una exposició monogràfica l’any 2011.

El 20 de gener de 2007 es va inaugurar oficialment la restauració
del Palau del Lloctinent, al carrer dels Comtes, seu històrica de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó des de 1853, després de més
de dos anys d’obres.
El centre ha continuat desenvolupant la seva activitat fonamental d’atenció al públic investigador tant a la sala de lectura
de la seu del carrer Almogàvers, 77, com a través d’internet
(http://pares.mcu.es), on ja estan disponibles prop d’un milió de
pàgines de documents digitalitzats.
D’altra banda, a la seu històrica del Palau del Lloctinent s’han
dut a terme nombroses activitats científiques i divulgatives, com
exposicions, congressos, conferències i concerts. Fins al mes de
juny ha estat oberta al públic la mostra de documents originals
de Jaume I commemorativa del vuitè centenari del seu naixement, que ha estat seguida per una exposició sobre les joies del
Rif organitzada per la ciutat de Melilla.
A més, l’Arxiu ha participat amb el préstec de documents en
vuit exposicions organitzades per diverses institucions espanyoles
i estrangeres. Destaca, pel nombre i l’antiguitat dels documents
prestats, «Princeses de terres llunyanes», que s’ha pogut veure
a Budapest (Hongria) i Barcelona.
Pel que fa als congressos, destaquen el titulat «La presència
catalana a l’espai de trobada de la Mediterrània», al maig, i el
dedicat a les relacions entre «Espanya i les Illes Britàniques al
llarg segle XVIII», celebrat al mes de desembre.
Quant a les activitats musicals, a més de l’habitual col·laboració amb el Fringe, Festival de Música Antiga, al maig, i amb
el Festival Grec, també s’ha celebrat l’Experimentaclub, festival
de música experimental durant el mes d’octubre i diversos concerts en col·laboració amb l’acadèmia de música Concertant
d’octubre a desembre. En aquest sentit també s’ha de destacar
el concert que s’ha fet en commemoració de l’aniversari de

Arxiu de la Corona
d’Aragó
www.mcu.es/archivos/MC/ACA
Titularitat: Ministeri de Cultura
2.593 usuaris
7.487 consultes
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l’agermanament entre les ciutats de Colònia i Barcelona al
febrer.
A més dels arxius esmentats en aquest capítol, entre els més significatius de la ciutat també s’han d’incloure l’Arxiu Municipal
Administratiu de Barcelona i els 10 arxius municipals de districte.
Així mateix, entre els arxius de titularitat pública trobem també l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, una unitat de
caràcter central que dóna servei a tota l’estructura administrativa
de la corporació, adreçat a tots els ciutadans i obert a la consulta
dels documents que custodia i al treball en el camp de l’estudi
i de la investigació. La documentació històrica es guarda al recinte
de la Maternitat, en un edifici rehabilitat per l’arquitecte Norman
Cinnamond. La documentació corresponent als darrers anys
ocupa 4.700 metres lineals distribuïts entre l’edifici del Rellotge
(al recinte de l’Escola Industrial), l’edifici de Can Serra (seu corporativa) i el recinte de les Llars Mundet.
Entre altres arxius de la ciutat, també s’ha d’esmentar l’Arxiu
Capitular de la Catedral de Barcelona, on, entre altres joies documentals, es custodien papirs de factura egípcia hel·lenística,
però de procedència francoromana i merovíngia, dels segles
V-VII. També té uns 200 còdexs, alguns amb miniatures (com el
Missal de santa Eulàlia de Destorrents), diferents incunables i
edicions del segle XVI i uns 40.000 pergamins (dels segles IX al
XVII).
Finalment, s’ha de destacar l’Arxiu Històric de Protocols de
Barcelona, integrat pels manuals, llibres notals i protocols del
districte notarial de la capital catalana. Els registres més antics
que custodia són del segle XIII (el primer llibre complet és del
notari Pere Portell i correspon a l’any 1299). I, a partir del segle XIV, l’arxiu compta amb unes més que notables i continuades
sèries documentals, de manera que en arribar a l’any 1500 la
xifra supera els 5.000 volums. En la seva línia ja tradicional de
publicacions de caire històric i jurídic, cal remarcar que, sota el
patrocini de la Fundació Noguera, l’arxiu edita una revista de
caire històric i institucional titulada Estudis Històrics i Documents
dels Arxius de Protocols, de periodicitat anual.
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3.-Espais d’interès arquitectònic

Barcelona s’ha convertit en un indiscutible pol d’atracció turística
forjat, en part, a partir d’una sèrie d’espais d’indubtable interès
arquitectònic convertits en autèntics símbols de la ciutat arreu.
Un exemple clar és la Casa Batlló, projectada per Gaudí al
passeig de Gràcia. Des de 1995 la Casa Batlló ofereix els seus espais modernistes per a la celebració dels moments i actes més
exclusius, i no va ser fins l’any 2002, coincidint amb l’Any Internacional Gaudí, quan va obrir les portes al públic per a visites
culturals.
Al llarg de l’any 2009, s’ha estat treballant en el projecte de
recuperar una planta més de la Casa Batlló i sumar així a la visita
actual 500 metres quadrats addicionals de màgia, art i disseny.
Per la seva banda, i amb motiu de la jornada de portes obertes
del 6 de juny, el Temple Expiatori de la Sagrada Família ha reunit prop de 25.000 persones que han volgut visitar de forma
gratuïta el temple i gaudir de les novetats en les obres. A més,
ha participat en la Nit 10 organitzada per TV3 amb una obertura
de portes nocturna que ha reunit més de 5.000 visitants i en la
celebració del Dia Mundial de la Diabetis, el 14 de novembre,
il·luminant la façana del Naixement de color blau.
També ha continuat oberta als visitants la Casa Museu Gaudí,
situada dins el recinte del Park Güell, que consta de quatre plantes on es troba mobiliari variat de diferents cases projectades per
Gaudí.
Així mateix, trobem el Pavelló Mies van der Rohe, gestionat
per la Fundació Mies van der Rohe, que centra la seva activitat
en la promoció del debat sobre temes propis de l’arquitectura i
l’urbanisme moderns i contemporanis, i en la difusió i sensibilització pública en aquestes matèries. El Pavelló Mies van der
Rohe, referent arquitectònic clau del segle XX, ha acollit diverses
activitats i programacions vinculades amb l’art i l’arquitectura
contemporània i l’any 2009 ha rebut un total de 84.875 visitants.
Enguany ha acollit tres intervencions excepcionals. El 5 de març,
l’artista plàstic Antoni Muntadas ha presentat On Translation:
Paper BP/MVDR, una instal·lació que compta amb l’olor com a
element transformador de l’espai. Al mes de desembre, ha estat
el torn de l’artista xinès Ai Weiwei amb la intervenció With
Milk_Find Something Everybody Can Use, que ha omplert les
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piscines de llet i de cafè amb un extraordinari resultat estètic
sobre l’espai del Pavelló. En un altre àmbit artístic, dins la programació del festival LOOP, la videoartista Anika Larsson ha
presentat Dolls. A més, la Fundació Mies van der Rohe i la Universitat Politècnica de Barcelona / ETSAB han restablert el programa acadèmic de la càtedra Mies van der Rohe.
Per altra banda, aquest 2009 la Casa Amatller s’ha renovat:
ha acabat la restauració de la façana i ha establert un conveni
per a la posada en funcionament i execució del projecte cultural
de restauració de l’edifici. Els treballs de restauració de la façana de la Casa Amatller han permès descobrir nous detalls arquitectònics i ornamentals en l’obra, i alhora per a l’equip de
conservació ha suposat un repte i una font de gran valor per a
l’estudi del Modernisme. L’inici de la segona fase de reforma
consisteix en la reubicació de la biblioteca i fototeca de l’Institut
Amatller d’Art Hispànic, prèvia a la intervenció i obertura del
pis principal.
El Palau Güell de Gaudí també ha tingut un any d’implicació
amb el territori ben actiu. Ha participat, per exemple, a la Festa
Major del Raval amb una jornada de portes obertes; s’ha sumat
a la celebració de la Festa Major de la Rambla, les Festes del
Roser 2009, amb una visita parcial de l’edifici; ha participat en
el Festival de Cultura del Raval 2009, i ha obert les portes per
oferir un recorregut nocturn en la Nit 10 de TV3. Durant l’any
2009, l’han visitat unes 162.000 persones.

141

4.-Activitats i iniciatives diverses

Durant l’any 2009, la Comissió de la Memòria Històrica de Barcelona ha aprovat la col·locació i inauguració de les següents plaques commemoratives de personatges il·lustres o de fets significatius relacionats amb la història sociocultural de la ciutat, que
s’especifiquen a continuació: el Casal de Montserrat (lloc on es
van hostatjar grups i entitats que van lluitar pel redreçament de
Catalunya durant la dictadura franquista), Marià Manent i Cisa
(poeta, crític i traductor), Laboratori Microbiològic Municipal
(placa recordatòria del seu antic emplaçament) i Joan Vinyoli i
Pladevall (poeta).
Durant l’any 2009, per acord del plenari del Consell Municipal,
també ha lliurat la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a Raimon Panikkar, el 31 de març, perquè és un referent mundial en l’estudi
de la història i la filosofia de les religions i un gran promotor del
diàleg intercultural i interreligiós, i perquè ha dedicat la seva vida
al coneixement i l’entesa entre Orient i Occident, entre les diferents
tradicions culturals i religioses, i sobretot perquè ha fet del diàleg
l’essència de la seva vida i la manera de relacionar-se amb els altres.
També ha concedit la Medalla d’Or al Mèrit Artístic als fotògrafs
Eugeni Forcano, Joan Guerrero i Humberto Rivas (a títol pòstum),
el 9 de novembre de 2009. La decisió de premiar tres fotògrafs
amb la medalla suposa un sentit homenatge a la fotografia vinculada a Barcelona. Finalment, s’ha lliurat la Medalla d’Or de la
Universitat de Barcelona a Jordi Sabater i Pi in memoriam.
El dia 9 de setembre, amb motiu de la diada nacional de Catalunya, el professor emèrit d’Estudis Hispànics de la Universitat
de Southampton Henry Ettinghausen ha ofert la conferència
«Barcelona, un centre mediàtic abans del 1714» al Saló de Cent.
Henry Ettinghausen ha publicat nombrosos estudis sobre Quevedo, sobre autobiografies d’aventurers espanyols del segle XVII,
i sobre la premsa espanyola i catalana de la mateixa època. Darrerament ha impartit conferències sobre les relacions entre escriptors catalans del segle XX, la dreta política i el franquisme.
L’any 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi.
El Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament han signat un conveni de col·laboració per als propers dos anys que permetrà impulsar diversos projectes de recerca
i difusió de la memòria històrica a Barcelona. Les dues institu143

cions elaboraran un inventari dels espais de memòria a la ciutat
per tal de catalogar-los i senyalitzar-los. El nou conveni té com
a objectiu treballar en la recerca, homenatge, commemoració i
difusió de la memòria democràtica de Barcelona. El Memorial
Democràtic de la Generalitat és una institució dedicada a desplegar polítiques de recuperació, commemoració i foment de la
memòria democràtica, centrant-se en el període comprès entre
els anys 1931 i 1980. Aquest any ha col·laborat, entre altres actes,
en l’homenatge als afusellats pel franquisme en el 70è aniversari
del primer afusellament (18 d’octubre), en les activitats que han
commemorat el 25 aniversari de la mort de la narradora infantil
i dibuixant Lola Anglada (12 de setembre), així com en l’homenatge a Fèlix Martí, a Barcelona.
També durant l’any 2009, un complet programa d’activitats
que s’ha estès d’abril a octubre ha volgut commemorar el centenari de la Setmana Tràgica (juliol de 1909), una de les revoltes
populars que més han marcat la història de la nostra ciutat. Set
han estat les exposicions programades: «Barcelona en flames»,
al Castell de Montjuïc (del 7 de maig al 18 d’octubre); «Memòria
gràfica d’una revolta: la Setmana Tràgica a Catalunya», a l’Arxiu
Nacional de Catalunya (del 12 de juny al 9 d’octubre); «Ferrer
i Guàrdia i l’Escola Moderna», a la Residència d’Investigadors
del CSIC; «Setmana Tràgica, una crònica documental», exposició
virtual que es podia visitar en línia a partir de l’11 de juny; «1909:
fotografia, ciutat i conflicte», a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona
(del 17 de juny de 2009 al 16 de gener de 2010); «Barcelona es
revolta: 1909», mostra de documents al vestíbul de l’Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona, i «La Setmana Tràgica als
barris de Barcelona. Motius i fets», exposició itinerant que s’ha
inaugurat al mes de setembre de 2009. També amb motiu d’aquesta commemoració s’han celebrat cinc cicles de conferències
com el de «Converses a Barcelona: Tràgica, roja i gloriosa: una
setmana de 1909», que ha reunit al Palau de la Virreina, en sessions celebrades durant els mesos de maig i juny, més de 500
persones. El programa també ha inclòs vuit itineraris, dues publicacions i el seminari «La Setmana Tràgica de 1909 a Barcelona.
Arrels i conseqüències» (21 i 28 d’abril i 5 de maig), organitzat
pel Museu d’Història de Barcelona.
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Una altra commemoració històrica que s’ha celebrat a Barcelona l’any 2009 han estat els 350 anys de la signatura del Tractat
dels Pirineus. L’Institut d’Estudis Catalans (IEC), juntament
amb altres institucions, ha organitzat un seguit d’activitats per
donar a conèixer aquest aniversari. Per iniciar aquesta commemoració, l’IEC ha posat a l’abast del públic la versió catalana dels
capítols del Tractat que fan referència a Catalunya, traduïts per
la historiadora Eva Serra, membre de la Secció Històrico-arqueològica de l’IEC. Així mateix, al desembre de 2009 s’ha organitzat
un cicle de conferències amb motiu del 600 aniversari de la mort
de Francesc Eiximenis. Actualment, l’obra d’Eiximenis continua
tenint una gran importància, tant pels filòlegs com pels historiadors, i l’IEC ha considerat adient aprofitar aquest aniversari per
revisar el seu importantíssim llegat intel·lectual.
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Història i memòria
16 museus d’història
6 espais d’interès arquitectònic
3 arxius

Visitants

Usuaris

Consultes

3.343.679
4.322.698
—

3.708.466
4.542.725
15.651

—
—
113.828

Font: cada equipament.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Lletres i biblioteques

1.-Biblioteques
2.-Barcelona i els llibres
3.-Promoció i normalització de la llengua catalana
4.-Festivals, premis literaris i altres iniciatives
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Emili Manzano
Periodista, director del programa televisiu
L’Hora del lector

SOLEDAT, SILENCI, CIVILITAT
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Els llibres, ens diu Marcel Proust, són fills de la soledat i el silenci.
Digueu-me ara la paraula lector i tot d’una pensaré en qualcú
malavejant trobar un lloc solitari i silenciós per encetar la seva
conversa muda amb el text…
Les hores de lectura passen amb la cadència d’unes altres busques que les del rellotge —potser les pàgines del llibre, amb la
seva fressa cordial?
Aquelles mines d’hores de silló i llapis, per dir-ho amb el vers
d’aquell altre portent de la lectura, Gabriel Ferrater…
Un lector és qualcú que li diu al món, per ventura amb
certa rudesa en la veu: «Au, ara no facis renou; no t’he de
menester; pots despenjar tu el telèfon?»; que no veus que estic
llegint? I ja coneixem l’agressivitat que pot arribar a provocar
aquesta estampa d’un lector capficat en el seu innocent gaudi
solitari…
Quan éreu infants, vàreu ser d’aquells lectors que mai en
tenen a bastament, de lectura? Vull dir d’aquells lectors àvids i
rebecs que desafien l’ordre familiar i vetlen d’amagatotis davall
del tapament del llit amb el llibre escollit i un llumoi de piles?
«Vinga, tanca el llibre, que demà dirà el mateix», ens repetien,
però nosaltres sabíem que no era cert, que allò que ens havia de
dir el llibre era peremptori i no podia esperar fins al sendemà,

encara que fos ver que el sendemà les retxes impreses diguessin
el mateix… Sí, però no eren el mateix…
Perquè jo també, com la majoria de vosaltres, en vaig passar
moltes, d’hores de lectura nocturna i furtiva, i a mi també els
meus pares em decomissaren la llanterneta còmplice. Només em
la tornaren, definitivament derrotats, quan descobriren que
em procurava una miconeua de llum per llegir, amb gran risc
per a la meva salut ocular, gràcies a una marededéu de plàstic
recoberta de pintura fluorescent que m’havia duit una tia meva,
fadrina, molt viatgera i molt devota, com a souvenir d’un viatge
a Lorda, i que jo carregava de poder lumínic durant les estones
autoritzades de llum elèctrica del meu flexo…
D’aquelles hores de goig clandestí ara només en record vagament un parell de títols, un grapat de personatges, qualque
vinyeta o il·lustració; però el que conserv amb una claredat gairebé astoradora és el record que tenc de mi mateix llegint d’amagat, el record d’aquella sensació d’ésser com fora del temps
i de les lleis dels homes que ara, de vegades, em sobrevé quan
les hores petites em troben amb el llum encara encès i els ulls
plens de son davant les pàgines d’un llibre que m’ha fet el seu
presoner…
Però tot això no tendria cap interès —si és que en té un bri—,
i encara manco en un lloc com aquestes planes, si no fos per constatar una mena de paradoxa…
Idò sí, la lectura també és filla de la soledat i el silenci, però
és gràcies a allò que hem llegit que aprenem a viure en societat,
a conviure amb els altres en un món que és, bàsicament, renou
i companyia…
Del goig silent i solitari als models de comportament cívic…
El món, sempre confús, sempre canviant, se’ns fa intel·ligible
perquè duim el cap ple de ficcions. La vida, deia Roland Barthes,
probablement amb Oscar Wilde al cap, no fa altra cosa que
imitar el que diuen els llibres. I així, pàgina passant, llibre llegint,
un comprèn el món, l’ordena, l’assimila, el suporta, com un manual d’instruccions multiforme i infinit. I perdem el compte de
les relacions essencials que establim amb altra gent gràcies al
pont de paper que uneix instantàniament dos lectors quan descobreixen que tenen lectures comunes.
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La lectura, deia també Proust, és una amistat…
I en això venim. Un lector modern, en una ciutat com Barcelona, sap perfectament que la seva condició transita d’un pol
a l’altre, com un joc de magnetismes; del recolliment confortable
del seu silló a la cadira de plàstic d’un centre cívic; del silenci del
seu estudi particular a la xerradissa que precedeix la conferència
d’una celebritat de les lletres a les sales d’una biblioteca pública…
Potser un club de lectura, una escola d’escriptura, el taulell
d’una biblioteca de barri, la cua que es forma davant d’un autor
que signa els seus llibres, un recital de poesia, el còctel de cloenda
de la presentació d’una novetat literària… Tots són llocs on les
qualitats de la civilitat es manifesten d’una manera transparent.
Llocs de vida pública i bulliciosa dels quals, de vegades, un surt
amb el pas una mica accelerat perquè frisa d’arribar a ca seva i
reprendre la lectura, silenciosa i solitària, d’aquell llibre que l’espera damunt la tauleta de nit.
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1.-Biblioteques

L’any 2001 es va constituir el Consorci de Biblioteques de Barcelona amb l’objectiu de dur a terme la renovació, la gestió i
l’administració de les biblioteques públiques de la ciutat, així
com d’oferir serveis d’informació, formació informacional, oci
cultural i difusió de la lectura a tots els ciutadans.
El balanç de l’any 2009 ha estat, un cop més, una mostra de
l’excel·lent acollida dels barcelonins i les barcelonines a les biblioteques. Continguts, aprenentatge, lleure, creativitat, proximitat, cooperació i convivència són les paraules que resumeixen
un any de feina compromesa, un pas més en el desenvolupament
del Pla de biblioteques, que aposta per acostar el coneixement
a tots els ciutadans i ciutadanes d’una manera directa i senzilla.
També l’any 2009 la xarxa de la ciutat s’ha ampliat amb tres
nous equipaments de barri, fins a arribar a les 35 biblioteques
públiques que donen servei als ciutadans.

Biblioteques de Barcelona
www.bcn.cat/biblioteques
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
35 biblioteques
6.119.285 visites

Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz,
la nova biblioteca de barri del districte de Sant Martí
La nova biblioteca de barri, que es va inaugurar el 10 de maig,
està situada a l’antiga fàbrica tèxtil de Can Saladrigas, al bell
mig del Poblenou, i comparteix edifici amb el Centre d’Imatgeria
Festiva de Sant Martí.
El nom de la biblioteca és un homenatge al professor, historiador i arxiver Manuel Arranz (1946-1990), que va ser membre
fundador de l’Ateneu Popular La Flor de Maig i membre i president de l’Arxiu Històric del Poblenou.
Disposa d’un fons inicial de 30.000 documents, amb un centre
d’interès dedicat a la cultura popular. També té espai multimèdia
i el servei Internet i +, i comparteix la sala d’actes de l’edifici.
És la quarta biblioteca del districte.
Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet,
la nova biblioteca de barri del districte de Sant Andreu
Nova biblioteca de barri que es va inaugurar el 20 de juny. Està
situada als baixos i l’entresòl d’un edifici d’habitatges que és da155

vant el que serà la nova estació de la Sagrera, en una zona que
està experimentant un gran impuls de transformació urbanística,
revitalització econòmica i d’activitats.
El nom de la biblioteca es va decidir en un procés de participació promogut pel districte, i vol homenatjar la impulsora de
la vida cultural i social del barri Marina Clotet, que va viure intensament l’associacionisme i la difusió de la música popular catalana, i que als anys setanta va fundar la coral infantil i juvenil
El Reguitzell.
Disposa d’un fons inicial de prop de 30.000 documents, d’espai
multimèdia i del servei Internet i +, i també té una sala d’actes
pròpia. És la quarta biblioteca del districte.
Biblioteca Zona Nord,
la nova biblioteca de barri al districte de Nou Barris
Aquesta és la cinquena biblioteca del districte, situada al territori
més septentrional de la ciutat. Es va inaugurar el 29 de novembre,
en un edifici de 1.462 metres quadrats de nova planta del barri
de Vallbona. L’edifici, situat en el vessant de la muntanya, vol
conjugar els requisits d’un equipament cultural destinat a biblioteca pública amb els condicionants del solar.
Disposa d’un fons inicial de 30.000 documents, d’espai multimèdia i del servei Internet i +, i també té una sala d’actes pròpia.
Un any més les biblioteques de Barcelona han estat l’equipament
municipal més ben valorat en l’enquesta de satisfacció que fa
anualment l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta valoració es
basa en el fet que el 45 % de la població de la ciutat disposa del
carnet de les Biblioteques de Barcelona, que a més de permetre
accedir a tots els serveis que donen aquests equipaments ofereix
avantatges i descomptes en més d’un centenar de serveis culturals
de la ciutat.
Aquest 2009, amb l’eclosió de la comunicació a través d’Internet i de les eines 2.0, Biblioteques de Barcelona ha fet un salt
molt important a l’hora d’implementar els serveis de comunicació
amb els usuaris a través d’aquestes eines: les 35 biblioteques de
la xarxa ja disposen de pàgina web pròpia, davant les 10 que hi
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havia a finals de l’any 2008. A més, totes les biblioteques s’han
fet presents a Facebook, un espai que permet la comunicació
fluida entre el centre i els usuaris. També s’ha posat en marxa
un butlletí d’informació, el www.mesbiblioteques.com, que de
manera periòdica informa els usuaris sobre les activitats i els serveis que ofereixen les biblioteques.
Pel que fa a l’activitat cultural, com cada any Biblioteques de
Barcelona ha presentat una oferta destacada de difusió de la lectura,
tant a través de presentacions i diàlegs amb autors d’aquí i d’arreu
del món com amb els clubs de lectura o les activitats de formació
en les eines digitals, que faciliten l’accés a la informació. En aquest
camp concret de la formació digital, s’hi ha treballat de manera
decidida, conscients que la biblioteca té un paper fonamental a
l’hora de donar suport als ciutadans amb més risc de quedar al
marge dels avenços en la comunicació i l’aprenentatge digital.
També s’ha de destacar el treball en col·laboració amb els
altres agents culturals de la ciutat, participant en cicles i festivals
literaris, festes populars o bé altres manifestacions artístiques.
En aquest sentit cal destacar l’edició del Bloc del Grec que ha
fet Biblioteques de Barcelona, on es ressenyaven els espectacles
del festival i s’oferien enllaços a pàgines d’interès i a recursos
que permetien ampliar la informació sobre els artistes del festival.
Aquest 2009, conscients del paper de les biblioteques públiques
en la cohesió social de la ciutat i seguint els principis formulats
durant l’Any Europeu del Diàleg Intercultural, celebrat el 2008,
Biblioteques de Barcelona ha organitzat la «II Jornada de Biblioteca Pública i Immigració: un treball necessari davant una
realitat inqüestionable», un espai per aportar experiències sobre
els serveis i les activitats que es fan a les biblioteques pensant en
la integració de la població nouvinguda.
Pel que fa a la Comissió de Lectura Pública, l’espai de participació municipal relacionat amb la lectura pública, promogut
pel Consorci, ha presentat alguns dels projectes que estan portant
a terme les institucions que treballen en la lectura pública a la
ciutat, com ara la Central de Préstec de la Generalitat de Catalunya, els projectes conjunts entre Biblioteques de Barcelona, el
Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona pel que fa a la lectura a l’escola, o bé la tasca
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feta durant l’any per una comissió específica que ha treballat
sobre el paper de la biblioteca pública en la cohesió social.

La Biblioteca de Catalunya, com a biblioteca nacional, té entre
les seves funcions principals recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica catalana, vetllar per la conservació i la difusió
del patrimoni bibliogràfic, i mantenir la condició de centre de
consulta i recerca científica de caràcter universal.
Els objectius del Pla estratègic 2009-2012 s’han concretat en
un seguit de projectes i actuacions dutes a terme durant l’any
2009. Una d’aquestes actuacions ha estat el treball de digitalització de llibres de cinc biblioteques catalanes liderades per la
Biblioteca de Catalunya (a més, hi participen les biblioteques
de l’Ateneu Barcelonès, el Centre Excursionista de Catalunya,
el Monestir de Montserrat i el Seminari de Barcelona) en el
marc de Google Llibres. La participació de les cinc biblioteques
en el projecte permetrà fer accessibles a Internet centenars de
milers de llibres, la qual cosa significa, a més d’una millora en
l’accés a la informació, una gran oportunitat per a la projecció
de la cultura catalana a Internet. En acabar l’any 2009 s’hi poden
consultar més de 50.000 llibres de les cinc biblioteques catalanes
participants.
El 20 de novembre de 2008 es presentava Europeana, la biblioteca multimèdia digital europea, en la qual la cultura catalana
és present per mitjà de la Biblioteca de Catalunya, que n’ha fet
la versió en català. La Biblioteca de Catalunya ha aportat més
de 10.000 objectes digitals, amb previsió de creixement, entre
els quals hi ha manuscrits, incunables, fotografies, enquadernacions artístiques, etc. Posteriorment, s’hi afegiran altres materials
com cartells, mapes i documents sonors.
Un altre dels projectes engegats, el projecte PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya, www.padi.cat) té per objectiu compilar, processar i donar accés permanent a la producció digital
catalana. Al final de 2009 hi ha 17.063 llocs web capturats, amb
un volum de 7,5 TB. El projecte té la col·laboració del Centre
de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i el suport de la

Biblioteca de Catalunya
www.bnc.cat
Titularitat: Generalitat de Catalunya
43.727 usuaris de les sales de consulta
5.364 assistents a activitats
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Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
La Biblioteca de Catalunya també ha estat la impulsora
del projecte ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues,
www.bnc.cat/digital/arca/index.html). Es tracta d’un portal d’accés
obert que inclou publicacions periòdiques que ja no s’editen i
que han estat representatives dins la cultura i la societat catalanes.
En acabar l’any s’hi poden consultar 224 títols i hi col·laboren
17 institucions o entitats.
CLACA (www.bnc.cat/fons/claca.php) és un altre projecte impulsat per la Biblioteca de Catalunya. És un portal que dóna
accés a la guia digital d’autors clàssics catalans, en el qual es pot
trobar tot tipus d’informació relacionada amb escriptors, músics,
il·lustradors, etcètera, com ara Francesc Eiximenis, Xavier Benguerel o Mercè Llimona.
A més, la Biblioteca de Catalunya ha participat en altres projectes, entre els quals destaquen el portal RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert, www.raco.cat), un dipòsit des del qual
es poden consultar, en accés obert, el text complet dels articles
de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, i el portal
Memòria Digital de Catalunya (mdc.cbuc.cat/index.php), dipòsit
cooperatiu des del qual es poden consultar, tambè en accés obert,
col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etcètera.
D’altra banda, durant l’any 2009 la Biblioteca de Catalunya
ha desplegat una intensa activitat cultural oberta a tots els públics, que s’ha fet en diversos àmbits com ara l’Espai Zero, la
Sala de la Caritat, la Sala de Llevant i l’Arxiu Joan Maragall, i
que ha inclòs des de la jornada de portes obertes el dia de Sant
Jordi fins a exposicions de petit format sobre diverses matèries
a l’Espai Zero (Agustí Bartra, 150è aniversari d’Isaac Albéniz,
centenari de la Setmana Tràgica, etc.), passant per conferències,
concerts, recitals i presentacions de llibres. Com ja és habitual
els darrers anys, la Biblioteca de Catalunya també ha estat escenari de teatre, i ha acollit alguns muntatges com els de La
Perla 29, entre els quals destaquen dos grans clàssics de Shakespeare: El rei Lear (del 18 d’abril al 15 de maig) i Hamlet (del
8 de juny al 21 de juliol).
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La Biblioteca Pública Arús, fundada l’any 1895, s’ha convertit
en un centre de recerca especialitzat en moviments socials contemporanis i producció bibliogràfica del segle XIX i inicis del XX.
La biblioteca és d’accés públic, tot i que per la singularitat del
seu fons va adreçada a tot aquell investigador o persona interessada en la cultura i la societat del segle XIX i principis del XX i
als estudiants universitaris.
Aquest 2009 la Biblioteca Pública Arús ha dut a terme les
obres de reforç de les estructures i els pisos del seu edifici, i la
reforma de l’escala, les façanes, les cobertes, els ascensors i el
muntacàrregues.
A més, els dies 16, 17, 18 i 19 de setembre ha organitzat la XI
Conferència Anual de la International Association of Labour
History Institutions (IALHI), que aquest 2009 ha tingut com a
tema l’estat dels arxius i les biblioteques especialitzades en el
moviment obrer a Catalunya i a Espanya, així com la dispersió
del seu fons. La IALHI agrupa organismes i institucions de 26
països (França, el Regne Unit, els Estats Units, Itàlia, Hongria,
els Països Baixos, Rússia, el Japó, Sud-àfrica i l’Argentina, entre
d’altres).
Durant l’any 2009 la biblioteca ha rebut una important donació
de llibres, publicacions i mandils de maçoneria de Josep Maria
Torres Freixa.

Biblioteca Pública Arús
www.bpa.es
Titularitat: Patronat amb participació
pública
1.686 usuaris de les sales de consulta
968 assistents a activitats

L’Ateneu Barcelonès té la biblioteca patrimonial privada més
rellevant de Catalunya, una escola d’escriptura capdavantera a
escala europea i una de les programacions d’activitats més intensa
i extensa de Barcelona.
L’any 2009 l’Ateneu Barcelonès ha continuat el procés de renovació que està duent a terme aquests darrers anys, que ha suposat un augment de socis constant, i ha tancat l’any amb un
total de 4.166, xifra rècord en la història de l’entitat, i una presència constant als mitjans de comunicació.
En termes arquitectònics s’ha començat la remodelació de les
dues façanes del palau Savassona, amb la intenció de sanejarles estructuralment i, alhora, de donar a l’Ateneu una imatge

Ateneu Barcelonès
www.ateneubcn.org
Titularitat: privada
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de centre cultural referent per a la ciutat. En aquesta mateixa
reforma s’està remodelant la sala polivalent de la planta baixa
per tal d’oferir una sala a peu de carrer que respongui a les necessitats actuals, especialment en disposició funcional i equipament tecnològic.
Pel que fa a l’activitat, la biblioteca ha continuat treballant
perquè els seus actius patrimonials puguin estar a l’abast de tota
la ciutadania, amb l’ajuda de les noves tecnologies, participant
en els projectes més punters de patrimoni digital de l’Estat espanyol. La participació activa en el cercador de Google Llibres,
en la Memòria Digital de Catalunya o en la Biblioteca Virtual
de Prensa Histórica són clars exemples. Paral·lelament, la biblioteca, que obre 12 hores diàries cada dia de l’any, ha vist com
s’incrementava exponencialment el seu ús, i en els darrers mesos
ha arribat a tenir les xifres més altes de la seva història, amb més
de 10.000 visitants / mes i més de 1.300 préstecs / mes.
D’altra banda, l’escola d’escriptura creativa de l’Ateneu ha
iniciat l’oferta de cursos virtuals, que, juntament amb els cursos
presencials, fan que sigui una de les escoles que acull més alumnes
d’Europa, amb gairebé 1.400 alumnes el curs 2008-2009. Paral·lelament, l’escola passa a assumir la coordinació de la Xarxa Europea de Programes d’Escriptura Creativa - ENCWP (European
Network of Creative Writing Programmes), que culminarà
l’any 2010 amb l’organització d’un congrés a Barcelona.
Finalment, en la programació d’activitats s’ha consolidat una
oferta temàtica variada i transversal, amb la voluntat de donar
resposta a les inquietuds ciutadanes i de ser partícips dels principals
debats polítics, socials econòmics i culturals del país. Entre aquests
destaquen els debats amb els cinc caps de llista de l’Ajuntament
de Barcelona, o amb Mònica Terribas —directora de TV3—,
Antoni Serra Ramoneda —expresident de Caixa Catalunya—
o Ignasi Guardans —director general de l’Institut de Cinematografia i Arts Audiovisuals del Ministeri de Cultura. Alhora,
s’ha establert un sistema d’acollida de propostes que canalitza
tant la iniciativa dels socis com la d’altres entitats externes, procurant mantenir la varietat i la qualitat en el seu conjunt. Això
ha dut a un increment d’activitats amb relació als anys anteriors;
s’ha arribat a 580 actes propis i gairebé 35.000 assistents.
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El 2009 ha estat un any de consolidació de la Comissió de Seguiment de la Biblioteca Central Urbana de Barcelona, que avui
dia està integrada per representants del Ministeri de Cultura, la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.
Segons els acords adoptats per aquesta comissió, la Biblioteca
rebrà una inversió superior als 40 milions d’euros, a càrrec del
Ministeri de Cultura, tindrà 18.000 metres quadrats i es començarà a construir l’any 2010.
Barcelona també té una sèrie de biblioteques privades, així
com altres d’especialitzades dels diferents equipaments públics
de la ciutat, que durant tot l’any ofereixen servei als seus usuaris.
Per la seva banda, molts museus de la ciutat disposen de biblioteca
especialitzada en la matèria del museu. Sovint aquestes biblioteques tenen fons difícils de trobar en altres centres.
Bona part d’aquestes biblioteques (des de les dels museus fins
a les de les universitats, ateneus, centres de recerca o centres de
documentació), a més de treballar per incrementar els seus fons
i donar un bon servei, gradualment estan posant els seus catàlegs
a l’abast dels usuaris a través de la xarxa, fet que les fa més presents i més accessibles al conjunt de la ciutadania.

Altres biblioteques

162

2.-Barcelona i els llibres

Actualment hi ha a Barcelona més de 200 empreses editorials i
s’editen una mitjana de 20.000 títols de llibres l’any. Un dels
actius més importants de la indústria cultural de la nostra ciutat
és, per tant, el sector editorial, que produeix anualment més del
30 % del total de llibres editats a tot l’Estat. Barcelona és la capital
de l’edició en llengua catalana, el centre dels principals grups
editorials del món en llengua castellana, té algunes de les editorials
espanyoles de més prestigi i és seu d’importants editorials de llibres infantils i juvenils, així com de llibres de text.

Moltes de les llibreries de Barcelona, unes 200, duen a terme una
tasca important per difondre la literatura a través d’activitats
diverses.
És el cas de la llibreria Negra y Criminal, ubicada al barri de
la Barceloneta, especialitzada en el gènere «negrecriminal», que
participa activament, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona,
en l’organització del Festival BCNegra, del qual podeu trobar
més informació al capítol 9 d’aquest balanç. Són populars els
seus «baptismes negrecriminals», en els quals es presenten llibres
i autors entre gots de vi negre i musclos. L’any 2009 s’ha pogut
assistir, entre d’altres, als baptismes dels llibres d’Andreu Martín
Wendy ataca i El blues de una sola baldosa; del darrer llibre de la
saga de Brunetti, de Donna Leon, i de Mans lliures, de Jordi de
Manuel. També s’han presentat els llibres de Cristina Fallarás
Así murió el poeta Guadalupe; la darrera novel·la de Carlos Zanón,
Tarde, mal y nunca, i l’obra También mueren los ángeles en primavera, de José Luis Ibáñez.
Igualment, hi ha hagut trobades amb Alicia Giménez Bartlett
i la seva nova Petra Delicado; amb Francisco González Ledesma,
que ha brindat pels 25 anys de Méndez i la publicació de la seva
nova història, No hay que morir dos veces; amb F. G. Haghenbeck
i el seu llibre Trago amargo, i amb Giancarlo de Cataldo, autor
d’Italia Cosa Nostra.
Aquest 2009, la llibreria Laie ha organitzat diferents trobades
i presentacions de llibres, com la que es va fer amb l’escriptor
colombià William Ospina, guanyador del XVI Premi Interna-
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cional Rómulo Gallegos amb l’obra El país de la canela, o la presentació del darrer llibre del novel·lista català d’origen rus JoanDaniel Bezsonoff. El dia de Sant Jordi, la llibreria també ha
comptat amb les signatures d’Ignasi Vidal-Folch, Ignacio, Santiago Roncagliolo i Javier Cercas.
La llibreria La Central està especialitzada en filosofia, humanitats, història, ciències socials, antropologia, estudis clàssics i
art, i està dotada d’un important fons dedicat al pensament contemporani.
Des dels seus inicis, La Central ha estat vinculada —directament com a entitat organitzadora o participant-hi activament—
a diversos esdeveniments de caràcter acadèmic, cultural o professional relacionats amb la promoció del llibre i la lectura i amb
el món de l’art en general. Entre d’altres, enguany La Central
ha continuat amb els seus grups de lectura, presentacions de llibres i actes literaris, cursos sobre literatura i tallers diversos.
La Casa del Llibre, ubicada al passeig de Gràcia, també ha
acollit presentacions de llibres tan diversos com el poemari Viento
de otoño, de María de Luis, o Lolita Butterfly, d’Idoia Iribertegui,
presentada per Purita Campos, coneguda pel fet de ser l’autora
d’Esther. En aquesta llibreria, hi podem trobar tot tipus de literatura i llibres especialitzats en matèries com la política, les
humanitats, l’art, l’economia o les ciències.
Per la seva banda, Altaïr és, avui dia, la llibreria més gran d’Europa especialitzada en viatges. Al llarg de l’any 2009 ha organitzat
una gran diversitat d’activitats, que han anat des de projeccions
de documentals fins a cicles com el de «Quin món volem?» o el
cicle de conferències sobre viatges que la llibreria i la UOC han
presentat al setembre, totes les sessions del qual s’han retransmès
en directe pel canal de vídeo de la UOC. També ha ofert xerrades
com «Dona africana i espais de poder», qüestionant el feminisme
occidental, dins les activitats que el Centre d’Estudis Africans ha
organitzat amb motiu del 20è aniversari de la constitució de l’entitat; conferències com la que ha pronunciat el mes d’abril Roger
Mimó sobre «La ruta de les mil alcassabes», o exposicions com
«Els enigmes sota la pols», de Josep Subiranas Molist, que recull
la feina de l’equip SAPPO, que treballa des de fa 16 anys en excavacions arqueològiques a Tell Halula (vall de l’Eufrates, Síria).
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Al·lots - El petit príncep és una de les poques llibreries especialitzades en literatura infantil i juvenil de Barcelona. Des de
l’any 1996, ofereix una acurada selecció de llibres per als més
petits, per als primers lectors i per a joves, juntament amb interessants activitats d’assessorament. Al llarg de l’any 2009, un dilluns al mes la llibreria ha seguit acollint unes tertúlies adreçades
a mestres, bibliotecaris i amants de la literatura infantil i juvenil
on es comenten i es ressenyen les novetats. Aquestes tertúlies
han esdevingut un punt dinàmic d’intercanvi d’on sorgeixen
propostes noves i idees que contribueixen a un major coneixement
del món de la literatura infantil i juvenil. Tradicionalment el
sector ha estat menysvalorat, de manera errònia, davant la literatura d’adults, però tanmateix mostra un panorama enormement ric i important (els petits lectors són els lectors del futur)
que continua produint obres d’altíssima qualitat.
Abacus cooperativa és una altra de les llibreries de la ciutat
que ofereix una àmplia programació d’activitats culturals als
seus espais, amb el nom «El món Abacus», un projecte que neix
de la voluntat d’acostar la cultura, l’educació i la societat als
socis i sòcies de la cooperativa d’una manera directa i atractiva,
i que inclou presentacions de llibres, dissabtes infantils, contacontes, etc. Entre les activitats programades l’any 2009 podem
destacar la signatura d’exemplars de Memòries II. Temps de construir (1980-1993), de Jordi Pujol, al desembre; les presentacions
del DVD Momentari i del web Musiquetes; l’acte de clausura del
monogràfic de Manuel de Pedrolo, o diverses activitats infantils
com la del nou llibre de Tupi, El meu primer llibre de cuina, de
Mercè Arànega. Els premis Abacus han complert cinc anys de
vida, i si l’any 2008 es commemorava el 40è aniversari d’Abacus
cooperativa, aquest 2009 ha estat l’any en què la convocatòria
ha fet un pas endavant i s’ha consolidat com una de les cites
anuals del món de l’educació, de la cultura i del cooperativisme
catalans. L’acte de lliurament dels premis Abacus 2009 s’ha celebrat al Saló de Cent de l’Ajuntament i ha comptat amb el suport i la presència de l’alcalde de la ciutat, Jordi Hereu. Els guanyadors han estat la Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica de Catalunya, el Taller de Músics i la Xarxa d’Economia Solidària.
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L’any 2009 ha obert les portes a Barcelona l’emblemàtica
llibreria Bertrand, un nom que a Portugal (on segueix en funcionament l’establiment original, fundat el 1732 a Lisboa) ja
suma 52 llibreries. Amb un fons de més de 100.000 títols i un
local de 1.500 metres quadrats al número 37 de la rambla de
Catalunya, al mes de març s’ha inaugurat aquesta llibreria generalista i de fons, que fa especial atenció a la literatura, l’assaig,
la poesia, els llibres il·lustrats, pràctics i tècnics i la literatura
infantil i juvenil.

Setmana del Llibre en
Català,
27a edició
www.setmanallibre.com
Organitza: Cambra del Llibre
de Catalunya amb la col·laboració de
l’Associació d’Editors en Llengua
Catalana, el Gremi d’Editors de Catalunya
i el Gremi de Distribuïdors
de Publicacions de Catalunya
6/3 - 15/3
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La Setmana del Llibre en Català és un gran aparador de la producció editorial del mercat en català que ofereix diversos actes,
com ara signatures de llibres per part dels autors o un programa
d’activitats per als nens i nenes de les escoles i per al públic familiar.
La XXVII Setmana ha potenciat les activitats literàries sense
descuidar la promoció del fons editorial català. La cita s’ha traslladat enguany a Sant Cugat del Vallès i s’ha ubicat en diversos
espais al voltant del monestir, amb un nou caràcter més festiu
que no ha impedit fer promoció i divulgació del llibre en català.
Bona mostra d’aquesta nova orientació han estat els espectacles
d’inauguració i cloenda, i els cicles d’activitats «Diàlegs» i «Combats retòrics», que han ajuntat convidats de la talla de Pasqual
Maragall, l’escriptor Vicenç Villatoro, el cirurgià Marc Antoni
Broggi, el fundador de Banca Catalana Francesc Cabana o l’escriptor Màrius Serra.
L’escriptora valenciana Isabel-Clara Simó ha rebut, en el marc
de la Setmana, el XII premi Trajectòria.
Per la seva banda, abans que se celebrés aquesta edició el Gremi
de Llibreters de Barcelona i Catalunya ha comunicat que no s’implicaria en l’organització en no estar d’acord que la trobada se
n’hagi anat de la ciutat de Barcelona i disminueixi la presència de
llibres de fons editorials en català en favor del caràcter festiu
de la Setmana.
Tot i que el 2009 la Setmana del Llibre en Català s’ha desplaçat
fora de Barcelona, els agents implicats treballen pel seu retorn
a la ciutat en la propera edició.

El Saló Internacional del Còmic de Barcelona és, avui dia,
el saló d’aquestes característiques més important d’Espanya i el
segon d’Europa, després del que s’organitza a la ciutat francesa
d’Angulema.
El gran èxit de públic, l’enorme repercussió als mitjans de comunicació i l’alta participació d’empreses expositores són alguns
dels fets més rellevants d’aquesta gran festa del còmic any rere
any.
Celebrat al Palau 8 de la Fira de Barcelona, el Saló ha comptat
amb un cartell de David Rubín, que va rebre el premi Josep
Toutain a l’Autor Revelació del 2006.
Entre els autors convidats a aquesta edició destaquen Jim Lee,
Todd Nauck, Mike Mignola, François Bourgeon, David B., Nicolas Wild, Mark Waid, Jeffrey Brown, Scott McCloud, Gipi,
Claudio Stassi i Giovanni Di Gregorio.
Entre els premis del Saló, s’ha de destacar el Gran Premi,
atorgat a Ana Miralles, i el guardó a la millor obra, que ha anat
a parar a Las serpientes ciegas, amb dibuix de Bartolomé Seguí i
guió de Felipe Hernández Cava.
Per la seva banda, el XV Saló del Manga de Barcelona, també
organitzat per Ficomic, s’ha celebrat entre el 29 d’octubre i l’1
de novembre a la Farga, l’Auditori Barradas i el Poliesportiu
del Centre de l’Hospitalet de Llobregat i ha rebut més de 60.000
visitants. Entre els autors convidats destaquen especialment
Taiyou Matsumoto, Issei Eifuku i Ken Niimura.

Saló Internacional
del Còmic de Barcelona,
27a edició
www.ficomic.com
Organitza: Ficomic
29/5 - 1/6

Organitzada pel Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, la
Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern és tot un clàssic a Barcelona, on es troba una exhaustiva selecció de llibres i gravats
tant antics com moderns.
La Fira 2009, amb un cartell del pintor Jordi Alumà, ha volgut
homenatjar el gran poeta Joan Margarit, que també ha fet de
pregoner d’aquesta edició.
A més, la Fira ha ofert una exposició dedicada a Joan Amades
i els seus llibres i ha celebrat la segona edició del punt de reciclatge
«El llibre solidari», en benefici de l’escolarització a Moçambic.

Fira del Llibre d’Ocasió
Antic i Modern ,
58a edició
www.gremillibrevell.cat
Organitza: Gremi de Llibreters de Vell
de Catalunya
18/9 - 4/10
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Aquesta edició de la Fira ha ocupat una part important del
passeig de Gràcia, que va de la plaça de Catalunya al carrer Consell de Cent, i s’hi han pogut trobar llibres que van des d’1 fins
a 6.000 euros.
Tot i que la majoria dels expositors formen part del Gremi
de Llibreters de Vell de Catalunya, en aquesta ocasió també hi
han tingut estands llibreters de Madrid, València i Granada.
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3.-Promoció i normalització de la llengua catalana

El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Barcelona
amplia any rere any l’oferta general de cursos de tots els nivells,
especialment els d’acolliment lingüístic, i potencia una oferta
adaptada a les necessitats de col·lectius específics, com és el cas
dels cursos adreçats a la comunitat xinesa de la ciutat.
La seva activitat durant l’any 2009 ha continuat marcada per
un increment de les inscripcions més moderat que en exercicis
anteriors —de manera global, han augmentat un 9 %, amb 3.311
inscrits més que el 2008. Els nivells bàsic i elemental són els que
més han crescut, un 12,8 % i un 11 %, respectivament. Les inscripcions en els nivells intermedis, de suficiència i superior s’han
mantingut, amb una lleugera reducció en cada nivell.
El percentatge d’alumnes que han acabat els cursos i n’han
assolit els continguts també s’ha incrementat significativament
i, entre altres xifres, destaca l’augment progressiu de persones
nascudes fora de Catalunya que s’inscriuen als cursos dels nivells
elemental, intermedi i de suficiència.
D’altra banda, en tots els nivells que engloba l’acolliment lingüístic el percentatge d’alumnat que acaba els cursos i n’assoleix
els continguts augmenta en la mesura que creix la intensivitat
dels cursos i, per tant, en disminueix la durada. En els cursos
intensius mensuals, l’índex d’acabament és uns 10 punts més alt
que en els cursos trimestrals.
Respecte a la procedència dels alumnes que assisteixen als
cursos d’acolliment lingüístic, hi ha representades 168 nacionalitats. Un 51 % d’aquestes persones provenen de l’Amèrica del
Sud, principalment de Bolívia, amb 3.128 inscrits; el Perú, amb
2.458, i Colòmbia, amb 1.749.
Durant el 2009 el CNL de Barcelona ha continuat potenciant
l’oferta de cursos adaptada a les necessitats del col·lectiu xinès
establert a la ciutat. Per això s’ha creat el dossier d’aprenentatge
Barcelona Nihao!, curs inicial de català per a xinesos. El col·lectiu
de persones procedents del Pakistan, amb 758 alumnes inscrits,
ha crescut un 19 % respecte de l’any anterior i ocupa el 10è lloc
en el rànquing de països amb més alumnes inscrits.
També s’ha creat el dossier d’aprenentatge Català a taula;
es tracta d’un material especialitzat de suport als cursos de
català adreçats al sector de la restauració. Durant l’any 2009

Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona
www.cpnl.cat
Titularitat: consorci Ajuntament
de Barcelona i Generalitat de Catalunya
40.088 inscrits als cursos de català
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s’han fet 11 cursos per a cambrers, en els quals s’han inscrit
254 persones.
Amb el programa Voluntariat per la Llengua es fomenten
entorns de conversa entre alumnes que estan aprenent català i
persones que ja el coneixen, per tal d’afavorir la fluïdesa oral
i estimular l’ús del català en entorns informals fora de l’aula.
L’any 2009, des del CNL de Barcelona s’han constituït 1.656 parelles de voluntaris lingüístics a la ciutat, un 17 % més que el
2008. Aquestes 1.656 parelles més les 252 constituïdes per altres
entitats col·laboradores amb el programa Voluntariat per la Llengua sumen 1.908 parelles formades l’any passat a Barcelona.

Òmnium Cultural

Òmnium Cultural és una entitat sense ànim de lucre formada
per més de 19.000 socis d’arreu del territori català. Treballa per
la cultura, per la llengua catalana i pels drets de Catalunya com
a país. Atorga els premis literaris més importants en llengua catalana i participa activament en la construcció del futur del país.
La nit del 22 d’abril, a la sala Luz de Gas, Òmnium ha organitzat una festa per donar la benvinguda a la diada de Sant Jordi.
La vetllada, retransmesa en directe pel programa Ànima del
Canal 33, ha comptat amb la presència de representants del món
literari i editorial català. I l’endemà, l’entitat ha dinamitzat una
activitat participativa a la rambla de Catalunya per donar a conèixer els actius de la cultura catalana contemporània entre els
vianants, així com un concert del cantautor Cesk Freixas al CAT
de Gràcia.
El 9 de juny, Òmnium ha lliurat el 41è premi d’Honor de les
Lletres Catalanes al lingüista Joan Solà, en el transcurs d’un espectacle al Palau de la Música que ha comptat amb la participació
del grup Xampola Trip Experiment i la companyia de circ Los
Herrerita.
El 23 de juny l’entitat ha organitzat els actes de rebuda de la
Flama del Canigó i l’inici de la revetlla de Sant Joan a Barcelona,
amb un recorregut del foc pels carrers de la ciutat i una festa
popular a la plaça de Sant Jaume que ha donat el tret de sortida
a les revetlles de tots els barris.

www.omnium.cat
Titularitat: privada
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Al juliol ha tingut lloc la segona edició de les Nits ÒmniumVia Fora!, consistents en dues vetllades musicals protagonitzades
pels grups VerdCel (el 9 de juliol a la seu de l’entitat, al carrer
Diputació) i Ix! (el 16 de juliol al Pati Manning).
La nit del 10 de setembre, Òmnium ha organitzat una marxa
de torxes entre Santa Maria del Mar i el Fossar de les Moreres
i l’endemà, per 10è any consecutiu, ha tingut lloc al passeig Lluís
Companys la Festa per la Llibertat, un conjunt d’actes per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Entre les activitats
que s’han organitzat destaquen jocs i tallers per a les famílies,
un dinar popular amb l’actuació de Falsterbo Marí i, a la nit, un
concert multitudinari amb els grups Mazoni, Gertrudis i La
Gossa Sorda.
A banda d’aquestes activitats, durant tot l’any la seu nacional
de l’entitat ha acollit una programació continuada, com els cicles
regulars «Els Dijous de l’Òmnium» (xerrades, projeccions i
taules rodones) i «Dimecres presentem» (presentació de productes
culturals) o els grups de conversa (tertúlies formades per persones
en procés d’aprenentatge del català i participants en el programa
Voluntariat per la Llengua). Amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu, també s’ha organitzat el cicle «Òmnium.cat/Europa», amb la presència dels candidats catalans al Parlament
Europeu.
També durant l’any, però en diversos espais i equipaments
de Barcelona, s’han dut a terme les activitats del programa «Quedem?», una iniciativa d’Òmnium que ofereix activitats culturals
i de lleure obertes a totes les persones que tenen interès a conèixer
la ciutat, faci molt o poc temps que hi viuen, amb l’objectiu d’enfortir la cohesió social a la ciutat i al país. Entre aquestes, cal destacar la festa de final de curs, que ha tingut lloc el 13 de juny al
Pati Manning, amb la participació de 300 persones de tot Catalunya i l’actuació del grup de música RumbAmazigha.
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4.-Festivals, premis literaris i altres iniciatives

Barcelona viu la jornada popular vinculada als llibres segurament
més emblemàtica del món: Sant Jordi. Però, a més, al llarg de
l’any s’hi fan altres celebracions i festivals literaris com BCNegra,
Món Llibre o Barcelona Poesia, entre d’altres, que han arrelat
amb força al seu calendari cultural. (Trobareu informació ampliada d’aquestes tres celebracions en l’apartat «Festivals literaris»
del capítol 9.)
A més, des de l’any 1992 se celebra el Festival de Polipoesia
de Barcelona, que amb el pas dels anys s’ha convertit en una de
les mostres de poesia experimental, sonora i d’avantguarda més
importants que es fan a Espanya. Enguany el Festival, celebrat
al Centre Cívic Torre Llobeta, ha comptat amb la participació,
entre d’altres, de Magda Guillén (Tarragona), Maria Hernández,
Sílvia Bel, Núria Martínez & Martí Sales (Barcelona), Pep Blay
(Reus) i Yolanda Pérez Herrera (Madrid).
Aquest 2009 també s’ha celebrat la Segona trobada d’il·lustradors Sant Jordi 2009 al barri de Gràcia, concretament al pla
Nicolás Salmerón, una iniciativa de la llibreria Casa Anitai
que té el suport del districte de Gràcia, la llibreria Aura i la
llibreria Knowfood. Els il·lustradors convidats han estat, entre
d’altres, Ignasi Blanch, creador del cartell, Carme Solé Vendrell,
Mercè Canals, Rebeca Luciani, Emilio Urberuaga i Noemí Villamuza.
D’altra banda, els dies 24, 25 i 26 de març s’ha dut a terme el
V Congrés Internacional José Agustín Goytisolo, que ha reunit
diversos especialistes nacionals i internacionals en l’obra i la personalitat d’aquest autor. Coincidint amb el 10è aniversari de la
seva mort, el Congrés ha volgut continuar recordant una de les
figures primordials de la cultura a Barcelona. Organitzat per la
Càtedra Goytisolo de la Universitat Autònoma de Barcelona i
per l’Institut de Cultura amb la col·laboració de diverses institucions, el congrés s’ha tancat amb una exposició a la seu de la
Fundació Círculo de Lectores i amb una lectura dels poemes
més representatius de l’obra de José Agustín Goytisolo. Un dels
moments més emotius ha estat sens dubte la xerrada «Érase una
vez...», entre Paco Ibáñez, cantautor, i Julia Goytisolo, filla del
poeta. A les activitats, que s’han celebrat a la Virreina, hi han
assistit unes 700 persones.
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Així mateix, com a noves iniciatives començades enguany,
s’han de destacar les jornades Assaig General, celebrades entre
febrer i març, un nou format d’activitat que aborda l’assaig de
tres maneres diferents: amb una ponència central, una taula rodona posterior i una actuació artística. Amb aquest programa
s’ha volgut oferir una nova perspectiva per a l’assaig que ha arrencat amb un plantejament modest i amb La Capella i la Biblioteca Jaume Fuster com a espais centrals. Les jornades, que
han congregat prop de 400 persones, han comptat amb 39 participants entre filòsofs, escriptors, poetes, crítics, editors o artistes,
i amb el suport directe del Consorci de Biblioteques, que ha organitzat un cicle en aquest marc amb assagistes catalans.
També l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya
(ACEC) i l’ICUB han organitzat el cicle «Traduir la tardor»,
un programa de quatre jornades —30 de setembre i 7, 14 i 21
d’octubre— per parlar del fet de traduir des de diferents punts
de vista. Les sessions, en què han participat diferents professionals
del món de la traducció, han tingut lloc a la Virreina. La iniciativa
s’emmarca en el programa d’activitats «Barcelona, ciutat de la
traducció», que l’ACEC ha començat a principis d’any, en col·laboració amb l’ICUB, per tal de garantir la presència del traductor
literari en les programacions culturals de Barcelona.
En el camp de la literatura, els premis Ciutat de Barcelona 2009
han guardonat Francesc Serés en la categoria de literatura en
llengua catalana per l’obra Contes russos, mentre que Antonio
Gamoneda ha estat reconegut en literatura en llengua castellana
pel llibre Un armario lleno de sombra.
A banda d’aquests premis de ciutat, Barcelona acull cada any
un bon nombre de guardons literaris. L’escriptora barcelonina
Maruja Torres ha guanyat el Premi Nadal 2009, dotat amb 18.000
euros, per la novel·la Esperadme en el cielo, escrita en primera
persona per una escriptora que en morir es reuneix al cel amb
els seus amics, Terenci i Manolo, al costat dels quals recorda les
seves aventures literàries i la Barcelona de la postguerra, la de
la seva joventut.
El finalista d’aquesta LXV edició del premi ha estat el vallisoletà Rubén Abella amb El libro del amor esquivo, on la manca
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d’amor i de felicitat caracteritzen tres històries ambientades al
Madrid urbà.
El premi Josep Pla 2009 de prosa en català, lliurat la mateixa
nit, ha estat per al presentador de ràdio Gaspar Hernández amb
El silenci, obra en la qual Umiko, una japonesa que va viure en
un monestir zen, es trasllada a Formentera per combatre un
càncer d’una manera molt particular: sentint en somnis les paraules d’un home durant tota la nit.
En la seva quarta edició, el premi Pepe Carvalho de novel·la
negra, en homenatge a Manuel Vázquez Montalbán, ha estat
per a l’escriptor nord-americà Michael Connely.
D’altra banda, Sherwood Anderson ha rebut el X premi Llibreter de Narrativa a títol pòstum per la seva novel·la Winesburg,
Ohio, que retrata la frustració dels habitants d’un poble de l’Amèrica profunda. En la categoria d’àlbum il·lustrat, ha guanyat
Compte amb la granota, amb text i il·lustracions de William Bee,
amb traducció de Daniel Cortés, sobre la història d’una àvia que
tenia una granota al seu jardí. Entre els finalistes del premi Llibreter hi ha hagut dues escriptores catalanes: Sílvia Alcántara
amb el seu Olor de colònia i Judit Pujadó amb Les edats perdudes.
També han quedat finalistes l’andalús Juan Bonilla amb el recull
de relats Tanta gente sola i el desaparegut Wallace Stegner per
En lloc segur.
L’escriptor Andrés Pi Andreu i l’il·lustrador Kim Amate han
guanyat el premi Apel·les Mestres 2009 d’àlbum il·lustrat, que
convoca l’editorial Destino, amb el llibre La finestra infinita.
D’altra banda, els premis infantil i juvenil de l’editorial
barcelonina Edebé trien entre obres escrites en qualsevol de les
llengües de l’Estat, però enguany ha coincidit que les dues
novel·les seleccionades han estat escrites en català: Sopa de cua
de sargantana, de Marta Gené, i La mort a sis vint-i-cinc, de Jordi
Cervera.
L’escriptora Ángeles Caso ha guanyat amb la seva novel·la
Contra el viento el premi Planeta 2009, que es lliura anualment
a Barcelona, i que avui dia és el guardó més ben dotat de la literatura en llengua castellana.
El periodista Xavier Bosch ha obtingut el 59è premi Sant
Jordi de novel·la, dotat amb 60.000 euros, per Se sabrà tot, una
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història sobre la manca de llibertat, mentre que el premi Carles
Riba de poesia, lliurat la mateixa nit, ha recaigut en Carles Camps
Mundó per La mort i la paraula.
A més, l’escriptor i ambaixador d’Espanya al Regne Unit des
de l’octubre, Carles Casajuana i Palet, ha guanyat el premi de
les Lletres Catalanes Ramon Llull 2009, dotat amb 90.000 euros,
per la seva novel·la Casc antic o l’últim home que parlava català.
El diplomàtic català va presentar la seva obra amb el pseudònim
de Carles Gilbert de Rosselló i la defineix com una novel·la sobre
el valor de la literatura en el món actual, sobre la identitat i el
bilingüisme.
Per la seva banda, al llarg de l’any 2009 les tres associacions d’escriptors amb seu a Barcelona han continuat les seves activitats
de difusió i enfortiment del sector.
L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha
organitzat els cicles «Poesia i copes» i «Camaleons o la màgia
de l’ofici de traduir». També ha participat activament en la coordinació del premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua
Catalana, que enguany ha guardonat Maria Barbal, i en el lliurament dels premis de la Crítica Catalana a Joan Francesc Mira
i Teresa Pascual. En col·laboració amb altres entitats, l’AELC
ha participat en l’homenatge a Manuel de Pedrolo, amb Jordi
Coca; en el festival BCNegra 09, i en el simposi «Galeusca. Petites
literatures, grans reptes», amb Guillem-Jordi Graells, Miquel
Bezares, Jaume Pérez Montaner i Isabel Robles. En l’àmbit internacional destaca la seva participació en el cicle «Els escriptors
a les universitats estrangeres», que ha ofert les conferències de
Joan Casas a la Universitat de la Sorbona – París, de Josep Maria
Benet i Jornet a la Universitat de Milà, de Carme Riera a la Universitat de Tartu - Estònia, d’Anna Casassas a Oslo, de Josep
Piera a la Universitat de Zadar - Croàcia i de Simona Skrabec
i Matthew Tree a la Universitat de Stanford - Palo Alto, Califòrnia. També ha participat a l’European Writer’s Council, celebrat a Marsella, amb la presència de Guillem-Jordi Graells.
Igualment, ha donat suport a l’edició dels darrers DVD Veus literàries dedicats a Robert Saladrigas, Antoni Vidal Ferrando,
Montserrat Abelló i Rodolf Sirera.
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L’Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana
(AJELC) ha ofert a finals de setembre, en la 15a edició de Manresa Solidària, un cabaret literari anomenat Cabaret poètic: les
mil veus, i ha presentat el I premi Ce Trencada de narrativa breu,
nascut per fomentar la creació literària jove en català i la reflexió
sobre el fet lingüístic.
Amb motiu del Dia Internacional de l’Escriptor Empresonat,
el PEN Club Català ha organitzat diverses activitats per denunciar la situació que pateixen molts escriptors i escriptores arreu
del món. Amb aquest objectiu ha instal·lat una gàbia al pati de
l’Ateneu Barcelonès de la qual penjaven fragments de textos
d’escriptors perseguits o empresonats. També s’ha de destacar
que aquest 2009 el PEN Català ha passat a formar part de la
junta directiva de l’ICORN, la xarxa internacional de ciutats
refugi, integrada per 21 ciutats de Bèlgica, Dinamarca, Alemanya,
Itàlia, Mèxic, Holanda, Noruega, Catalunya, Suècia i el Regne
Unit. L’ICORN ha celebrat a Barcelona els dies 20 i 22 d’abril
la seva IV Assemblea General. A més, el PEN Català s’ha sumat
als actes del 17 de juny amb motiu del Dia Mundial de les
Persones Refugiades.
La festa de Sant Jordi, com ja comença a ser una tradició, s’ha
obert uns dies abans amb el pregó de la lectura de Biblioteques
de Barcelona, que enguany ha anat a càrrec de Bernardo Atxaga.
L’escriptor basc ha reivindicat la qualitat del temps de lectura
en una intervenció feta en llengua catalana al Saló de Cent.
El d’enguany ha estat un Sant Jordi assolellat que ha fet front
a la crisi i en el qual Stieg Larsson, amb les dues primeres obres
de la seva trilogia Millennium, s’ha convertit en l’autor més venut,
segons la informació facilitada pel Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya. En aquest Sant Jordi també han destacat els
llibres El silenci, de Gaspar Hernàndez; L’últim home que parlava
català, de Carles Casajuana, i La soledat dels nombres primers, de
Paolo Giordano.
L’autor que més llibres ha signat al llarg de la jornada ha estat
Javier Cercas, que ha generat grans cues de lectors i que amb el
seu llibre Anatomía de un instante, sobre el 23-F, s’ha situat en
el número u de la llista de vendes en no-ficció en castellà, seguit
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de Leopoldo Abadía amb La crisis ninja i de Manel Estiarte amb
Todos mis hermanos.
Entre els mediàtics, cal destacar el llibre del programa de
TV3 Crackòvia; Guardiola, de Jaume Collell, i La pilota no entra
per atzar, de l’exdirectiu del FC Barcelona Ferran Soriano.
Geronimo Stilton, amb Viatge en el temps, ha liderat les vendes
de literatura infantil i juvenil.
La jornada ha arrencat amb l’esmorzar i la foto de família de
gran part dels escriptors que signen exemplars dels seus llibres
en contacte directe amb els lectors. La trobada, convertida ja,
després de 10 edicions, en una reunió d’autors amb editors i periodistes, ha tornat a deixar petit el vestíbul del cèntric hotel Regina, en el qual s’han congregat més de 60 autors com Boris Izaguirre, Lluís Racionero, Lucía Etxebarría, Pilar Urbano, Cristina
Morató, Baltasar Porcel, Carme Riera, Ian Gibson, Maruja Torres, Antoni Pladevall, Juan Eslava Galán, Carles Casajuana, Esteban Martín, Najat El Hachmi, Jordi Sierra i Fabra o Care Santos, entre d’altres. La facturació total del Sant Jordi 2009 ha
arribat als 20 milions, aproximadament la mateixa xifra que
l’any passat, que suposa el 7,5 per cent de la facturació anual dels
llibreters.
Una darrera iniciativa a destacar és la inauguració el 20 de novembre del Centre de Visitants de Linguamón - Casa de les
Llengües, un espai situat al recinte de Can Ricart. El nou espai
permetrà donar a conèixer als ciutadans les claus d’aquest gran
complex dedicat a les llengües del món, que té previst obrir les
portes l’any 2012. La Casa de les Llengües estarà ubicada al districte 22@Barcelona i ocuparà part del recinte de l’antiga fàbrica
de Can Ricart, una de les primeres fàbriques d’estampació mecànica de teixits de cotó de Catalunya i un referent històric de
la industrialització a Barcelona.
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Biblioteques de Barcelona
35 equipaments
48.841 metres quadrats
6.119.285 visites
76.612 nous carnets
740.670 persones inscrites (carnets)
4.390.993 documents prestats
1.469.274 usos de préstec

Font: Biblioteques de Barcelona.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Mirar enrere. Els últims 365 dies. I fer una cosa semblant a un balanç. No de xifres, és clar, encara que n’hi pot haver algunes. Més
que res, mirar i destacar, amb la màxima subjectivitat possible,
allò que al bon entendre del que escriu va tenir, té o tindrà rellevància en l’àmbit de les arts escèniques a Barcelona. Quan s’escriuen
aquestes línies s’han presentat els resultats de la temporada del
teatre a la ciutat. Vatua Déu! L’eufòria continua i les arts escèniques
semblen immunitzades al virus de la crisi, tan pertinaç com la sequera franquista. És clar que els 2.480.656 espectadors de pagament
que van deixar 70 milions d’euros a les taquilles de les sales l’any
2009 acullen perfils culturals molt diferenciats que parlen tant de
la recerca d’una satisfacció emocional com, majorment, del mer
entreteniment, en viu i en directe. Tal vegada es tracta d’una
reacció espontània dels ciutadans, que, agullonats per l’al·luvió
de mentides interessades de banquers, polítics, economistes, periodistes, analistes, pseudoanalistes, pseudopolítics, nigromants i
endevinaires, electromagnetitzats per uns mitjans de comunicació
on es falseja la realitat, saben per endavant que als escenaris trobaran l’únic engany que no és mentida, sinó una convenció entre
els qui actuen, s’ofereixen amb sinceritat, i els qui miren.
Per a mi, l’any 2009 ha estat un any de sembra. M’explico. En
la societat occidental benestant l’art necessita espais de creació,

Santiago Fondevila
Columnista i crític de La Vanguardia.
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si és que això vol dir alguna cosa. I en aquest sentit, l’aprovació
i posada en marxa del Pla municipal d’infraestructures, dites
Fàbriques per a la Creació, és una llavor de futur. Caldrà esperar,
és clar. L’ocupació —encara provisional fins que se n’afronti la
rehabilitació— de l’antiga Fabra i Coats, l’assignació de la Philips
a la dansa i l’obertura de convocatòries per utilitzar diversos espais, marquen una tendència que cal agrair. Al Cèsar el que és
del Cèsar. També s’ha de destacar l’obertura, provisional, de la
Central del Circ al Fòrum. En aquest camp artístic que tan bé
ha conreat l’Ateneu de Nou Barris hi ha molt de futur, però
també molta feina per fer. I això encara que el premi Ciutat de
Barcelona de Teatre recaigués en el circense Blai Mateu, fill de
Tortell Poltrona... però format a França i guanyador del premi
amb un espectacle fabricat al país veí.
I contra tot pronòstic hi ha hagut més bones notícies, sempre
mirant l’arbre del futur. Així, l’Espai Escènic Joan Brossa ha
guanyat el concurs per traslladar-se d’aquí a uns anys a un nou
edifici on disposarà de més espai i millors condicions per continuar la seva activitat i créixer. I la gran notícia: un lloc per a la
Sala Beckett al Poblenou, un antic centre cooperatiu al carrer
Pere Quart, un edifici que sembla adequat al projecte de l’emblemàtica sala, puntera entre nosaltres i en el panorama europeu
de llocs de creació —en aquest cas, de l’autoria textual. Per quan?
Com deia, s’ha sembrat, però el projecte necessitarà el seu temps.
La collita de l’any passat ens ha donat el fruit de la reobertura
de l’Antic Teatre, símbol de l’agitació cultural en estat pur, el
nou rumb del Círcol Maldà amb Tosar (que sembla que aquest
any ja no pot continuar) i espectacles excel·lents i notables, com
el Hamlet d’Oriol Broggi, la visita del controvertit Romeo Castelucci al Festival Grec amb la seva trilogia sobre la Divina Comèdia de Dant, l’homenatge a Txèkhov del ja esmentat Tosar
—Molts records per Ivanov—, la proposta de Sergi Belbel al TNC
amb El ball, la rellevància dels espectacles de l’argentí Daniel
Veronese, i, finalment, la presència continuada de companyies
internacionals de dansa al Mercat de les Flors a les quals el públic
ha respost amb fervor.
De tot això, en podem concloure que a Barcelona les arts escèniques van bé. Però compte, perquè com a aspecte negatiu
186

apunto un cert endormiscament de confortable hamaca, i això,
en art, no és bo. I escolto la queixa dels qui van obrint camí però
ofegant-se a cada pas. On són les noves companyies? També
com a aspecte negatiu, el Consell Nacional de la Cultura i les
Arts i la seva crisi en la direcció als quatre mesos de constituirse, amb la dimissió de Xavier Bru de Sala, i diversos problemes
amb les subvencions que no atorguen la necessària credibilitat
al nou ens.
Crec que els ciutadans estan complint el seu paper i han interioritzat aquesta part de la cultura com un element necessari que
eleva l’autoestima i obre la imaginació. No estaria de més
que davant aquest panorama les televisions públiques responguessin a un fenomen que és massiu en conjunt, encara que peculiarment reduït en la distribució. S’imaginen que al costat de
les llarguíssimes informacions sobre el món de l’esport (esport?,
negoci i espectacle) hi hagués un seguiment de les arts escèniques?
S’imaginen que un informatiu s’obrís amb una estrena de, per
exemple, Carles Santos? Dormir, potser somiar.
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1.-Sales d’arts escèniques

Segons les dades que difon l’Associació d’Empreses de Teatre
de Catalunya (ADETCA) en el seu informe anual, el total d’espectadors d’arts escèniques a Barcelona l’any 2009 ha arribat a
2,7 milions, xifra que representa un creixement del 3 % respecte
a l’any anterior. Es tracta d’una tendència a l’alça que ja és habitual els darrers anys, en què la xifra d’espectadors d’arts escèniques a la ciutat no ha parat de créixer.
Les mateixes dades ens informen que durant l’any 2009 l’oferta
en arts escèniques de la ciutat ha estat molt àmplia. D’una banda,
la programació de les 27 sales que tenen un aforament de més
de 200 localitats ha sumat 418 espectacles i més de 6.500 representacions. Igualment actives s’han mostrat les 17 sales més
petites (aforaments per sota de les 200 localitats), que han tingut
en cartell un total de 287 espectacles. Això ha representat una
mitjana de 15 espectacles anuals per sala en el cas de les grans,
i de 17 en el cas de les més petites.
Els espectacles d’autoria catalana programats aquest any al
conjunt de les sales d’arts escèniques representen un 46 %
del total dels espectacles programats a la ciutat. Pel que fa a
l’idioma dels espectacles, el català hi té un paper preponderant:
un 48 % han utilitzat el català, mentre que un 24 % de les posades en escena han estat en castellà. Això no obstant, i malgrat
el predomini del català en el nombre d’espectacles, el repartiment de públic entre els que han vist teatre en un o altre
idioma s’ha igualat en un 36 %. El nombre de funcions (alguns
dels espectacles en castellà han estat en cartellera molt
de temps) és un factor que influeix en aquest repartiment del
públic.
Respecte als gèneres teatrals, sembla que l’any 2009 la febre
dels musicals ha experimentat una lleugera davallada, ja que
malgrat els 23 espectacles en cartell (un més que l’any 2008) i el
més de mig milió d’espectadors, l’assistència de públic ha estat
un 37 % inferior a la de l’any anterior. Tot i això, sembla clar
que el teatre musical segueix sent l’atractiu principal per al gran
públic, amb espectacles com La bella y la bestia al Barcelona
Teatre Musical o com Hoy no me puedo levantar al Tívoli al capdavant del rànquing d’espectacles més vistos de l’any (170.163 i
150.124 espectadors, respectivament).
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El creixement sostingut dels darrers anys en nombre d’espectadors (en quatre anys s’han guanyat 640.000 espectadors) i l’amplíssima i variada oferta del conjunt de sales de la ciutat condueixen a fer una lectura força optimista del sector. Amb tot, el
percentatge d’ocupació de les sales l’any 2009 (una mitjana propera al 56 %) indica que encara es pot aconseguir un millor equilibri entre l’oferta i la demanda. Caldrà veure com van evolucionant aquestes xifres els anys vinents.

CIRCUIT PÚBLIC

Mercat de les Flors

L’activitat del Mercat de les Flors està centrada en la dansa i les
arts del moviment, i s’estructura a partir de cinc eixos bàsics:
l’exhibició, el suport a la creació, el treball amb els públics, el
pensament i la documentació i l’acció territorial.
La programació del Mercat ha acollit un total de 35 espectacles
i 206 funcions, i s’ha articulat a partir de dos fils conductors:
«Noves cartografies», que ha permès mostrar espectacles vinguts
d’arreu, amb presència de creadors reconeguts com Bill T. Jones,
Les Ballets C de la B o Michèle Noiret, i «Memòria, aquest diàleg
amb el present», que ha estat el lema d’una programació panoràmica de la dansa del segle XX. En aquest marc ha tingut lloc
l’actuació de la Merce Cunningham Dance Company (amb la
participació d’artistes visuals com Antoni Tàpies i Eulàlia Valldosera), dins del programa «Jo cuino i ell renta els plats», dedicat
a Cage i Cunningham i coorganitzat pel MACBA, la Fundació
Antoni Tàpies, l’Arts Santa Mònica, BCN216, Conservas, Tantarantana i el Mercat. També s’ha aprofundit en la línia de coproduccions amb espectacles de Salva Sanchís, Sol Picó, Blai
Mateu i Tapeplas, entre d’altres, i s’ha prestat atenció a les propostes artístiques més noves en l’àmbit del flamenc. La programació d’espectacles familiars dins del cicle Dan Dan Dansa ha
ofert un conjunt de propostes que s’han articulat en paral·lel a
programes i activitats adreçats a la comunitat educativa.
Pel que fa als programes de formació de públics, s’ha organitzat el cicle de conferències «Centdanses: històries de la dansa

www.mercatflors.cat
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona i Generalitat de Catalunya
46.601 espectadors
76,58 % d’ocupació
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del segle XX» juntament amb el Liceu, el MACBA, el TNC i el
Teatre Lliure; el programa «Mitja hora abans», sessions d’introducció als espectacles coordinades per Toni Jodar, i diverses
trobades amb coreògrafs i ballarins. En l’apartat de publicacions
i audiovisuals, el Mercat ha iniciat dues noves línies editorials
vinculades a la dansa: la col·lecció «Cos de Lletra», dedicada a
textos que vinculen dansa i pensament, i la col·lecció de DVD
educatius lligats a la programació familiar «Dan Dan Dansa».
En el panorama internacional, el Mercat de les Flors ha rebut
el premi 2009 a la millor programació de dansa a la Fira Internacional de Teatre i Dansa d’Osca.
Finalment, s’ha de destacar que d’agost a desembre s’han
fet les obres de la primera fase del projecte de reforma de l’edifici del Mercat de les Flors, que han consistit principalment
a refermar els fonaments de l’espai, actualitzar l’aparell tècnic
i els camerinos i habilitar un nou foyer i una nova sala polivalent. Durant aquests mesos s’ha tancat la Sala Maria Aurèlia
Capmany, que s’espera que pugui tornar-se a obrir al maig de
2010.

Teatre Lliure
www.teatrelliure.cat
Titularitat: fundació concertada amb
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya
i el Ministeri de Cultura
78.185 espectadors
63,54 % d’ocupació
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El Teatre Lliure va inaugurar l’any 2001 la nova seu a l’antic
Palau de l’Agricultura, a la muntanya de Montjuïc, i continua
sent un referent a Barcelona de propostes artístiques arriscades
i de gran qualitat en l’àmbit de les arts escèniques.
En l’àmbit de les produccions pròpies de teatre contemporani,
l’any 2009 el Teatre Lliure ha ofert nou espectacles a les sales de
Montjuïc: Dead Cat Bounce, de Chris Kondek, i Piturrino fa
de músic, de Carles Santos (tots dos dins del cicle «Radicals Lliure»); Solo ante el peligro i Corazón lengua, d’Alfonso Vilallonga;
Nixon-Frost i Nixon-Frost (unplugged escènic), de Peter Morgan,
amb direcció d’Àlex Rigola; Alícia (un viatge al país de les meravelles), dirigida per Carlota Subirós, i Ludovicus Carolus, dirigida
per Alícia Gorina (tots dos espectacles a partir de textos de Lewis
Carroll), i Rock’n’Roll, de Tom Stoppard, amb direcció d’Àlex
Rigola, reposició del muntatge presentat la temporada passada
i que ha guanyat el premi de la Crítica de Barcelona 2009 al Mi-

llor espectacle i a la interpretació femenina i el premi Butaca
per Rosa Renom.
En l’àmbit de les coproduccions, l’any 2009 s’han presentat
13 espectacles, entre els quals destaca La forma de les coses, de
Neil LaBute, dirigida per Julio Manrique, premi Butaca al millor
espectacle de petit format i a la millor direcció, o Mort d’un viatjant, d’Arthur Miller, dirigida per Mario Gas, premi Butaca al
millor actor i al millor actor de repartiment.
El Lliure també ha tingut la presència de companyies i creadors convidats, com ara Albert Pla, el Teatro de La Abadía, el
Circ Cric i, en l’àmbit internacional, Frank Castorf, Daniel Veronese, Anne Teresa de Keersmaeker, Jan Lauwers i Claudio
Tolcachir. El cicle «Radicals Lliure» ha ofert un any més espectacles en coproducció en els quals es presenten noves propostes
artístiques i llenguatges escènics.
A més, el Teatre ha participat en festivals com el Grec’09 amb
cinc espectacles de primera línia nacional i internacional i s’han
continuat exportant diverses produccions a festivals d’arreu.
Finalment, s’ha d’apuntar que el desembre de 2009 s’ha obert
la convocatòria per escollir la nova direcció del Teatre Lliure.

El Teatre Nacional de Catalunya és un centre de creació fonamentalment teatral i un instrument útil per a la creativitat dels
artistes i també per a la trobada del creador i la societat.
Els eixos principals de la programació de l’any 2009, en el
marc de la temporada 2008-2009, s’han articulat al voltant del
teatre d’autor (Mayorga, Rodoreda, Carrion, Gógol, Villalonga,
Mankell, Lorca, Shaw, Oliver, Riba), els grans noms de l’escena
internacional (Donnellan, Lepage i els també «nostres» Pasqual
i Espert), els espectacles per a tota la família (Andersen, Los
Excéntricos, Buka, El Teatre de l’Home Dibuixat, Boni & Cia),
les millors veus de la dansa contemporània (Colomé, Sempere,
Vergés, Corchero) i el Projecte T6 (Aymar, Hibernia, Miró,
Sàrrias).
Tancant la temporada 2008-2009, destaca un espectacle
de prestigi del gran director canadenc Robert Lepage amb una

Teatre Nacional de
Catalunya. TNC
www.tnc.cat
Titularitat: Generalitat de Catalunya
172.860 espectadors
73,72 % d’ocupació
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de les grans intèrprets de la dansa mundial, Sylvie Guillem, en
el marc del Festival Grec’09: Eonnagata.
En els darrers quatre mesos de l’any, i ja en el marc de la temporada 2009-2010, s’han presentat al TNC les obres Una comèdia
espanyola, de Yasmina Reza; El jardí dels cinc arbres, un recull
de poemes i escrits dramatitzats per Joan Ollé a les portes del
25è aniversari de la mort de Salvador Espriu, i Llits, de Lluís
Danés.
Les propostes d’autor de la Sala Tallers s’han iniciat amb la
reposició de Non solum, de Sergi López, i han continuat amb El
ball, d’Irène Némirovsky, un formidable tête-à- tête dirigit per
Sergi Belbel amb Anna Lizaran i Sol Picó en escena.
Per acabar, esmentem la nova etapa del Projecte T6, amb una
companyia d’actors i un equip artístic fixos que garanteixen coherència i treball conjunt a les sis propostes d’autors novells d’aquesta temporada.

saT! Sant Andreu Teatre

Durant el 2009 el saT!, un equipament teatral del districte de
Sant Andreu, ha acollit 267 representacions.
Pel que fa a la programació familiar s’han pogut veure, entre
d’altres, amb gran èxit de públic i taquilla, espectacles de L’Estaquirot Teatre i els Titiriteros de Binéfar (guardonats fa poc
amb el premi Nacional de Teatre per a la Infància i la Joventut).
Quant als espectacles de dansa, i d’acord amb la companyia
associada Thomas Noone Dance, que coordina tota la programació de dansa del saT!, s’han estrenat els espectacles Desir, de
Trànsit Dansa, i Birds of a Feather..., de Color Dansa / Mudit
Grau. També han passat pel saT!, amb gran èxit, la companyia
britànica Candoco Dance Company i la companyia sueca Norrdans, que han presentat Sunday, Again.
També s’ha programat l’espectacle d’Increpación Danza WadRas, i la companyia associada del teatre, Thomas Noone Dance,
ha estrenat Bound.
En referència als musicals que s’han presentat, cal destacar
Fràgil, de Nocturns Teatre, i En blanco y negro, darrer treball
del Golden Apple Quartet.

www.bcn.cat/santandreuteatre
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
42.326 espectadors
41,39 % d’ocupació
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També han estrenat espectacle al saT! Reugenio, en tres sessions amb el teatre ple durant les festes de la Mercè; Tap Olé,
que ha presentat Tapeando; La Roda Produccions, amb Connexions; Dani Pérez, amb Cazando gamusinos, i l’extraordinari mim
francès Patrik Cottet-Moine.
Finalment, durant aquest any, s’han tornat a celebrar el DANSAT!, Festival de Dansa de Barcelona, cada any més consolidat;
el Fica’t al SAT!, aparador de les arts escèniques amateurs del
districte de Sant Andreu; la mostra de treballs de circ i educació
física dels joves de sisè de primària de les escoles de Barcelona
Flic Flac, i la Mostra de Teatre Infantil de Barcelona, patrocinada
per l’Institut Municipal d’Educació, que ha tingut com a protagonistes els nens i nenes de primària de tota la ciutat.

Barcelona Teatre Musical .
BTM

El Barcelona Teatre Musical (BTM), antic Palau dels Esports, va
ser construït l’any 1955 per acollir els segons Jocs del Mediterrani.
L’any 2001 va ser remodelat i es va configurar definitivament
com a recinte dedicat al teatre de gran format. El Barcelona Teatre Musical és avui dia una instal·lació amb una gran capacitat
i moltes possibilitats escèniques.
Durant l’any 2009 s’ha presentat de nou el musical d’èxit
Mamma Mia, de Catherine Johnson, i el clàssic musical de Disney
La bella y la bestia.

www.bsmsa.es
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
187.880 espectadors
43,83 % d’ocupació

Sala Ovidi Montllor i Sala Estudi
L’Institut del Teatre té a Barcelona dos espais teatrals propis
amb programació al llarg de l’any. Un d’aquests espais és la sala
Ovidi Montllor, concebuda com una sala tradicional a la italiana
i amb capacitat per a 320 espectadors, que l’any 2009 ha acollit
19 espectacles i ha reunit més de 10.000 espectadors. S’hi han
pogut veure des de tallers i mostres de dansa dels alumnes de
l’Institut del Teatre fins a companyies amb llarg recorregut dalt
dels escenaris; entre d’altres, s’hi han representat espectacles com
Momentari, Juke Box o Atrás los ojos.

Institut del Teatre
www.institutdelteatre.org
Titularitat: Diputació de Barcelona
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L’altre espai és la Sala Estudi, una petita sala experimental
amb capacitat per a 120 espectadors que acull diferents activitats
acadèmiques, docents i culturals, com ara les relacionades amb
les escoles superiors de teatre i dansa, l’Escola Superior d’Art
Dramàtic i el Conservatori Superior de Dansa, així com les relacionades amb l’activitat cultural del centre, principalment presentacions de llibres i altres actes.
Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques
L’Institut del Teatre també acull el Centre de Documentació i
Museu de les Arts Escèniques (MAE), que aplega una de les
col·leccions més importants de Catalunya en aquest àmbit.
Durant l’any 2009 el MAE ha seguit desenvolupant el projecte
del Museu Virtual de les Arts Escèniques Catalanes, que es farà
públic durant l’any 2010, i altres projectes digitals com ara la biblioteca i la nova hemeroteca digitals.
Amb relació al creixement del fons museístic i d’arxiu, cal
destacar els decorats de paper de 19 produccions del Gran Teatre
del Liceu, que van des de l’any 1938 al 1956, el fons de la gran
ballarina Aurora Pons i l’arxiu personal de Xavier Regàs.
Quant a les exposicions pròpies, s’han d’esmentar l’exposició
gràfica sobre els fons del MAE i la mostra «Recordant els ballets
russos», sobre els ballets de Diaghilev.
El MAE també ha cedit peces per a exposicions de diversos
centres, com el CCCB, el Museu Picasso, el Museu Etnològic o
el Centro Cultural Fernando Fernán Gómez de Madrid, entre
d’altres.
XARXA PRIVADA
SALES DE MÉS DE 200 BUTAQUES

Club Capitol
www.grupbalana.com
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El Club Capitol s’ha convertit en el referent barceloní de la comèdia. Aquesta sala va ser l’epicentre dels xous de Pepe Rubianes
durant anys i a poc a poc s’ha convertit en sinònim d’humor, caràcter i la millor stand up comedy del nostre país.
Entre altres espectacles, durant el mes de juny a la Sala 1 del
Club Capitol s’hi ha pogut veure el còmic i presentador Dani

Mateo, que s’ha incorporat al cicle de monòlegs Comedy Zoo,
els animals de la comèdia, que ha fet venir artistes singulars i
sovint inèdits a la nostra ciutat com Santi Rodríguez, Goyo Jiménez, Riki López, Pablo Motos i els seus col·laboradors d’El
hormiguero Flipy, Marron, Juan Ibáñez i Damián Molla.
En una altra línia d’espectacles, destaca la presentació a la
Sala 2 de l’obra basada en el llibre d’Assumpta Montellà La maternitat d’Elna, produïda per Fila 7.

Coliseum
www.grupbalana.com

Guasch Teatre
www.guaschteatre.com
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Amb més de 1.600 localitats, el Teatre Coliseum, inaugurat l’any
1923, és una de les sales més grans de la ciutat i una mostra significativa de l’arquitectura monumentalista dels anys vint. Des
de fa dos anys, el Coliseum, que durant dècades va funcionar
com a cinema, ha tornat a programar teatre.
En el seu escenari s’ha presentat Què: el musical, una comèdia
musical dirigida per Àngel Llàcer amb música de Manu Guix
i Àlex Mañas. A finals del mes de febrer s’han pogut viure els
concerts del cantant de flamenc Pitingo amb el guitarrista fundador de Ketama, Juan Carmona, i al setembre Sara Baras i la
seva companyia s’han instal·lat al Coliseum amb Carmen. El
mes de novembre ha estat el torn del grup Mayumana i el seu
espectacle Momentum, amb 11 artistes de diferents nacionalitats
capaços de barrejar teatre, música, percussió, acrobàcia i humor.
El conjunt d’espectacles del teatre ha acollit més de 115.000 espectadors.

Inaugurat com a Teatre de l’Eixample l’any 1995, aquesta sala
ofereix normalment teatre per a adults durant els vespres, teatre
per a escoles molts matins a la setmana i teatre per a públic familiar els matins i les tardes del cap de setmana.
Entre d’altres, durant l’any 2009 s’han programat els espectacles El flautista d’Hamelín, de la Roda Produccions; Trampa
per a ratolins, de la Companyia Guasch Teatre, i les funcions de
les festes nadalenques Nadals Màgics.

Jove Teatre Regina
www.jtregina.com

La Villarroel
www.lavillarroel.cat

Teatre Apolo
www.teatreapolo.com
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Al llarg de l’any 2009, el Jove Teatre Regina ha fet 262 representacions adreçades exclusivament al públic infantil.
Entre els espectacles presentats, destaquen l’estrena de la Companyia La Trepa Alícia al país de les meravelles. Enguany, també han
aproximat el teatre clàssic als menuts amb l’estrena de La comèdia
de l’olla, de Plaute, i la seva programació ha ofert des de les adaptacions de contes clàssics, com El vestit nou de l’emperador, La Caputxeta o L’aneguet lleig fins a espectacles de dansa, com Blau marí.

Gestionada pel Grup Focus i amb la direcció artística de Javier
Daulte, l’any 2009 La Villarroel s’ha convertit definitivament
en finestra per a la dramatúrgia contemporània apostant sempre
pel teatre d’autor viu, i en especial, per l’autoria catalana.
Cal destacar la posada en marxa del projecte «Off Villarroel»,
que sota la direcció de Marc Roig s’ha endegat amb l’objectiu
d’atreure un públic nou i jove: teatre còmic i de clown a partir
d’un conveni amb l’espai cultural Almazen; música en directe
amb la participació de la revista Rockdelux, i nous formats televisius en col·laboració amb la Xarxa de Televisions Locals i el
programa D.O.
Les obres de teatre que s’han programat durant el 2009 a La
Villarroel són: Hikikomori, de Jordi Faura; La revolució, amb
guió i direcció de Jordi Casanovas; 4 bailes (tango, bolero, rock
& roll y vals), amb guió i direcció d’Albert Espinosa; la reposició
de Germanes, de Carol López; l’espectacle aniversari de Lloll
Bertran, El show de la Lloll. 25 anys; Utopía, ideat, dirigit i interpretat per Leo Bassi; El messies, de Patrick Barlow; Variacions
enigmàtiques, d’Éric-Emmanuel Schmitt; Reugenio, un homenatge al còmic desaparegut fa vuit anys, i l’obra escrita i dirigida
per Carol López Boulevard.

Ubicat a l’avinguda més teatral de la ciutat, el Teatre Apolo del
Paral·lel té un aforament, entre platea, club i llotges, de quasi
1.000 persones.

Enguany, entre les obres presentades destaquen el musical
Jesucristo Superstar, d’Andrew Lloyd Webber, que 30 anys després
de la seva primera versió, protagonitzada per Camilo Sesto, ha
tornat amb força a Barcelona després de triomfar a la cartellera
madrilenya.
També ha tingut una excel·lent acollida la comèdia de sexe i
infidelitat Adulterios, un espectacle teatral escrit per Woody Allen
i dirigit per la directora i actriu Verónica Forqué.

Teatre Borràs
www.grupbalana.com

Teatre Condal
www.teatrecondal.cat
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Al llarg de l’any 2009 aquest popular teatre de la plaça Urquinaona
ha presentat, entre d’altres, les obres Seis clases de baile en seis semanas,
dirigida per Tamzin Townsend i interpretada per Lola Herrera;
el darrer espectacle de Faemino y Cansado, Son dos. Parecido no es
lo mismo, o Mentiras, incienso y mirra, una comèdia sobre l’amistat
protagonitzada pels televisius Jordi Rebellón, Elisa Matilla i Marta
Belenguer, escrita i dirigida per Juan Luis Iborra.
Durant el mes de maig, el Teatre Borràs ha acollit la parella
televisiva de Betty la Fea, Ruth Núñez i Alejandro Tous, en una
versió de l’obra de William Shakespeare Romeu i Julieta dirigida
pel britànic Will Keen.

Des que l’any 1992 Focus en va assumir la gestió, al Teatre Condal s’ha impulsat una línia de programació basada fonamentalment en la comèdia, dirigida al gran públic, però que no perd
de vista la qualitat de les propostes.
Les obres que s’han representat al Condal durant l’any 2009
són: El joc dels idiotes, de Francis Veber, dirigida per Antonio
Calvo; La Glòria del mercat, amb text i interpretació de Joan
Pera; els espectacles de dansa El cascanueces i El lago de los cisnes,
del Ballet Imperial Rus; La montaña rusa, d’Eric Assous, dirigida
i interpretada per Arturo Fernández, acompanyat a l’escenari
per Carmen del Valle, i ja al desembre, La doble vida d’en John,
un vodevil de Ray Cooney dirigit per Àngel Llàcer i interpretat
per Joan Pera i Lloll Bertran, entre d’altres.

Teatre Goya
www.teatregoya.cat

Teatre Poliorama
www.3xtr3s.com
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El Teatre Goya, amb direcció artística de Josep Maria Pou, aposta
per grans títols d’autors contemporanis internacionals i per la
qualitat amb la vocació d’arribar al gran públic amb una programació oberta que busca mantenir els espectacles en cartellera
durant mesos. L’any 2009 ha començat amb Els nois d’història
(The History Boys), d’Alan Bennett, en cartell des que el Goya
va reobrir les portes totalment remodelat la tardor de l’any 2008.
La segona aposta de la nova etapa del Goya ha estat també
una producció pròpia de Focus: La vida por delante, de Romain
Gary, una obra protagonitzada per Concha Velasco i dirigida
per Josep Maria Pou que ha representat un nou èxit de taquilla.
A l’estiu s’ha donat cabuda a la música i al ball amb l’espectacle
La vida és ritme, de la companyia Camut Band, centrat en el claqué i la percussió. La temporada 2009-2010 s’ha obert amb un
text de David Mamet, Noviembre, dirigit per José Pascual i protagonitzat per Santiago Ramos. A partir de l’octubre i fins al febrer de 2010 el Goya ha programat Un marit ideal, d’Oscar Wilde,
dirigida per Josep Maria Mestres.
Al marge de la programació regular, el Goya ha acollit l’any
2009 diverses activitats paral·leles, com, entre d’altres, la lectura
dramatitzada de Don Juan Tenorio organitzada per la Fundació
Romea, que ha tingut lloc coincidint amb la festivitat de Tots Sants.

El Teatre Poliorama està gestionat per 3xtr3s, una empresa formada per l’associació de Tricicle, Dagoll Dagom i Anexa que
combina la programació d’adults amb el cicle de públic familiar.
Entre les obres programades al llarg de l’any 2009 destaquen
La diferencia, d’Albert Pla; Las listas, de J. D. Wallovits; Dos menos, amb José Sacristán i Héctor Alterio; 1984, de George Orwell,
dirigida per l’actor nord-americà Tim Robbins, i Garrick, de la
companyia El Tricicle, que han tancat temporada al començament de 2010 amb més de 400.000 espectadors.
Quant als espectacles per a un públic familiar, s’han d’esmentar,
entre d’altres, La màgia dels Ki-Kids, una entranyable història
d’amistat, música, emocions i sorpreses, o els concerts del grup
Macedònia.

Teatre Romea
www.teatreromea.com

Teatre Tívoli
www.grupbalana.com
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Gestionat pel Grup Focus des de fa 10 anys i amb direcció
artística de Calixto Bieito, el Teatre Romea té un paper molt
rellevant en el panorama català, estatal i internacional, i s’ha
convertit en motor de les avantguardes teatrals apostant per
propostes arriscades i innovadores que tracen les línies de
futur de l’escena, sense renunciar a la recuperació i revisió
dels clàssics.
L’any 2009 ha arrencat al Romea amb El trencanous, de la
Companyia de Ballet de Santa Coloma de Gramenet David
Campos. Li ha pres el relleu Sonata de otoño, d’Ingmar Bergman,
amb l’actriu Marisa Paredes de cap de cartell. L’humor dels
Yllana i el virtuosisme musical d’Ara Malikian s’han donat la
mà a l’exitós Pagagnini, que s’ha programat durant els mesos de
febrer i març i s’ha reposat al desembre. Les produccions pròpies
del Romea han arribat amb La infanticida i Germana Pau, un
espectacle inspirat en aquests dos textos de Víctor Català, i la
revisió del clàssic d’Àngel Guimerà Terra baixa, amb direcció
de l’alemany Hasko Weber.
En el marc del Festival Grec, el Romea ha acollit l’espectacle
La ruta blava, de Josep Maria de Sagarra. A l’agost ha arribat el
torn de la dansa contemporània amb El salt de Nijinsky, de la
companyia Trànsit de Maria Rovira. Un dels plats forts de l’any
ha estat el muntatge Urtain, de la companyia Animalario, tot
un èxit de crítica i de públic programat al Romea durant tres
mesos (de setembre a novembre).
Han tancat l’any els muntatges La bella dorment del bosc, de
la Companyia de Ballet de Santa Coloma de Gramenet David
Campos, la reposició de Pagagnini i l’espectacle familiar
Num3r@lia, dirigit per Joan Font, de Comediants.

El Tívoli és sense cap mena de dubte un dels teatres més bonics
i emblemàtics de la nostra ciutat, i té un aforament de més de
1.600 espectadors.
Durant el mes de març de l’any 2009 el ballarí Joaquín Cortés
ha repassat al Tívoli els seus 20 anys de carrera amb l’espectacle
Calé.

També s’ha presentat durant 10 dies del mes de maig l’espectacle Serrat balla, de la ballarina i coreògrafa Mudit Grau, estrenat
al Festival de Peralada i que té com a base les cançons de Serrat
presentades amb diferents estils de dansa, com el hip-hop i el
flamenc.
El setembre ha estat el torn del musical Hoy no me puedo levantar, amb música de Mecano i basat en la història de dos amics
que als anys 80 marxen a Madrid per provar fortuna en el món
de la música.

Teatre Victòria
www.3xtr3s.com

Teatreneu
www.teatreneu.com
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El Teatre Victòria, gestionat per 3xtr3s, s’ha consolidat els darrers
anys com una de les sales privades amb més públic de Barcelona.
Entre les obres i musicals presentats al llarg de l’any 2009 destaquen el musical dels Monty Python Spamalot, estrenat l’any
2008, que en poc més de quatre mesos ha reunit més de 89.000
espectadors; Rock the Ballet; El circo de los horrores, que fusiona
circ, teatre, màgia, cabaret i terror; el nou espectacle de Los Vivancos, o la Compañía Nacional de Teatro Clásico amb ¿De
cuándo acá nos vino?, un vodevil de Lope de Vega.
També s’ha acollit amb un gran èxit de públic familiar Bollywood Love Story, un espectacle amb amor, música, ball i un
final feliç made in India, i les actuacions de l’Acadèmia Bolxoi,
considerada la millor escola de dansa del món, amb els ballets
La Fille Mal Gardée i Cascanueces.
El Victòria també ha celebrat el 50è aniversari de Los Sírex
amb una actuació única al mes de novembre.

Des de fa 20 anys el Teatreneu treballa per la difusió de les arts
escèniques a la nostra ciutat. Avui, a les tres sales d’aquest teatre
s’hi troben de manera estable espectacles de teatre, improvisació,
monòlegs, màgia, varietats, dansa, música i teatre familiar.
L’altre compromís del Teatreneu és oferir un lloc als creadors
i als artistes, i ha esdevingut un escenari on es poden trobar les
primeres figures de l’escena i els nous valors emergents.

Del gran nombre d’espectacles que s’han programat l’any
2009 s’han d’esmentar, per exemple, el concorregut Club de la
magia 2 i dos musicals: Freguem-nos una mica, que convidava al
públic a viure dos mons, el real i l’irreal, i L’altre musical, estrenat
al desembre i que, seguint parcialment el fil argumental de Sweeney Todd, recull escenes basades en musicals com Fama, Mamma
Mia!, Què: el musical, Grease, Hoy no me puedo levantar o La bella
y la bestia.

SALES DE MENYS DE 200 BUTAQUES

Almeria Teatre
www.almeriateatre.com

Brossa Espai Escènic
www.espaibrossa.com
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L’Almeria Teatre és una nova sala teatral de Barcelona que ha
obert les portes l’any 2009 gràcies a la recuperació d’un espai
cultural que ja no es feia servir, el teatre de l’antiga Casa Almeria,
fundada al barri de Gràcia l’any 1960 i que a principis dels anys
70 es va convertir en un dels primers bingos de la ciutat.
Les obres presentades aquest 2009 han estat 5 noies i un vestit,
d’Alan Ball, amb direcció de Víctor Álvaro, i The Black Rider,
de Christopher Marlowe, inspirada en l’òpera Der Freischütz.

Les activitats del Brossa Espai Escènic intenten contribuir a
aprofundir en la relació de les dramatúrgies catalanes amb les
avantguardes històriques. Aquest 2009 la seva programació ha
continuat molt vinculada amb la poesia escènica, part del frondós
univers brossià, i l’han format 13 espectacles diferents, dos dels
quals han estat produccions pròpies.
A més, el Brossa Espai Escènic ha organitzat durant l’any
2009 i fora de la seva programació regular quatre activitats
destacades: Les Festes de Commedia dell’Arte a la Plaça, les
12 Hores de Màgia a la Mercè, l’Escola de l’Espectador i el
BarriBrossa 2009, que s’ha proposat, entre el 16 i el 29 de març,
explorar nous territoris de la poesia, de l’escena intergenèrica,
de les avantguardes digerides i de les dramatúrgies submergides.

Sala Beckett
www.salabeckett.cat

Sala Muntaner
www.salamuntaner.com
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La Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia és un
teatre de petit format dedicat a la creació, la recerca i l’experimentació teatrals, amb una marcada vocació d’incidir en el panorama general de la dramatúrgia contemporània internacional.
L’any 2009, la Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia ha celebrat els 20 anys de la seva fundació de la mà de
qui va ser-ne el primer director, el dramaturg José Sanchis Sinisterra. Per aquest motiu hi ha hagut una programació especial formada per Ñaque o de piojos y actores i Vacío, totes dues escrites i
dirigides per Sanchis Sinisterra, i Aquí s’aprèn poca cosa, de Toni
Casares, l’actual director del teatre, una peça creada a partir de la
novel·la Jakob von Gunten de Robert Walser. A més, s’ha publicat
el llibre commemoratiu de l’efemèride, Sala Beckett. 20 anys.
Durant l’any 2009 també han destacat els espectacles següents:
Contra el progrés, d’Esteve Soler; Plastilina, de Marta Buchaca;
Product, de Mark Ravenhill; Vagas noticias de Klamm, de José
Sanchis Sinisterra, o Girafes, de Pau Miró.
Quant a les activitats formatives s’ha organitzat la quarta
edició de l’Obrador d’Estiu, una trobada de caràcter internacional
en la qual dramaturgs i directors de la talla de Simon Stephens,
Neil Labute, Lutz Hübner, Rafael Spregelburd o Gabriel Calderón han impartit cursos i tallers en els quals han participat
alumnes de fins a vuit països diferents.
En els darrers anys la Sala Beckett ha potenciat la promoció
dels autors catalans a l’estranger. Amb aquest objectiu, l’any
2009 ha posat en marxa el web www.catalandrama.cat, que permet
accedir a les traduccions de textos teatrals catalans a altres llengües, i ha organitzat cicles de lectures dramatitzades de textos
catalans al Quebec i a França.

La Sala Muntaner, creada l’any 1995 a l’antic espai Empòrium
del carrer Muntaner, va néixer amb la idea de donar suport a
autors, directors, actors i altres professionals de l’escena més
emergent.
Destaquen durant l’any 2009 l’espectacle Les dones i Shakespeare, de la companyia Trànsit Dansa, en el marc del Festival

Grec; el nou espectacle de The Chanclettes, gran èxit de la temporada; la comèdia Un sopar de compromís, de l’autor i director
Joan Peris; el muntatge de Les Antonietes Teatre El mal de la
joventut, de Ferdinand Bruckner, o, al desembre, la producció
del CAET (Centre d’Arts Escèniques de Terrassa) Petita feina
per pallasso vell, tota una cabriola del romanès Matei Visniec
sobre el vell ofici de pallasso.

Teatre del Raval
www.teatredelraval.com

Teatre Gaudí Barcelona
www.teatregaudibarcelona.com
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El Teatre del Raval, situat al carrer de Sant Antoni Abat, ha reobert les portes després de la seva remodelació l’octubre de 2007.
Durant l’any 2009 ha programat 26 espectacles destinats al públic
adult i 7 espectacles per a públic infantil, amb un total de 266
representacions. La majoria dels espectacles han tingut una temàtica social.
Entre les obres destaquen Vendavall, de Jordi Basora; Matem
els homes, de Manuel Dueso, sobre els maltractaments a les dones;
Réquiem, de Stéphane Lévy; Call Center, de Marc Angelet; La
Bella Otero, de Juan Trujillo, dirigida per Albert López Vivancos;
Radiografies, d’Albert Herranz; Entrañas, de Tizzina Teatro, i
And19, de Juan Antonio Vergel.
Passat l’estiu s’ha començat la programació amb K. L. Reich,
de Marina Martori, seguida de Cartones, de Manuel Veiga, i per
cloure l’any, Cutlas, anatomía de un pistolero, d’Albert Tola.
També durant l’any 2009, el Teatre del Raval ha acollit la 13a
Mostra de Teatre de Barcelona amb 15 muntatges arribats de
diferents comunitats autònomes.
En la programació familiar s’han ofert Un Nadal de Pastorets,
de Marc Rossic, i El meravellós món d’en Pinotxo, de Salvador
Llaó, entre d’altres.

Nascut al febrer de 2008, el Teatre Gaudí Barcelona vol ser un
punt de referència del teatre més íntim i pròxim que es fa a la
capital catalana; la seva gestió i direcció van a càrrec del mateix
equip del Versus Teatre.

Entre les activitats programades durant l’any 2009 a la Sala
Gran La Claca destaquen les obres Demà coneixeràs en Klein, de
Toni Cabré, amb direcció d’Ever Blanchet; Xafarderies, de Carlo
Goldoni, interpretada per la companyia Grappa Teatre, amb
direcció de Gilbert Bosch, i Desig d’òpera, d’Eles Alavedra i Guillem Peire.
A la Sala Petita Teresa Calafell destaquen les lectures dramatitzades de La síndrome de Bucay, de Joan Gallart; L’home de la
casa de vidre, de Jordi Faura; Els antiquaris, de Gerard Vàzquez,
i la presentació de la peça En alta mar, de Slawomir Mrozek, de
la companyia Males Companyies i amb direcció de José Malaguilla.

Teatre Tantarantana
www.tantarantana.com

Versus Teatre
www.versusteatre.com
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Des dels seus inicis, el Teatre Tantarantana ofereix una programació doble per a adults i per a públic familiar.
La programació d’adults fa una aposta per dues línies: d’una
banda, el teatre de text d’autors contemporanis —amb una especial atenció als autors i autores catalans— i la presentació d’autors estrangers poc coneguts al nostre país, i de l’altra, una atenció
especial per la dansa i les propostes que fusionen llenguatges
(moviment, vídeo, text, plàstica, improvisació, etc.), és a dir, propostes que aposten pel procés d’investigació i creació des del treball de recerca compartit per diferents creadors.
Entre les obres presentades cal destacar l’estrena, al gener de
2009, de Fins que la mort ens separi, de Rémi de Vos, amb direcció
d’Antoni Simon, o, a l’abril, de la peça De música i d’homes, d’Helena Tornero, amb direcció de Julio Álvarez.
Del 2 al 6 de desembre el Tantarantana també ha acollit una
part de la mostra de teatre vinculada a la trobada anual de la
xarxa de teatres alternatius d’Espanya.

El Versus Teatre programa, crea i produeix espectacles amb dramatúrgia i directors emergents, cercant i ponderant l’excel·lència
i l’originalitat, amb una atenció especial pel teatre musical alternatiu, el teatre de creació i les noves tendències.

Algunes de les obres presentades aquest any han estat Búfals,
de Pau Miró; Sitcom, d’Ivan Campillo; Dar patadas para no desaparecer, del Colectivo 96 Grados; La síndrome de Bucay, de Joan
Gallart, o Hija de la dictadura argentina, protagonitzada i escrita
a partir de la seva experiència personal per Lucila Teste.
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2.-Fàbriques de Creació

L’Ateneu, integrat al projecte de les Fàbriques de Creació, s’ha
constituït en un referent d’equipament cultural gràcies al seu
projecte d’intervenció social a través de la cultura i la promoció
del circ i les arts parateatrals. Els tres programes d’actuació del
projecte són la dinamització social i la participació, una difusió
cultural de qualitat i la formació i el circ social a través de l’Escola
Infantil i Juvenil de Circ.
Durant l’any 2009, l’Ateneu ha ofert una programació cultural continuada cada cap de setmana, de gran, mitjà i petit format, activitats artístiques pluridisciplinàries, música, teatre,
arts parateatrals, circ, literatura, activitats infantils, actes socioculturals del territori i actes solidaris, una suma de propostes
culturals de qualitat amb l’objectiu d’apropar la cultura als
barris populars.
En referència a l’àrea de formació i circ social, l’escola infantil
ha tingut 90 alumnes, i la juvenil 20. També ha fet diferents
tallers de circ adreçats a joves del territori proper, així com tallers
de circ en el marc educatiu institucional (escoles, instituts, Consorci d’Educació de Barcelona), escola popular de teatre i cursos
de formació de formadors en circ social.
Dins l’àmbit de la producció i difusió del circ, l’Ateneu ha
continuat amb la producció pròpia d’espectacles com el Circ
d’Hivern i Combinats de Circ (tres a l’any), i també ha mantingut
una programació estable en la matèria.
El Circ d’Hivern ha sumat més de 8.000 espectadors i la seva
proposta per a escoles ha reunit 30 entitats educatives.

Ateneu Popular de Nou
Barris
www.ateneu9b.net

L’any 2008 va veure néixer l’espai La Central del Circ, una Fàbrica per a la Creació gestionada per l’APCC, Associació de Professionals de Circ de Catalunya.
Durant aquest 2009 s’ha presentat públicament el projecte
arquitectònic i s’han començat les obres d’adequació de l’espai
definitiu sota la placa fotovoltaica del parc del Fòrum (un recinte
semisubterrani amb una superfície de 2.800 metres quadrats i
una alçada lliure de 10 metres). Des del juliol de l’any 2008 està
en funcionament la carpa provisional (al mateix parc), que ha

La Central del Circ
www.lacentraldelcirc.cat
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acollit diverses companyies en residència que han estat treballant
en les seves produccions.
Durant l’any un total de 137 professionals han fet servir les
carpes de La Central del Circ per entrenar-se i assajar. Al llarg
d’aquest any, més de 15 companyies han posat al dia les seves
creacions i n’han fet de noves. La Central també ha organitzat
diverses propostes de formació, com els cursos de tècnic de seguretat, i ha acollit altres iniciatives, com les rodes de premsa
del festival L’1, 2 ,3 del Pallasso o el càsting del nou espectacle
de Lluís Danés i Lluís Llach, Llits.
La Central del Circ també participa en el programa de cooperació europea «Cir-que-o!», i organitza altres activitats de
difusió del circ i de relació amb l’entorn. En aquest sentit, durant
l’any 2009 ha organitzat el Cicle de «Tertúlies de Circ» i ha participat en La Marató de TV3 i en els Tallers Oberts del Poblenou.
El cicle obert i gratuït de xerrades «Tertúlies de circ», que
s’ha fet entre el setembre i l’octubre, ha ofert les sessions següents:
«Del circ a la provocació», «Els inicis del nou circ a Catalunya»,
«Pallasses, una espècie en vies d’expansió» i «La direcció escènica
en els espectacles de circ».

L’adequació, a finals de l’any 2008, de 3.000 dels 12.000 metres
quadrats de Fabra i Coats destinats a ser una Fàbrica per a la
Creació ha permès començar a acollir projectes de creació escènica
a partir del mes de maig de 2009.
L’aspecte més destacat en aquest àmbit ha estat l’ampli ventall
de projectes que han fet ús d’aquest espai: projectes de teatre, de
circ i de dansa, de gran i petit format; propostes tant de prestigiosos directors i creadors com de companyies emergents, i propostes tant d’assaig com de residència o d’investigació.
Entre els creadors que han portat a terme el període d’assajos
i producció cal destacar noms com Calixto Bieito amb l’espectacle
Don Carlo, presentat al Festival Grec, o Carol López i la proposta
Boulevard. També s’ha de fer referència a l’espectacle La conquesta
del Pol Sud, presentat a la Sala Beckett, i a altres propostes de

Arts escèniques a Fabra
i Coats
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petit format presentades en el marc dels festivals Temporada
Alta, Manresa Territori Contemporani o el Festival COS de
Reus, entre d’altres.
Entre les propostes de residència i investigació cal destacar
col·lectius com AREAtangent, que ha desenvolupat la seva tasca
de creació durant el segon semestre de 2009, al costat d’altres
propostes de creació coreogràfica i circense.
També s’han dut a terme propostes creades i concebudes especialment per ser presentades en aquesta antiga fàbrica de filatures que és Fabra i Coats. És el cas de l’espectacle Filatura de
la companyia Teatro de los Sentidos, coproduïda amb el Festival
Grec’09, així com de l’Inventari d’Objectes Perduts, a càrrec de la
companyia La Prodigiosa, en el marc del festival Novembre
Vaca.
Finalment, coincidint amb el 20è aniversari de la Sala Beckett,
i en la seva primera edició a Barcelona, diferents espais de
Fabra i Coats han acollit l’Obrador Internacional d’Estiu de la
Sala Beckett, entre el 4 i el 12 de juliol.
Altres activitats desenvolupades majoritàriament durant el
segon semestre de l’any 2009 han estat el projecte de l’Escola
Taller de l’Espectacle (2008-2010) en el mòdul Constructor/a Muntador/a d’escenografies, impulsat des de Barcelona Activa;
la realització de projectes de creació audiovisual per a projectes
escènics; la gravació de propostes de videodansa, o altres propostes frontereres entre el multimèdia, la creació escènica i
l’audiovisual.
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3.-Espais singulars i centres d’assaig

Cafè Teatre Llantiol
www.llantiol.com

Círcol Maldà
www.circolmalda.org

Conservas
www.conservas.tk

212

El Llantiol és un petit i històric espai escènic que des dels seus
inicis ha apostat per noves produccions i les propostes més alternatives. De fet, l’any 2009 El Tricicle ha celebrat al Llantiol
els 30 anys de quan van començar a crear esquetxos humorístics
en aquesta emblemàtica sala.
També aquest 2009 s’ha presentat amb èxit, entre d’altres, el
musical d’Albert Recoder Silencis, en què tres actors i tres actrius
ens expliquen, en diverses escenes independents, situacions a
què porta el silenci i en què aquest implica una emoció diferent.
Els concerts tampoc han faltat al Llantiol de la mà de figures
de renom com Daniel Higiénico a l’octubre o el mític Javier
Krahe el 6 de novembre.

Aquest espai, situat al cor del casc antic, i amb capacitat per a
65 persones, s’ha reformat per adaptar-se a una nova orientació
en el món de les arts escèniques. L’actor i director mallorquí
Pep Tosar ha muntat el seu propi teatre al Círcol Maldà amb el
seu equip habitual, entre els quals destaquen el dramaturg Albert
Tola o les actrius Anna Carné i Cecilia Liborio. La nova etapa
del Círcol Maldà s’ha estrenat amb La casa en obres, un muntatge
sobre textos del poeta balear Blai Bonet estrenat al Romea fa 10
anys.
El muntatge Molts records per Ivanov, basat en un drama existencial d’Anton Txèkhov, ha cobert gran part de la programació
fins a la primavera.
En general, Tosar ofereix espectacles escollits, i ha aconseguit
traslladar amb fidelitat a escena textos d’autors com Antonio
Tabucchi i Patrick Süskind.

Conservas és un projecte d’agitació cultural per a la transformació
social a partir de la recerca, producció, difusió i gestió de propostes
innovadores en el camp de les arts escèniques i visuals.
Entre les activitats destacades aquest 2009 s’han d’esmentar
les experiències en poesia sonora Revox, un nou programa regular

per la poesia sonora europea actual que vol presentar les veus
més destacades, personals i renovadores en aquest àmbit. Els
tres primers convidats del Revox 2009 han estat Anne-James
Chaton, Jörg Piringer i Peru Saizprez.
Conservas també ha organitzat la cinquena edició d’INnMotion09 Biennal Internacional de Performance i Arts Visuals
Aplicades, la presentació del Label Miga i de l’audiovisual Theorem, i diferents jams i lives musicals al llarg de l’any.
També organitza els oXcars i el FcForum, el Fòrum Internacional de Cultura Lliure: Organització i Acció, celebrats enguany el 29 d’octubre a la Sala Apolo.

L’Antic Teatre
www.lanticteatre.com
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Des de la seva fundació l’any 2003, l’Antic Teatre s’ha consolidat
com un dels referents per a l’escena contemporània de Barcelona,
un centre de recursos artístics per a l’exhibició, producció, investigació i difusió per a unes arts escèniques no convencionals.
Actualment, l’Antic Teatre integra un conjunt d’entitats i espais
interrelacionats: l’Antic Teatre - Espai de Creació; l’Associació
Cultural; l’AdriAntic - Centre de Recerca, Creació, Assaigs i
Residències (a la veïna localitat de Sant Adrià de Besòs), i Artistes
Residents (Semolinika Tomic, Dj Baroxmix, Vj i artista plàstic
Pacman).
L’any 2009 l’Antic Teatre s’ha sotmès a una reforma integral
de la sala del teatre i de l’edifici del carrer Verdaguer i Callís
que ha obligat a traslladar la programació habitual a l’espai
de creació i investigació AdriAntic. El volum d’activitat ha
disminuït respecte a anys anteriors, amb un total de 68 espectacles programats de 72 artistes, 1 exposició i 1 curs de formació. Alguns artistes programats o en residència durant
l’any han estat: Marco Regueiro, Nico Baixas, Colectivo 96º,
Destinatarias&cia, Elena Albert, Silvia Sant Funk, residents
Dj Baroxmix i Vj Pacman, Festival Antic Goes Electric, Pierre
Pilatte, la Companyia Lalupe (Iva Horvat + Vicens Mayans),
Sergi Fäustino, Karl Stets, Las Santas (Mònica Muntaner +
Kike Salgado), Claudia Faci, Bradien + Eduard Escoffet,
entre d’altres.

La Caldera
www.lacaldera.info

La Puntual
www.lapuntual.info
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La Caldera és un espai estable de creació independent fundat
l’any 1995 per 10 artistes, 8 dels quals hi treballen actualment i
tenen aquesta antiga fàbrica com el seu espai de creació, producció
i recerca.
Actualment, La Caldera també és un projecte de ciutat que
ofereix diversos programes d’activitats als professionals. Destaca
el programa Caldera Residències, que dóna suport a uns 15 artistes que al llarg d’un any poden desenvolupar un projecte fent
servir l’espai i altres recursos que se’ls proporcionen. També cal
destacar tot el treball en xarxa, que en col·laboració amb altres
plataformes de creació es fa visible a través de la Sala 0, amb la
finalitat d’apropar la dansa a la gent mostrant i explicant els processos de creació.
Per tercer any consecutiu, el centre de creació i recerca artística
La Caldera ha col·laborat en el Festival Grec, si bé la novetat
d’aquesta edició ha estat que ha incorporat al programa els seus
artistes residents: Gema Díaz i Vero Cendoya, Cecilia Colacrai
i João Costa Lima, Maria Montseny i Anna Rubirola, i Maria
Campos i Guy Nader.
També durant el mes de juliol, La Caldera en Xarxa ha programat l’espectacle per a públic familiar Abans del món hi havia
un món, tres propostes en una de tres creadors de la plataforma
AREAtangent: Iban Beltran, Cristina Martín i Raquel Tomàs.

La Puntual és l’únic espai escènic dedicat exclusivament a espectacles de titelles, marionetes i ombres xineses a Barcelona,
amb funcions cada cap de setmana i dies festius de l’any, excepte
al mes d’agost.
Aquest 2009 s’han presentat a La Puntual un total de 28 espectacles i de 205 sessions, que han inclòs quatre muntatges
del titellaire resident Eugenio Navarro i espectacles de noves
companyies catalanes, companyies de prestigi i llarga trajectòria,
així com espectacles internacionals i estrenes de noves creacions.
La Puntual també ha portat l’organització i direcció del 5è
Festival d’Hivern de Putxinel·lis, la 3a edició de les Nits d’Estiu

a La Puntual i la 5a Festa Popular de Titelles en el marc de la
Mercè.
D’altra banda, durant l’any 2009 s’han fet diversos tallers i
cursos per a nens i per a adults amb Pilar Aguas, Núria Mestres
i Eugenio Navarro com a responsables.

Nau Ivanow
www.nauivanow.com
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La Nau Ivanow de Sant Andreu, situada a l’antiga fàbrica de
pintures Ivanow, es perfila com un destacat espai per a la creació, producció, exhibició i difusió culturals, amb un programa
d’activitats de marcat caràcter multidisciplinari. Aquesta sala
vol ser un referent de l’activitat que es duu a terme al barri de
la Sagrera, tot i que el seu origen i arrelament sagrerenc no
està renyit amb la gran projecció de moltes de les iniciatives
proposades, així com dels col·lectius artístics que la integren i
li donen forma. És el cas de la FEI. Factoria Escènica Internacional, dirigida per Carme Portacelli i amb seu permanent
a la Nau.
Entre les moltes activitats programades enguany a la Nau
Ivanow destaquen la presentació de la peça de dansa Sobre el
amor, de la companyia La Negra; les exposicions «Voilé-Dévoilé», de Jordi Cerdà i Claude Jeanmar; «Fragments del
món», de Nela Lozano, o «Sagrera Transfer», de Xavier Basiana. També al llarg de l’any la Nau ha acollit diverses presentacions de llibres; el 3r Cicle Fem Música; la 2a edició de
Hot Jam Sessions, amb La Locomotora Negra; els dos concerts
de l’Organic Rhythm Generation, o l’Off del Concurs Maria
Canals.
També s’han pogut veure les obres de teatre Posi’s vostè en el
meu lloc, Mercat del nen treballador, Bob, La Silibararera, La Gala
de La Maleta, Ricard II o El muntaplats, de Harold Pinter, i en
l’àmbit del teatre de públic familiar s’ha de destacar la versió
que s’ha presentat de Versos perversos, de Roald Dahl.
L’any 2009 també s’ha celebrat un homenatge a Jordi Sabater
Pi amb l’exposició «Jordi Sabater Pi. Una vida dedicada a la
ciència»; el Festival Jazz Class Non Stop’09, impulsat per
la Fundació Catalana Jazz Clàssic, i el II Sagrera Festival.

Riereta Teatre
www.lariereta.es
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El Riereta és una sala d’unes 85 localitats ubicada al multiespai
de l’escola de teatre que li dóna el nom. Situada al cor del Raval,
aquesta sala presenta muntatges de petit o mitjà format i està
vinculada directament al centre de formació.
Entre les obres presentades al llarg de l’any 2009 destaquen
Pacto paralelo, de la companyia Proyecto Constante; Cabaret
(des)variados, de la companyia Clownexiones; Qué día el de aquella noche, amb dramatúrgia i direcció de P. A. Angelopoulos, o
la peça per a públic familiar Capficat i Ficapota després del naufragi, de la companyia Al Forn, tota una aventura amb pirates
i bruixes.

4.-Centres de producció

AREAtangent
www.areatangent.com

Caixa d’Eines del
Teatro de los Sentidos
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AREAtangent és una plataforma per a creadors d’arts escèniques
i parateatrals que treballa com a espai de gestació de noves propostes i com a espai de mostra. Acull iniciatives que utilitzen la
multidisciplinarietat de llenguatges i que conjuguen les diferents
sensibilitats del paisatge escènic actual.
Durant l’any 2009 ha dut a terme tot un seguit d’activitats
amb relació als processos de creació d’arts escèniques i parateatrals
actuals que han inclòs coproduccions i produccions de projectes
escènics, textuals i expositius, que s’han presentat públicament
en festivals i espais com el Temporada Alta, el Grec, la Biblioteca
de Catalunya, la Meet Factory de Praga i Bòlit, entre d’altres.
Han participat en aquests projectes residents de la plataforma
creadors col·laboradors com ara Iban Beltran, Cristina Martín,
Anna París, Klara Dolezalkova, Ester Forment, Iker Gómez,
Roser López, Raquel Tomàs, Glòria Balañà, Neus Suñé, Xavi
Bobés, Jordi Casanovas o Marcel·lí Antúnez, entre d’altres.

La Caixa d’Eines del Teatro de los Sentidos, des de la seva seu
al Polvorí de Barcelona, és avui dia un referent mundial dins
l’àrea de les poètiques del sentir; un centre de formació, un espai
de creació i producció, i una plataforma cultural per a i dels veïns
i veïnes i els barris de la muntanya de Montjuïc.
Durant l’any 2009 la Caixa d’Eines, a més de l’organització
de tres cicles de tallers (hivern, primavera i tardor) de quatre
nivells cadascun i amb facilitats especials per als veïns de la Zona
Franca, ha coordinat la formalització de la Xarxa Internacional
d’Investigació sobre Poètica dels Sentits, que integra les institucions següents: Università di Firenze, Università La Sapienza
de Roma, Université Charles de Gaulle-Lille 3, Fundació Universitat de Girona, Associazione Culturale ARCADIA-Ars In
i Associazione Culturale Teatro Studio Blu.
A més, l’Escola dels Sentits - Caixa d’Eines ha coordinat, en
col·laboració amb la Universitat de Girona, la primera edició d’un
postgrau sobre Poètiques del Sentir i del Joc, que ha començat al
mes de novembre i que ha reunit alumnes vinguts de diversos
llocs de l’Estat espanyol, Portugal, Itàlia i els Estats Units.

Finalment, la companyia del Teatro de los Sentidos ha preparat
des de la Caixa d’Eines del Polvorí tota la fase d’investigació
sobre la nostra ciutat amb vista a la dramatúrgia de l’obra Filatura,
una reflexió sobre la pregunta «De què està feta una ciutat...?»,
estrenada en el marc del Grec’09 a la fàbrica Fabra i Coats de
Sant Andreu. Aquesta obra forma part del projecte Habitants,
que la companyia ha estès a les ciutats de Lilla (França), Nàpols,
Pistoia i Palerm (Itàlia) i Copenhagen (Dinamarca).

La Perla 29
www.laperla29.cat

La Porta
www.laportabcn.com
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La Perla 29 és un centre de creació i producció escènica fundat
pels directors Oriol Broggi i Carlota Subirós amb l’objectiu de
dur a terme projectes propis en tota mena de formats. Des del
seu origen, La Perla 29 neix associat a Pas 29 (gestoria artística),
amb la convicció que el diàleg constant entre producció i creació
és la base per a un desenvolupament versàtil, eficaç i viable.
La Perla 29 ha continuat enguany la seva habitual col·laboració
amb la Biblioteca de Catalunya, on des del 18 d’abril fins al 15
de maig ha presentat El rei Lear de Shakespeare, amb direcció
d’Oriol Broggi, i Hamlet, també amb direcció d’Oriol Broggi i
presentada del 8 de juny al 21 de juliol. Les dues obres han girat
després per Catalunya.

La Porta és un col·lectiu d’artistes que des de 1992 genera activitats i contextos per a la creació, el pensament i la investigació
de propostes escèniques contemporànies al voltant del cos i el
moviment.
L’any 2009, a més del festival internacional LP’09 - Dansa...
o No (en trobareu més informació al capítol 9, dedicat als festivals), La Porta ha dut a terme quatre projectes d’activitats, ha
ampliat la seva tasca de suport a la creació amb 17 col·laboracions
amb projectes artístics en el marc dels Espais Còmodes i ha intensificat les connexions i el treball en xarxa tant dins de la Plataforma Caníbal com amb altres nuclis i estructures locals, nacionals i internacionals.

Els quatre projectes d’activitats han estat Menoslobos
(www.menoslobos.org), nascut amb l’objectiu d’obrir un canal
independent des d’on potenciar la reflexió, el debat i el pensament
crític sobre les polítiques culturals vinculades a la creació contemporània i la seva economia; 3 Processos de Creació, amb la
col·laboració de La Poderosa; Sobrenatural3, un encàrrec especial
a cinc artistes escènics, i Sweet Desembre, un cicle d’activitats
per presentar al públic el resultat del treball d’alguns dels creadors
escènics.
La Porta també ha seguit generant connexions amb altres estructures sobretot en el marc de la Plataforma Caníbal, grup de
treball que des de 2007 reuneix diverses estructures del sector
cultural independent relacionat amb les pràctiques artístiques
basades en el cos, el moviment i la creació contemporània: La
Porta, La Caldera, La Poderosa, L’Animal a l’Esquena i NU2’s.
En l’àmbit de la dansa, al barri de Gràcia trobem l’Espai de Dansa
i Creació Àrea, que a més d’oferir diversos cursos també és un
centre d’investigació i creació que a través de tallers afavoreix l’apropament de l’alumne a altres disciplines artístiques i als seus
creadors (www.areadansa.com), i tragantDansa, espai dedicat a
l’activitat artística i docent de la dansa contemporània i a altres
disciplines al voltant del cos i el moviment (www.tragantdansa.com).
Un altre espai dedicat a la dansa i, com elles mateixes diuen,
«als seus contaminants», és el de Las Santas: Bea Fernández,
Mònica Muntaner i Silvia Sant Funk. Elles defineixen l’espai
de La Poderosa, al carrer de la Riereta, com una plataforma
de mobilització del cos i del pensament a partir de la qual incentiven i agiten l’escena cultural del seu entorn immediat
(www.lapoderosa.es).
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5.-Les companyies d’arts escèniques

Barcelona té potents col·lectius de professionals en l’àmbit de
les arts escèniques que desenvolupen una intensa tasca de connexió entre la creació, les administracions i el territori, i que ofereixen diversos serveis als seus associats.
CIATRE. Associació de Companyies de Teatre Professionals
de Catalunya, és una associació de companyies de teatre professional que va néixer amb la finalitat d’enfortir i preservar un
estil independent i privat de creació, gestió i difusió d’espectacles
teatrals. Entre altres activitats, CIATRE ha estat present a l’edició
2009 de l’IETM (Informal European Theatre Meeting), una
xarxa que agrupa gran part dels professionals de les arts escèniques d’Europa i l’últim dimecres de novembre ha organitzat
juntament amb A Portada el simposi Noves Tendències de Comunicació Digital en l’Àmbit de les Arts Escèniques.
L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya
(AADPC), que aglutina actors, directors i escenògrafs, enguany
ha elaborat l’Estudi censal i sociodemogràfic del col·lectiu d’actors
i actrius a Catalunya i l’Estudi sociolaboral dels directors d’escena
a Catalunya. També ha ofert cursos per a professionals amb professors de renom com Kari Margolis, Javier Galitó-Cava, Gabriel
Chamé, John Strasberg, Núria Candela, Carolina Valdés, Juan
Carlos Corazza, Santiago Zannou i Rene Baker. L’any 2009
l’AADPC també ha renovat la seva revista, Entreacte, i n’ha creat
la versió digital,www.entreacte.cat.
Tot i que la crisi ha marcat de ple el dia a dia de moltes companyies d’arts escèniques de la ciutat —i així ho han reivindicat
amb una roda de premsa, organitzada per CIATRE al mes d’octubre, en què s’ha fet una crida directa al suport de les institucions—, tot seguit fem uns breus destacats sobre alguns dels
punts de les seves agendes de l’any 2009.
Dagoll Dagom ha tancat la temporada d’Aloma a la Sala Gran
del TNC, on ha tingut una notable acollida, amb un total de
40.335 espectadors, i ha portat de gira l’espectacle Còmica vida,
escrit per Joan Lluís Bozzo i dirigit per Pep Cruz. Al llarg d’aquest any també ha preparat la nova versió de l’emblemàtic musical La nit de Sant Joan.
La Fura dels Baus, entre altres muntatges, ha presentat les
òperes Carmina Burana, amb un muntatge que ells mateixos de222

fineixen com a sensorial, musical i teatral, vital i enèrgic, i Le
Grand Macabre, amb música de Ligeti i llibret de Ghelderode,
una peça que té el cos carnal com a fil conductor d’una extraordinària tragèdia bufa on el riure és l’únic conjur per la por que
produeix la mort.
La companyia Pepa Plana ha presentat el seu espectacle L’atzar
al mític espai de l’Odin Teatret de Holstebro, Dinamarca, a
Itàlia i en diverses ciutats d’Àustria. També ha participat, amb
Pallassos sense Fronteres, en l’expedició als camps de refugiats
d’Angola i ha presentat a Saragossa el seu espectacle Penèlope.
Tricicle ha celebrat enguany els seus 30 anys de trajectòria als
escenaris. També han volgut festejar d’una manera ben especial
la funció 400 del seu musical Spamalot, amb bons amics de la
companyia que han participat en petites i hilarants intervencions
dins del musical, com Paz Padilla, Arturo Valls, Santiago Segura
i Millán Salcedo.
En l’àmbit de la dansa, hi ha dues associacions molt actives,
l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya
i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC),
que treballen pel bon desenvolupament professional de la dansa
al nostre país i el seu reconeixement social.
Per a l’APdC aquest 2009 ha estat un any marcat per un intens
treball en l’àrea de polítiques culturals, ja que ha estat implicada
en els plans estratègics de la dansa de Catalunya i de l’Estat espanyol. També ha organitzat la celebració del Dia Internacional
de la Dansa (29 d’abril), en una acció participativa duta a terme
al centre de la ciutat de Barcelona (Pati de les Dones del CCCB),
i els premis Dansacat, uns premis renovats, que s’han lliurat al
mes de desembre a la Nau Ivanow de Barcelona i que per primera vegada s’han obert a la votació popular.
També en la seva tasca de difusió de la dansa, l’APdC ha impulsat el seu portal www.dansacat.org, on es troba tota l’actualitat
del sector (notícies, programació, cursos, ofertes de feina, convocatòries, etc.), a més d’un ampli apartat de recursos i documentació amb les eines clau per al desenvolupament del professional de la dansa en tots els seus àmbits.
Pel que fa a les companyies de dansa, s’ha de destacar la gira
de la Companyia Gelabert-Azzopardi amb l’espectacle Sense
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fi/Conquassabit, estrenat a l’abril a la sala Fabià Puigserver del
Teatre Lliure i presentat a Itàlia, Bolívia, el Perú, Xile, Alemanya,
Washington i al festival d’Edimburg.
Per la seva part, Mudances ha presentat el seu espectacle per
al públic familiar FlexelF al Mercat de les Flors, el Prat de Llobregat i Santiago de Compostel·la, i Solo por placer al Baryshnikov
Arts Center de Nova York.
Sol Picó ha portat la peça El llac de les mosques al Mercat de
les Flors, Múrcia, Madrid —en el marc del Festival Madrid en
Danza—, Osca, Palma i el Midsummer Festival de Cork, a Irlanda. També ha participat en la peça El ball d’Irène Némirovsky,
representada al TNC amb direcció de Sergi Belbel i interpretació
d’Anna Lizaran i la mateixa Sol Picó.
La companyia Nats Nus ha portat el seu espectacle Momentari
a diverses localitats; també s’ha pogut veure al cicle «El Palau amb
els Nens». Aquest espectacle de dansa ha estat guardonat amb la
menció especial al Millor Espectacle de Dansa al Feten 2009. Un
dels coreògrafs i fundadors de la companyia, Toni Mira, ha estat
guardonat amb el premi Ciutat de Barcelona 2009 de Dansa.
Trànsit Dansa ha presentat durant 10 dies d’agost al Teatre
Romea El salt de Nijinsky, i ha viatjat amb aquest espectacle a
l’Argentina, Croàcia i l’Uruguai. En el marc del Festival Grec,
també ha presentat Les dones i Shakespeare a la sala Muntaner.
Lanònima Imperial ha fet durant el mes d’abril, i després del
seu pas per Àsia, una gira que l’ha portat a 11 ciutats de sis països
diferents durant quatre setmanes. Destaquen les seves actuacions
a Salvador de Bahia i São Paulo o la presència de la companyia
al MACC (Mercat Atlàntic de Creació Contemporània) de Tenerife, on s’ha presentat el nou espectacle, Noves oportunitats de
fracàs, muntat en col·laboració amb Refree i que investiga sobre
la improvisació i les connexions entre música i dansa.
Raravis ha presentat Despacito al teatre La Fundición de Sevilla. Andrés Corchero ens mostra en aquest espectacle el seu
particular llenguatge poètic, desenvolupat a partir del treball
dels seus mestres en dansa Butoh, Min Tanaka i Kazuo Ohno.
També ha estrenat Present vulnerable durant el mes de juliol
al Teatre Nacional de Catalunya, un espectacle basat en textos
de Feliu Formosa.
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6.-Festivals i iniciatives diverses

L’acte BCN aixeca el teló, de presentació de la temporada 20092010, celebrat al Barcelona Teatre Musical (BTM), ha servit
també per lliurar els premis de la Crítica de Barcelona, que en
la 16a edició estan dividits en 14 categories i volen reconèixer
els mèrits de la temporada 2008-2009.
Mercè Arànega per Mort de dama, Julia Möller per Aloma i
Rosa Renom per Rock’n’Roll han rebut els premis a les millors
actrius, mentre que en la categoria masculina els guardonats
han estat Julio Manrique per La tragèdia de Hamlet, Jordi Boixaderas per Mort d’un viatjant i Pep Cruz per La casa dels cors
trencats.
Pep Tosar ha estat escollit el millor director gràcies a l’obra
Molts records per Ivanov, presentada al Círcol Maldà, i Pau Miró
ha obtingut el premi de la Crítica al millor text per Búfals al
Versus Teatre i Lleons al TNC.
Per la seva banda, Sweeney Todd ha estat reconegut com a millor musical, i Rock’n’Roll, del Teatre Lliure, s’ha imposat com
a millor espectacle.
En els premis Max 2009, s’ha premiat com a millor espectacle
2666, del Teatre Lliure, dirigit per Àlex Rigola, i en dansa ha
guanyat Sirena a la plancha, de Sol Picó. El premi al millor autor
teatral en català ha recaigut en Carol López per Germanes.
Els premis Ciutat de Barcelona 2009 han destacat Blai Mateu,
que ha rebut el premi de teatre per l’espectacle Le sort du dedans,
de la Companyia Baró d’Evel Cirk Cie, i Toni Mira, que ha recollit el premi de dansa pel treball educatiu i l’ampliació de les
fronteres de la dansa en l’àmbit social, amb els tallers per a presos
fets a Can Brians i Wad-Ras.
Pel que fa als circs internacionals que s’han presentat al llarg
de l’any 2009, s’ha de destacar Saltimbanco, que ha tingut 110.000
assistents i que està considerat el major espectacle d’acrobàcies
del Cirque du Soleil.
Des de fa anys, Barcelona té diversos festivals que treballen
pel foment, la investigació, l’intercanvi local, nacional i internacional, la creació i la difusió de les arts teatrals i parateatrals.
Enguany destaquen el Festival Grec, màxim aparador d’estiu
de les arts escèniques de la ciutat; la 7a edició del BarriBrossa;
el Crea 2009; el 8è Escena Poblenou. Festival de Tardor; la 14a
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Mostra de Teatre de Barcelona; el 1r Cicle Teatre Antic Vell i
Nou, o el Novembre Vaca, que aquest 2009 celebrava la novena
edició.
També hi ha diversos festivals que, en l’àmbit de la dansa i
les arts del moviment, ajuden a fer visible el treball dut a terme
a la nostra ciutat entorn d’aquest gènere.
L’any 2009 també s’han celebrat el 3r IDN. Imatge, Dansa i
Nous Mitjans, la segona edició del festival biennal LP. Festival
de dansa... o no, el 6è Dansat, el 6è Festival de Claqué de Barcelona, el II Festival Barcelona en Butoh, el Barcelona Dance
Festival, el Cabriolé Flow Festival i la 18a edició de tot un clàssic
estiuenc, Dies de Dansa, el festival internacional de dansa contemporània en paisatges urbans que des de fa uns anys se celebra
en el marc del Festival Grec (en trobareu més informació al capítol 9 d’aquest balanç).
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Arts escèniques
44 sales
9 espais singulars
718 espectacles
10.617 funcions
2.710.7 71 espectadors
56 % d’ocupació

Font i elaboració: ADETCA.

Música
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Aquest 2009 no ha estat un any gaire nou, més aviat ha estat un
any més en què tot queda igual perquè sembli que canviï alguna
cosa, però no, no ens enganyem. Les coses, allà on es prenen les
decisions, ja fa temps que no canvien.
Això sí, al carrer a Barcelona la música està més viva que mai.
Hi ha més músics, artistes i grups que mai. El nivell artístic és
el més alt de la nostra història. Mai no hi ha hagut tanta diversitat
i varietat de propostes com ara, però, paradoxalment, els barcelonins no semblen adonar-se’n; els artistes i els creadors són invisibles per a la gran majoria. Però anem per parts.
Aquest 2009 ha estat l’any en què tot comença a fer 50 anys:
50 anys del Kind of Blue de Miles Davis, 50 anys sense Billie Holiday, Buddy Holly i Richie Valens, 50 anys en què la història
de la música popular és ja part de la nostra memòria i de la nostra
manera de ser.
Cinquanta anys ha complert el Jamboree, el mític local de la
plaça Reial, la cava on es va cultivar el jazz, aquell so que significava modernitat en temps d’ignorància, cosmopolitisme en
temps d’autarquia, aventura en temps de por. Cinquanta anys
de Jamboree al centre de la Barcelona canalla i noctàmbula,
aquella Barcelona que a poc a poc se’ns en va de les mans per
anar a parar a les butxaques de turistes fugaços, bevedors amb

Jordi Turtós
Periodista musical. Espècie en vies
d’extinció

LA CIUTAT DELS REFUGIS
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samarretes de davanter centre. Molts trobem a faltar viatgers i
ens sobren turistes. Aquells viatgers que, de pas per Barcelona,
acabaven per quedar-se i ajudar-nos a ser més rics i generosos.
Primer van ser homes del jazz —Don Byass, Lou Bennett—,
després músics d’arreu —Alain Milhaud, Tony Ronald, Pier
Wyboris, Horacio Fumero, Dave Pybus, Matthew Simon, Alain
Milhaud, Tony Ronald, Gato Pérez…— que ja són part d’aquesta ciutat portuària que els va rebre amb el millor de la seva
grisor i un munt de somnis per construir.
Barcelona s’ha fet gran i l’any 2009 ens recorda que el seu
paisatge musical encara està per fer. Els nostres músics viuen
i treballen lluny dels carrers, rambles i places que durant anys
els va veure créixer. Ara, la ciutat es queixa del soroll de la música i els músics treballen a les habitacions i els soterranis, on
neixen cançons a cada instant. Artistes joves han fet de l’ordinador personal una eina de creació, de comunicació i, per tant,
de supervivència. Perquè la música no és al carrer, ni tan sols
a la ràdio ni a la televisió, aquells vehicles amb què, des de fa
més de 50 anys, les cançons s’han fet populars i s’han quedat
en la memòria de diverses generacions. Ara la ràdio i la televisió
ja no seran mai el que van ser, perquè els nous temps els
demanen noves maneres de mostrar i d’amagar, de compartir
i de descobrir. La pantalla de l’ordinador està guanyant la
batalla.
I així les coses, la música a Barcelona segueix sent clandestina,
es belluga per sota de l’estultícia dominant i busca la llum a
través del boca-orella, de les immenses minories que fan de la
complicitat el millor mitjà de comunicació.
Locals com l’Heliogàbal, al barri de Gràcia, és ara el Zeleste
dels setanta, és punt de trobada de les noves generacions, natius
i immigrants digitals disposats a conspirar i intervenir per treure
del poder la mediocritat i l’apatia. En locals com l’Heliogàbal
s’han prodigat i presentat músics de l’avantguarda més agosarada,
s’ha refugiat un festival internacional com el LEM, ha nascut
bona part de l’escena independent del pop-rock barceloní. Allí
es va veure per primer cop els Manel, el grup català de l’any
2009. Allí, també, es van veure Els Amics de les Arts, el grup
barceloní de l’any 2010; allí han crescut propostes que, a hores
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d’ara, fan de Barcelona una de les ciutats amb una escena poprock més atractiva d’Europa.
Però el cap i casal segueix amagant la seva escena musical.
Encara no reconeix la rumba dels gitanos catalans, encara posa
distància —malgrat viure a les seves entranyes— amb Gràcia,
amb el Raval o amb Hostafrancs. Barcelona no sembla adonarse del jazz, que viu gràcies a refugis com el Jamboree, El Foro,
el Harlem, el Bel-Luna Jazz Club, el Jazz Sí…, on des dels deixebles del gran Tete Montoliu fins a les noves generacions han
consolidat una de les millors ofertes de jazz d’Europa.
Barcelona manté la seva gran devoció per Joan Manuel Serrat,
però encara no entén el flamenc, que sembla llegir en clau aliena
i de passat, i encara no entén el valor del que els nostres flamencs
(memorable el concert de Miguel Poveda dedicat a la copla al
Liceu) fan dia a dia a aquest costat del Mediterrani.
Barcelona i la música són encara una història per començar,
un melodrama en què els actors secundaris formen un cor que
no deixa escoltar els actors principals. Barcelona ha encetat el
nou segle amb els mateixos vicis i errors que en el passat. Deu
ser que la indiferència pel que tenim de valor a casa forma part
del nostre ADN col·lectiu?
Perquè, això sí, ningú no pot discutir que aquesta és encara
una ciutat d’espectadors, capaços d’omplir estadis i pavellons
per reconèixer el magisteri poètic i musical de Leonard Cohen
o de Neil Young (en els millors dels casos), o per gaudir del rock
més simple i clàssic, sempre fent multitud, sempre en grans
espais. El Sònar, el Primavera Sound, ens situen entre els festivals
més multitudinaris d’Europa, en això sí que guanyem, en quantitat, en xifres d’assistència, en això que en diem audiència. Però
Barcelona segueix necessitant fer visibles els seus músics, poder
escoltar-los en directe, de prop i fent que ells puguin viure, créixer
i triomfar. Que fàcil que sembla! Llavors, per què no ho fem?
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1.-Grans equipaments musicals

Situat al costat de la plaça de les Glòries, aquest és el centre polivalent dedicat a la música més important de la ciutat. L’Auditori
té una gran sala simfònica, una sala polivalent, una sala per a
música de cambra i acull l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i, des de l’any 2007, el Museu de la Música.
L’any del 10è aniversari de la inauguració de l’Auditori s’ha
caracteritzat per la consolidació de la seva pluralitat de línies de
programació musical i per una molt lleugera disminució d’activitat i de públic, malgrat l’entorn de recessió econòmica i el
tancament de la Sala 3 Oriol Martorell per les obres de construcció de la futura Sala 4. El conjunt dels concerts que han
tingut lloc a L’Auditori, més els organitzats per l’entitat fora de
les sales, els han seguit 571.242 persones.
L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
(OBC) és el primer grup resident de l’Auditori i el més destacat
en quantitat de concerts, volum de públic i pressupost econòmic.
La seva temporada simfònica aplega més de 10.000 abonaments
i ha ofert l’any 2009 un total de 125 concerts (amb 185.520 assistents), dels quals tres a Lleida, tres a Girona i dos a Tarragona;
també s’han fet concerts extraordinaris a Manresa, Terrassa,
Vila-seca i Tolosa de Llenguadoc.
En col·laboració amb «L’Auditori:Educa», l’OBC ha programat l’espectacle familiar i escolar Guia de Britten, amb 17 concerts
i 9.531 assistents. L’entitat ha mantingut un any més la política
d’obres d’encàrrec i estrenes de compositors, alhora que ha anunciat que a partir de l’any vinent el seu nou director titular i artístic
serà el mestre Pablo González.
La prioritat de l’Auditori d’ampliar l’abast social de la música
i la creació de públic de demà s’ha traduït l’any 2009 en el departament «L’Auditori:Educa», en la celebració de 390 concerts
escolars i familiars (190.480 assistents) i de 49 concerts participatius
(61.879 assistents), dins i fora de L’Auditori.
La temporada de música de cambra ha continuat comptant
amb el Quartet Casals com a grup resident; aquest cicle de 24
concerts ha sumat 8.286 assistents. Entre altres estils i gèneres
de l’ampli ventall de músiques, L’Auditori organitza simultàniament cicles estables i festivals anuals de música antiga, música
contemporània, cant coral o música de cobla, tot sovint amb la

L’Auditori
www.auditori.cat
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona i Generalitat de Catalunya
482.247 espectadors als concerts a dins
l’Auditori
78,72 % d’ocupació
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participació de grups residents com el dirigit per Jordi Savall,
l’orquestra Bcn216, l’Orquestra Àrab de Barcelona, etcètera.
El departament «L’Auditori:Moderna» convoca concerts de
jazz, músiques del món i música moderna, amb un total
de 32.449 assistents l’any 2009. El seu Festival Músiques del Món
ha canviat de format i s’ha dedicat per primera vegada a una
àrea geogràfica en particular, l’Àfrica negra.
El quart any d’existència de «L’Auditori:Apropa», programa
social d’assistència a concerts destinat a acostar la música als
col·lectius en situació d’exclusió social, ha significat l’assistència
de 13.307 persones.
El Centre Robert Gerhard, en la seva tasca de promocionar i
difondre el patrimoni musical català, ha impulsat o col·laborat en
edicions discogràfiques de compositors com Domènec Terradellas,
Isaac Albéniz i Baltasar Samper, així com del gènere de les «ensalades», músiques de la guerra de Successió i la tragèdia càtara.
A banda dels concerts a Barcelona, alguns dels concerts de
L’Auditori han viatjat per diversos indrets de Catalunya, d’Espanya i de l’estranger.
Finalment, la creació d’Amics de L’Auditori ha suposat durant
el segon any d’activitat un total de 16.100 assistents inscrits, que
gaudeixen gratuïtament d’informació privilegiada, descomptes
especials, sortejos d’entrades i ofertes promocionals, fins i tot a
través de SMS i correus electrònics informatius, en funció de la
quantitat de vegades que validen el seu carnet a l’entrada de
cada concert.

Museu de la Música
www.museumusica.bcn.cat
72.672 usuaris
1 exposició temporal

238

L’exposició permanent del Museu de la Música, inaugurada a
l’Auditori el març de 2007, acull prop de 500 instruments i documents musicals que recorren l’evolució de la música a través de
la història. Presentada amb suports audiovisuals (música, imatge,
text/veu), i en tres idiomes, l’exposició introdueix el visitant en el
coneixement i el gaudi de la música. La col·lecció d’instruments
i els audiovisuals són el punt de partida de les visites familiars i la
programació educativa del museu, dissenyada amb el departament
d’educació de L’Auditori, que ofereix diversos continguts i pro-

postes didàctiques. Tenint en compte la diversitat de públics i sectors professionals als quals s’adreça, el Museu programa una oferta
de visites, sessions divulgatives, tècniques i de formació amb la
voluntat de donar a conèixer els seus fons patrimonials.
Amb la consolidació dels programes principals, com l’Orfeus i
el Petit Orfeus; La Música del Museu, amb audicions dels instruments en viu; el curs d’organologia, únic en tot l’àmbit de l’ensenyament superior; l’organització d’exposicions de producció pròpia,
temporals i itinerants, i l’acollida d’altres d’externes, l’activitat del
Museu s’ha diversificat i multiplicat de forma notable, oferint als
visitants i usuaris una experiència museística única a l’Estat espanyol
i ja reconeguda internacionalment. Prop de 33.000 persones han
passat l’any 2009 pel Museu de la Música, i el conjunt d’activitats
organitzades pel centre ha atret més de 22.000 assistents.
Compromesos amb l’Any Albéniz, en el centenari de la seva
mort i després d’uns mesos de recerca musicològica intensa, s’ha
recuperat la interpretació, després de 100 anys, de les Escenes
simfòniques catalanes. Conferències, concerts i l’exposició «Albéniz, un modernista universal (1860-1909)», al voltant del centenari de la mort del compositor, han completat la celebració.
Enguany, la documentació del Fons Instrumental del Museu
ha fet un pas molt significatiu per als músics, musicòlegs i públic
en general, ja que la pàgina web del Museu de la Música ha obert
una nova secció amb el nom de «Catàleg en línia», on es podrà
consultar la documentació del fons instrumental. Cal esmentar,
finalment, el préstec d’instruments i obres de les col·leccions del
centre en exposicions com «Pep Ventura abans del mite», a Figueres, i «El castell dels tres dragons», al Museu de Ciències
Naturals de Barcelona.

Banda Municipal
de Barcelona
40.088 espectadors
87,47 % d’ocupació
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La Banda Municipal de Barcelona, formada per 56 músics, divideix el seu treball en dos vessants. D’una banda, els concerts
als barris de Barcelona, a l’aire lliure o en locals tancats, fent
una tasca de divulgació musical popular. De l’altra, porta a
terme una temporada pròpia de concerts, del novembre al maig,
a l’Auditori de Barcelona. També desenvolupa una sèrie de

concerts d’estiu al mes de juliol a L’Auditori, i altres dins el
cicle «Música als Parcs», al mes de juny, als parcs de la ciutat.
Especial dedicació mereixen els concerts escolars educatius que
organitza L’Auditori.
La temporada de la Banda Municipal de Barcelona a L’Auditori ha tingut aquest 2009 un alt nivell artístic i molts dels
concerts han estat retransmesos per Catalunya Música. Per primera vegada s’han posat a la venda abonaments de temporada
i s’ha arribat gairebé als 200 abonats. Dos dels concerts s’han
fet a la Sala 1 de L’Auditori, on s’ha arribat a triplicar el públic
assistent gràcies al major aforament de la sala. Durant l’any
2009 la Banda l’han dirigida directors internacionals de renom
com Norbert Nozy, Jan Cober, Craig Kirchhoff o Franz-Paul
Decker i ha estat acompanyada de solistes com Jonathan
Camps, Gratiniano Murcia, Jaume Vilà, Lluís Parés i Katia
Novell. Entre el repertori interpretat, hi destaquen obres de
gran rellevància com ara la Suite en sol de Garreta o Mort i
transfiguració de Strauss, i obres d’autors catalans com Guinjoan,
Amargós, Brotons, Puértolas, Moraleda, Garreta o Boliart, algunes estrenades per la Banda. També en el marc de L’Auditori,
a l’estiu ha fet un cicle de concerts amb programes i repertoris
més populars (sarsuela, música americana...) amb l’objectiu
d’apropar-se a nous públics. Dins el projecte educatiu de L’Auditori, la Banda Municipal ha seguit fent dues audicions escolars, Va de banda i L’ocell de foc.
Fora del marc de la seva seu actual, la Banda Municipal de
Barcelona ha participat activament en la vida cultural de la ciutat
i ha intervingut en diferents esdeveniments. En col·laboració
amb Parcs i Jardins, ha dut a terme un cicle de concerts als parcs
durant els mesos de juny i juliol, que en aquesta segona edició
s’ha consolidat ja com una activitat esperada pel públic. L’any
2009 la formació ha ofert un concert al Teatre Grec en el marc
del Grec09 Festival de Barcelona amb un repertori de sarsuela,
acompanyada pels cantants Marta Matheu i Salvador Carbó i
dirigida per Salvador Brotons. Com en altres anys, la Banda
també ha fet concerts dins el calendari festiu de la ciutat: dos
concerts al Teatre Grec en el marc de La Mercè, un concert de
festa major a la Sala 1 de L’Auditori, un concert a la plaça dels
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Àngels per Santa Eulàlia... i altres actuacions per molts dels
barris de la ciutat. Tota l’activitat de l’any, a més, s’ha compaginat
amb els nombrosos actes protocol·laris on ha estat present, com
el Dia d’Europa o els Jocs Florals.
La Banda Municipal de Barcelona torna a figurar en el paisatge de bandes a escala espanyola i ha estat la formació convidada
al Certamen de Bandes Ciutat de València 2009. També ha estat
convidada a la temporada de concerts de Mataró, on ha ofert un
concert dirigit per Salvador Brotons.

Inaugurat l’any 1847, el Gran Teatre del Liceu ha estat durant
més de 150 anys el teatre d’òpera més important de l’Estat espanyol. Destruït per un incendi l’any 1994 i reinaugurat el 1999,
el Liceu és un dels símbols identificadors de Barcelona i un equipament fonamental del patrimoni cultural de la ciutat.
L’any 2009 el Liceu ha celebrat el 10è aniversari de la seva reconstrucció. Davant la primera dècada del nou teatre, s’han planificat tot un seguit d’actes per recordar la reinauguració del coliseu líric, que va renéixer de les flames l’octubre de 1999. El
nou director general, Joan Francesc Marco, ha fet una aposta
per una major comunicació institucional. Les celebracions formen
part d’aquesta estratègia que permet apropar el Liceu al carrer,
amb activitats com ara la retransmissió en directe a la platja de
la Barceloneta de l’òpera Turandot de Giacomo Puccini.
Respecte a la programació d’òpera, cal destacar l’estrena de
L’incoronazione di Poppea de Monteverdi, o la revisió de l’obra
mestra de Wagner Die Meistersinger von Nürnberg, a càrrec del
reconegut director teatral alemany Claus Guth. En el camp dels
compositors locals, s’ha de parlar de l’estrena absoluta de La cabeza del Bautista, l’òpera del compositor contemporani català
Enric Paloma. Als mesos de maig i juny s’ha pogut tornar a
veure l’òpera de Beethoven Fidelio, amb la participació de la
gran soprano Karita Mattila. Durant els mesos d’estiu ha arribat
una nova producció de Salome, de Richard Strauss, amb la soprano Nina Stemme interpretant per primera vegada el rol de
protagonista. Ja a la tardor, s’ha estrenat L’arbore di Diana, l’obra

Gran Teatre del Liceu
www.liceubarcelona.com
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona, Diputació de Barcelona,
Generalitat de Catalunya i Ministeri de
Cultura
270.746 espectadors
85,99 % d’ocupació
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més destacada de Vicent Martín i Soler i Lorenzo da Ponte. Amb
el novembre ha arribat una de les òperes cabdals del segle XX, Król
Roger, de Karol Szymanowski, sota la direcció musical de Josep
Pons. L’any ha tancat amb Il trovatore, de Giuseppe Verdi, amb
tres repartiments del més alt nivell.
En el camp de la dansa, han visitat el Liceu, entre d’altres, el
Nederlands Dans Theater, l’English National Ballet i tres espectacles amb coreografia de Michel Fokine, Les sylphides, L’espectre de la rose i La mort del cigne.
Mozart, Vivaldi o Dvorák són alguns dels compositors que
s’han pogut escoltar en concert, i artistes com Matthias Goerne,
Anne Schwanewilms, Thomas Quasthoff o Edita Gruberova,
entre molts d’altres, han ofert al públic els seus recitals.
Al foyer s’ha continuat amb les diverses propostes musicals
amb motiu de les òperes programades (Cortesanes en l’òpera, Albéniz, Richard Strauss), i les sessions golfes han donat peu a la
visita de diversos instrumentistes i cantants de renom.
Els espectacles per a públic familiar i escolar del Petit Liceu
han estat El retablo de maese Pedro, de Manuel de Falla; La petita
flauta màgica; Pere i el llop; El superbarber de Sevilla; La primera
cançó, i Allegro Vivace.

Palau de la Música
Catalana

Obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, el Palau de
la Música està considerat un dels màxims exponents del Modernisme. L’any 1997 va ser declarat Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO i el 2008 va celebrar els 100 anys.
Els esdeveniments d’aquest any 2009 relacionats amb l’anterior direcció del Palau han comportat canvis importants en
l’estructura organitzativa de l’entitat. Per una banda, es va proposar Mariona Carulla com a presidenta i Joan Llinares com a
director general, amb l’encàrrec d’auditar la gestió anterior i,
alhora, impulsar el procés de normalització de l’entitat. Per l’altra, s’han començat els treballs per regular la relació entre les
tres entitats que configuren el Palau —el consorci, la fundació
i l’entitat Orfeó Català— i també entre aquestes entitats i les
administracions.

www.palaumusica.com
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona, Generalitat de Catalunya i
Ministeri de Cultura
417.562 espectadors
67,88 % d’ocupació
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Amb tot, les activitats tant de la sala de concerts com del Petit
Palau han continuat amb bon ritme, amb els cicles de concerts
de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música i els cicles i
festivals organitzats per promotors externs (Ibercàmera, Euroconcert, Promoconcert, The Project, Festival Internacional de
Jazz, Festival del Mil·lenni, Concert Studio, Festival de Guitarra
i altres acords, Festival Únicas, De Cajón! Festival de Flamenco,
etcètera). A això cal sumar-hi nombrosos actes institucionals,
empresarials i socials.
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2.-Temporades i cicles musicals

Euroconcert és una entitat que duu a terme un ampli ventall
d’activitats en el camp de la música clàssica. Fundada l’any 1985
a Barcelona, actua principalment com a promotora d’uns cicles
de concerts de llarga trajectòria i destacada projecció internacional: la Temporada Musical al Palau de la Música Catalana,
el Cicle d’Orgue a la catedral de Barcelona i el Cicle Música i
Músics de Catalunya.
La temporada Euroconcert del Palau de la Música té uns
700 abonats i ha ofert, entre d’altres, el singular concert de
Peter Planyavsky a l’orgue i Hans Gansch a la trompeta al gener, i al febrer, l’actuació de l’Orquestra de Cambra Solistes
de Sofia, amb la intervenció de la brillant violinista Mila Georgieva. Al març en el marc d’aquest cicle s’ha presentat, per primera vegada a Barcelona, un dels quartets de corda més característics i peculiars de l’actualitat internacional, el
Rosamunde Quartett, i el duo pianístic format per les germanes
austríaques d’origen turc Ferhan & Ferzan Önder. El pianista
català Albert Attenelle i el quartet italià Stradivari han actuat
el 20 d’abril, i el 5 de maig s’ha comptat amb la renovada i habitual presència al Palau del famós conjunt italià I Musici, amb
unes versions inconfusibles de les obres més destacades i atractives de Bach i Vivaldi. També al mes de maig ha actuat l’Orquestra Barroca Zefiro, amb un concert en el marc del 250è
aniversari de la mort de Händel. A partir del setembre Euroconcert ha volgut celebrar les seves noces d’argent en la temporada 2009-2010 amb la formació London Handel Players,
que l’ha inaugurat juntament amb el contratenor Daniel Taylor
i amb un programa commemoratiu del 250è aniversari de la
mort del compositor alemany.

Euroconcert
www.euroconcert.org

Ibercàmera s’ha anat consolidant com una de les entitats deganes de l’oferta musical privada de Barcelona i s’ha convertit
en una de les temporades de concerts de música clàssica de més
tradició de la ciutat i una de les més prestigioses d’Europa. Ara
per ara, Ibercàmera ofereix dues temporades estables de concerts de música clàssica amb orquestres, formacions, solistes i

Ibercàmera
www.ibercamera.es
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directors de màxim nivell internacional al Palau de la Música
i a L’Auditori.
La temporada Ibercàmera ha començat amb la presentació a
L’Auditori de La Fura dels Baus amb Carmina Burana, un espectacular muntatge visual que recupera la intenció original de
Carl Orff, interpretat per a l’ocasió per l’Orfeó Pamplonès i l’Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, dirigida per Alejandro Posada. Enguany Ibercàmera també ha posat l’èmfasi en el repertori,
ha apostat pels compositors i ha comptat amb solistes de la talla
del pianista Alexei Volodin o la cel·lista Marie-Elisabeth Hecker.
També han destacat les Nits dels jardins d’Espanya de Falla,
interpretada per l’Orquestra Filharmònica de Dresden; la Missa
de la coronació, de Mozart, amb el Cor dels Nens de Windsbach;
els Quadres d’una exposició, de Mussorgski, una de les peces més
populars del repertori rus, amb orquestració de Maurice Ravel
i direcció musical del carismàtic Valeri Gergiev, al capdavant
de la simfònica del teatre Mariinski; la Cinquena simfonia de
Mahler, interpretada per la Simfònica de Bamberg, i la Desena
simfonia de Mahler, a càrrec de la Filharmònica Txeca. A més,
per segon any consecutiu ha dut a L’Auditori la pianista Martha
Argerich, que ha actuat a quatre mans amb Nelson Freire, amb
qui fa 40 anys que forma duo, i Alexei Volodin, que en aquesta
ocasió ret homenatge a Chopin. Finalment, s’ha de destacar el
debut a Barcelona d’una japonesa en plena maduresa artística,
Mitsuko Uchida, la pianista viva amb més discos venuts.

XII Temporada AvuiMúsica
www.accompositors.com
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L’Associació Catalana de Compositors organitza la Temporada
AvuiMúsica, el gran aparador de la música contemporània a
Barcelona, que incideix en les estrenes, en les noves propostes
musicals, en els intercanvis internacionals i, en definitiva, en la
difusió de les obres dels compositors catalans.
D’aquesta temporada destaquen, entre d’altres, els concerts
al març del sextet de corda de l’OBC; a l’abril, el recital de piano
d’Antoni Besses i el de guitarra de Mateus de la Fonte; també
s’han de destacar el Trio de l’OBC, el de l’Ensemble ACC al
maig o el de Harry Sparnaay (clarinet, baix i electrònica) al

juny. També s’ha celebrat al juny, i en el marc d’aquesta temporada, el minicicle «Llocs de Pas a l’auditori del MACBA».

L’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica
(ACIMC) va presentar fa vuit anys el Cicle Anna Ricci amb
la voluntat de difondre obres actuals de compositors catalans
a partir de l’excel·lent treball interpretatiu de músics professionals, tots ells socis de l’ACIMC, entitat sense ànim de
lucre fundada l’any 1992 amb la finalitat de sensibilitzar la
societat i les institucions sobre la problemàtica del músic professional.
Per segon any la Casa Orlandai ha acollit aquest cicle, que ha
ofert, entre d’altres, el concert de Camera XXI, quartet de guitarres, que ha interpretat obres d’alt nivell que abraçaven una
gran varietat de compositors, èpoques i estils.

Cicle Anna Ricci,
de nosaltres a vosaltres,
VIII edició
www.acimc.net

El cicle Nous Repertoris - Música XXI està organitzat pel Gremi
d’Editorials de Música de Catalunya i les Joventuts Musicals de
Barcelona amb la col·laboració de la Societat General d’Autors
i Editors, la Universitat de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu i
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
(OBC).
Les activitats d’aquesta edició s’han concentrat en dues jornades, el dijous 26 de novembre i el dimarts 1 de desembre de
2009. El 26 de novembre hi ha hagut l’acte «Generació 1959,
cruïlla d’estils», una audició comentada de fragments d’obres
de quatre compositors —Antoni-Olaf Sabater, Miquel Pardo,
Alejandro Civilotti i Salvador Brotons— a la Sala Mompou de
l’SGAE.
El dimarts 1 de desembre s’ha ofert al foyer del Gran Teatre
del Liceu un concert simfònic a càrrec de l’Orquestra de l’Acadèmia del Liceu sota la direcció del mestre Guerassim Voronkov
amb les obres següents: Cinc cops d’arc fonamentals, de Jordi Cervelló (1935); Records campestres, d’Enric Morera (1865-1942);

Cicle Nous Repertoris Música XXI, X edició
www.jmbarcelona.com / www.gemc.cat
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Quasi una polka, de Jesús Rodríguez Picó (1953), i Requiebro andaluz, de Chano Montes (1944).

Cicle de Música
Contemporània XX-XXI,
24a edició

La Fundació Música Contemporània fa més de 20 anys que projecta la música contemporània a la ciutat amb el Cicle de Música
Contemporània XX-XXI.
El cicle, que ha celebrat els seus concerts a l’auditori de l’Ateneu Barcelonès entre l’abril i el juny, ha presentat entre d’altres
In memoriam Olivier Messiaen, amb una presentació i introducció
al cicle a càrrec d’Albert Sardà; el concert de Jonathan Camps
al contrabaix i Daniel García al piano amb obres de Brotons,
Ferrer, Bertran, Baldris i Pardo, o el quartet de corda Kayros,
al juny, amb obres de Xostakóvitx, Kurtág, Takemitsu, Grèbol
i Llanas. El cicle s’ha tancat el 2 de juny amb un concert del grup
instrumental Tactum, dirigit per Enric Ferrer, amb obres de
Schönberg, Codina, Blanco i Benguerel.

Cobla Sant Jordi - Ciutat de
Barcelona

L’Institut de Cultura de Barcelona ha seguit donant suport a la
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona amb el programa de promoció i difusió de la música de cobla.
Durant l’any 2009 la formació ha celebrat el 25è aniversari
del seu naixement amb diverses actuacions i dos enregistraments
en col·laboració amb Columna Música i l’SGAE: Les estrenes del
25è aniversari.
Dels 21 concerts de la Cobla, 10 s’han fet als diferents districtes de la ciutat. La resta s’han celebrat en el marc de celebracions ciutadanes (festes de Santa Eulàlia, Festival Grec,
festes de la Mercè...) o en col·laboració amb entitats del món
coblístic, com ara l’Agrupació Cultural Folkòrica o el Foment
de la Sardana de Barcelona. Entre les actuacions més destacades
de l’any hi trobem la col·laboració en el segon cicle de Música
per a Cobla a L’Auditori, en col·laboració amb el Centre de
Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat de Catalunya
i L’Auditori. En aquest cicle, la Cobla ha estrenat l’obra La
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llegenda de Sant Jordi al costat del Lluís Vidal Trio, ha presentat
l’Associació Musical Manuel Oltra i ha actuat al Memorial Joaquim Serra. En aquest darrer concert s’han estrenat dues obres
d’encàrrec dels compositors nord-americans Kevin Kaska i
Louis Stewart.

Fa més de 10 anys que Parcs i Jardins va posar en marxa l’experiència Música als Parcs amb l’objectiu d’apropar la música
de qualitat a tots els públics i, alhora, utilitzar els espais verds de
la ciutat com a escenari no només de passeig, jocs i repòs, sinó
també de cultura. Des del primer moment, tant el cicle de música
clàssica com el cicle de jazz han estat elements clau per vincular
la cultura, la natura i les nits d’estiu.
L’esdeveniment Música als Parcs ha ofert enguany tres programacions paral·leles: una de música clàssica, una altra de jazz
i les sessions que ofereix la Banda Municipal. Els concerts han
tingut lloc als parcs de la Creueta del Coll, la Barceloneta, Diagonal Mar, Turó Park i el parc de la Ciutadella.
Els concerts de música clàssica als parcs, celebrats dijous i divendres, han anat a càrrec de joves intèrprets, ja siguin solistes
o formacions (fins a quartets), de menys de 33 anys.
Els concerts de jazz s’han celebrat els dimecres a la nit al parc
de la Ciutadella entre el 8 de juliol i el 28 d’agost i han comptat
amb reconegudes figures del món del jazz, com ara Araceli Aiguaviva i Ramon Díaz, que, a més, són els responsables de la direcció artística d’aquesta programació de jazz.
Finalment, la Banda Municipal, sota la direcció de Marta Carretón, ha protagonitzat tres cites: el 25 de juny (concert inaugural)
al parc de la Barceloneta, el 16 de juliol al parc de la Creueta del
Coll i el 23 de juliol al parc de Diagonal Mar.

Música als Parcs
www.bcn.cat/parcsijardins
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3.-Sales de música en viu

La sala Bikini, formada per tres espais i amb una programació
molt eclèctica, ha estat sempre un referent de la nit a Barcelona
com a plataforma per al llançament de grups i figures locals i la
presentació d’artistes i bandes internacionals.
Destaquen, entre d’altres, els concerts de Division + Out o
Daniele Silvestri al febrer, de Yuri Buenaventura, David Fonseca,
Calima, Dr. Feelgood i Les Mil i Una Nits al març, de Juan
Perro o Kate Ryan a l’abril, de Conchita i Aterciopelados al
maig, de The Original Wailers al juny, de Steve Earle, Mr. Big
i Labuat al setembre, de Billy Bragg, Litto Nebbia, Chenoa i La
Cabra Mecánica a l’octubre, de Peter Murphy, Álex Ubago i
Rickie Lee Jones al novembre i de Patrick Watson i Mick Pointer’s Marillion al desembre.

Bikini
www.bikinibcn.com

L’aportació del Harlem Jazz Club com a equipament sociocultural valuós i estable a Barcelona és indiscutible gràcies a la seva
activitat musical ininterrompuda i de qualitat.
L’any 2009 la sala ha organitzat 345 concerts, amb uns 800
músics participants i un públic que ha sumat unes 65.000 persones.
El Harlem ha organitzat el 20è Festival de Jazz i Música Creativa de Ciutat Vella, que ha anat des del 20 de maig fins al 20
de juny i s’ha celebrat en 10 sales de la ciutat. També ha participat
també activament al Festival MPB - Música Popular de Barcelona, celebrat de l’1 al 30 d’octubre.

Harlem Jazz Club
www.harlemjazzclub.es

Enguany el mític local de la plaça del Rei ha complert 50 anys.
Aquesta sala està especialitzada en el jazz i totes les seves variants
i l’any 2009 ha rebut la Medalla d’Or al Mèrit Artístic per la seva
difusió del jazz a la ciutat, amb un programa diari de música en
directe que posa a disposició dels músics de la ciutat i dels artistes
internacionals un altaveu immillorable per experimentar amb el
públic. Alguns artistes destacats de la programació 2009 han estat
Brian Argel, Oblivion Express Jazz o Los Couch Potatoes Jazz.

Jamboree
www.masimas.com/jamboree
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Des de la seva creació l’any 1992, el Jazz Sí Club programa
música en viu cada dia i s’ha convertit en un dels espais de referència per escoltar música en directe. Gestionat des del Taller
de Músics, en el transcurs dels darrers anys aquest club ha aconseguit una concurrència amant no solament del jazz, sinó també
d’altres músiques.
Els cicles que s’han dut a terme aquest 2009 han tingut un
públic assistent molt divers i han estat els següents: cada dilluns,
Mestres del Jazz; cada dimarts, jam session de pop/rock/blues;
cada dimecres, Cicle Hot Jazz; cada dijous, Descarga Cubana; cada divendres, Flamenco; cada dissabte, jam session de jazz,
i cada diumenge, jam session de pop / rock / blues.

Jazz Sí Club
www.tallerdemusics.com

En programació conjunta amb Garatge Producciones, la sala
KGB és una sala de concerts històrica a Barcelona que des de fa
un temps s’ha anat especialitzant en la rumba i les músiques
mestisses.
Entre els concerts programats aquest 2009 destaquen les bandes Ansiado, Stop Stop, Twenty Fighters, Fufu-Ai, Hordak,
The Bouncing Souls, Secret Army, Nada Suite, See i A Little
Boy Lost.

KGB
www.salakgb.net

Inaugurada l’any 1995, Luz de Gas s’ha convertit en una de les
sales de música en directe més singulars i boniques de la nostra
ciutat, que encara conserva l’esperit del cabaret Belle Époque
que abans ocupava el local.
L’any 2009 la sala ha participat activament al Festival de Guitarra de Barcelona acollint els concerts de Pat Martino, Andy
McKee i Toti Soler, entre d’altres.
També ha participat per primer cop en la setena edició del
San Miguel Mas i Mas Festival acollint vuit concerts que han
anat des del funk-jazz de grups com The Pee Wee Ellis Assembly
o The James Taylor Quartet fins al gospel d’una formació coral
espectacular, Esclat Gospel Singers, passant per les propostes de

Luz de Gas
www.luzdegas.com
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jazz fusió de Triphasic, Colina Miralta Sambeat Trio o Fatima
Spar and The Freedom Fries, i fent escala en el pop refrescant
de Txell Sust.

Razzmatazz té tres sales polivalents al Poblenou on es fa música
en directe, exposicions, festes, serveis d’àpats i desfilades de
moda.
Destaquen aquest 2009 els concerts de Kaiser Chiefs, The
Stranglers o David Byrne, i durant el juny els Ballantine’s Concerts, amb set cites d’altura: Casio Kids, Juliette Lewis, Mendetz,
Filthy Dukes, Fischerspooner, Klaus & Kinski i DeVito.
Durant el 18, el 19 i el 20 de juny les cinc sales s’han vestit de
beat i han ofert els concerts de Fischerspooner, Miss Kittin &
The Hacker, James Holden, Aeroplane, Klaus & Kinski, Nathan
Fake, Filthy Dukes, Surkin i Annie Dj.

Razzmatazz
www.salarazzmatazz.com

Des de 1991 l’Apolo funciona com a sala de concerts i club nocturn, i l’any 2006 va inaugurar una segona sala, coneguda com
La [2] d’Apolo. Estils com el pop, el rock, el jazz, la world music,
la música negra, el mestissatge, el flamenc o la música electrònica
són els habituals a la seva agenda.
L’any 2009 les dues sales de l’Apolo han acollit prop d’un
miler d’artistes amb propostes molt heterogènies: Gutter Twins,
Nach, Manel, Lori Meyers, John Mayall, Lucinda Williams,
Elvis Perkins, Melvins, Devendra Banhart, Los Suaves, Estopa,
Muchachito Bombo Infierno, Hayseed Dixie, Built to Spill, Clem
Snide, Andrew Bird, Sepultura, Marlena Shaw...
Aquest any també ha estat especialment important pel que
fa a la consolidació com a club d’entre setmana amb les sessions
d’Antikaraoke, Nasty Mondays, Crappy Tuesdays, Mundo Caníbal, Powder Room... També destaquen cicles com el Jazz &
Swing, Flamenco Ob-sessions, Martes Locos del Paral·lel (amb
antics artistes del Molino i del barri), Revolta i el flamant Taboo:
Barcelona Burlesque Nights, que un dijous al mes ens acosta al

Sala Apolo
www.sala-apolo.com
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món del burlesque, el teatre, els faquirs, el deliri i la música jazz
de la mà de la banda de Dani Nel·lo.
La Sala Apolo també ha donat cabuda a festivals com Festín
Caníbal, Caprichos de Apolo, Primavera Sound, Primavera
Club, Tanned Tin vs Primavera, In-Somni, Faraday, De Cajón!,
Festival de Guitarra...
Així doncs, la sala Apolo i La [2] es consoliden un any més
com a espais de referència pel que fa a la música en directe en
l’àmbit estatal.

Aquest any la Sala Monasterio ha acollit grans bandes internacionals, entre les quals destaquen Carvin Jones, Bob Brozman,
Patt Todd, Fuzztones, Morlocks, Graham Day & The Gaolers
i Crazy Joe.
També ha continuat sumant-se a propostes benèfiques amb
Intermón Oxfam o a festivals sense ànim de lucre com el Busker’s
Festival o el cicle de Músiques del Món; a més, ha participat per
tercer any consecutiu en el Memorial Tete Montoliu
A banda d’això, des de ja fa tres anys treballa amb la Societat
de Blues de Barcelona per difondre el blues amb una de les millors jam de blues de Barcelona, que se celebra cada dijous amb
entrada gratuïta, on professionals i amateurs es reuneixen i comparteixen escenari i vivències dins del gènere.
També ha participat en el Festival Primavera Club, i ha programat dins dels seus dilluns de cantautors les destacades actuacions de Marwan, Rafa Pons, Lucas Masciano i Cesk Freixas.
En l’àmbit local ha programat concerts de Midnight Travellers,
Fujiyama Kids, Gangsters of Love, Chocadelia Internacional,
Blueberry Hill, Cometa Halley, Anita Miltoff, Luz Verde, Chaqueteros o Las Furias.

Sala Monasterio
www.salamonasterio.com

Fidel a la seva aposta per la música en directe i pels grups locals,
al llarg d’aquests anys han actuat a Sidecar músics que després
s’han convertit en referències nacionals i internacionals. Aquest

Sidecar
www.sidecarfactoryclub.com
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2009 han tocat o punxat, entre d’altres, The Moondays, Dj Etyam
i Dj Nacho Ruiz (Dance To The Underground), Vetiver i Fruit
Bats o The Lords of Altamont.

Tarantos

La sala Tarantos és un dels tablaos flamencs més antics i amb
més solera de la ciutat de Barcelona. Situat a la plaça Reial, va
obrir les portes l’any 1963 i l’any 1993 l’empresa Mas i Mas es
va fer càrrec de la seva gestió amb la voluntat de mantenir l’esperit inicial de la sala amb actuacions de flamenc d’alt nivell.
Entre d’altres, aquest 2009 s’han presentat a Tarantos Sara Flores,
Aire y Soniquete, A Pies Juntillas, Sueño Flamenco, Con Dos
Cajones, Almacalé, De la Mata, Ropa Vieja, Reunión al Alba,
Alaire, Nacho Blanco, Matraca, Juan de Gloria & Cia i De Lunares.

www.masimas.com/tarantos

Altres sales de la ciutat han ofert interessants concerts en viu de
tota mena de gèneres musicals. És el cas del Jazzroom - Cova
del Drac, que ha acollit, entre d’altres, els Sunny Murray’s Trio
del llegendari i pioner bateria de free jazz, o de la sala Moog,
especialitzada en música electrònica, que ha participat en la
Sónar Week i ha comptat amb dj i músics de la talla de Tigerskin,
Gorge, Ludovic Vendi, Los Suruba, Mirus Indigo Raw, Octopus,
Deckard, Rober X, Villarosa Canish, Omar León, Zero, Olmos
i Perotutehasvisto.
Per la seva banda, el Bel-Luna Jazz Club ha celebrat el seu
10è aniversari mantenint la seva aposta pels grups locals de jazz
i els diferents estils: boogie-woogie, swing, bebop... Aquest 2009
també han passat pel club figures rellevants del panorama jazzístic, com ara Toni Solà, Lluís Coloma, Dani Pérez, Jay Wallis,
Josep M. Farràs o Geny Barry. Com a part de la celebració dels
seus 10 anys, el Bel Luna també ha inaugurat una gran exposició
fotogràfica: «Jazz at Bel-Luna», del fotògraf Tentesion.
L’Heliogàbal també ha tingut una activitat intensa i ha acollit
concerts tan diversos com els de les bandes Don Simón y Tele255

funken i exposicions com, entre d’altres, les de Dídac Ximénez,
Embun Alcaraz i Stella Hagemann. També ha organitzat el
Festival Festigàbal en el marc de les festes del barri de Gràcia,
amb els grups El Petit de Cal Eril, Biscuit, The New Raemon,
Entartete Kunst i Manel, entre d’altres.
Alguns dels concerts a la Sala Be Cool han estat els de Dominno, Mentes Rebeldes, Morticia y Los Decrépitos, La Peste
Negra, Go Ape 35 MM, The Drift, Territorio Comanche, Sheslostcontrol, Ricardo Wheelock, Nu-B, Praga, Caos Encadenado
o Hyde Abbey. Per la seva banda, la Sala Be Good continua sent
una de les més històriques del barri del Poblenou, vinculada des
de fa anys a la música en directe i on han fet els primers passos
artistes avui ja consagrats, tant del circuit comercial com de l’independent.
No ha parat tampoc la Sala Mephisto, especialitzada en rock
dur, que a més de la seva programació estable de concerts ha
participat al setembre en el primer Metalhell Festival Hysteresis
of Anger i ha organitzat el Festival RockaRolla Mephisto i el
festival i concurs Emergenza OnMyOwn.
L’emblemàtic i petit bar Pastís també ha ofert durant aquest
2009 algunes actuacions en viu, com la de Rafa Bocero, Mario
Maeso o els tangos de Roberto Cepedamiércoles, amb Martín
Pirangino a la guitarra i Florencia Amengual al bandoneó.
S’ha d’esmentar finalment la Sala Zacarías, antiga sala La
Boîte, que ha continuat l’aposta pel jazz, el blues i la cançó d’autor
i entre d’altres ha presentat els concerts de Lidia Guevara al
maig, NONNO, Universo Acelerado i Mireia Cruz.
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4.-Macroconcerts

Segons dades proporcionades per l’SGAE, els concerts del grup
U2 celebrats el 30 de juny i el 2 de juliol al Camp Nou, que han
congregat uns 90.000 espectadors cada dia, han estat els més
multitudinaris de l’any a la ciutat.
Una de les grans atraccions d’aquesta gira ha estat l’escenari,
que ocupava la meitat de la gespa del Camp Nou i estava muntat
sobre una immensa estructura metàl·lica que mesurava 50 metres
i pesava 390 tones.
Un altre dels grans concerts de l’any ha estat el que la mítica
banda AC/DC ha ofert a l’Estadi Olímpic de Montjuïc també
al juny, que ha congregat poc més de 64.000 persones.
I també al mateix estadi però al setembre, s’han pogut veure
els concerts de Coldplay, amb 63.000 espectadors, i de Madonna,
amb quasi 43.000 assistents, emmarcat en el seu Sticky & Sweet
Tour i amb un seguici de 18 ballarins i 20 músics.
Destaquen també els dos concerts que la banda Depeche Mode
ha ofert al novembre al Palau Sant Jordi, que junts han sumat
més de 30.000 persones, els concerts d’Elton John (a l’octubre),
Joaquín Sabina i el Canto del Loco (al desembre), tots tres amb
més de 14.000 assistents.
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5.-Festivals i iniciatives diverses

Barcelona suma a la programació musical de l’any un gran nombre d’iniciatives i festivals que la posicionen internacionalment
i l’ajuden a reinventar-se.
Una menció especial mereix el Taller de Músics, fundat l’any
1979 amb la voluntat de promoure el jazz i la música popular i
desenvolupar un nou projecte educatiu que s’ha anat consolidant
al llarg dels anys. A més de l’escola de música i de la dinàmica
de la seva sala Jazz Sí, el Taller de Músics organitza diferents
activitats, com el Festival de Flamenc de Ciutat Vella, el Seminari
Internacional de Jazz, Flamenc i Latin, l’Original Jazz Orquestra
Taller de Músics o el segell discogràfic Col·lecció del Taller, que
té com a finalitat deixar constància de la creació musical que es
produeix a Barcelona, especialment en el camp del jazz i la música improvisada (www.tallerdemusics.com).
En concret, la 29a edició del Seminari Internacional Internacional de Jazz i Músiques Improvisades Llatines del Taller de
Músics s’ha celebrat del 5 a l’10 de juliol de 2009 a Vilanova i la
Geltrú, i ha comptat, entre d’altres, amb professors de la talla
de José Alberto El Canario, Perico Sambeat o Juan Gómez Chicuelo.
També aquest 2009, per primer cop s’ha celebrat la Diada de
la Rumba, amb presència dels principals exponents actuals i històrics del gènere al Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia. La
Diada també ha servit per fer la presentació pública de l’associació
Foment de la Rumba Catalana (FORCAT), i ha ofert una jornada d’activitats centrades en la rumba entre les quals hi ha
hagut tallers, classes magistrals i una mostra de productes relacionats amb aquesta música.
La jornada s’ha tancat amb una gran jam session final amb la
participació de Sabor de Gracia, Achilifunk, Micu, Derrumband,
La Troba Kung-Fú, Papawa, Los Manolos, Rumba de 9, Ai Ai
Ai, Ojos de Brujo, Rumba Tarumba, La Pegatina, Gertrudis,
Latino y los Llobregantes, Pantanito, Don Domingo, Rumba
Expresso, Estrellas de Gracia, Rumbamazigha, Chipén i El Tío
Toni (Patriarcas de la Rumba).
L’any 2009 ha ofert de nou un gran nombre de festivals de
música, dels quals trobareu informació detallada al capítol 9 d’aquest balanç.
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Ordenats per data de celebració, Barcelona ha acollit el 10è
Festival del Mil·lenni, la 5a edició dels Caprichos de Apolo, el
22è Festival Folk Internacional Tradicionàrius, el 4t De Cajón.
Festival Flamenco de Barcelona, el 14è Barnasants. Festival Internacional del Cantautor, el 4t Festival Internacional de Percussió, el 24è Cicle de Música Contemporània XX-XXI, el 4t
In-Somni. Festival Itinerant de Música Independent, el 14è Minifestival de Música Independent, el 9è Nous Sons. Músiques
Contemporànies, el 20è Festival de Guitarra de Barcelona, Hipersons, el 32è Festival de Música Antiga, el 16è Festival de Flamenco de Ciutat Vella, el 20è Festival de Música Creativa i Jazz
de Ciutat Vella, el 9è Estrella Damm Primavera Sound i la 15a
Simbiruta.
També, ja de cara a l’estiu, s’ha celebrat amb gran èxit de
públic el 16è Sónar. Festival Internacional de Música Avançada
i Art Multimèdia, el 2n Sagrera Festival, la 4a edició dels Concerts
de l’Estiu al Poble Espanyol, la 1a Barcelona Sonisphere, el 5è
Festival Djs Contra la Fam, el 5è Busker’s Festival Barcelona,
la 1a Barcelona Summer Week, el Festigàbal, el 7è Festival de
Blues de Barcelona, el COCO Festival i el 3r Festival Sincronia.
S’ha de destacar també el 17è BAM. Barcelona Acció Musical,
en el marc de les festes de la Mercè; el 14è Dispositiu LEM. Encontre Internacional de Música Experimental; el 14è Festival de
Músiques del Món; el 41è Voll-Damm Festival Internacional
de Jazz de Barcelona; el 7è Músics al Metro de Barcelona; el Barcelona Festival of Song; el 3r Estrella Damm Primavera Club;
el 10è Zeppelin. Festival d’Art Sonor. Projectes Sonors; l’11è
Festival Els Grans del Gospel; el 10è Festival Flamenco a Nou
Barris; el 3r Festival No-No-Logic; el 4t BCNmp7; el 13è De
Prop; el 7è San Miguel Mas i Mas Festival; el 2n Cruïlla BCN
Fòrum; el 19è Festival l’Hora del Jazz - Memorial Tete Montoliu;
el 2n MPB. Festival de Música Popular de Barcelona; el 14è Festival de Tardor Ribermúsica; el 12è EH SONA! Festival de Música Basca, i la segona edició de Balconitis. Festival de Músiques
des d’un Balcó.
Així mateix, enguany s’han continuat potenciant els dos grans
premis internacionals de música clàssica, el Concurs Internacional
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Maria Canals i el Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas.
Aquest 2009 ha estat l’any de l’obertura definitiva del Concurs
Maria Canals (www.mariacanals.org) a la ciutat de Barcelona a
través de l’OFF Concurs, que ha ofert més de 50 recitals de concursants i estudiants de música locals en diversos espais dels 10
districtes de la ciutat.
Els guanyadors de l’edició d’enguany han estat, en piano, Vestard Shimkus de Letònia, Jong Yun Kim de Corea i Scipione
Sangiovanni d’Itàlia.
El primer premi de trio se l’ha endut el Trio Demian, format
per Nozomi Matsumoto al piano, MisaYang al violí i Sietse-Jan
Wijemberg al cello.
D’altra banda, la Fundació Privada Francesc Viñas organitza
anualment i de manera ininterrompuda des de l’any 1963 el
Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas, la finalitat del
qual és descobrir i ajudar les joves veus de la lírica (www.francisco-vinas.com).
El premi ha arribat enguany a la 47a edició, i com cada any
la prova preliminar i la semifinal han tingut lloc al Conservatori
Municipal de Música de Barcelona, i la final i el concert de guanyadors s’han celebrat al Gran Teatre del Liceu com a part de
la temporada d’aquest teatre.
Pel que fa l’audició preliminar, durant el mes de novembre
de 2009 s’han dut a terme audicions preliminars a l’Opéra National de París el 4 de novembre; al Metropolitan Opera House
de Nova York el 13 de novembre; al Teatro alla Scala de Milà
el 13 de novembre; al Hamburgische Staatsoper d’Hamburg el
14 i 15 de novembre; al Teatro Real de Madrid el 18 de novembre,
i al Royal Opera House Covent Garden de Londres el 20 de novembre. En aquesta ocasió, el concurs ha tingut 536 concursants
de 56 països.
Entre els guanyadors d’aquest any trobem Orlando Niz (premi
a la millor promesa espanyola), la russa Dinara Aliev, el romanès
Teodor Ilincai, la soprano coreana Sunyoung Seu i el tenor nordamericà Russell Thomas, guanyador de la màxima categoria
masculina.
També en l’àmbit dels premis, aquest 2009 els grups i artistes
Manel, Roger Mas, Òscar Briz i The New Raemon han estat
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guardonats amb els premis de la Música Catalana Enderrock
2009, que s’han lliurat en una cerimònia presentada per l’escriptor
Màrius Serra i esquitxada d’actuacions musicals.
El grup Manel ha rebut el reconeixement al millor disc de
pop-rock per Els millors professors europeus; Roger Mas, el premi
al millor disc català de l’any per Les cançons tel·lúriques; Asincronia,
d’Òscar Briz ha obtingut el guardó com a millor disc de cançó
d’autor, i A propósito de Garfunkel, de The New Raemon, ha
estat el millor disc català en una altra llengua.
Els vencedors de la votació popular dels premis han estat Manel, Albert Pla, Miquel Abras, Pau Alabajos, Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries, Lax’n’Busto, Gossos i Albert Fibla.
En la categoria de jazz, els premiats han estat Martí Serra, Santiago Asuerón & Original Jazz Orquestra del Taller de Músics,
Perico Sambeat i Keith Jarrett.
També s’han lliurat els nous premis a la trajectòria de la indústria musical a la discogràfica Música Global, pels seus 15 anys
d’història; als segells discogràfics Picap i Fresh Sound, pels seus
25 anys; al Taller de Músics, pels seus 30 anys, i al Festival de
Jazz de Barcelona, que ha complert 40 edicions.
El Premi Ciutat de Barcelona 2009 corresponent a la categoria
de música s’ha lliurat al pianista i compositor Agustí Fernández.
El jurat de música, presidit per Carles Santos, ha reconegut de
Fernández tota l’obra concertística i discogràfica que va fer al
llarg de l’any passat, així com el seu «caràcter transversal posat
al servei de les músiques improvisades».
D’altra banda, el Concurs de Cantautors d’Horta-Guinardó
ha arribat a la 13a edició i ha premiat l’artista local David Moya;
David de Gregorio, de Santa Fe (Argentina), i la catalana Lidia
V, que ha obtingut el tercer premi. Curiosament, les tres propostes guanyadores es presentaven amb el mateix format: veu
i guitarra.
Un altre espai de districte destacat en l’àmbit musical emergent
de la ciutat és l’Espai Jove Boca Nord, que enguany ha participat
en diferents festivals, com el Barcelona Visual Sound, i ha programat espectacles tan diversos com el concert de ska dels Root Diamoons o l’obra Revolução del grup Furafollas Teatre, una revisió
musical en clau d’humor de la Revolució dels Clavells portuguesa.
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En aquest mateix àmbit també s’ha de destacar la tasca que fa
La Bàscula, espai de creació i experimentació musical que ofereix
un ampli ventall de recursos orientats als joves músics, i el Laboratori Musical Les Basses, que centra els seus esforços a donar
suport als artistes emergents i a mantenir una programació de
concerts atractiva i de qualitat.
En un altre àmbit, cal esmentar que per cinquè any consecutiu
la Red Bull Music Academy ha col·laborat amb el Sónar. Com
a novetat, aquest any la Red Bull Music Academy ha comissariat
la programació del SonarDôme, carpa a l’aire lliure situada davant del MACBA en plena plaça dels Àngels, on s’han presentat
una trentena d’artistes, més d’un 40 % de la programació del
Sónar de Dia. La Red Bull Music Academy, projecte internacional i itinerant de creació musical, havia celebrat l’any passat
el seu 10è aniversari a Barcelona i la majoria de participants en
aquella edició també han actuat en directe al SonarDôme.
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Música
3 grans auditoris
________________
1.371 concerts
1.170.555 espectadors
76% d’ocupació
Macroconcerts (més
de 5.000 espectadors)
________________
____________________
17 concerts
535.289 espectadors
Sales de música en viu
_______________________
21 sales
4.094 concerts
736.898 espectadors

Font: cada equipament, SGAE i ASACC.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Quan travesso les Rambles i passo per davant de l’Hotel Oriente,
a vegades recordo que Jack Nicholson (de fet, el personatge del
reporter que roba la identitat a un mort en el film de Michelangelo Antonioni The passenger) hi va llogar una habitació de la
qual, perseguit per aquells que l’identifiquen com un traficant
d’armes, no pot recollir les seves coses. Ho fa l’estudiant d’arquitectura que interpreta Maria Schneider, a qui li dóna les claus
un jove Joan Gaspart. A les Rambles que va filmar Antonioni
l’any 1974 pràcticament no s’hi veuen turistes. Tampoc als edificis
de Gaudí, com ara el Palau Güell i la Pedrera, que el cineasta
italià mostra com a espais laberíntics que simbolitzen el desig
del protagonista de perdre’s i amagar-se. Encara que pugui compartir aquesta memòria personal, no em sembla que The passenger
(que a l’Estat espanyol es va exhibir amb el títol De profesión: reportero) formi part de l’imaginari col·lectiu de la ciutat, però les
seves imatges de ficció rodades a les Rambles i a la Pedrera (amb
roba estesa al teulat) s’han convertit en una mena de document
de la Barcelona preturística. De fet, encara havien de passar uns
anys perquè aquests espais esdevinguessin un destí turístic massiu
que sembla haver dificultat la possibilitat de filmar-los sense
mostrar-los com una postal. Antonioni encara hi podia projectar
una mirada estrangera, però ara, sense que encara s’hagin pogut

Imma Merino
Crítica de cinema

DE LES RAMBLES
A LA PERIFÈRIA
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veure les imatges rodades pel mexicà Alejandro González Iñárritu a Biutiful, els cineastes de fora (del nord-americà Will Stillmann al francès Cédric Káplisch) semblen haver-se encomanat
de la mirada del turista (ni que sigui amb la ironia que pot intuir-se en el Woody Allen de Vicky Cristina Barcelona) filmant
els espais més visitats, vistosos i identificables de la ciutat. Potser
també se n’han encomanat alguns directors d’aquí. Però, des de
fa anys i sobretot a través del documental, diversos cineastes catalans han assajat de mostrar una «altra» Barcelona, una perifèria
que pot començar a la rebotiga de les Rambles, uns carrers més
enllà de l’artèria turística.
Hi ha el gest fundacional de José Luis Guerín i Joaquim Jordà,
que, a la seva diversa manera, van reflectir els conflictes i contradiccions del procés de reconversió urbanística del Raval, respectivament, a En construcción i De nens. Passats els anys, un
jove cineasta gironí, Òscar Pérez, ha trobat en aquest barri una
sastreria que defineix un microcosmos local d’abast universal.
El sastre (2007), filmada a l’interior del petit establiment d’un
pakistanès, reflecteix un món de solitud, de relacions de poder,
d’emigració, que conforma una tensa realitat multiètnica observada sense prejudicis ni paternalismes. Òscar Pérez ha continuat
explorant aquest món en dues produccions televisives més recents
(La dona del sastre i El germà del sastre), que, juntament amb el
primer curt, formen un llargmetratge que, de moment, només
s’ha projectat una vegada al CCCB. Al mateix barri, l’artista
multimèdia Claudio Zulian va rodar-hi fa anys Escenes del Raval,
abans d’emprendre la llarga gestació d’A través del Carmel (2007),
un documental rodat en un únic pla seqüència de 90 minuts de
durada amb un fil estructural espacial (de la part baixa a l’alta
del barri) i un altre de temporal que avança amb el declinar de
la tarda (de les quatre a dos quarts de sis) d’un dia d’hivern. Un
film coreogràfic amb una simfonia de veus. Zulian, que prèviament havia fet instal·lacions i altres treballs audiovisuals a propòsit
del barri, va comptar amb la coresponsabilitat creativa dels veïns, que van decidir la manera com volien representar-se i la
imatge que volien donar d’un barri que és dels que només apareixen als mitjans de comunicació quan s’hi produeix una catàstrofe o amb relació a la la marginalitat delictiva. A través del
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Carmel, recent premi Ciutat de Barcelona, va tenir una emissió
televisiva i va tardar tres anys a fer-se visible en una sala de cinema «perifèrica» del centre de la ciutat. És un símptoma de
les dificultats de fer visibles no només altres imatges de la ciutat,
sinó un altre cinema possible. Tanmateix, el film de Claudio
Zulian ja forma part de l’imaginari col·lectiu dels habitants del
Carmel.
Encara més a la perifèria, Marc Recha va rodar la ficció Petit
indi (2009), una faula sobre la pèrdua de la innocència al barri
de Vallbona, al districte de Nou Barris, a prop de la fàbrica de
la Damm, sota un dels ponts de les vies del TGV. Recha, a la
manera dels westerns, ha filmat un paisatge en procés de transformació arran del pla de reconversió urbanística que va enderrocant les cases d’una sola planta amb hortet que van construir
els pioners del barri. El cinema com a testimoni d’un món que
deixa de ser una cosa per convertir-se en una altra que encara
no se sap què és. Òscar Pérez, Claudio Zulian i Marc Recha són
exemples recents de l’intent de fer visibles imatges d’altres realitats
de Barcelona. Això mentre l’any passat Mercedes Álvarez, abandonant el món rural d’El cielo gira, va rodar majorment a
Barcelona la seva nova pel·lícula, Tierras bajo un sol invernal favorable, amb la qual aborda la transformació del model de ciutat.
Rodat amb discreció, quasi d’amagat, aquest documental crea
grans expectatives avalades pel treball anterior de la cineasta i
pel fet que planteja la tematització de les ciutats, que, ocupades
per franquícies i corporacions comercials, es converteixen en
marques, en espais més que en llocs, i, per això mateix, perden
la seva memòria.
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1.-Rodatges a Barcelona

La ciutat de Barcelona ha estat, un any més, l’escenari escollit
per a un bon nombre de muntatges fotogràfics, documentals,
reportatges, sèries de televisió, etcètera. Els carrers, edificis i
espais emblemàtics de la ciutat han acollit durant l’any 2009
prop de 1.400 produccions audiovisuals. Entre totes les tipologies
registrades, les més freqüents han estat la fotografia (23 % del
total), el curtmetratge (19 %) i l’espot publicitari (15 %).
La llista de directors que han rodat a la ciutat l’any 2009 és
plena de noms de reconegut prestigi, com Alejandro González
Iñárritu, Fernando León de Aranoa o Isaki Lacuesta. També
s’ha pogut veure treballar a Barcelona actors i actrius de renom
nacional i internacional com Eduardo Noriega, Jordi Mollà,
Santiago Segura, Eduard Fernández, Emma Suárez, Geraldine
Chaplin, Belén Rueda o Lluís Homar.
Respecte a la distribució territorial de les produccions, cal
tenir en compte que cada producció desenvolupa el seu rodatge
durant diferents dies en un o més districtes de la ciutat, i que no
tots els districtes tenen el mateix volum de dies de rodatge. Així,
com en anys anteriors, Ciutat Vella, seguit de l’Eixample i de
Sant Martí, continuen sent els districtes que acumulen un major
nombre de dies de rodatge. No obstant això, s’observa una tendència a una major redistribució geogràfica respecte a les dades
recollides l’any 2008: l’activitat fílmica en aquests tres districtes
ha disminuït lleugerament, mentre que han augmentat les jornades de rodatge en districtes menys utilitzats fins ara, com Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu.
En sintonia amb el que ja es va poder observar durant l’any
2008, entre les localitzacions més utilitzades destaquen les platges,
els parcs i les zones enjardinades de Barcelona, ja que més d’un
39 % de les produccions ha utilitzat algun d’aquests espais en
algun dels seus dies de rodatge.
A banda dels permisos per a localitzacions concretes, cal tenir
en compte que un gruix considerable de les produccions sol·liciten
un permís general, que permet rodar en diferents places i carrers
de Barcelona sense especificar una localització en concret i durant
un o diversos dies o, fins i tot, mesos. Es tracta d’un permís pensat
especialment per als equips de rodatge petits i lleugers que provoquen un impacte mínim a la via pública.
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Llargmetratges rodats a Barcelona
l’any 2009
PAÍS / TÍTOL

FICCIÓ PER A CINEMA

DIRECCIÓ / PRODUCTORA

CATALUNYA

14 days with Victor
A la deriva*
Agnosia
Animales domésticos
Blog
Bruc
Caracremada
Cartas a Rosana
De mayor quiero ser soldado
Donde se nacionaliza la marea
Elisa K

E.S.O.
Exorcismus
El asesino a sueldo
El gran Vázquez
Herois
Johann
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Román Parrado
Arcadia Motion Pictures
Ventura Pons
Els Films de la Rambla
Eugenio Mira
Roxbury Pictures/
T5 Cinema
Xavi Giménez
Castelao Productions
Elena Trapé
Escándalo Films
Daniel Benmayor
Ikiru Films
Lluís Galter
Mallerich Films
Vitali Sánchez
UACE Barcelona
Christian Molina
Canónigo Films
Carles Benpar
Prod Kilimanjaro
Judith Collell/
Jordi Cadena
Oberón Cinematográfica
Santiago Lapeira
Black Flag
Manuel Carballo
Castelao Productions
Salomon Shang
Producciones Kaplan
Óscar Aibar
Distinto Films/Tornasol
Films/Castafiore Films
Pau Freixas
Media Films
Johann Kramer
Kdna / Pupkin

PAÍS / TÍTOL

DIRECCIÓ / PRODUCTORA

L’estació de l’oblit*

C. Molina / S. Serna
Canónigo Films
Agustí Vila
Eddie Saeta
David Blanco
Batea Films/Just Films
Isaki Lacuesta
Benecé Produccions
Guillem Morale
Rodar y Rodar
Isabel Coixet
Mediapro
Agustí Villaronga
Massa d’Or Produccions
Francesc Giró
Miramar Films SL
Joaquim Herrero
Joaquim Herrero

La mosquitera
La sombra del sol*
Los condenados*
Los ojos de Julia
Map of sounds of Tokyo*
Pa negre
Perfiles
Per què? Per què?*

-------------------------------------------------------CATALUNYA/ESPANYA

Amador

Fernando León de Aranoa
Reposado PC/Mediapro

-------------------------------------------------------ESPANYA
Biutiful*

El cónsul de Sodoma
El idioma imposible
Spanish Movie

Alejandro González Iñárritu
Mod Producciones SL
Sigfried Monleón
Infoco/Trivisión/Steinweg/
Radio Plus
Rodrigo Rodero
Encanta Films (Patofilms)
Javier Ruiz Caldera
Think Studio/T5 Cinema

-------------------------------------------------------ESPANYA/ÍNDIA

Kanthakottai

Selvakumar Sakthivel
Team Works Production/
ESK Films Int.

-------------------------------------------------------ITÀLIA

Tutto l’amore del mondo
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Riccardo Grandi
Maori Film SRL

PAÍS / TÍTOL

DIRECCIÓ / PRODUCTORA

CATALUNYA

FICCIÓ PER A TELEVISIÓ

Bala de fogueig
Conte de nadal@.cat
Ojo por Ojo 1
El Edén
Rhesus 1
Wendy Placa 20957
Cuatro estaciones

PAÍS / TÍTOL

DOCUMENTALS

H. Bouzaglo/
D. Hackerman
Zip Films
Ferran Llagostera
CPI
Mar Targarona
Rodar y Rodar
Xavier Manich
Int. Noche Producciones
Carles Torrent
Fair Play Produccions
Mireia Ros
Jet Films
Marcel Barrena
Sagrera Audiovisual

DIRECTOR / PRODUCTORA

CATALUNYA

Doctor Broggi
Variacions de les variacions*
Fake Orgasm

Marta Batlle
Alguienvolo Audiovisual
& Arts
Carles Bosch
Cromosoma SA
Jo Sol
Zip Films

-------------------------------------------------------ESPANYA

Tierras bajo un sol invernal
favorable

* Produccions registrades l’any 2008
i que han desenvolupat una part o tot
el seu rodatge durant l’any 2009.
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Mercedes Álvarez
Ignacio Benedeti Cinema

2.-Barcelona - Catalunya Film Commission

Durant l’any 2009 la Barcelona-Catalunya Film Commission
(BCFC) ha atès el 46 % de les produccions que s’han registrat a
la ciutat de Barcelona (639 sobre un total de 1.377). Aquesta xifra
representa un increment del 33 % respecte a les produccions ateses
l’any 2008, i la xifra més alta des de la creació d’aquesta oficina.
Entre les produccions que ha atès la BCFC destaquen, per la
seva complexitat i durada, els 46 llargmetratges que s’han rodat
a Barcelona, 41 de ficció (per a cinema, TV movies i minisèries)
i 5 documentals llargs. En aquest tipus de produccions la BCFC
organitza reunions amb la productora i amb els diferents departaments de l’Ajuntament que puguin estar implicats en el
rodatge, i du a terme un seguiment continuat del tràmit de permisos de filmació a la ciutat de Barcelona.
Seguint amb les produccions ateses per aquesta oficina durant
l’any 2009, el 82% han estat produccions catalanes. Tot i això, el
ventall de produccions internacionals és prou ampli: en aquest
terreny les procedències més freqüents són el Regne Unit i França, seguits del Japó, els Estats Units, Bèlgica, la Xina i Rússia.
En el camp de la difusió de la BCFC, enguany l’oficina ha
estat present en diferents mercats internacionals, com el Festival
Internacional de Cinema de Berlín (febrer), el Festival de Cinema
de Màlaga (abril), el Locations Trade Show de Santa Monica i
el Festival Internacional de Cinema de Cannes (maig). Amb 24
membres nous, la xarxa de municipis de la BCFC ja té un total
de 111 membres associats.

L’expedient electrònic de
filmacions: un nou sistema
de sol·licitud de permisos
de rodatge
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Amb l’objectiu d’agilitar i facilitar la tramitació de les autoritzacions per filmar a la via pública de la ciutat, el departament
d’e-Administració i Sistemes d’Informació de l’Ajuntament de
Barcelona, en col·laboració amb la BCFC, ha creat un nou sistema
pioner a Europa que permet gestionar les peticions d’algunes llicències per a rodatge o sessió fotogràfica i la seva tramitació d’una
manera més ràpida i immediata. Aquest nou aplicatiu de gestió
de filmacions té com a objectius principals fer més àgils els tràmits
per a l’usuari que fa la sol·licitud i, alhora, facilitar la comunicació
i coordinació dels diversos agents implicats en cada tramitació
(els diversos districtes, la Guàrdia Urbana, la BCFC...).

3.-El públic i les sales

Segons les dades del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, el nombre de sales
de cinema en funcionament a la ciutat de Barcelona durant l’any
2009 ha estat de 198, el mateix que l’any 2008. No obstant això,
i seguint la línia descendent començada els darrers anys, el cinema
de circuit comercial ha continuat perdent públic (un -4 % respecte a 2008) i s’ha situat en 8,7 milions d’espectadors, una xifra similar a la registrada fa 12 anys (8,4 milions l'any 1997).
Enguany han estat 14 les pel·lícules espanyoles que han superat el milió d’euros de recaptació. La més taquillera de l’any
ha estat Àgora, d’Alejandro Amenábar, amb més de 20 milions
d’euros, encara que també destaquen les recaptacions de Planet
51, Celda 211, Spanish Movie i REC 2, rodades en gran part a
Barcelona.
Dirigida per Paco Plaza i Jaume Balagueró i produïda per
Filmax, en aquesta segona part de REC la trama també ha tingut
com a escenari principal el misteriós edifici de la rambla de Catalunya 34 de Barcelona. REC 2 ha inaugurat a començament
d’octubre el Festival Internacional de Cinema de Catalunya a
Sitges, i durant l’any 2009 ha obtingut uns 5 milions d’euros de
recaptació.

La Filmoteca de Catalunya, a més de difondre filmografies de
qualitat d’arreu, té com a finalitat recuperar, conservar, catalogar
i restaurar el patrimoni audiovisual de Catalunya per donar-lo
a conèixer i gestionar el patrimoni documental especialitzat en
audiovisual.
Entre les activitats programades al llarg de l’any 2009 a la Filmoteca, hi destaca el cicle «100 comèdies americanes. De Charlot
a Stiller» (març), la retrospectiva de l’obra documental d’Aleksandr Sokúrov (abril), el cicle «La meglio gioventù: novíssims
cineastes italians» (maig), el cicle «Còmics x 24 ips» dedicat a
l’art del còmic (maig), el dedicat a l’exili (juny), la celebració del
50è aniversari de la Nova Cançó catalana (juny) i la projecció
de l’obra completa del director francès Jean Eustache (juny).
També ha ofert el cicle dedicat a Elia Kazan amb motiu de la

Filmoteca de Catalunya
www.gencat.cat/cultura/icic/filmoteca
Titularitat: Generalitat de Catalunya
105.436 espectadors
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celebració del seu centenari (juny-juliol), el recordatori del centenari de la Setmana Tràgica (juliol), la retrospectiva integral
sobre l’obra de Joseph Losey en el seu centenari, que ha inclòs
34 films (octubre), i els cicles «El cinema rus de l’estudi Mejrabpom, el Hollywood roig» (novembre) i «Usa’70» (desembre).
A més, la Filmoteca ha celebrat una jornada d’accés lliure
amb motiu del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, ha continuat amb la seva programació de sessions infantils els dissabtes
i la seva biblioteca ha mostrat al novembre els seus fons bibliogràfics i patrimonials; a partir de l’abril, ha posat en funcionament
un servei de préstec de bandes sonores.
També, juntament amb l’Acadèmia del Cinema Català, la
Filmoteca ha homenatjat Ramon Martos, d’Image Film; ha
acollit el fons documental de l’historiador, director i productor
Joan Gabriel Tharrats, i ha digitalitzat l’obra de Llorenç Soler
d’entre 1965 i 1980.
Pel que fa a l’activitat internacional, la Filmoteca ha aportat
set títols al programa «Clandestí: Forbidden Catalan Cinema
under Franco» del Lincoln Center de Nova York.
Entre les publicacions de la Filmoteca aquest 2009 s’han de
destacar els títols emmarcats en la Col·lecció Cineastes, que dóna
a conèixer i difondre l’obra dels cineastes catalans, Els compositors
de cinema a Catalunya (1930-1959), de Josep Lluís Falcó, i Jesús
Garay. Cineasta de l’obsessió, de Quim Casas, així com les publicacions Segundo de Chomón. El cinema de la fascinació, de Joan
M. Minguet, i El cinema amateur a Catalunya, de Jordi Tomàs i
Albert Beorlegui. També ha editat el CD Joan Pineda a la
Filmoteca.
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4.-Els premis i la presència a festivals internacionals

Alguns dels llargmetratges rodats o produïts a la nostra ciutat
han tingut una destacada presència al palmarès de diferents
festivals i premis.
Els premis Butaca 2009 han guardonat en la seva XV edició
la pel·lícula Camino de Javier Fesser com a millor pel·lícula catalana, i Carme Elias com a millor actriu. El Butaca al millor
actor català ha estat per a Eduard Fernández per Tres dies amb
la família.
La segona edició dels premis Gaudí, atorgats per l’Acadèmia
del Cinema Català, ha donat un nou impuls a moltes de les pel·lícules i treballs guardonats, que s’han reestrenat a les cartelleres
dels cinemes barcelonins. La pel·lícula Tres dies amb la família,
dirigida per Mar Coll, ha estat la gran triomfadora, amb els
guardons a la millor pel·lícula en llengua catalana, a la millor
direcció i a la millor protagonista femenina, en reconeixement
a la interpretació de Nausicaa Bonnín.
Les dues vides d’Andrés Rabadán, que ha funcionat molt bé als
festivals de cinema de França, ha estat guardonada amb el Gaudí
al millor protagonista masculí per la interpretació de l’actor Àlex
Brendemühl i amb els premis Gaudí al millor actor i actriu secundaris, per les actuacions d’Andrés Herrera i Clara Segura.
D’altra banda, el premi Ciutat de Barcelona d’Audiovisuals
2009 s’ha atorgat, per majoria, a Claudio Zulian, autor del documental A través del Carmel, «per la posada en escena d’un barri
de Barcelona en un únic pla seqüència que expressa el sentit
coral de la pel·lícula». El jurat també ha volgut fer una menció
especial a la sèrie L’hort de Getsemaní, d’Òscar Pérez i Mia de
Ribot, emesa per Televisió de Catalunya, «per l’essencialitat i
depuració de la seva mirada i l’aposta que representa per una
televisió pública», i n’ha volgut destacar especialment els dos
primers capítols.
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5.-L’impuls al sector audiovisual

Dues àrees de la ciutat s’estan configurant com a estratègiques
per al desenvolupament del sector audiovisual a Barcelona.
Per una banda, al districte 22@ s’hi està construint un projecte
basat en la innovació, on les empreses conviuen amb els centres
d’investigació, de formació i de tecnologia, alhora que incorporen
espais i equipaments del patrimoni industrial del barri. En aquest
context s’emmarquen algunes empreses i iniciatives vinculades
directament amb el sector audiovisual a la nostra ciutat. Un clar
exemple és el parc Barcelona Media, impulsat des de l’any 2008,
que té la vocació d’aglutinar els principals agents públics i privats
del sector audiovisual amb l’objectiu de millorar la competitivitat
i la projecció internacional i generar sinergies entre tecnologia,
indústria, innovació i creativitat. A la llista d’empreses, institucions, universitats o centres laboratori ja instal·lats al parc (com
Mediapro, Lavínia, Cromosoma, RNE, CAC, Barcelona TV,
UPF, UB, UOC, Media-TIC, etcètera), l’any 2009 s’hi han sumat
altres firmes del sector audiovisual i de la comunicació (com
BalzacTv, InOutTV, Media Abacus o BesTV) i d’altres sectors
tecnològics (Reactable Systems, l’empresa de tecnologia musical,
o el centre de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya).
Una altra via de suport al sector audiovisual és la que s’ha
obert amb la signatura del conveni entre l’Institut de Cultura
de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca i
empreses dedicades al sector audiovisual i a la cultura (RBA Audiovisual, Gestmusic-Endemol, Lavínia). Aquest acord, que ha
de permetre continuar reforçant i ampliant el sector audiovisual
i del cinema a Barcelona, preveu la redacció d’un pla director
per al desenvolupament d’un parc audiovisual de Barcelona al
polígon de la Zona Franca de la ciutat, concretament als terrenys
que ocupava la companyia Seat. Aquest nou parc audiovisual
respondrà a les necessitats de les empreses del sector audiovisual per fer front als reptes de futur dels seus projectes empresarials. L’objectiu és endegar un parc audiovisual que possibiliti
la concentració de producció i oferta cultural i que contribueixi
al desenvolupament d’un sector més competitiu. El programa
funcional dels espais, ja elaborat, inclou espais de producció així
com espais per a les empreses directament relacionades amb el
sector i altres empreses de serveis.
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6.-Festivals a Barcelona i iniciatives diverses

Mentre el cinema comercial perd públic, a Barcelona el nombre
de certàmens i mostres de cinema augmenta i afronta la crisi
amb imaginació i noves propostes que tenen en compte tota
mena de públics i gèneres i possibiliten estrenes de films de ficció
i documentals que difícilment arribarien a les nostres sales.
Enguany a la nostra ciutat s’hi han celebrat més de 30 festivals i mostres de cinema. S’ha de destacar, entre d’altres, la
13a edició de l’OVNI, que ha proposat una anàlisi singular de
la cultura i la societat contemporànies utilitzant estratègies diverses: documental independent, videoart, arqueologia dels
mitjans de comunicació de masses… (www.desorg.org). També
s’han d’esmentar el festival de curtmetratges Curt Ficcions
Barcelona (12a edició, www.curtficcionsyelmo.com) i la 12a
edició del Mecal, Festival Internacional de Curtmetratges de
Barcelona.
La 6a edició del Barcelona VisualSound ha apostat per la diversitat de formats i disciplines audiovisuals, i ha donat cabuda
a públics i creadors i creadores amb sensibilitats diferents
(www.bcnvisualsound.org), mentre que el DiBa Digital Barcelona
Film Festival s’ha consolidat, en la seva cinquena edició, com a
plataforma de creació i exhibició de l’avantguarda digital
(www.dibafestival.com).
També destaquen l’emblemàtic Art Futura, que, des de fa 20
anys, explora el panorama internacional dels new media, el disseny
d’interacció, els videojocs i l’animació digital (www.artfutura.org),
i, d’altra banda, L’Alternativa. Festival de Cinema Independent
de Barcelona, que ha celebrat la seva 16a edició i ja és una referència imprescindible per als professionals del sector i un dels
festivals més importants del cinema independent a Espanya i
Europa (www.alternativa.cccb.org).
Enguany també s’han celebrat diversos festivals dedicats a
filmografies d’arreu del món, com l’11è BAFF. Festival de Cinema Asiàtic de Barcelona, l’11è Festival de Cinema Jueu de
Barcelona, la 4a Mostra de Cinema Colombià, la 14a Mostra
de Cinema Africà de Barcelona o la 4a edició del Festival de Cinema Brasiler de Barcelona.
Igualment, s’han d’esmentar dues iniciatives que fomenten l’educació cultural i artística a través del cinema. Es tracta de la
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segona edició d’El Meu Primer Festival (www.elmeuprimerfestival.com), destinat als infants i organitzat per Modiband
(www.modiband.com), i de Cinema en Curs (www.cinemaencurs.org), organitzat per A Bao A Qu.
Així mateix, en l’àmbit dels cicles de cinema cal referir-se al
Gandules’09, que un estiu més ha tornat al CCCB. La vuitena
edició d’aquest cicle s’ha celebrat a partir del 4 d’agost, cada dimarts, dimecres i dijous i durant dotze sessions, i ha girat entorn
del concepte Playing Cinema, un viatge on s’ha explorat un cinema que toca, interpreta i juga amb la música. També en aquesta ocasió i amb motiu de l’exposició «El segle del jazz», inaugurada al CCCB el 21 de juliol, s’han mostrat a Gandules ’09
diversos curtmetratges i dues de les pel·lícules més memorables
sobre el gènere: Let’s Get Lost, de Bruce Weber, i Straight No
Chaser, de Charlotte Zwerin. El cicle Gandules’09, organitzat
pel mateix Centre de Cultura Contemporània, ha reunit més de
8.000 assistents.
D’altra banda, el col·lectiu 100.000 Retinas ha tornat a organitzar el seu programa de cinema contemporani Cineambigú,
que s’ha seguit desenvolupant els dimarts a la sala Maldà, ara
MAF - Maldà Arts Fòrum. Cineambigú ha continuat oferint
una programació de qualitat, amb estrenes de les millors pel·lícules sense distribució comercial i les obres més destacades dels
festivals internacionals, atenent al cinema europeu, a l’actualitat
del cinema documental, als curtmetratges i a l’indie nord-americà,
donant oportunitats a nous directors, rastrejant el millor cinema
de risc i els films més innovadors, i com sempre, en VOSE i
35 mm. Pel·lícules de la talla de Youth Without Youth, de Francis
Ford Coppola; Of Time and the City, de Terence Davies (que
narra la vida al Liverpool dels anys cinquanta i seixanta), o el
documental La casa de la alegría, així com les trencadores Unmade
Beds, d’Alexis dos Santos; Love Exposure (Ai no Mukidashi), del
japonès Sion Sono; Der architekt, d’Ina Weise, o la canadenca
Polytechnique, de Denis Villeneuve, han estat algunes de les obres
presentades enguany en aquest cicle.
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Cinemes del circuit comercial
198 sales
44.652 butaques
756 pel·lícules exhibides
271.870 sessions
8.664.843 espectadors
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Principals produccions audiovisuals a Barcelona
41 llargmetratges
264 curtmetratges
211 rodatges publicitaris
311 fotografies
147 programes d’entreteniment televisiu
186 reportatges i documentals
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
Font: Barcelona-Catalunya Film Commission.

Ciència

1.-Activitats de Barcelona Ciència
2.-Museus i centres de ciències
3.-Altres iniciatives de ciència

08

La ciència forma part de la nostra vida, tot el que ens envolta
està fet de ciència, però sovint no la veiem. No som prou conscients de com la ciència ens ajuda a viure. Donar-la a conèixer,
fer-la present, posar-la en valor és el repte d’una bona política
de promoció científica en una ciutat com Barcelona, que ha proclamat la seva aposta pel coneixement com a motor de projecció
cap al futur. Divulgar la ciència esdevé una eina fonamental en
un ecosistema cultural com el nostre, llastat des de fa molt de
temps per la forta escissió entre els dos camps en què s’ha dividit
la formació de les elits, el científic i l’humanístic, dels quals es
deriven dos grans universos, dues grans maneres de copsar la
realitat.
La persistència d’aquest sistema dual ha portat que cadascun
d’aquests universos tingui un gran desconeixement dels continguts propis de l’altre. L’univers científic ha patit i pateix d’un
greu dèficit de formació humanística, especialment greu i evident
en disciplines que, com la medicina, la biologia o la física, tenen
un impacte molt directe sobre la vida de les persones. L’univers
humanístic, per la seva banda, té un gran dèficit de coneixements
bàsics sobre com opera la natura i quines regles regeixen el món
físic en el qual vivim. I així és com hem arribat al punt en què
la ciència tendeix a menystenir tota elucubració creativa i les

Milagros Pérez Oliva
Periodista. Defensora del lector. El País
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humanitats tendeixen a ignorar una eina tan important com el
mètode científic.
El mètode científic és alguna cosa més que un estri per verificar
hipòtesis i progressar en el coneixement empíric de la realitat.
La seva aplicació configura una sèrie d’estructures mentals, unes
habilitats cognitives molt necessàries per dirimir controvèrsies
i fer front als grans reptes del nostre temps, com ara la crisi energètica o l’ambiental. Molts dels dilemes ètics del nostre temps
tenen a veure, d’altra banda, amb els espectaculars avenços en
el camp de la biologia, els fonaments dels quals necessitem conèixer per prendre decisions fonamentades. Massa sovint podem
observar en la societat estats d’opinió impregnats de pensament
màgic, tendències i teories que tenen una gran quantitat d’adeptes
malgrat estar mancades de qualsevol evidència científica.
La ciència necessita legitimació social, i la societat necessita
la ciència per poder comprendre la creixent complexitat del
nostre món. Promoure la ciència vol dir, en el nostre cas, construir
ponts, soldar fractures, omplir buits i, sobretot, crear nous escenaris i nous espais d’intercanvi d’experiències i de coneixement.
Cal un diàleg permanent entre el laboratori i la societat i sembrar
llavors per generar noves vocacions. Per això programes com el
de Barcelona Ciència, que ha esdevingut una oferta estable i de
qualitat, són tan importants. Cal que els científics surtin dels laboratoris i que els ciutadans puguin entrar, a través dels mitjans
de comunicació o per les portes del món virtual, als temples de
la ciència, allà on es fa la recerca i es produeix el nou coneixement.
Al llarg d’aquest any, els ciutadans de Barcelona han tingut
força oportunitats de fer-ho. Jornades de portes obertes com la
protagonitzada pel Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i
celebracions com la Setmana de la Ciència han permès que hi
hagi un contacte directe i fructífer entre els científics i la ciutadania. Iniciatives com la Festa de la Ciència, ja en la seva tercera
edició, s’han convertit en una important cita en el calendari
cultural de la ciutat. Algunes dades donen una idea de la seva
ambició: 17 hores d’activitat en 21 escenaris diferents, on 130
científics i col·laboradors de més de 40 centres i institucions han
pogut mostrar el que fan a més de 13.500 persones. Un altre
exemple: la fira Les Il·lusions del Cervell, celebrada al recinte
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de Fabra i Coats, ha permès veure de prop els extraordinaris
avenços que, gràcies a les noves tècniques de neuroimatge, ha
pogut fer la neurobiologia en el coneixement de com opera el
maquinari més perfecte, el que ens ha dut fins on ara som.
El Palau de la Virreina ha estat l’escenari d’una altra experiència reeixida en allò que deia al principi, la construcció de
ponts, en aquest cas entre la ciència i l’art. Després de les diferents
converses entre científics i artistes, amb l’ajut de projectors, però
també d’arts escèniques, hem pogut comprovar que les dues disciplines tenen molt més en comú del que sembla, i que fins i tot
quan parlen des dels extrems més allunyats poden trobar punts
de confluència. La creativitat no és només un element essencial
en el procés de producció artística o literària: les millors investigacions, les més agosarades, aquelles que suposen, no un salt
incremental, sinó un salt disruptiu en el coneixement, tenen un
elevat component del mateix tipus de creativitat que és necessària
per fer una veritable obra d’art.
Però tan important com aquests ponts de diàleg, aquests escenaris de trobada, aquestes converses entre la ciència i el món
que l’envolta, és sembrar llavors de futur. El programa d’activitats
adreçades a escolars i joves estudiants s’ha nodrit amb la col·laboració còmplice de molts científics i molts docents, que han
comptat amb la molt efectiva malla de museus, biblioteques i
institucions tan diverses com el Jardí Botànic o el Parc Zoològic
per fer atractiva la ciència i desvetllar noves vocacions.
Ni que només fos pel simple goig de conèixer, de veure què
passa als laboratoris, què ens porta la ciència, l’aventura ja pagaria
la pena. Però s’ha fet més: s’ha fet ciutat i ciutadania.
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1.-Activitats de Barcelona Ciència

A partir de la commemoració de Barcelona Ciència 2007, l’Institut de Cultura ha consolidat aquest programa com una línia
estable de treball per apropar la cultura científica a la ciutat. Durant l’any 2009, el programa ha continuat amb l’objectiu de
donar suport a iniciatives de diferents agents culturals decidits
a fer arribar la ciència a la societat, i a endegar projectes i activitats
que contribueixin a divulgar el coneixement científic a través
d’una oferta de qualitat amb una àmplia projecció que tingui la
complicitat dels diferents sectors culturals.
L’any 2009 el programa ha desplegat activitats habituals, com
la Festa de la Ciència, l’EscoLab: l’Escola al Laboratori, o propostes especials per a la Setmana Mundial del Cervell i la Setmana
de la Ciència, i ha incorporat un nou projecte: les Tertúlies de
Ciència al Palau de la Virreina.

Tertúlies de ciència al
palau de la Virreina:
Mirades entre ciència i art
10, 11 i 18 de novembre
120 assistents
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Aquesta primera edició de les Tertúlies ha volgut posar sobre
la taula el fet que art i ciència han estat tradicionalment dues
esferes de la cultura clarament diferenciades, determinades per
motivacions i per objectius que tenen poc a veure entre si. Al
llarg de les tres sessions, el diàleg entre científics i artistes rellevants del panorama nacional i internacional ha posat de manifest
que tant els uns com els altres han buscat inspiració i coneixement
en l’art i en la ciència, respectivament.
La primera tertúlia ha estat «La metàfora a través de la ciència», amb la participació de Germán Sierra, escriptor i bioquímic
de la Universitat de Santiago de Compostel·la, i de Carlos Gámez,
físic i cronista literari, que han abordat l’ús de la metàfora científica per a l’expressió de realitats humanístiques i el mètode
científic com a recurs en la creació literària.
«L’art de la vida», amb Simon Park, microbiòleg de la Universitat de Surrey, i Anna Dumitriu, artista i directora de l’Institut
d’Investigació Innecessària per a l’Experimentació entre Art i Ciència, ha mostrat el resultat de diversos projectes de col·laboració a
partir de la immersió de l’artista en la tecnologia, la neurociència
i la microbiologia, amb obres com The Normal Flora Project, una
sèrie d’imatges dinàmiques produïdes a partir de fongs vius.

Finalment, «El jazz digital» ha reunit en una conversa Ramon
López de Mántaras, investigador en intel·ligència artificial i director de l’Institut d’Investigació d’Intel·ligència Artificial (IIIA,
CSIC), i Laura Simó, una de les vocalistes de jazz amb més trajectòria i prestigi del país, per parlar sobre la dificultat de traduir
en llenguatge computacional la sensibilitat amb què es vesteix
una melodia musical, i el perquè d’aquesta complexitat.
Aquestes Mirades entre Ciència i Art, organitzades per l’Institut de Cultura en col·laboració amb la Fundació Privada Ciència
en Societat, s’han complementat amb l’acció multidisciplinària
Mitosi, una proposta sorgida de la Societat Catalana de Biologia
que ha enriquit el conjunt de reflexions de les diverses sessions.
La proposta, pensada per al pati del Palau de la Virreina, ha
estat el resultat del treball i la col·laboració entre artistes i científics
joves de diferents disciplines del territori català que han combinat
creació poètica i musical, acrobàcia i il·lusionisme i un muntatge
visual a partir d’imatges i vídeos originals sobre la divisió cel·lular.

L’edició d’enguany, la tercera, ha proposat un viatge a través
dels temps, des de l’origen de l’univers i la formació dels astres
fins a l’aparició de la vida a la Terra. El viatge ha volgut retre
homenatge a Charles Darwin, Galileo Galilei i Narcís Monturiol,
coincidint amb les efemèrides d’aquest 2009. Aquests temes han
donat forma a un programa d’activitats que no ha descuidat
altres disciplines, com ara la biomedicina, diverses aplicacions
tecnològiques, la computació, l’observació meteorològica...
Com a novetat, s’ha presentat un projecte de recerca de primera línia, el Projecte de recerca i desenvolupament de la vacuna
per a la sida - HIVACAT, que és possible gràcies a un consorci
públicoprivat sense precedents que situa el nostre país en la primera línia internacional de la recerca en aquest àmbit, i la primera
Mostra Recerca Jove de Barcelona, on s’han pogut veure els 28
treballs de recerca de batxillerat seleccionats en el primer premi
Recerca Jove de Barcelona.
També s’han pogut veure propostes per a tots els gustos, que
han inclòs tallers i demostracions tan diferents com la cons-

Festa de la Ciència 2009
13 i 14 de juny
13.500 assistents
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trucció d’un rellotge d’estrelles, la comparació de la mida de
l’univers, un pèndol de Foucault de set metres d’alçada per explorar els sistemes relacionals, la física de l’atmosfera, com
volen els avions, la mutació i els canvis evolutius, o quina relació
hi ha entre una paella i Darwin. I s’han recollit temes d’actualitat i amb impacte social com ara un exemple d’evolució al
segle XXI; la grip nova, del pollastre al porc i a l’home; com estudiar el càncer gràcies a la divisió cel·lular, i una proposta
suggeridora per entendre el procés de recerca i desenvolupament de nous fàrmacs.
A més, s’ha organitzat la ja tradicional Biblioteca de Ciències,
un espai de llibreria amb una selecció de temes i novetats a la
venda; una jornada de portes obertes al Museu de Ciències Naturals de Barcelona; la Zona WiFi, enguany molt més gran
i amb 20 ordinadors, especialment dedicada a l’experimentació
amb noves tecnologies; la realització de reportatges en directe
mitjançant telèfons mòbils per transmetre’ls via Internet per la
Festa de la Ciència TV; una sessió sobre les realitats i contradiccions entre astronomia, astronautes i cinema; espectacles de dansa
sobre els sistemes complexos o l’evolució de la vida, i un espai
d’observació d’astres amb una gran estesa de telescopis.
A les microxerrades, 25 investigadors han explicat el més
imprescindible sobre temes com ara què va veure Darwin a les
Galápagos, què ens separa dels micos, quina relació hi ha entre
gens i llengües, què ens ensenya Darwin sobre la crisi econòmica, les taques solars i la seva influència en el clima, si hauríem
de tornar a la Lluna o si els ordinadors fan només el que els
demanem.
–Un cap de setmana amb 17 hores d’activitat
–En 21 escenaris
–Més de 70 propostes diferents d’activitats i 200 projeccions i
sessions
–25 microxerrades a càrrec d’investigadors
–La participació de 40 centres i institucions i més de 130
investigadors, conductors, actors...
–Amb el suport de 28 tècnics i 20 informadors
–13.500 assistents
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Una fira sobre neurociència
a Fabra i Coats i propostes
per a escoles a la Setmana
Mundial del Cervell
Del 16 al 22 de març i 8 de maig

Barcelona Ciència ha col·laborat activament un cop més en
aquesta celebració d’abast mundial que ha tingut a Barcelona
dos pols i moments d’activitat. D’una banda, s’han ofert un seguit
d’activitats per a escoles organitzades per 20 centres de recerca,
tant per assistir a xerrades i demostracions als laboratoris com
per rebre els investigadors a l’aula i sentir, de primera mà, les
novetats en neurociència.
De l’altra, la fira Les Il·lusions del Cervell, organitzada en un
emplaçament singular com és el recinte Fabra i Coats, ha acollit
escolars en horari de matí i tarda i públic general a partir de les
18 h i fins a la mitjanit. Més de 30 científics dels més prestigiosos
centres de recerca en neurobiologia de Catalunya han mostrat a
partir de tallers, xerrades i experiments com treballen i quins són
els resultats de les seves investigacions. Sentir com s’apropa gent
que no existeix, disputar una cursa virtual movent els atletes
només amb el cervell, saber quines són les bases biològiques de
la bellesa, per què el tennis taula és bo per al cervell o com caçar
mosques amb bastonets han estat algunes de les propostes.
La coordinació ha anat a càrrec del Centre de Regulació Genòmica i en la mostra hi han participat centres de recerca com
el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat
Pompeu Fabra, l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August
Pi i Sunyer (IDIBAPS), la Universitat Internacional de Catalunya
(UIC), la Fundació Sant Joan de Déu i el Centre de Medicina
Regenerativa de Barcelona (CMRB); també hi ha col·laborat
l’Institut d’Educació de Barcelona.
–Activitats per a escoles: 140 escolars i 20 centres de recerca participants
–Fira Les Il·lusions del Cervell: 800 assistents

EscoLab ha proposat un nou conjunt d’activitats gratuïtes adreçades a l’alumnat de secundària, cicles formatius i batxillerat. Gràcies a la col·laboració de més de 20 centres de recerca, s’ha facilitat
als estudiants l’experimentació sobre realitat virtual, música tàctil,

EscoLab: l’Escola al
Laboratori
De gener a abril
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criptografia, electrònica i robòtica o l’aplicació d’equipaments
d’alta tecnologia per simular les maniobres dels vaixells i la tasca
dels laboratoris de biomedicina. La participació directa dels investigadors en les activitats ha fet més enriquidora l’experiència.
–22 centres de recerca participants
–50 propostes d’activitats diferents i 99 sessions
–2.050 places i 1.990 escolars (97 % d’ocupació)

V Mostra del Llibre de
Ciència
Llibres i ciència amb motiu de la Setmana
de la Ciència 2009
Del 13 al 24 de novembre

Activitats de les
Biblioteques de Barcelona

En el marc de la Setmana de la Ciència 2009, s’ha organitzat la
V Mostra del Llibre de Ciència, una proposta conjunta de l’Institut de Cultura i CosmoCaixa, amb la col·laboració de la llibreria
Laie. De la mateixa manera que en les edicions anteriors, la mostra ha presentat les principals novetats en literatura de divulgació
científica i s’ha complementat amb un espectacle per al públic
familiar, Vida extraordinària d’Angeleta Bonnín, la jornada per a
educadors «Comunicar ciència amb imaginació» i l’entrada
lliure al CosmoCaixa durant la Setmana de la Ciència.
Enguany, a les propostes sobre llibres de divulgació de ciència
s’hi ha sumat la Biblioteca Sagrada Família, que ha organitzat
una exposició bibliogràfica acompanyada d’una guia de lectura
sobre el seu fons especialitzat en divulgació científica; al llarg
de tota la setmana, tant el públic infantil com els adults han
pogut consultar llibres, documents i recursos electrònics. Com
a complement, la biblioteca ha ofert una activitat infantil, El
conte de l’evolució, per gaudir en família el matí de dissabte.

El cicle Visions de la ciència, una proposta estable de Biblioteques
de Barcelona que ja és una tradició de la divulgació de les ciències
a la ciutat, s’ha centrat l’any 2009 en dos grans temes: «Charles
Darwin, fundador de la biologia moderna», en el qual s’ha aprofundit en l’obra científica de Darwin i s’han repassat els moments
estel·lars de la seva vida (sis conferències entre abril i juny), i
la celebració de l’Any Internacional de l’Astronomia, amb vuit
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sessions durant els mesos d’octubre i novembre dedicades a estimular l’interès per aquesta ciència i les ganes d’observar el cel.
Un altre dels programes emblemàtics de les biblioteques, El
valor de la paraula, un espai de trobada entre els autors i els seus
lectors, al mes de novembre ha tingut com a convidat Jorge Wagensberg en conversa amb Lluís Reales.

PROGRAMACIÓ PER AL PÚBLIC
FAMILIAR

Entre la programació per al públic familiar de Biblioteques de
Barcelona destaquen dues propostes vinculades a les efemèrides
científiques de l’any: El somni de Galileu (amb motiu de l’Any
Internacional de l’Astronomia) i El submarí de Monturiol (amb
motiu de l’Any Monturiol). Cadascun d’aquests espectacles de
petit format s’ha representat en diferents biblioteques de la ciutat
entre els mesos d’abril i desembre.

Les subvencions a projectes
de divulgació científica

L’any 2009 s’ha atorgat subvenció a diversos projectes duts a terme tant per centres de recerca i universitats com per entitats de
la ciutat. La temàtica de les diferents propostes inclou des d’activitats relacionades amb les dues grans efemèrides de l’any, la
figura de Darwin i l’Any Internacional de l’Astronomia, fins a
d’altres que parlen de l’estudi del cervell i l’apropament als científics i científiques que treballen a Barcelona en un diàleg amb
alumnes i professors de centres d’educació secundària sobre la
seva tasca investigadora.
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2.-Museus i centres de ciències

Museu de Ciències Naturals
de Barcelona. MCNB
www.bcn.cat/museuciencies
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
188.267 usuaris
3 exposicions temporals

Jardí Botànic de Barcelona
www.jardibotanic.bcn.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
80.727 usuaris
1 exposició temporal
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Enguany s’ha consolidat el procés d’unificació de les activitats
organitzades pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona i
el Jardí Botànic. Amb el redisseny de l’agenda d’activitats s’ha
guanyat presència i la possibilitat d’arribar a més públic amb
l’augment del tiratge de la publicació. A més de la renovació
del web, els nous elements comunicatius relacionats amb les
noves tecnologies han estat la novetat de l’últim trimestre de
l’any.
Pel que fa a les grans exposicions del 2009, les més destacables
han estat «El Castell dels Tres Dragons. De restaurant a Museu
de Ciències Naturals», «Exploradors: aventura i biodiversitat»
i «Fibres vegetals. Les plantes ens ajuden a viure», aquesta
darrera, al Jardí Botànic
Pel que fa a les donacions, en aquest 2009 podem destacar un
gall fer naturalitzat, donat per Roman Mata i Codina; uns ullals
d’elefant donats per Gonzalo González Ruiz, i uns 2.750 lots
d’espècimens de Catalunya i la península Ibèrica.
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona té noves fites
que requereixen un decidit pas endavant. Als equipaments ja
existents se n’hi sumarà un de nou, l’Espai Blau, a l’àrea del Fòrum. Aquest nou centre acollirà les activitats públiques del Museu, com ara l’exposició permanent «Planeta vida», les exposicions
temporals, les activitats educatives, les familiars i per a joves i
també els cursos i conferències. La intenció és que aquest nou
equipament cultural ajudi a plantejar preguntes i a trobar respostes davant els grans reptes mediambientals que tenim plantejats avui. Paral·lelament, el Museu està treballant a la resta
d’equipaments en nous projectes de futur.

Al Jardí Botànic de Barcelona podem conèixer la vegetació de
les cinc regions del món amb clima mediterrani: la conca mediterrània, Califòrnia, Xile, Sud-àfrica i Austràlia. Les espècies
s’agrupen recreant els seus ecosistemes naturals en el marc d’una
institució que no només divulga, sinó que resulta molt útil per
a les investigacions que es fan a l’Institut Botànic en pro de la
biodiversitat.

Els dies 18 i 19 d’abril el nou Jardí Botànic ha celebrat el seu
10è aniversari amb dues jornades de portes obertes que han
tingut un gran èxit de públic.
L’exposició «Fibres vegetals. Les plantes ens ajuden a viure»,
inaugurada l’any 2008, ha rebut més de 17.000 visitants des de
la seva inauguració. Es preveu que durant l’any 2010 aquesta
mostra passi per altres jardins botànics.

L’Institut Botànic de Barcelona és un centre de recerca especialitzat en la sistemàtica vegetal i l’estudi de la flora de la Mediterrània, i la seva principal tasca és la recerca botànica. Disposa
de laboratoris de recerca importants i ben equipats i d’una biblioteca especialitzada. Així mateix, conserva els principals herbaris que des del segle XVII han reunit a Catalunya els investigadors que s’han interessat per les plantes, i que actualment
depassen els 750.000 exemplars.
L’any 2009 s’ha aprovat el Pla estratègic de l’Institut Botànic
de Barcelona i s’ha posat en marxa la Comissió Rectora de l’Institut, en el marc del que preveu el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Barcelona i el CSIC.
Com a projectes de recerca destacats cal esmentar «Conservació i biodiversitat», amb finançament de la Fundació BBVA,
i la publicació de l’obra de referència Systematics, Evolution and
Biogeography of the Composite, generada pel mateix Institut Botànic amb la participació d’uns 80 científics d’arreu del món.

Institut Botànic de
Barcelona
www.institutbotanic.bcn.cat
Titularitat: centre mixt Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC) Ajuntament de Barcelona

El Museu Geològic del Seminari de Barcelona es va fundar l’any
1874 i troba el seu precedent en el Gabinet d’Història Natural,
creat l’any 1817. El seu fons museístic, un dels més importants
en paleontologia especialitzada en invertebrats, s’exposa a la Sala
General, on trobem les col·leccions de roques, minerals i fòssils
de plantes i animals des de l’era primària fins a la quaternària.
L’any 1999 es va inaugurar la Sala Cardenal Carles, amb una
exposició permanent que, amb el lema «Coneix la teva terra»,

Museu Geològic del
Seminari de Barcelona
www.bcn.cat/medciencies/mgsb
Titularitat: privada
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té una clara vocació didàctica en temes de ciències naturals i és
d’un enorme interès per a grups escolars.
El 7 d’abril de 2009, la Generalitat ha concedit la Creu de
Sant Jordi al Museu Geològic del Seminari de Barcelona, juntament amb altres 27 personalitats i 15 entitats destacades.

CosmoCaixa és l’espai de l’Obra Social «la Caixa» dedicat a
mostres i activitats científiques per a tots els públics.
Durant l’any 2009 el centre ha desenvolupat un programa
d’activitats especials adreçades al gran públic en commemoració
dels dies mundials sobre qüestions científiques, com el Dia de la
Meteorologia i del Medi Ambient, però sense deixar de banda
la cultura científica en les celebracions ciutadanes, aquest any
al voltant de l’Any Internacional de l’Astronomia; en aquesta
línia s’inscriuen les activitats «La Laia és astrònoma», programada per les Festes de Santa Eulàlia, o «88 infinits», per les
Festes de la Mercè.
Les exposicions programades durant aquest 2009 han estat:
«Tecnologia comparada» (d’octubre de 2008 a setembre de 2009),
«Nombres de bona família» (de juliol de 2008 a abril de 2010),
«Parlem de drogues» (de gener de 2009 a gener de 2010), «Darwin observador. Darwin naturalista» (d’octubre de 2009 a octubre
de 2010) i «Abracadabra. Il·lusionisme i ciència» (de novembre de 2009 a febrer de 2011).
Científics com Aubrey de Grey, Toni Acín, Sir John Pendry,
Aristides Requicha i Carmen Sandi han parlat del paper fonamental que té la ficció en el desenvolupament de la ciència. Gerhard Frey, Andrea L. Bertozzi, Mimmo Iannelli, José Luis Fernández, David Terman i Joan Girbau han parlat de les
matemàtiques des de diferents camps d’atractiu científic i social.
Dins del marc de l’Any Darwin hem pogut gaudir amb diferents
jornades i conferències d’Hernán Dopazo, Yamir Moreno, Ester
Desfilis, Juan Carranza, Pere Puigdomènech, Pere Arús, Michele
Morgante, Daniel Zamir, Cathie Martin, Joaquim Gascón, Jordi
Serrallonga, M. Jesús Pinazo, Nimes Lima i Elizabeth Posada.
Tots ells i molts altres fan que la ciència arribi a tothom.

CosmoCaixa
www.laCaixa.es/ObraSocial
Titularitat: privada
2.082.154 usuaris
6 exposicions temporals
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Al setembre CosmoCaixa ha celebrat el seu cinquè aniversari
amb el programa «Connecta amb l’univers!», un ampli ventall
d’activitats amb l’astronomia com a denominador comú: un espectacle sobre les constel·lacions i la seva mitologia; sessions d’observació amb telescopis, tant diürnes com nocturnes; tallers d’astronomia i astromodelisme, i sessions especials de planetari
adreçades a tots els públics.
Al novembre, en el marc de la 14a Setmana de la Ciència, i
per cinquè any consecutiu, s’ha convocat la Mostra del Llibre
de Ciència en col·laboració amb l’Institut de Cultura de Barcelona
i la llibreria Laie. Per acabar l’any, s’ha programat un «Nadal
amb màgia!», amb espectacles a càrrec del Mag Lari i el Mag
Edgard i el laboratori «Màgia o ciència?».

Parc Zoològic de Barcelona
www.zoobarcelona.com
Titularitat: empresa municipal
1.049.422 usuaris
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L’any 2008 el Zoo de Barcelona va iniciar una nova etapa amb el
projecte de desdoblament en dues instal·lacions zoològiques: d’una
banda, el nou zoo marí, que es preveu que s’obri al públic el 2014,
especialitzat en animals marins i situat al front litoral del Besòs, i
de l’altra, una renovació integral del zoo terrestre de la Ciutadella.
Entre les activitats destacades de l’any 2009 s’han d’esmentar,
entre d’altres, l’acord de col·laboració entre el Zoo de Barcelona
i l’Associació Papes de l’Àlex per facilitar les condicions d’acollida i participació en les activitats de lleure dels infants amb necessitats especials.
A finals d’octubre també s’ha presentat l’exposició «Salvatges»,
organitzada per l’editorial Lunwerg, amb unes 70 imatges inèdites de fotografies de la vida animal. L’exposició està lligada al
naturalista Joaquín Araújo i al fotògraf Steve Bloom.
Quant als animals que viuen al Zoo, al mes d’abril s’ha organitzat una campanya per trobar nom a la femella d’orangutan
nascuda a la tardor. El total de vots recollits, 6.484, demostra la
gran acollida de la campanya. El nom guanyador, amb 3.360
vots, ha estat «Sari», que vol dir ‘flor’.
D’altra banda, i en el marc del Programa de Recerca i Conservació del Zoo 2009-2011, el parc ha acollit un grup de mones
de Gibraltar rescatades per DEPANA.

L’Aquàrium de Barcelona és el centre marí lúdic i educatiu més
important del món en temàtica mediterrània. Durant l’any 2009,
continuant amb la seva tasca de divulgació, entreteniment i educació, ha desenvolupat noves exposicions i noves activitats.
En l’aspecte biològic l’exposició mostra un conjunt de 35 aquaris, amb un total de més d’11.000 organismes vius de 450 espècies
diferents, un túnel submarí de 80 metres, 6 milions de litres d’aigua i un immens oceanari únic a Europa. S’han reproduït espècies
d’aigua dolça, taurons i sípies, entre d’altres.
Pel que fa a les exposicions, durant l’any 2009 s’han obert dues
mostres permanents noves: «Joies de la mar», on s’exposa per
primer cop al públic una mostra de la col·lecció de conquilles
de mol·luscos que té L’Aquàrium, considerades en alguns casos
veritables joies, i «Arquitectes de la natura», un nou aquari de
coralls criats en captivitat que mostra la bellesa d’aquestes colònies
poblades de minúsculs animals anomenats pòlips que formen
les complexes estructures dels esculls. També s’ha fet una exposició temporal: «Sípies: reproducció i canibalisme», que ha permès
gaudir en directe dels canvis de colors, les lluites entre mascles
i l’harmonia de l’aparellament d’aquests animals.
Pel que fa a les activitats, se n’han desenvolupat unes 40 de
diferents i hi han participat unes 143.000 persones. Les activitats es divideixen, segons el públic a qui van adreçades, en activitats per a escolars (TIC, taller interactiu científic...), jornades
per al professorat, activitats familiars (com els tallers «Els taurons
de ben a prop» o «Les estrelles del mar»), activitats infantils
(«Dormir amb taurons», casals d’estiu...) o activitats per a adults,
com la «Immersió amb taurons».
A més, s’han fet programes monogràfics en períodes concrets,
entre els quals destaquen la participació en la celebració de la
3a Setmana Europea del Tauró (octubre); la Tardor del Tauró
(novembre-desembre); la 14a Setmana de la Ciència; el programa
d’activitats de Nadal i de Setmana Santa; el Dreamnight (5 de
juny de 2009), una festa dedicada a nens i nenes que no tenen l’oportunitat de visitar L’Aquàrium ja que segueixen tractaments
mèdics i/o hospitalaris; la Setmana del Medi Ambient (juny), etcètera. En cada una d’aquestes accions s’han fet tallers, jocs, conferències, concursos i un munt d’activitats diverses i específiques.

L’Aquàrium
www.aquariumbcn.com
Titularitat: privada
1.604.386 usuaris
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3.-Altres iniciatives de ciència

Altres institucions científiques de la ciutat, a més de les universitats i els centres de recerca, porten a terme programes de divulgació científica amb relació a l’àmbit cultural. És el cas de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), fundat fa més de 100 anys.
Aquesta entitat acadèmica, científica i cultural té per objecte la
recerca científica i tecnològica, principalment en la de tots els
elements de la cultura catalana. El programa d’activitats de les
seves societats científiques és ampli i ric en propostes obertes al
conjunt de la ciutat. És de destacar una iniciativa singular, el
Servei d’Arxius de Ciència, impulsada per l’IEC entre altres institucions. Vinculada a projectes similars en altres països, aquesta
iniciativa promou la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni
documental de la ciència, la tecnologia i la medicina en els territoris de llengua i cultura catalanes.
Per la seva banda, la Residència d’Investigadors pertanyent
al CSIC porta a terme un extens programa d’activitats. Aquest
2009 han tingut un pes específic les activitats dedicades a l’Any
Darwin o a l’Any Monturiol, així com també el programa d’activitats amb motiu del centenari del naixement del poeta Iannis
Ritsos i les activitats paral·leles del cicle «Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna».
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Ciència
Visitants

2 museus de ciències
2 centres de ciències

929.662
2.456.632

Usuaris

2.351.148
2.653.808

Font: cada equipament.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Festivals

1.-Grec 09 Festival de Barcelona
2.-Altres festivals a la ciutat

09

Sí, el balanç dels festivals que es comptabilitzen anualment a la
ciutat de Barcelona és atractiu. Vist com una estadística és un
nombre consistent i, fins i tot, adequat per a una ciutat com la
nostra, inquieta, interessada, generadora d’una enorme energia,
però si anem revisant els temes que han estat objecte de «festa»,
que és la definició primera de festival, ens adonem que el 80 %
estan dedicats, sanament, a la diversió. Es podria dir, doncs, que
la ciutat viu en una constant festa.
I sorgeixen dubtes raonables sobre la saturació, la repetició
de temes en diferents vessants i, en aquest delicat moment econòmic, sobre la rendibilitat d’algunes propostes. Estem, per tant,
completament convençuts que la nostra ciutat necessita aquesta
quantitat de festivals? No estic segura que tots els nostres habitants estiguin convençuts d’haver arribat a un nivell de cultura
i coneixement suficient per rebutjar l’oportunitat de guanyar
espais (festivals), precisament, de coneixement i cultura. No seria
adequat i saludable remodelar certes programacions existents i
crear-ne unes altres amb nous continguts d’actualitat? A Barcelona hem tingut aquesta mena de projectes, i no només en
música —art en el qual s’ha desenvolupat la meva activitat professional—, sinó en teatre, literatura, arquitectura, etcètera. Em
refereixo a festivals en què, al mateix temps que es perfilava el

Maricarmen Palma
Directora de festivals de música

FESTIVALS: UN PROJECTE
A DEBATRE?
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contingut del seu tema principal, s’organitzaven cursos, taules
rodones, classes magistrals, entrevistes... en definitiva, propostes
d’immersió en la temàtica oferta. Actualment seguim cultivant
aquests perfils en alguns casos, però hauríem d’insistir-hi, probablement amb més èmfasi, perquè és en aquestes intervencions
paral·leles on trobarem el fòrum de debat per al desenvolupament
i la interacció entre la nostra pròpia i vastíssima cultura i la dels
països els artistes i representants dels quals ens visiten; és aquell
punt de gran coincidència col·lectiva el que incidirà i aprofundirà
en el contingut de l’amplíssima oferta i de la seva continuïtat.
És en aquest moment de dificultats socials i econòmiques, en
el qual es poden propiciar canvis, quan s’haurien de proposar
encontres integrals. Ens ajuda a reflexionar-hi el significatiu
instant del nostre procés cultural: per una banda, ens arriben
infinitud d’influències i propostes que ens permeten accedir a
la modernitat més rampant i, per l’altra, fa la impressió que només estem pendents d’aquesta modernitat i que girem l’esquena
a les nostres arrels, i són aquestes, precisament, les que consolidaran la nostra pervivència en el futur.
L’assistència massiva als cursos i propostes culturals que es
programen a la ciutat ens fa desitjar i pensar en alguns festivals que ja existeixen de ciència, teatre, literatura, d’inusitada
vigència, de vertiginosa modernitat, i en tallers de creació, d’interpretació, de lectura o d’escriptura. En tots s’hi podrien introduir variants socials que augmentaran el seu interès i facilitaran
propostes de treball compartit. Un exemple: el Festival de Poesia,
que ha reforçat el seu lloc en el nostre panorama cultural, podria
obrir la participació a la poesia improvisada, a l’art de la paraula
a través dels signes, integrant un col·lectiu de persones sense habilitats de parla que s’expressen per mitjà d’un llenguatge específic que es tradueix, al mateix temps, a paraula, tant pronunciada
com escrita per als assistents a les sessions. S’incorporarien col·lectius de traducció especial i participants de creació il·lusionada i
brillant. Una experiència semblant es podria aplicar al teatre
creant tallers d’afició a l’expressió i la paraula, proposats i guiats
pels directors de prestigi que ens visiten. Així mateix, caldria
abundar en festivals de temàtiques molt actuals, com són les
ciències, l’ecologia, les medicines alternatives... que podrien des316

envolupar-se en els molt diversos centres que existeixen a la
nostra ciutat i que estarien dirigits per professionals d’alta qualificació, els quals podrien atreure un magma de col·laboradors
de gran categoria i atractiu. La realització d’aquests festivals necessita molta imaginació en els plantejaments i oferir una participació activa del públic interessat, que al nostre país és molt
nombrós.
Els festivals, en el seu inici ja llunyà, eren un aparador de la
novetat, d’allò que no es veia, no s’escoltava o no s’experimentava
en una ciutat. Molts d’aquests festivals segueixen trajectòries
fidels a aquest principi, però molts altres estan instal·lats en la
rutina i la repetició.
Sembla difícil cancel·lar una activitat, una manifestació, i no
hauria de ser-ho quan aquesta perd la seva essència, quan allò
que s’ha pretès en programar-la és una línia concreta de descobriment, de multiculturalitat, de sensibilització i, en el transcurs
del seu desenvolupament, aquesta essència s’ha diluït, s’ha distorsionat. És més, m’arriscaria a assegurar que els nostres ciutadans agrairien que el capità que vetlla per la correcta maniobrabilitat del seu vaixell cultural, progressista i enriquidor dels
seus coneixements, fes un cop de timó i expliqués la desaparició
d’un fet cultural rutinari o els canvis precisos per a la revitalització
d’alguns projectes existents. Ni més ni menys que accions de dinamització d’una societat ansiosa de participació cultural.
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1.-Grec 09 Festival de Barcelona

El Festival Grec és la principal cita de la ciutat amb el teatre, la
dansa, la música i el circ, i ha esdevingut, a més de l’atracció
cultural per excel·lència de l’estiu barceloní, una referència en
el calendari europeu de festivals.
L’any 2009 el Festival ha arribat a la 33a edició fent gala de la
seva aspiració i compromís amb la qualitat. Aquest ha estat el
tercer any del Festival sota la direcció artística de Ricardo Szwarcer.
Durant un mes i mig, entre el 20 de juny i el 2 d’agost, s’han
desenvolupat 66 propostes en el marc del Grec. Entre aquestes
propostes en trobem 22 de teatre, 10 de dansa, 29 de música i
1 de circ, a més de la instal·lació que s’ha fet a La Capella, l’obrador d’estiu de la Sala Beckett i les ja clàssiques col·laboracions
amb les Biblioteques de Barcelona, amb les activitats «Converses
i Juliol a les Biblioteques». Aquest any han estat 18 les produccions pròpies del Festival.
El Grec 2009 ha venut 60.923 entrades d’un aforament total
de 110.785. En aquesta edició, 19 espectacles han exhaurit
localitats.
El Teatre Grec ha continuat plantejant-se com a epicentre
del Festival. A més d’acollir l’espectacle inaugural, enguany
dedicat al circ, ha presentat 16 espectacles més. A l’escenari
del Teatre Grec se li ha sumat aquest any l’anomenat Mirador del
Grec, un nou espai escènic de petit format a l’aire lliure.
El Festival també ha tingut activitat en altres espais de la
muntanya de Montjuïc, com el Mercat de les Flors, el Teatre
Lliure, el CaixaFòrum i la Fundació Miró, i ha renovat la seva
aliança amb els grans equipaments culturals de la ciutat, com el
MACBA, el CCCB i el Museu Picasso. També s’ha mantingut la col·laboració amb el Teatre Romea, el TNC, la Sala Muntaner, la Biblioteca de Catalunya, l’Auditori, la Sala Beckett i
La Caldera, i hi ha hagut les noves incorporacions del Teatre
Borràs, l’antiga fàbrica Fabra i Coats i La Capella. Un any més,
la plaça del Rei ha acollit gran part de la música del Festival.
El teatre, com en altres edicions, ha estat el gran protagonista
del Grec, amb 22 espectacles i 149 funcions. El Teatre Grec ha
acollit tres d’aquestes produccions: Inferno, dirigida per Romeo
Castellucci; Edipo, una trilogía, dirigida per Georges Lavaudant,
i Don Carlos, dirigida per Calixto Bieito. El país convidat d’en-

Grec 09 Festival de
Barcelona,
33a edició
www.bcn.cat/grec
Organitza: Institut de Cultura.
Ajuntament de Barcelona
85.174 espectadors
65% d’ocupació
20/6 - 2/8
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guany ha estat Itàlia, i, per tant, han tingut un pes destacat les
produccions de teatre, dansa i música vingudes d’aquest país.
La dansa ha mantingut el paper protagonista que ha anat guanyant en edicions passades i La Caldera ha estat l’espai de referència per mostrar el treball dels nous creadors.
Pel que fa a la música, 29 propostes han acompanyat les nits
d’estiu del Festival, 13 de les quals han tingut lloc al Teatre Grec.
En aquesta ocasió tampoc no ha faltat la música a la plaça del
Rei i el nou espai Mirador del Grec ha estat testimoni de tres
concerts de la Coral Cantiga.
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2.-Altres festivals a la ciutat

FESTIVALS D’ARTS VISUALS
Després de set edicions, el Loop s’ha consolidat internacionalment
com un referent indiscutible en la difusió i promoció del millor
videoart i com a punt de trobada excepcional per als professionals
i amants d’aquesta disciplina artística. Articulat entorn de tres
eixos, el festival, la fira i els panels d’experts, el Loop ha reunit
a Barcelona tant les últimes propostes dels videocreadors més
reconeguts com les creacions d’artistes de vídeo emergents, a
més de recuperar per al gran públic algunes de les peces més
emblemàtiques de la història del vídeo.
En aquesta edició el Loop ha establert una sèrie de col·laboracions i convenis amb 28 universitats de 12 països involucrats
en l’ensenyament i la difusió del videoart, i s’ha gestat un programa de pràctiques per als alumnes centrat en la producció,
investigació i documentació del vídeo.
Entre els titulars d’enguany cal destacar el programa «¡Siempre en lucha!», al CaixaFòrum, amb artistes cubans; el programa
«Lo que dura un cante», al CCCB; «Pas d’histoires», una selecció
d’artistes i cineastes francesos que ha arribat a l’Arts Santa Mònica
des de la South London Gallery, i el programa «This Is Hong
Kong», una imatge única del Hong Kong d’avui a través del
videoart.

Loop. Fira i Festival
Internacional de Videoart,
7a edició
www.loop-barcelona.com
Organitza: plataforma LOOP
4.000 assistents
21/5 - 31/5

Arquiset. Setmana
de l’Arquitectura, 3a edició
www.arquiset.cat
Organitza: Arquinfad i COAC
3.036 assistents
1/10 - 8/10
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Arquiset té l’objectiu de convertir-se en un punt de trobada del
professional amb la societat, així com de fomentar el debat i
sensibilitzar sobre la cultura arquitectònica, l’interiorisme,
l’espai públic, el paisatgisme, l’urbanisme i altres disciplines
de l’espai.
En aquesta edició, Arquiset ha funcionat com a generador
de reflexió sobre la situació actual de l’arquitectura sota el paradigma «Habitatge, ciutat, societat». El programa d’activitats
s’ha estructurat al voltant de la relació entre aquests tres vèrtexs
d’un triangle que serveix de marc conceptual per abordar temes
de rotunda actualitat: crear ciutat, regenerar-la i fer-la més
sostenible.

Tràfic, una iniciativa del Centre de Fotografia Documental de Barcelona, és una concentració d’experiències al voltant de la fotografia
documental que posa en contacte el públic amb la realitat filtrada
per la mirada dels autors i narrada en clau d’opinió i compromís.
El programa d’enguany s’ha articulat a partir de quatre línies
bàsiques: «Projeccions d’autor» (nacionals i internacionals),
«Aportació de col·lectius», «Tallers: participació i coneixement»
i «Intercanvi entre els diferents llenguatges que envolten la fotografia» (publicitat, periodisme, moda...), i altres disciplines
com la literatura, el cinema o el pensament.
La tercera edició de Tràfic Experiència Fotogràfica ha acollit
també el Magnum Workshop Barcelona, amb la presència dels
fotògrafs Antoine d’Agata, Chien-Chi Chang, Bruce Gilden,
Carl de Keyzer, Mark Power i Chris Steele-Perkins.

Tràfic 09, 3a edició
www.lafotobcn.org / www.traficbcn.org
Organitza: Centre de Fotografia
Documental de Barcelona
4/11 - 8/11

BAC! Festival Internacional
d’Art Contemporani a
Barcelona, 10a edició
www.bacfestival.com
Organitza: La Santa. Nuevo Espacio de
Experimentación y Creación
15.805 assistents
1/12/09 - 3/1/10

El BAC! neix l’any 1999 a partir de la necessitat de crear un festival d’art que mostrés les diferents disciplines de l’art contemporani i fomentés la participació d’artistes emergents a escala
nacional i internacional.
En aquesta edició ha tingut com a subtítol «Pandora’s Boxes
(Dona/art/avui)» i s’ha dedicat completament a la producció
feta per artistes dones de tot el món. Tot i així, el festival ha
volgut escapar-se dels estereotips per presentar una visió fresca,
dinàmica i mobilitzadora del món de l’art fet per dones, amb
l’humor, la ironia i la divergència com a principals aportacions
dinamitzadores.

eBent és l’encontre internacional de fets performàtics i s’ha celebrat
des de 2001 en diferents espais, tant de Barcelona com de Sabadell
i Madrid. L’any 2009 s’ha celebrat entre el 18 i el 27 de novembre
a la Facultat de Belles Arts de la UB, a La Capella de Barcelona
i en diferents espais de Sabadell.
L’objectiu d’aquest vuitè encontre ha estat l’exploració i l’estudi
de les tensions culturals, organitzatives, disciplinàries, tecnolò-

eBent’09, 8a edició
www.ebent.org
770 assistents
17/11/09 - 27/11/09
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giques, polítiques, econòmiques, corporals, etcètera, que emergeixen en la pràctica de la performance, entesa en el seu ampli
espectre (artístic, ritual, conceptual...).
Un dels fets destacats ha estat la sessió de performances eBent
oBert, celebrada el 18 de novembre a la Facultat de Belles Arts
de la Universitat de Barcelona amb la participació de 10 performers
d’arreu de l’Estat seleccionats en la convocatòria de projectes
per a nous performers.

Drap-Art 09. Festival
Internacional de Reciclatge
Artístic de Barcelona,
13a edició
www.drapart.org
Organitza: La Carboneria. Espai Drap’Art
15.190 assistents
18/12/09 - 10/1/10

El Drap-Art’09, Festival Internacional de Reciclatge Artístic de
Catalunya, s’ha celebrat al CCCB, la plaça Joan Coromines, el
Pati de les Dones i la plaça dels Àngels, i s’ha desenvolupat en
vuit modalitats que ens acosten al reciclatge creatiu: exposicions
col·lectives d’obres d’art i objectes de disseny fets amb materials
reciclables, intervencions a l’espai públic, espai de reflexió, el
tradicional mercat d’art i disseny, tallers participatius, espectacles,
audiovisuals i cinema del medi ambient.
El Drap-Art’09 ha buscat l’equilibri entre els més de 150 artistes participants, nacionals i internacionals, novells i consolidats,
per propiciar l’intercanvi entre països i generacions.
Com a incentiu especial, el Drap-Art’09 ha convocat per segon
any consecutiu el premi Residu’Art, atorgat pel grup HERA en
les categories d'artista emergent i artista professional.

FESTIVALS LITERARIS

BCNegra. Trobada de
Novel·la Negra, 5a edició

Del 2 al 7 de febrer s’ha celebrat a Barcelona la cinquena edició
de BCNegra, que ha reunit un total de 3.155 assistents i 78 autors de nou països diferents.
Especialistes en novel·la negra, editors, traductors, periodistes, músics i membres de cossos de policia han participat en
17 taules rodones i trobades. El certamen també ha ofert dues
exposicions: Descobrint Debry, a la Biblioteca Jaume Fuster,
sobre Pedro Víctor Debrigode, i un recull de les portades més

www.bcn.cat/cultura/bcnegra
Organitza: Institut de Cultura.
Ajuntament de Barcelona
3.155 assistents
2/2 - 7/2
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significatives del setmanari El Caso, al vestíbul del Palau de la
Virreina.
El premi Pepe Carvalho, en homenatge a Manuel Vázquez
Montalbán, ha estat en aquesta ocasió per a l’escriptor nordamericà Michael Connely, i BCNegra ha homenatjat també els
autors Leonardo Sciascia i Roberto Bolaño. A més, en el marc
d’aquest programa s’ha inaugurat la plaça en memòria de Manuel
Vázquez Montalbán i s’ha comptat amb la presència de l’escriptor
napolità Roberto Saviano en un acte al Saló de Cent.
En aquesta cinquena edició, han estat 27 les editorials que han
col·laborat amb BCNegra, juntament amb 10 institucions i entitats
com l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya, l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana, la revista Brigada 21 o el Col·legi
de Detectius Privats de Catalunya, entre d’altres.
En el marc d’aquesta cinquena edició també s’han celebrat tres
trobades i lectures dramatitzades dins el cicle «Vine a fer un cafè
amb...», convertides en «Cafè negre» a les biblioteques Francesca
Bonnemaison i Jaume Fuster, i tres projeccions de cinema negre
dins el cicle «La Claqueta», a les biblioteques Francesc Candel,
Xavier Benguerel i Les Corts-Miquel Llongueras. Finalment,
s’han de destacar les trobades dels escriptors Andreu Martín i
Juan Madrid i el músic Dani Nel·lo amb els participants dels clubs
de lectura de novel·la negra juvenil creats en 13 centres de secundària de Barcelona i «La nit de tango i paraules» a La Capella,
amb text i narracions de Raúl Argemí i música en directe.

Del 16 de febrer al 31 de març s’han celebrat a Barcelona les primeres jornades Assaig General, un nou format d’activitat que
aborda l’assaig des de tres maneres diferents: una ponència central, una taula rodona posterior i una actuació artística.
Amb aquest programa s’ha volgut oferir una nova perspectiva
per a l’assaig que ha arrencat amb un plantejament modest i
amb La Capella i la Biblioteca Jaume Fuster com a espais centrals.
Les jornades, que han congregat prop de 400 persones, han
comptat amb 39 participants entre filòsofs, escriptors, poetes,
crítics, editors i artistes, i han rebut el suport del Consorci de

Assaig General , 1a edició
www.bcn.cat
Organitza: Institut de Cultura.
Ajuntament de Barcelona
407 assistents
16/02 - 31/03
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Biblioteques, que ha organitzat un cicle en aquest marc amb
assagistes catalans.
Assaig General són unes jornades que han recuperat l’obertura
interdisciplinària i la plasticitat formal de l’assaig. A partir d’una
posada en escena amb ponències i debats, es reprèn la urgència
de la reflexió i el caràcter inacabat del pensament, que també es
qüestiona per mitjà de noves formes —cinema, música, pintura,
dansa, teatre...
Assaig General ha estat dirigit per tres persones vinculades
directament al món de l’assaig: l’assagista i coordinador del
centre de noves tendències culturals KRTU, Manuel Guerrero; la traductora, professora de literatura francesa de la UB
i codirectora de la col·lecció «Ensayo» a Ellago Ediciones,
Joana Masó, i el poeta, assagista, traductor i director de la
col·lecció d’assaig «Traus» a Lleonard Muntaner Editor, Arnau
Pons.

El cap de setmana del 18 i 19 d’abril s’ha celebrat la cinquena
edició de Món Llibre, una festa literària organitzada per l’Institut
de Cultura amb la col·laboració de Biblioteques de Barcelona,
el CCCB, el MACBA i més de 40 editorials, i adreçada a tots els
nens i nenes de la ciutat.
Una de les novetats de Món Llibre 2009 ha estat «A la manera
de...», un nou projecte que es fa en col·laboració amb destacats
artistes de la creació contemporània. En l’edició de 2009 Judit
Farrés, Jordi Teixidó, Conservas, D’Callaos, Radio Bemba, Garotas con Garbanzos i Stella Velilla han volgut suggerir als infants
mil i una maneres d’apropar-se als llibres.
També s’ha instaurat la figura de la convidada especial amb
Leigh Hodgkinson, il·lustradora britànica i directora d’art de
la sèrie de dibuixos animats de la BBC Charlie & Lola (Carles i
Laia), que ha ofert xerrades i tallers d’il·lustració per a nens.
Una altra novetat ha estat Bookville, un gran espai dedicat
exclusivament a nens més grans de nou anys amb còmics, manga, videojocs i tallers diversos. El disseny d’aquest espai, concebut pels alumnes del postgrau L’Espai Expositiu de la UPC,

Món Llibre, 5a edició
www.bcn.cat/cultura/monllibre/
Organitza: Institut de Cultura.
Ajuntament de Barcelona
12.500 assistents
18/4 - 19/4
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remet a la concepció escènica de la pel·lícula Dogville, de Lars
von Trier.
També per primera vegada, el grup de sàvies del Què Llegim,
integrat per especialistes en literatura per a nens i nenes, han assessorat les famílies que s’acostaven a Món Llibre i han recomanat
les millors lectures.
El MACBA ha obert les portes del museu els dos dies i ha
acollit activitats al seu interior, i per primer cop també s’ha establert un pont entre els joves il·lustradors i les editorials protagonitzat pels alumnes de l’Escola Massana, que han participat
a Món Llibre per donar a conèixer la seva obra entre públic i
editors.
Finalment, s’ha de destacar que les dues llibreries de la festa,
La Central i Laie, han tingut per Sant Jordi un espai de venda
dels llibres de Món Llibre al pati del Palau de la Virreina.

Barcelona Poesia, 13a edició
www.bcn.cat/canalcultura
Organitza: Institut de Cultura.
Ajuntament de Barcelona
4.977 assistents
21/5 - 27/5
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La ciutat ha acollit, entre els dies 21 i 27 de maig, la 13a edició
de Barcelona Poesia, amb més de 100 activitats fetes de la
mà de poetes, rapsodes, músics, actors, ballarins i artistes de
diverses disciplines, que han recitat poesia en diferents institucions culturals, associacions, biblioteques, museus, centres
cívics, places, jardins i llibreries, a més d’altres espais de la
ciutat.
Coincidint amb la celebració dels 150 anys dels Jocs Florals,
Barcelona Poesia ha ofert un programa ple d’activitats; entre
d’altres, homenatges a grans poetes com Joan Brossa o Joan Salvat-Papasseit, diverses formes de poesia urbana, jornades de
poesia i mestissatge, periodisme i poesia, haikus japonesos,
poesia i música, i poesia per a nens. I la cloenda de la setmana
ha estat el Festival Internacional de Poesia de Barcelona, aquest
any dedicat a Iberoamèrica, amb motiu de la celebració del seu
25è aniversari.
Barcelona Poesia ha reunit l’any 2009 un total de 4.977 assistents. Durant la setmana més poètica de l’any, a l’olivera situada a l’entrada de la Virreina s’hi han penjat més de 500
haikus (poemes).

Jocs Florals
de Barcelona

Barcelona Poesia ha celebrat els 150 anys de la represa dels Jocs
Florals d’una manera especial, amb el record de la dimensió històrica del certamen i fent una valoració de la tasca de consolidació
i projecció duta a terme durant les últimes tres dècades.
El dijous 21 de maig, al Saló de Cent de l’Ajuntament s’ha
celebrat l’acte de lliurament del premi de Poesia Jocs Florals de
Barcelona 2009. El guanyador ha estat Jaume Bosquet, convertit
durant un any en el Poeta de la Ciutat.
Enguany també s’ha lliurat el premi Extraordinari 150 anys
Jocs Florals de Barcelona al millor poema inspirat en el lema
tradicional dels Jocs Florals «Fe, pàtria i amor». El guanyador
ha estat el poeta Jordi Julià, de Sant Celoni, amb el poema «Amor
constant».
En aquesta edició han actuat com a mantenidors (membres
del jurat) Bartomeu Fiol, Isidor Cònsul, Andreu Gomila, Joan
Navarro i Susanna Rafart. El jurat del premi Extraordinari 150
anys Jocs Florals de Barcelona l’han format els mestres en gai
saber Jordi Pàmias, Màrius Sampere i Olga Xirinacs. L’acte de
lliurament s’ha completat amb una lectura de poemes a càrrec
de dotze autors, tots ells premiats als Jocs Florals de Barcelona
des de 1994.

Aquest Festival de llibres il·lustrats ha presentat, en un espai
que recrea el saló d’una casa particular, una àmplia selecció de
llibres il·lustrats per a públic adult, en formats que van des del
fanzín fins a la novel·la gràfica passant pels llibres d’artista i els
llibres objecte.
En l’edició 2009 la selecció ha inclòs el treball tant de creadors
del panorama nacional com d’artistes internacionals de realitats
tan diferents com Suïssa, Mèxic, l’Iran, Anglaterra o el Japó.
En aquesta edició també s’han exposat els llibres creats pels
alumnes dels tallers d’edició de llibres il·lustrats que ha impartit
la comissària del Festival, Julia Pelletier.
Les conferències han anat a càrrec de l’editora Adeline da
Costa i de Yuli Rodríguez, col·leccionista de llibres il·lustrats i
creadora de ZebraBooks.

Festival Internacional de
Libros Ilustrados, 4a edició
www.festivaldelibrosilustrados.com
Organitza: Julia Pelletier
500 assistents
2/11 - 7/11
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FESTIVALS D’ARTS
ESCÈNIQUES
La tercera edició del festival IDN. Imatge, Dansa i Nous Mitjans, s’ha inaugurat amb l’estrena al Mercat de les Flors de les
tres obres guanyadores del concurs de projectes Videodansa
2008. Al llarg dels quatre dies s’ha pogut veure en pantalla una
selecció de les millors creacions internacionals del gènere i un
jurat de professionals ha premiat la millor amb 4.000 euros.
Durant el festival també s’ha pogut consultar la col·lecció de
videodansa de la mediateca del CaixaFòrum, amb més de 100
obres.
Els quatre espectacles en viu del programa han estat A (d’aigua), que ha unit els artistes Konic Thtr i María Muñoz; Body
Intimacy 1, dels belgues Mutin; Norman, homenatge a Norman
McLaren, dels canadencs 4d art, i I jo què faig aquí, de
K-Mut.

IDN. Imatge, Dansa i Nous
Mitjans, 3a edició
www.nu2s.org
Organitza: Associació Nu2’s
1.234 assistents
8/1 - 11/1

LP. Festival de dansa....O no,
2a edició (biennal)
www.laportabcn.com
Organitza: La Porta
4.513 assistents
6/3 - 21/3
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LP’09 ha presentat una programació de caràcter internacional
amb més de 40 obres de creació recent, proposant a públic i professionals una mirada a l’evolució de la dansa i el paper del cos
en la societat actual.
LP ha ofert marcs adequats per connectar tant amb les obres
com amb els processos i el pensament dels artistes convidats, implicant espais de referència de la ciutat com ara el Mercat de les
Flors, el CCCB, La Poderosa o Conservas.
LP. Festival de dansa....O no, ha reunit un seguit de propostes que aventuren noves dramatúrgies en espais difusos,
obres allunyades del concepte d’espectacularitat que ens conviden a la reflexió i a participar amb la nostra mirada en la
construcció de significats.
A banda d’una forta presència de creadors nacionals, en
aquesta segona edició, La Porta ha apostat per donar continuïtat a determinades estratègies d’acompanyament i de compromís amb les trajectòries i amb la realitat de la creació
actual.

El BarriBrossa 2009 ha proposat un conjunt d’espectacles, performances i debats amb creadors d’ara i d’avui que formen part
del frondós univers brossià, que va des d’una interrogació de la
realitat fins a la simple activitat lúdica i festiva.
L’edició 2009 ha centrat la seva atenció en l’obra i la personalitat de Joan Brossa amb motiu dels 10 anys de la seva mort i
també ha ofert un homenatge a Josep Maria Mestres Quadreny
en el seu 80è aniversari.
El festival s’ha estès enguany a diferents espais de la ciutat,
com el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la seu
de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), el convent de
Sant Agustí, el Museu Picasso, el pla d’Allada Vermell i el Brossa
Espai Escènic.

BarriBrossa, 7a edició
www.espaibrossa.com
Organitza: Brossa Espai Escènic
1.400 assistents
16/3 - 29/3

Dies de Dansa. Festival
Internacional de Dansa
Contemporània en
Paisatges Urbans, 18a edició
www.marato.com
Organitza: Transmarató Espectacle
10.200 assistents
10/7 - 14/7
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La 18a edició de Dies de Dansa. Festival Internacional de
Dansa en Paisatges Urbans, s’ha desenvolupat en el marc del
Grec09 Festival de Barcelona. Amb l’objectiu de seguir integrant nous territoris i espais, el festival s’ha celebrat enguany
en quatre ciutats diferents (Barcelona, Mataró, Sabadell i Sitges). L’edició 2009 ha reunit 78 programadors de quatre continents (Europa, Àsia, Oceania, Amèrica Central, del Nord
i del Sud), dels quals un 25 % hi ha assistit en representació
d’un festival membre de la xarxa CQD – Ciudades Que
Danzan.
A Dies de Dansa 2009, hi han participat 28 companyies,
entre les quals destaquen: Company Decalage (Regne Unit),
Cecilia Colacrai & Jorge Albuerne / Zirkus Frak (Espanya),
Maura Morales (Cuba), Compagnie Chatha (Tunísia), Art
Trànsit Dansa (Catalunya), Nicanor de Elia (Argentina /
França), Compagnie 7273 (Suïssa), Pijin Neji (Japó), Vanilton
Lakka (Brasil), Styl O’Styl (França), Kompanie Janet Rühl
& Arnd Müller (Alemanya), RootlessRoot Company (Grècia /
Eslovàquia), Roberto Tober Magro, Ben Fury & Roberto
Olivan (Catalunya / Bèlgica / Itàlia) i Britta Lieberknecht
(Alemanya).

Del 15 al 18 d’octubre s’ha fet en diversos indrets del barri del
Poblenou la vuitena edició d’Escena Poblenou, un festival d’arts
escèniques que aposta decididament pels creadors i creadores i
els seus processos de treball.
En l’edició d’enguany s’han programat 16 propostes arriscades
i innovadores dins l’escena contemporània. Gairebé tots els espectacles han estat estrenes, ja que s’ha volgut donar carta blanca
als artistes i oferir un espai per a l’experimentació. S’han triat
espectacles que dialoguen amb diverses disciplines i que busquen
generar nous llenguatges i altres formes de relació en espais no
convencionals.
També s’ha vist el resultat de dues residències de creació del
cercle d’arts i ciència-ficció Porcopolis i de Prisca Villa, i el treball
nascut de les beques NOF 2009.
Per tercer any consecutiu s’ha coproduït «A cegues» amb la
Sala d’Exposicions de Can Felipa. Aquest any els convidats han
estat Sonia Gómez (ballarina i performer) i Alex Brahim
(comissari d’art).
En l’àmbit de les col·laboracions s’ha continuat el treball conjunt amb NIU i Hangar, i aquest any s’hi ha afegit l’espai de
creació i difusió artística Almazen.
En aquesta mateixa línia s’inscriuen dos projectes molt destacables: NOF (Noves Formes Escèniques), que destina beques
d’ajut a nous projectes de creació, i V.I.A. (Viatges d’Interès Artístic), un projecte euroregional que té per objectiu donar suport
a la creació contemporània en l’espai públic.

Escena Poblenou. Festival
de Tardor, 8a edició
www.escenapoblenou.com
Organitza: Associació Escena Poblenou
3.000 assistents
15/10 - 18/10

La 14a edició de la Mostra ha comptat amb la participació de 13
companyies arribades de diferents poblacions catalanes i d’altres
comunitats autònomes. Prop de 2.500 persones han assistit a les
diferents representacions que s’han dut a terme al Teatre del
Raval. Les companyies guardonades es programaran durant
l’any 2010 al Teatre del Raval i faran una gira per diferents espais
escènics de Catalunya.
En l’edició de l’any 2009 hi han participat les companyies següents: Pasta de Moniato, Verins Escènics, La Impaciencia,

Mostra de Teatre de
Barcelona, 14a edició
www.mostradeteatredebarcelona.com
Organitza: Artípolis
2.435 assistents
5/10 - 1/11
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Quasar, Teatre de l’Enjòlit, Teatre de la Unió, Projecte Obskené,
Sensedrama Teatre, Cia Escènica i Teatral Ferroviària, Narinanti
Associació de Teatre, Deloinerte, Producciones Viridiana i Excesos y Arrebatos.

FESTIVALS DE MÚSICA

Festival del Mil·lenni,
10a edició

Concert Studio organitza des de fa una dècada el Festival del
Mil·lenni. El Palau de la Música, L’Auditori, l’Auditori del Fòrum i el Gran Teatre del Liceu han estat els escenaris d’aquesta
edició.
El 10è Festival Mil·lenni ha acollit artistes catalans com Raimon, Antònia Font, Jarabe de Palo, Josep Carreras, Manu Guix
i La Locomotora Negra o els emergents Roger Mas, Xavier Baró,
Feliu Ventura i Mishima.
En record a altres edicions han tornat a formar part del cartell
artistes de la talla de Gotan Project, Michael Nyman, Enrique
Morente, Noa, Goran Bregovic i Ainhoa Arteta, i també els ja
considerats «clàssics» del festival: Georges Moustaki, Adamo i
María Dolores Pradera.

www.festivalmillenni.com
Organitza: Concert Studio
44.778 assistents
16/12/2008 - 27/4/2009

Enguany el festival De Cajón ha arribat a la seva quarta edició
amb canvis destacables. Per una banda, s’ha traslladat als mesos de gener i febrer i ha duplicat el nombre de sessions de
l’última edició, i per l’altra, ha crescut també en l’àmbit geogràfic, ja que ha ampliat fronteres amb noves seus, com la
Casa de Cultura de Sant Cugat i l’Auditori Barradas de
l’Hospitalet.
Pel que fa a la programació de la quarta edició del Festival
de Flamenco de Barcelona, Diego el Cigala ha encetat la mostra
al Gran Teatre del Liceu. També han ofert concerts José el
Francés i Chonchi Heredia, Niña Pastori, Farruquito, Diego
El Cigala, Remedios Amaya i Moncho, així com Dorantes i
Chiquetete.

De Cajón . Festival
Flamenco de Barcelona,
4a edició
www.theproject.es
Organitza: The Project
9.588 assistents
9/1 - 3/4
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Festival Folk Internacional
Tradicionàrius, 22a edició
www.tradicionarius.com
Organitza: CAT. Centre Artesà
Tradicionàrius
9.500 assistents
9/1 - 3/4

La música tradicional i d’arrel ha tornat a l’hivern a Barcelona
amb la 22a edició del Tradicionàrius. El Festival ha presentat
una programació força representativa del folk i la música tradicional del país que conjuga tradició i noves generacions.
Com a inauguració, el Tradicionàrius ha comptat amb l’estrena de l’espectacle Vellut, amb el cantautor Miquel Gil, el
pianista Manel Camp i la companyia de ball Factoria Mascaró,
i una revisió de clàssics cabareters i portuaris que van des de
Piazzolla fins a Cohen, Dylan, Ovidi Montllor o Serrat i que
també inclou algunes composicions pròpies, tant de Gil com
de Camp.
El festival ha programat un total de 36 espectacles, entre els
quals destaquen els habituals Foguerons de Sant Antoni, un
homenatge a Xesco Boix, la visita de The Dubliners (coincidint
amb el dia irlandès de Sant Patrici), una exposició sobre els 18
anys d’El Pont d’Arcalís o la visita del cantant occità Pèire
Boissièra.

El Barnasants es consolida en el panorama dels certàmens de
cançó d’autor a Espanya per la seva vocació internacionalista,
la intenció d’obrir-se a les propostes dels creadors emergents, el
fet d’acollir artistes consagrats i la vocació de fer possible l’intercanvi artístic i professional.
El Barnasants 2009 ha proposat 60 concerts en 20 dels quals
s’ha presentat nou disc.
Han estat dos mesos d’intensa programació que també ha
convocat algunes de les veus consagrades de la cançó d’autor,
com Alejandro Filio, Javier Krahe, Marc Parrot, Amancio Prada,
Gerard Quintana, Luis Eduardo Aute, Moncho, Roger Mas,
Pedro Guerra, Pablo Guerrero, Javier Ruibal, Los Secretos, Paco
Ibáñez, Kiko Veneno, Albert Pla o Quilapayun-Carrasco, entre
d’altres.
Entre els valors emergents cal destacar la colombiana Marta
Gómez, una de les grans sorpreses del festival. Aquesta 14a
edició del Barnasants també ha començat acords de col·laboració
i intercanvi amb la Casa Amèrica de Catalunya.

Festival de Cançó
Barnasants, 14a edició
www.barnasants.com
Organitza: BarnaSants
16.000 assistents
15/1 - 22/3
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Aquesta quarta edició del Festival Internacional de Percussió
de Catalunya ha sumat noves i atractives propostes que han
apropat al públic instruments tradicionals i instruments desconeguts, propostes locals i propostes internacionals, músics consolidats i músics emergents, concerts a Barcelona i concerts a la
resta de Catalunya, música per ballar i música per concentrarse. També s’editarà la quarta edició del CD recopilatori amb els
grups participants, a càrrec de Ventilador Music.
Hi han participat, entre d’altres, Jovanni Hidalgo & Horacio
el Negro Hernández, Tapan Bhattacharya, Armand Sabal-Lecco
Sextet, Akliso, Renato Martins & Boris Gaquere, el conjunt de
percussió de l’ESMUC, Carles Benavent Quartet, Leilía, Oreka
T i Sílvia Pérez & Ravid Goldschmidt.

Festival Internacional de
Percussió de Catalunya,
4a edició
www.auditori.org
Organitza: L’Auditori
2.101 assistents
1/2 - 26/2

In-Somni. Festival Itinerant
de Música Independent,
6a edició
www.in-somni.com
Organitza: Associació Cultural Individu
Ocult Mag
3.000 assistents
18/2 - 21/2

El festival In-Somni, celebrat a tres sales de Barcelona i l’Hospitalet
(Sala Apolo, Sala Bikini i Sala Salamandra), s’ha elaborat amb
les següents propostes internacionals: el pop delicat del californià
Bart Davenport, amb la presentació del seu últim disc, Palace;
l’electro-rock de l’alemany Alec Empirei i The Hellish Vortex
Group, i els britànics The Veils, liderats per Finn Andrews.
En representació dels grups de casa, hi han participat Josep Puntí
(ex-Adrià Puntí i ex-Umpah Pah), un dels valors més importants
de l’escena pop catalana, i el rock and roll descarat de la banda de
Barcelona Johny Price. També s’han pogut veure la proposta
de pop català de Vilanova i la Geltrú La Brigada i el pop electrònic
més dolç i experimental dels també barcelonins First Aid Kit.

BCNmp7 és un cicle de creació, agitació i debat sobre les músiques populars contemporànies.
En el seu quart any, BCNmp7 ha seguit explorant visions alternatives de l’escena musical del present i ha presentat nous concerts orientats a il·lustrar les fusions i friccions que afecten els diferents gèneres musicals amb noms de la talla de Jeremy Jay,
Marina Gallardo, Nus Zurdo, L’Oncle Carlos i Calima.

BCNmp7, 4a edició
www.cccb.org
Organitza: CCCB
5.428 assistents
21/2 - 23/9
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La programació ha arrencat amb un minifestival amb grups de
l’escena emergent tant nacional com internacional. BCNmp7
també ha dedicat una sessió a analitzar la repercussió del «So
Barcelona».

Nous Sons. Músiques
Contemporànies, 9a edició

Nous Sons, a més de servir de plataforma per donar a conèixer
al país artistes i compositors de prestigi internacional dins el gènere de les músiques contemporànies, també s’ha proposat convertir-se en trampolí per als nous valors emergents.
Durant tot un mes, el certamen dirigit per Josep Maria Guix
ha ofert més de 50 obres, de les quals gairebé la meitat han estat
estrenes absolutes, com ara la presentació d’Harmonielehre, una
de les composicions capitals de John Adams, a càrrec de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i la soprano coreana Kim Young-Hee.
Una altra cita ineludible amb el minimalisme d’Adams ha
estat el concert titulat Veus Singulars, a càrrec del grup instrumental BCN216, que també ha inclòs Joan Guinjoan i Ernest
Martínez-Izquierdo.
El cicle ha tingut un convidat de luxe: Oliver Knussen, al capdavant del Birmingham Contemporary Music Group.
Entre els debutants, destaquen el trio format per Alexei Lubimov
(piano), Alexander Trostianski (violí) i Kirill Ribakov (clarinet), i
l’agrupació alemanya a cappella Neue Vocalsolisten Stuttgart.
Amb la intenció d’acostar la música contemporània al públic
més ampli possible, Nous Sons també ha ofert diverses actuacions
gratuïtes, com les del Quartet Diotima, el Trio Arbós i els duos
Aymat-Vidal i Colomé-Bagaría.

www.auditori.org
Organitza: L’Auditori
2.059 assistents
8/3 - 1/4

Festival de Guitarra de
Barcelona, 20a edició

Convertit ja en tot un clàssic de la temporada primaveral, el Festival de Guitarra de Barcelona ha arribat al seu 20è aniversari i
ho ha fet amb una programació de luxe i polièdrica que ha sumat
des d’autèntiques estrelles fins a nous valors del rock alternatiu,
passant pel jazz, la world music i els imprescindibles apunts clàssics.
Entre d’altres, hi han participat Madeleine Peyroux, Love of

www.theproject.es
Organitza: The Project
23.428 assistents
24/3 - 18/6
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Lesbian, Iván Ferreiro, Jackson Browne, Gary Moore, Wilco i
Vicente Amigo. El Festival tampoc no ha perdut de vista les
joves promeses de la guitarra, bandes i artistes emergents com
Manel, Menaix a Truà, Shuarma o Manos de Topo.

Festival de Música Antiga,
32a edició

Aquest 2009, el Festival de Música Antiga ha volgut celebrar
els 350 anys del naixement de Henry Purcell, els 250 anys de la
mort de Georg Friedrich Händel, el 200 aniversari de la mort
de Joseph Haydn i els 200 anys del naixement de Felix Mendelssohn. La commemoració d’aquests esdeveniments ha estat
el pretext perquè el seu director artístic, Jan Van den Bossche,
reunís entorn del festival obres d’aquests compositors i vertebrés
una edició en la qual els formats de grans dimensions han contrastat amb els més íntims i propers.

www.auditori.org
Organitza: L’Auditori
3.826 assistents
30/3 - 17/5

Festival de Flamenco de
Ciutat Vella, 16a edició

El Festival de Flamenco de Ciutat Vella ha esdevingut imprescindible en l’escena flamenca de Barcelona i una cita de primer
ordre en el calendari cultural de Ciutat Vella.
La inauguració ha reunit en el mateix escenari, i per primera
vegada a Catalunya, Enrique Morente i Tomatito, una actuació
amb la qual el Taller de Músics ha volgut celebrar els seus 30
anys d’història.
Per l’escenari del Pati de les Dones han desfilat Rafaela Carrasco, Isabel Bayón, Toni el Pelao & La Uchi i Dorantes.
A l’escenari del Hall s’ha presentat un nou cicle, apadrinat
per Morente i Tomatito, de veus joves, amb un cartell doble cada
dia i un total de vuit noves veus.
A la nit, i fidels a la tradició, s’han obert les portes a la rumba
catalana amb Papawa All Stars com a màxim exponent i Rumba
Vella des del vessant més clàssic.
A la segona edició del Festival Audiovisual Flamenco de Ciutat Vella, P’alucine, vist ja com un festival de referència en la
matèria, s’han exhibit els documentals i videoclips de temàtica
flamenca seleccionats prèviament entre els 86 treballs presentats

www.tallerdemusics.com
Organitza: Taller de Músics i CCCB
8.000 assistents
19/5 - 23/5
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a concurs. També en el marc del Festival s’ha organitzat juntament amb el Festival Loop Videoart el programa de projeccions
«Lo que dura un cante», comissariat per Ester Regueira.

Festival de Jazz i Música
Creativa de Ciutat Vella,
20a edició

Durant aquestes 20 edicions, el Festival de Jazz i Música Creativa
de Ciutat Vella ha estat una eina eficaç per donar suport i consolidar un circuit estable de sales que programen música en viu
a Ciutat Vella i ha esdevingut un excel·lent aparador de les propostes jazzístiques de la ciutat.
En el marc del Festival s’han organitzat 110 concerts en 10
sales i amb un total de 433 músics participants.
El Festival ha comptat amb una vetllada inaugural a càrrec
del grup de latin jazz Leonel Zuñiga & Havana Street Band i,
entre d’altres, amb concerts de Joan Vinyals & Delta Power Trio,
el jazz fusió d’Olga Roman & Liverpool Institute for Performing
Arts i de Gnaposs Quartet, els músics Gustavo Herzog and Funk
Soul Family amb la seva proposta de jazz funk, el tango de Marcelo
Mercadante o la samba i bossa nova d’Angelo i Annabel.

Organitza: Zingaria Produccións
18.000 assistents
20/5 – 20/6

Estrella Damm Primavera
Sound, 9a edició

El Primavera Sound 2009 ha distribuït la seva programació principal
en sis escenaris: Estrella Damm, Rockdelux, ATP, Ray-Ban Vice,
l’Auditori i el recinte del Fòrum, que ha acollit dos projectes consolidats: Minimúsica i el Saló Myspace, així com noves iniciatives que
s’hi han sumat, com el Ray-Ban Unplugged.
El Minimúsica, que s’ha fet per tercer any consecutiu, ha ofert
actuacions musicals enfocades al públic infantil, en les quals diversos artistes adapten el seu repertori o componen noves cançons
per als més petits.
L’escenari Myspace Espanya del Fòrum ha comptat amb els
concerts de música en directe de Bona Esperanza, Zahara, Love
of Lesbian, Teeth Mountain, Limbo Starr Orquestra, Polock,
Crystal Antlers, Boat Beam, Antonna, Kitty Daisy & Lewis i
Gang Gang Dance, entre d’altres.
A més, la programació musical complementària del festival

www.primaverasound.com
Organitza: Primavera Sound
75.000 assistents
28/5 - 30/5
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s’ha estès a diferents llocs del centre urbà amb Primavera al Parc,
Primavera als Clubs, Estrella Damm Primavera Sound Baixa
al Metro i el cicle de concerts acústics a Rift Shop, una botiga de
roba del carrer Ferlandina.

Sònar. Festival
Internacional de Música
Avançada i Art
Multimèdia, 16a edició

El Sónar ha esdevingut un festival de gran prestigi internacional
que va més enllà de l’estricta faceta musical i s’endinsa en allò que
podem anomenar cultura electrònica.
En aquesta edició, els reclams musicals han estat el retorn de
Grace Jones i Orbital i l’habitual Jeff Mills, i una llarga llista
de talents emergents amb noms que fusionen l’actitud punk i
l’electrònica, com ara Crystal Castles o Late of the Pier, la combinació acústica i electrònica de Fever Ray o el pop experimental
de Micachu & The Shapes.
Però la principal novetat de la 16a edició del Festival Internacional de Música Avançada i Art Multimèdia de Barcelona ha estat el SonarKids, un festival fet a mida per als més
petits, que s’ha celebrat diumenge i que, tot i que tenia com
a element central la música, també s’ha obert a altres camps
de la creació.

www.sonar.es
Organitza: Advanced Music
74.481 assistents
18/6 - 21/6

Els Concerts de l’Estiu al
Poble Espanyol , 1a edició

Oberts a una àmplia gamma de tendències musicals, els Concerts
de l’Estiu al Poble Espanyol s’han creat amb l’afany de disposar
d’una oferta musical engrescadora i a l’aire lliure per a les nits
d’estiu a la ciutat. El festival ha aplegat 28.467 espectadors al recinte de Montjuïc durant vuit vetllades de música en directe.
La seva programació, amb noms de primera fila (Amaral,
George Benson, Roger Hodgson, Rosario, Orishas...), ha aconseguit un 76 % d’ocupació.
Una de les principals aportacions extramusicals ha estat la
presència d’una grada amb 500 seients numerats per a totes les
actuacions, cosa que ha millorat el confort de l’espai i ha ofert
la possibilitat de gaudir de la música des d’un emplaçament pri-

Organitza: The Project
28.467 assistents
01/7 - 24/7
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vilegiat.
El Festival Flamenco a Nou Barris és una de les propostes de
referència a la nostra ciutat pel que fa a la cultura flamenca.
El programa d’enguany ha combinat l’ortodòxia amb la fusió,
l’experiència amb la novetat i la consagració amb l’aposta de futur.
Entre els artistes participants hi ha hagut José Mercé, Yolanda
Cortés, Iñaki Márquez & Grupo, Montse Cortés, Chonchi Heredia, La Tana, El Paquete & Alonso Losa & Paco Heredia, La
Company i Diego Carrasco.

Festival Flamenco a Nou
Barris, 10a edició
www.bcn.cat/noubarris
Organitza: Districte de Nou Barris.
Ajuntament de Barcelona
2/7 - 4/7

Sonisphere, 1a edició

El Sonisphere, celebrat al mes de juliol al Parc del Fòrum, és un
nou festival dedicat a la música metall.
En aquesta primera edició hi ha participat Metallica, que ha
presentat el seu àlbum, Death Magnetic, en una de les tres actuacions
previstes per la banda californiana a Espanya durant l’any 2009.
En el cartell del Sonisphere 2009 també hi han figurat altres
grups consolidats en el panorama del metall, com els emmascarats
Slipknot, Machine Head i Down, així com nous valors, com
Mastodon i Lamb of God.
Els bascos Soziedad Alkoholika i els catalans The Eyes han
estat els representants estatals d’aquest festival itinerant que se
celebra en cinc ciutats europees.

www.es.sonispherefestivals.com
Organitza: Last Tour International
41.863 assistents
11/7

San Miguel Mas i Mas
Festival , 7a edició

El San Miguel Mas i Mas Festival és una suggeridora alternativa
a la davallada de l’oferta de concerts durant el mes d’agost a la
ciutat de Barcelona i vol introduir en aquest període la música
de qualitat menys comercial.
Enguany els grups i artistes participants han estat The Pee
Wee Ellis Funky Assembly, Triphasic, Colina Miralta Sambeat
Trio, Brooklyn Funk Essentials, Txell Sust, Fatima Spar & The
Freedom Fries, Esclat Gospel Singers, The James Taylor Quartet,
Paris The Black Fu, Le Rok, Joey Beltram, Dave Tarrida, Housemeister i Jarabe de Palo, entre d’altres.
Aquesta setena edició ha tingut lloc a la Pedrera, L’Auditori

www.masimas.com/festival
Organitza: Grup Mas i Mas
21.064 assistents
29/7 - 31/8
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Festival DJs contra la Fam,
5a edició
www.djscontralafam.org
Organitza: Associació Sociocultural DJ
contra la Fam
29/7

Busker’s Festival Barcelona,
5a edició
www.buskersfestivalbarcelona.org
Organitza: La Casa Amarilla
26.400 assistents
30/7 - 2/8

Barcelona Summer Week,
1a edició

i les sales Luz de Gas, Moog, Jamboree i Tarantos.
El Festival DJs contra la Fam és una trobada benèfica de música
electrònica i arts visuals que vol contribuir al desenvolupament
d’iniciatives socials d’àmbit local associades al problema de la
fam. En aquesta cinquena edició el seu objectiu ha estat aconseguir recaptar fons per a la reforma i la millora de les infraestructures de cuina i menjadors de quatre entitats de Barcelona
que atenen persones en situació o risc d’indigència amb problemes
de drogodependència i sida.
Celebrat per primer cop a l’estiu, el Festival ha repetit la seva
ubicació al Mercat Fira de Bellcaire, més conegut com Encants
Vells, amb dos escenaris (Principal i Club), la zona Hamaka, la
Fira d’Entitats i el projecte benèfic SuperNanas, on s’ha punxat
música tranquil·la per a pares i fills a través d’auriculars.
Alguns dels plats forts del festival han estat els barcelonins
The Pinker Tones, els malabaristes Goldfinger Crew, la proposta
d’Institut FATIMA i els grups i discjòqueis Monoculture, Absent F, Ultraplayback, Burning Ladillas i Toni Rox.

El Busker’s Festival Barcelona és un festival internacional de
músics de carrer que converteix la ciutat en la seu mediterrània
del circuit europeu de festivals Busker’s.
El Busker’s Festival Barcelona, que en la seva cinquena edició
ha tingut la direcció artística de Mathilde Blin, presenta la música
com un llenguatge universal que facilita l’apropament i l’intercanvi cultural i en què les fronteres lingüístiques, polítiques i
religioses s’esvaeixen.

Del 3 al 9 d’agost, Barcelona ha acollit la primera edició del festival de música dance Barcelona Summer Week (BSW) en diferents sales de la ciutat i a l’Anella Olímpica de Montjuïc.
El BSW ha reunit més de 100 discjòqueis dance, entre els quals
destaquen l’holandès Armin van Buuren, que va actuar divendres
a l’escenari principal del festival, ubicat a la plaça de l’Univers,

www.barcelonasummerweek.com
50.000 assistents
3/8 - 9/8
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al costat de l’Estadi Olímpic.
Per aquest escenari també hi han passat artistes de la talla del
francès David Guetta, Erick Morillo, Fedde le Grand o Kelly
Rowland.

Cruïlla BCN, 2a edició
www.cruilladecultures.com
Organitza: Sala Clap-Mataró i Sala Apolo
6.000 assistents
5/9

Festival l’Hora del Jazz.
Memorial Tete Montoliu,
19a edició
www.amjm.org
Organitza: Associació de Músics de Jazz i
Música Moderna de Catalunya
10.600 assistents
6/9 - 27/9
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Després de la bona acollida que va tenir l’any 2008, el festival
Cruïlla BCN ha mantingut el format amb què es va presentar
en la primera edició: dos escenaris que han funcionat
alternativament.
Com en el cas del Festival Mataró Cruïlla de Cultures, la
programació del Cruïlla BCN es basa en les propostes musicals
que treballen per actualitzar les músiques d’arrel en totes les
direccions.
En aquesta segona edició hi han participat els grups Gentleman d’Alemanya, la potent Fanfare Ciocarlia de Romania
o les formacions locals La Pegatina i La Troba Kung-Fú, que
han passejat les seves particulars propostes rumberes arreu del
món.
A més, la banda Elbicho ha estrenat al festival el seu disc Elbicho de imaginar, i la popular rapera Mala Rodríguez ha presentat un nou projecte amb el suport de Raül Fernández, Refree,
i de l’Original Jazz Orquestra del Taller de Músics.

Després de 19 anys, el Festival l’Hora del Jazz s’ha consolidat
com un festival de gran prestigi amb una notable repercussió al
cor del barri de Gràcia. És tot un aparador de la música de jazz
i moderna que es fa actualment a Catalunya.
Durant el dia, a la plaça Rius i Taulet s’ha pogut gaudir de
les actuacions gratuïtes de Gabriel Amargant Quartet, Víctor
Bocanegra, Carme Canela, Folkincats, Ivó Oller Quintet, Xavier
Casellas Quintet, Jazz Visions i Son3.
A la nit, s’han dut a terme concerts en diferents sales de música
en viu de la ciutat, com el Jamboree, la Sala Monasterio, l’Heliogàbal, 23 Robadors i també al Centre Cívic Can Deu. Aquests

espais han acollit les actuacions de Tom Johnson’s Shark, Celeste
Alías Trio, Xavier Monge Trio & Carme Canela, Xavier Dotras
Trio i David Giorcelli Boogie Two.

Festival de Blues de
Barcelona, 7a edició

El Festival de Blues ha presentat en aquesta setena edició un
dels millors cartells de la seva història, amb figures de blues nacionals i internacionals de la categoria dels pianistes de boogiewoogie nord-americans Bob Seeley i Ricky Nie, l’alemany Axel
Zwingenberger, o les bandes de blues Ian Siegal Trio (Regne
Unit) i B.B. & The Blues Shacks (Alemanya).
Aquesta cita anual amb el blues té una marcada voluntat social,
no només pel seu caràcter gratuït, que permet l’accés obert als seus
concerts, sinó també per la seva programació de naturalesa solidària,
amb concerts a l’Hospital de la Vall d’Hebron i a les presons de
Wad-Ras i la Model. Aquesta programació social ha anat a càrrec
de Big Mama, el grup A Contra Blues, Julio Vallejo, Benoît Poinsot
i els professors de l’Escola de Blues de Barcelona.
A més, en el marc del festival s’han celebrat jam sessions
i master classes a càrrec de Bob Seeley, Ian Siegal, Big Mama i
Víctor Puertas.

www.festivalbluesbarcelona.com
Organitza: Associació Capibola Blues
13/9 - 20/9

BAM. Barcelona Acció
Musical , 17a edició

En els últims 17 anys el BAM ha exercit un paper capdavanter
en el panorama musical barceloní i s’ha convertit en un clar
referent europeu.
Celebrat com sempre en el marc de la Mercè, el BAM ha arrencat amb el concert del xinès Cui Jian, pioner del rock and roll
a Orient, que ha actuat a la plaça Reial juntament amb la banda
The Duke & The King.
El panorama nacional ha estat representat per Catpeople, gallecs establerts a Barcelona; Pájaro Sunrise, que picoteja del pop
i el folk en el seu segon disc, Done/Undone, i algunes de les bandes
més aclamades de la nova escena musical catalana, com Manel,
El Petit de Cal Eril o Inspira.
El cartell també ha ofert noms de grans revulsius de les mú-

www.bcn.cat/bam
Organitza: Institut de Cultura.
Ajuntament de Barcelona
167.700 assistents
23/9 - 26/9
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siques del món, com el jamaicà Terry Lynn.
També han passat pel BAM 2009 The Hives, Billie The Vision
& The Dancers, The Go! Team, Rock de Souck: Nour & Speed
Caravan & Rabah Donquishoot, Estanislau Verdet, Very Pomelo,
La Kinky Beat i Calima.

MPB. Festival de Música
Popular de Barcelona,
2a edició

Aquest festival neix amb la intenció de mostrar i apropar la música en viu al públic, potenciar la creació i difusió artística i, com
apunten els seus organitzadors, acabar amb els guetos culturals
i alliberar espais de la capital catalana.
En aquesta segona edició els concerts han continuat repartits
per diversos locals de la ciutat, i els artistes que hi han participat
tenen com a element comú ser membres actius de l’escena musical
local, tot i que no sempre són coneguts pel gran públic.
Entre els grups i artistes destaquen Judit Farrés & AJO, Koskilleo, Projectedefak, Larumbé, Mercadante & Battaglia Duet,
PT Gazell & Hernán Senra, The Swingin Four, Beside, Moya
Kalongo, Realidades Paralelas, Malena Placeres, Gnaposs Quartet, Zahorí & La Flamme, Cafuzo, Albert Pla i Carles Benavent
& Jordi Bonell (jazz fusion).

www.festivalmpb.com
Organitza: Zingaria Produccions
8.381 assistents
1/10 - 30/10

Dispositiu LEM. Encontre
Internacional de Música
Experimental , 14a edició

Des dels seus inicis, la voluntat del festival LEM ha estat presentar
al públic de totes les edats espectacles musicals innovadors, inusuals, de risc, inèdits. A més, Gràcia Territori Sonor i el festival
mateix han volgut contribuir sempre a la consolidació a Catalunya d’una escena musical creativa que prengui vida pròpia
més enllà dels circuits de cada gènere i les inèrcies de la indústria.
El Dispositiu LEM de la tardor de 2009 s’ha celebrat a Gràcia i
en altres emplaçaments de la ciutat de Barcelona, amb la improvisació com a línia temàtica principal, Polònia com a país convidat i
la presència d’un total de 72 artistes. El Dispositiu s’ha estès entre
els dies 1 i 17 d’octubre i alguns dels artistes programats han estat
Jochen Arbeit, Freight Train, Marek Choloniewski, Krzistoff Knittel, Wobbly, Vialka, ZA!, Bèstia Ferida, Misaluba Quintet de Fusta

www.gracia-territori.com
Organitza: Gràcia Territori Sonor
9.562 assistents
1/10 - 17/10
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amb Carles Hac Mor o la Banda d’Improvisadors de Barcelona.
S’ha d’esmentar també la celebració del Dispositiu LEM de
primavera, cicle de tres intervencions (5, 12 i 19 de maig) al Museu
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) amb l’escena d’experimentació sonora portuguesa com a eix i l’associació lusitana
Granular com a entitat col·laboradora. Hi han intervingut João
Martins, Miguel Cabral, Ulrich Mitzlaff, Miguel Mira i @C.

Ja fa 14 anys va néixer a Barcelona el Festival de Músiques del
Món, un esdeveniment que durant els últims tres anys ha obert
les portes de L’Auditori a grups de músics de tot el planeta, potenciant un diàleg intercultural que ha servit per promoure la
conservació de la diversitat.
L’edició d’enguany ha continuat amb aquestes mateixes fites,
però alhora amb el canvi de direcció del Festival també hi ha
hagut un canvi d’orientació que ha focalitzat la programació en
una àrea territorial concreta. En aquest cas, l’accent s’ha col·locat
a l’Àfrica negra. El Festival ha convidat algunes de les figures
més emblemàtiques nascudes en països com Mali, Moçambic i
Cap Verd. És el cas de Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba (Mali),
Mayra Andrade (Cap Verd), Oumou Sangaré (Mali), Moya Kalongo (Moçambic i Catalunya) i Toumani Diabaté (Mali).

Festival de Músiques del
Món , 14a edició
www.auditori.org
Organitza: L’Auditori
2.516 assistents
2/10 - 16/10

Festival de Tardor
Ribermúsica, 14a edició

Ribermúsica és un projecte gestat en contacte permanent amb
el teixit social del barri de la Ribera. Des de l’any 1996, Ribermúsica organitza aquest esdeveniment sota el signe de la innovació, la transversalitat i la fusió interdisciplinària.
El Festival ha dedicat la seva 14a edició a la figura d’Isaac Albéniz amb motiu del centenari de la seva mort. L’acte central,
que cada any té Santa Maria del Mar com a auditori privilegiat,
ha presentat Albéniz. Espiritualitat i misticisme, un poema escènic
en clau jazzística protagonitzat per Quim Lecina que recull el
món interior del compositor
El FTR’09 també ha ofert tres novetats importants: el concert

www.ribermusica.org
Organitza: Fundació Ribermúsica
14/10 - 18/10
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presentació de Peiwoh, el nou CD d’Arianna Savall, al claustre
del convent de Sant Agustí, i el concert de Miquel Gil al passeig del Born com a pòrtic del Ribermúsica.
Música, copes i... l’aperitiu musical i artesanal i el concert Esmuc han seguit la mateixa línia evolutiva de cada any, i el projecte
Música, Art i Comerç, a més de l’aposta interdisciplinària, en
aquesta edició ha inclòs algunes propostes en la línia de la música
comunitària i el treball social a través de la música.

Voll-Damm Festival
Internacional
de Jazz de Barcelona,
41a edició

L’històric Festival Internacional de Jazz de Barcelona no deixa
de renovar-se des dels seus orígens i ha vetllat sempre per
una línia de programació que, tot i que té en compte els grans
clàssics i les figures de renom i prestigi indiscutible, també
s’endinsa en els camins del jazz més avantguardista i de nova
creació.
El saxofonista Wayne Shorter, membre del gran quintet de
Miles Davis dels anys seixanta, ha inaugurat el Festival a L’Auditori al capdavant del seu quartet, sens dubte una de les màquines jazzístiques més poderoses de l’actualitat.
En la seva 41a edició i amb més de 50 concerts i activitats
paral·leles (conferències i jam sessions, entre d’altres), el Festival
ha tingut una cloenda de luxe al Jazz Standard de Nova York
amb l’actuació de Chano Domínguez al capdavant del seu Quinteto Flamenco.
També a Nova York i en el marc del Festival, s’ha presentat
la traducció anglesa del llibre publicat per commemorar les seves
40 edicions.

www.theproject.es/festival
Organitza: The Project
39.914 assistents
18/10 - 6/12

Eh sona! Festival de Música
Basca, 12a edició
www.euskaletxeak.org/ehsona
Organitza: Centre Cultural Euskal Etxea
1.938 assistents
30/10 - 5/12
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El festival EH SONA! ens apropa cada tardor una selecció de
les millors propostes musicals fetes a Euskal Herria.
La 12a edició ha comptat amb un programa carregat de bona
música, nous talents a descobrir, talents més que consagrats i
moltes altres iniciatives, com ara la jornada de danses basques
celebrada a la plaça del Rei amb els grups Patxi eta Konpania i

Ipar Euskal Herria.
El programa ha ofert 10 concerts. Destaquen, entre d’altres,
els d’Iñaki Plaza & Ion Garmendia, Hegokoak, Rafa Rueda,
Maddi Oihenart, Itxaso Aristizabal i Esther Barandiaran, i Korrontzi, així com els de la banda Gatibu a la Farinera del Clot i
el de Ruper Ordorika. El solista d’Oñati ha ofert les cançons del
seu nou àlbum, Haizea Garizumako, a L’Auditori.
El 12 de novembre s’ha celebrat també, en el marc del festival,
la Nit Basca, organitzada a l’Euskal Etxea, que ha ofert teatre,
danses, una exhibició de txalaparta i moltes altres sorpreses.

Festival Els Grans del
Gospel , 11a edició

El creixent interès del públic en l’apartat del Festival Internacional de Jazz de Barcelona dedicat al gospel es va resoldre amb
el naixement d’aquest cicle independent, que enguany ha celebrat
l’11a edició.
Els Grans del Gospel aposta per la qualitat com a principal
premissa, incorporant a la programació els artistes més interessants de l’àmbit internacional i atenent a l’autenticitat com a
valor a destacar. Aquesta edició del Festival de Gospel també
ha estat un homenatge a la tradició coral i del quartet.
Entre d’altres, durant el mes de desembre s’han pogut escoltar
els grups Amen Gospel Choir, The Brotherhood Singers i Soweto
Gospel Choir.

www.theproject.es
Organitza: The Project
7.378 assistents
7/12 - 23/12

Estrella Damm Primavera
Club, 4a edició

La versió hivernal del Primavera Sound ha tingut lloc de forma
simultània a Madrid i Barcelona. L’esdeveniment musical ha
arribat a la seva quarta edició amb una programació distribuïda
en múltiples sales de música en viu, com Apolo, La [2] d’Apolo,
Bikini, Be Cool, Sidecar, Jamboree i Monasterio.
L’indie rock fosc dels americans The Black Heart Procession,
dos songwriters del calibre de Will Johnson i Jason Molina units
repassant les seves carreres, el folk-rock d’alta volada de Port
O’Brien, Cymbals Eat Guitars i el seu aprofundiment en el so
90’s, l’americana freak de Deer Tick, Health i la seva devastadora

www.primaverasound.com
Organitza: Primavera Sound
8.000 assistents
9/12 - 13/12
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visió del rock modern, els sons nu-disco de baixa fidelitat de
Wave Machines, l’antifolk vitaminat de Jeffrey Lewis acompanyat de The Junkyard i l’irresistible cançoner de Cass McCombs
han estat algunes de les propostes destacades d’aquesta cita, que
inunda de música els hiverns de Barcelona i Madrid.

Zeppelin . Festival d’art sonor.
Projectes sonors, 10a edició
www.sonoscop.net
Organitza: Orquestra del Caos
10/12 - 12/12

El Festival d’art sonor Zeppelin 2009 ha reflexionat sobre el poder,
la por i la manera com aquests afecten l’àmbit de la vida privada.
A la programació del Festival, s’hi ha sumat el concert «Resistències i condensacions» per a 16 altaveus de les obres de la convocatòria del Zeppelin 2009, la presentació del projecte «Sonidos
en causa» de l’Orquestra del Caos, el concert «State of the sea»
de Barbara Held, el concert de la Toxic Skies Orchestra i la presentació de diverses instal·lacions sonores, taules rodones i conferències sobre els temes de la gestió de la por a la ciutat i el paper
de la música en la implantació de l’ordre i les normes socials.

FESTIVALS D’AUDIOVISUALS

Curt Ficcions Barcelona,
12a edició

Al llarg dels anys, aquest festival de referència ha anat ampliant
la seva activitat a nous camps i noves ciutats i ha ofert els millors
curts al màxim nombre possible d’espectadors.
Enguany el Curt Ficcions Barcelona ha canviat de seu i s’ha
traslladat al Maldà Arts Fòrum. Durant una setmana, el certamen
ha projectat 24 propostes, en gran part seleccionades a concurs
en tres programes de quatre projeccions.
Al festival s’hi han pogut veure, entre d’altres, els darrers treballs de David Victori Blaya i Julio Soto, un mà a mà de Marcos
Valín, María Monescillo i David Priego, i Absent, un curt de
Guillermo Asensio.
També en el marc del Curt Ficcions s’han celebrat les Trobades
en la 12a Fase, organitzades pel festival i per la Coordinadora
del Curtmetratge Espanyol, que han estat una ocasió per prendre
el pols a l’atomitzat sector del curt i contribuir a l’elaboració del

www.curtficcionsyelmo.com
Organitza: Yelmo Cineplex
17.000 assistents
16/1 - 22/1
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Llibre blanc del curtmetratge espanyol.
DocsBarcelona és un punt de trobada indispensable del món
documental internacional; enguany han estat quatre els espais
de la ciutat que l’han acollit: el teatre Teatreneu, els Cinemes
Verdi Park, el Palau Robert i la Filmoteca de Catalunya.
Les principals seccions del DocsBarcelona 2009 han estat:
Panorama (Fresh From The Lab), programada per l’expert en
documentals Tue Steen Müller; Le Dernier Repàs (A Personal
Choice By…); Historia (The Good «Old» Times), centrada en
el cine que examina tant els fets del passat com de la realitat més
recent; Catalan Day (Our Local Bests), produccions catalanes
que han estat seleccionades i/o premiades en els festivals més
importants del món, i DOC! DOC! DOC! (Freshmen First
Docs), amb les propostes més fresques de les noves generacions
de cineastes.
L’altre àmbit del DocsBarcelona en l’àrea professional és el
Pitching Forum. Aquesta activitat per a professionals s’ha celebrat
els dies 29 i 30 de gener al Teatreneu de Barcelona. Com a preparació per al Pitching Forum, els dies 27 i 28 de gener s’ha fet
el Taller de Pitching. Dels 165 treballs de 35 països que s’han
rebut en l’edició 2009, se n’han seleccionat 24 a competició per
convèncer els caps de programació de les cadenes més influents
perquè apostessin pels seus projectes.

DocsBarcelona, 12a edició
www.docsbarcelona.com
Organitza: Paral·lel 40
4.159 assistents
27/1 - 1/2

Barcelona VisualSound.
Festival Audiovisual de
Creació Jove, 6a edició

La sisena edició del Festival Barcelona VisualSound s’ha consolidat com a espai d’exhibició i plataforma de promoció per als
joves artistes i creadors de l’àmbit audiovisual.
Les categories en la Secció Competició del Festival Barcelona
VisualSound’09 han estat 10: animació, banda sonora original
(BSO), disseny de web, documental de contingut social, documental de muntanya-aventura-natura, ficció, filmets de mòbil
o càmera de fotos, videoclip, videocreació i vídeo publicitari.
El Festival Barcelona VisualSound ha presentat en la seva sisena edició el premi 12-18 a la millor producció audiovisual realitzada per un jove d’entre 12 i 18 anys. A més, ha atorgat per
primera vegada un premi a la millor producció audiovisual en

www.bcnvisualsound.org
Organitza: Ajuntament de Barcelona
2.800 assistents
17/2 - 27/2
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Mecal . Festival
Internacional de
Curtmetratges de Barcelona
www.mecalbcn.org
Organitza: Festival Mecal
12.640 assistents
27/3 - 5/4

BAFF. Festival de Cinema
Asiàtic de Barcelona,
11a edició

català i a la que millor promociona la ciutat de Barcelona.
L’edició d’aquest any de Mecal ha presentat una variada mostra
de curtmetratges de més de 30 països diferents durant 10 dies de
projeccions.
El premi Filmin al Millor Curtmetratge Internacional (dotat
amb 1.500 euros) ha recaigut en el curtmetratge Cairn, de Hanne
Larsen (Noruega). El premi al Millor Curtmetratge de la Secció
Obliqua (dotat amb 1.000 euros) s’ha concedit al curtmetratge
australià Chainsaw, del realitzador Dennis Tupicoff.
La peça Mama, d’Andrés Muschietti, ha guanyat el premi
Technicolor al Millor Curtmetratge Espanyol (premiat amb el
revelat de 1.000 metres de pel·lícula), i el premi Fuji a la Millor
Fotografia de Producció Espanyola (dotat amb 1.000 metres de
pel·lícula Fuji) ha estat per a Lucas Figueroa, pel curtmetratge
Porque hay cosas que nunca se olvidan.
Com a novetat d’aquesta edició s’ha constituït un Jurat Jove que
ha atorgat el premi al Millor Curtmetratge de la Secció Obliqua
a la peça francesa Tony Zoreil, del realitzador Valentin Potier.
Per la seva banda, el públic assistent al festival ha decidit el
premi al Millor Curtmetratge Documental, que ha recaigut en
Zietek, curtmetratge polonès realitzat per Bartosz Blaschke.
El premi Vueling al Millor Curtmetratge de la secció Mecal OnBoard, dotat amb un any de vols gratuïts amb la companyia, ha
estat per als realitzadors Nacho Martín i Ricardo Íscar per El cerco.

El BAFF és un festival de característiques úniques a tot Espanya
que està dedicat exclusivament a les cinematografies asiàtiques,
i des del seu naixement ha experimentat un creixement espectacular en tots els àmbits.
En aquesta 11a edició el Festival ha presentat una selecció de
més de 60 pel·lícules amb el millor de les cinematografies asiàtiques durant l’últim any.
El BAFF 2009 ha obert una nova etapa marcada per la desaparició de la secció País Convidat, per donar pas —fora de les
seccions Oficial i Asian Selection (AS)— a una atomització de
les seccions en què han tingut cabuda nous focus d’interès ja si-

www.baff-bcn.org
Organitza: 100.000 Retinas
20.000 assistents
30/4 - 10/5
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guin sobre directors, ciutats, temàtiques o cinematografies.
Enguany, amb el nom de Focus Sud-est Asiàtic, s’ha proposat
una col·lecció d’obres dirigides per joves realitzadors procedents
de les Filipines, Indonèsia i Malàisia.
També s’ha creat la nova secció Emergent, en què s’han presentat les obres de directors que estan cridats a ser referència en
el cinema futur, com Ichii Masahide (guanyador del PIA Film
Festival, el prestigiós festival de cinema independent japonès,
amb Naked of Defenses) o l’independent Noh Young-seok.

DiBa. Digital Barcelona
Film Festival , 5a edició

El DiBa s’ha consolidat com a plataforma de creació i exhibició
de l’avantguarda digital.
A més, en aquesta edició el festival ha apostat per la combinació de música i audiovisuals, programant diversos concerts
acompanyats per videoprojeccions.
El premi Millor DiBa Express ha recaigut en la peça Un poco
de orden en mi vidita, de Guillermina Picó, i el guardó Idea Express, en el curt En tu voz, de Sergi Custey Malé. El jurat de la
Factoria de Talents de la fundació Digitalent ha atorgat el premi
Digitalent al curtmetratge Fragile, de David Faüchs Xifra.
Siguiente, de María Eugenia Espinoza Morón, ha guanyat el
premi Online, i el premi Barcelona 2009 ha recaigut en el curt
Kindergarten, de Milagrito Producciones.

www.dibafestival.com
Organitza: DiBa Digital Barcelona Film
Festival Headquarters
17/5 - 24/5

OVNI 2009, 13a edició

Mitjançant la projecció de vídeos, intervencions, tallers i debats,
OVNI 2009 ha proposat un focus temàtic i crític molt clar: Rizomes (la voluntat d’abandonar un model de valors socials i polítics difícils de creure i d’estimar...), que es confronta amb un
espectre molt plural de visions crítiques i alternatives que van
des del que és social fins al que és íntim.
Especial valor i bona acollida han tingut les intervencions i
els tallers sobre decreixement, amb la participació de John Zerzan,
que ha ofert la xerrada«Green Anarchy. La crítica a la civilització»; Espai en Blanc, «Digne és tot allò que mereix no ser des-

www.desorg.org
Organitza: OVNI. Observatori de vídeo
no identificat
14.000 assistents
26/5 - 31/5
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truït»; Abdelnour Prado, «L’islam com a anarquisme místic»;
Alberto Arce, «Gaza: borrados del mapa», i E. Duran, M. Deriu,
F. Schneider, «Decreixement». El nucli central d’aquest projecte
són els Arxius de l’Observatori, una selecció dels quals està disponible en línia a la pàgina web www.desorg.org.

Festival de Cinema Jueu de
Barcelona, 11a edició
www.fcjbarcelona.org
Organitza: Associació Festival de Cinema
Jueu a Barcelona
3.000 assistents
30/5 - 7/6

Mostra Internacional de
Films de Dones de
Barcelona, 17a edició
www.dracmagic.cat
Organitza: Cooperació Promotora Mitjans
Audiovisuals
4.966 assistents
11/6 - 21/6
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El lema de l’11è Festival de Cinema Jueu de Barcelona es resumeix
amb una sola paraula: nexes. Els nexes entesos com a vincles afectius,
com a llaços que uneixen moralment les persones tot salvant prejudicis històrics, ètnics i espirituals, com a punts de trobada entre
els pobles que conformen la diversitat cultural de la humanitat.
La programació d’aquest any ha ofert un gran nombre de produccions guardonades en certàmens internacionals i un total de 23
films, llargs i curts, tant de ficció com documentals, que en la major
part dels casos el Festival ha tingut l’honor d’estrenar a l’Estat espanyol. En l’apartat de ficció, el Festival de Cinema Jueu ha ofert
la possibilitat de veure pel·lícules inèdites al nostre país, com ara
les israelianes Noodle, d’Ayelet Menahemi; Strangers, de Guy Nattiv
i Erez Tamdor, i la francesa Dans la vie, de Phillippe Faucon.
En l’apartat de documentals cal esmentar la riquesa en la realització i el singular tractament de Gerda’s Silence, de Britta Wauer, o el posicionament ideològic sense embuts d’Israel: versión
española, de Néstor Chprintzer.
Les projeccions s’han fet enguany a l’Institut Francès de Barcelona i a la plaça de Sant Felip Neri.

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, iniciada el juny de 1993, té per objectiu promoure el cinema dirigit
per dones, fer visible la cultura audiovisual femenina, projectar
filmografies de realitzadores d’abast internacional i fer evident
la importància de la contribució de les dones al desenvolupament
de la creació audiovisual.
En aquesta 17a edició més de 50 pel·lícules, moltes no estrenades al nostre país, i una variada programació d’activitats

paral·leles han omplert durant 10 dies la Filmoteca de Catalunya,
l’Espai Francesca Bonnemaison, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i la Casa Àsia.
Pel que fa a la programació, a la Secció Clàssiques s’ha presentat en exclusiva l’últim treball d’Agnès Varda, Les plages d’Agnès; tampoc han faltat en aquesta secció les pel·lícules de les directores de referència Ulrike Ottinger i Naomi Kawase.
A més, i amb l’objectiu de difondre l’obra de cineastes poc
reivindicades, enguany s’ha incidit en les filmografies de Marie
Menken i en la parella de creadors de documental Angela Ricci
Lucchi i Yervant Gianikian, presents al certamen.

MosTran’s. Festival de
Cinema Trans, 1a edició
www.xarxatransintersex.org
Organitza: Xarxa d’Acció Trans-Intersex
de Barcelona
1.200 assistents
22/6 - 26/6

Sala Montjuïc, 7a edició
www.salamontjuic.com
Organitza: Associació Cultural Modiband
31.200 assistents
29/6 - 31/7
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La idea de crear un Festival de Cinema Trans a Barcelona (el primer
festival sobre aquesta matèria de tota la Península) sorgeix de la
necessitat de visibilitzar el col·lectiu trans i traslladar les inquietuds
i els problemes d’una minoria al conjunt de la societat barcelonina.
El programa de la primera edició ha inclòs diferents tallers sobre
activisme trans i cinema, així com l’exhibició de les pel·lícules Still
Black, de Kortney Ryan Ziegler; Trans en lluita, d’Alexandra Martínez i la Xarxa d’Acció Trans-Intersex de Barcelona; L’ordre des
mots, de les franceses Cynthia Arra i Melissa Arra; Hotel Gondolin,
de Fernando López Escriva; Ferides, de Susana Barranco; Vero, de
Roger Bernat; Travel Queeries, d’Elliat Graney-Saucke; Die Katze
wäre er ein Vogel... (‘El gat hauria preferit ser ocell…’), de Melanie
Jilg, i El terror transexual, d’Aykut Atasay, entre d’altres.
La festa de clausura del festival ha comptat amb les actuacions,
entre d’altres, de Sir La Muse, Antiherois i DjNeopinchadiscos
i Vj. G al CSO La Astilla.

La setena edició del festival Sala Montjuïc ha tingut lloc, com
cada estiu, al fossar del castell de Montjuïc, amb la mateixa
vocació d’oferir una mostra de cinema de qualitat a l’aire lliure
per gaudir del cinema d’una manera diferent, en un entorn
privilegiat i en un ambient popular de trobada social. Enguany

la mostra ha comptat amb una selecció variada de 15 pel·lícules
en 35 mm i versió original, procedents de països com l’Iran,
França, l’Iraq, Dinamarca, Suècia, Turquia, Romania, el Regne
Unit, Espanya o els Estats Units, de diferents èpoques i gèneres
dramàtics.
Ha destacat la reestrena de Los pájaros, d’Alfred Hitchcock;
La noche americana, de François Truffaut, i El hombre mosca,
amb Harold Lloyd (que s’ha projectat amb l’acompanyament
de piano en directe), films difícils de visionar en pantalla gran
al nostre país. A aquests títols se n’hi han afegit altres de més
recents com 4 meses, 3 semanas y 2 días, No es país para viejos o
WALL-E, i cintes destacades dels últims anys com Celebración,
Caché, Junebug, Las tortugas también vuelan, Al otro lado o
Infiltrados.
Cada sessió ha estat precedida d’una actuació musical en
directe de bandes de jazz i formacions de música d’arrel
tradicional.
Sala Montjuïc ha apostat un any més pels joves creadors
del nostre país, en col·laboració amb les escoles de cinema
ESCAC i CECC, i ha projectat curtmetratges abans de cada
pel·lícula.

FIRE!! Mostra
Internacional de Cinema
Gai i Lesbià, 14a edició

La Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià vol ser una referència en l’àmbit fílmic de temàtica gai i lesbiana oberta a tot
tipus de públics.
L’acte inaugural de la Mostra FIRE!! 2009 s’ha fet al parc
Joan Miró amb la presència d’Alejandro Jodorowsky, que durant
un acte psicomàgic simbòlic ha encès un armari com a metàfora
de la llibertat i visibilitat de les diferents opcions sexuals de les
persones.
Aquesta edició ha tornat a tenir la seu de la Mostra als cinemes
Maldà, però, a més, s’hi ha sumat l’auditori de la Casa Àsia, on
s’ha fet una projecció de documentals i pel·lícules de diferents
països asiàtics la temàtica dels quals gira entorn de la situació
del col·lectiu transsexual.
El festival ha presentat films d’Israel, Itàlia, la Xina, el Brasil

www.lambdaweb.org
Organitza: Casal Lambda
4.200 assistents
1/7 - 9/7
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i Espanya.
Des de la primera edició, Docúpolis ha estat un festival rigorós
en el seu objectiu d’apropar els documentals al públic, així com
d’afavorir la discussió i replantejar els desafiaments particulars
del gènere.
Docúpolis’09 ha presentat tres documentals especialment destacats: Antonie, de Laura Bari; Project Kashmir, de Senain Kheshgi
i Geeta V. Patel, i Hollywood contra Franco, d’Oriol Porta.
El premi al Millor Documental Docúpolis’09 ha estat per a
l’obra de Diana Cardozo Siete instantes, la història de les dones
guerrilleres de l’Uruguai a principis dels seixanta. Docúpolis’09
ha atorgat el premi Opera Prima al documental noruec Harvesting the Wasteland, de Karoline Grindaker i Hilde K. Kjos. En
la selecció Off Docúpolis, el premi ha estat per al documental
de Joe Berlinger Crude.
Aquest any el premi honorífic Tercer Ojo al millor documental
experimental ha recaigut en Antonie, de Laura Bari. El premi
honorífic Drets Humans se l’ha emportat Juan Mandelbaum
amb Nuestros desaparecidos. El premi al Millor Documental Llatinoamericà s’ha atorgat al retrat que Juan Carlos Rulfo i Carlos
Hagerman fan del fenomen de la immigració mexicana a Los
que se quedan.
Finalment, el públic assistent al Festival ha decidit que el
premi del Públic seria per al documental argentí Mundo Alas,
dirigit per Leon Gieco, Fernando Molnar i Sebastian Schindel.

Docúpolis. Festival
Internacional Documental
de Barcelona, 9a edició
www.docupolis.org
Organitza: Tercer Ojo, International
Documentary Association
6.500 assistents
29/9 - 4/10

Festival Internacional de
Cinema Gai i Lèsbic
de Barcelona, 9a edició

El Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona
té com a objectiu la promoció, la difusió i l’impuls del cinema
de qualitat de temàtica homosexual, bisexual, transgènere i
intersexual.
En aquesta novena edició el Festival s’ha centrat en films
sobre l’adolescència, a càrrec també de joves realitzadors.
Entre les pel·lícules que s’han projectat trobem diverses maneres
de viure l’adolescència i assumir la pròpia condició sexual.
Com en altres edicions, aquesta cita cinematogràfica ha proposat tant llargmetratges de ficció com documentals o curtme-

www.barcelonafilmfestival.org
Organitza: Associació FICGLB
5.023 assistents
16/10 - 25/10
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tratges. En total, més de 40 peces d’autors de diferents països en
una edició que ha volgut retre homenatge a Josep Maixenchs,
fundador i director de l’ESCAC.

In-Edit. Beefeater, 7a edició
www.in-edit.beefeater.es
Organitza: In-Edit Producciones
22.500 assistents
29/10 8/11

ArtFutura, 20a edició

In-Edit Beefeater és l’únic festival de cinema documental musical
que hi ha a Espanya i un dels pocs que hi ha al món, i ha tancat
la setena edició celebrant de nou la gran acollida per part del
públic, amb una programació que ha omplert les sales amb el
millor del cinema i el documental musical.
Cal destacar que pel lícules com Tiempo de leyenda, Favela on
Blast, Soul Power, Johnny Cash at Folsom Prison o One Fast Move
or I’m gone: Kerouac Big Sur han esgotat les localitats.
A més, el festival ha seguit apostant no només per documentals
associats a figures musicals, sinó també per documentals que aprofundeixen en diferents moviments socials o polítics, com Soundtrack
for a Revolution o Suffering and Smiling, convertint la seva oferta
en un aparador molt ampli d’estils, procedències i temàtiques.
De nou, l’In-Edit Beefeater ha complementat les projeccions
amb una sèrie d’activitats paral·leles, entre les quals per primera
vegada hi ha hagut concerts, que han estat seguits de manera
entusiasta pels assistents. Entre d’altres, hi han participat Vincent
Moon, Joe Boyd, Mario Pacheco o la banda Standstill.
El film guanyador del premi In-Edit. Beefeater a la Secció
Oficial Internacional ha estat Still Bill, dirigit per Damani Baker
i Alex Vlack. Febrero: cuando la vida es carnaval, dirigida per
Nacho Sacaluga, ha guanyat el premi de la Secció Oficial Nacional, i el premi Beefeater del públic ha estat per a Tiempo de
leyenda, de José Sánchez-Montes.

En la seva 20a edició, ArtFutura ha repartit les seves activitats
principals entre Barcelona, Alacant i Buenos Aires (Argentina).
Com en altres anys, ha organitzat conferències, projeccions i
exposicions, on s’ha mostrat el més nou en el camp de la creativitat
digital. A Barcelona les conferències i projeccions han tingut

www.artfutura.org
Organitza: ArtFutura
7.000 assistents
29/10 - 1/11
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lloc entre l’Espai Imagina i el centre Arts Santa Mònica.
Entre els convidats al festival a Barcelona han destacat els
creatius novaiorquesos Digital Kitchen; els dissenyadors d’interacció Multitouch-Barcelona; Enric Ruiz-Geli i Cloud9 amb
el seu projecte «A Green New Deal»; el fundador d’Improv
Everywhere, Charlie Todd; Franz Fischnaller, de Fabricators;
la directora del Siggraph 2009 - Computer Animation Festival,
Carlye Archibeque, o les obres de l’artista japonesa Sachiko Kodama pertanyents a l’exposició Machines&Souls.
El programa audiovisual ha ofert més de vuit hores de material
dividit en 11 projeccions: un especial d’animació amb obres seleccionades dels 20 anys d’ArtFutura («The Best of the Rest»),
les noves seleccions del 3D Futura Show i 3D a Espanya, documentals sobre l’obra de Chris Landreth, PES i Digital Kitchen,
dos programes retrospectius i dues seccions noves: Reality Bytes
(dedicada als nous documentals) i Futura Graphics (motiongraphics, virals, videoclips... i més).

Mostra de Cinema Africà
de Barcelona, 14a edició

L’Associació Cultural L’Ull Anònim ha dissenyat i promou des
de 1996 el projecte Mostra de Cinema Africà de Barcelona, com
a punt de trobada i canal de difusió del cinema i l’audiovisual
del continent africà a Catalunya i Espanya.
Una dotzena de convidats i 25 produccions cinematogràfiques
en versió original, entre llargmetratges, migmetratges i curtmetratges, documentals i obres de ficció, han arribat aquesta
vegada a les sales dels Cinemes Méliès de Barcelona en el marc
de la 14a Mostra.
La secció Retrospectiva s’ha dedicat a l’obra del director
marroquí Mostafa Derkaoui, present durant la Mostra, i directors d’Algèria, el Camerun, Egipte, Etiòpia, Guinea, Mali,
el Marroc, la República Democràtica del Congo, el Senegal,
Tunísia, Zimbabwe i de països amb població afrodescendent,
com Colòmbia, han pogut mostrar les seves creacions en aquesta
edició.
Els resultats de la cooperació cultural de la Mostra han portat
enguany a Barcelona, en el marc del festival, un grup de joves

www.ullanonim.org
Organitza: Associació Cultural L’Ull
Anònim
4.316 assistents
6/11 - 12/11
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documentalistes del Senegal que han presentat les seves creacions
al públic, en un entorn que ha permès veure el que difícilment
arribaria als circuits comercials d’exhibició.

L’Alternativa. Festival de
Cinema Independent
de Barcelona, 16a edició

L’Alternativa és un festival de referència imprescindible per als
professionals del sector i un dels més importants del cinema independent a Espanya i Europa. Enguany el festival ha viatjat
per nou ciutats, presentant programes especialment seleccionats,
obrint portes i ampliant el públic amb el qual compartir les pel·lícules del festival.
Després de rebre 1.720 pel·lícules de 79 països, 60 treballs han
competit en les seccions oficials. A més, s’han presentat cinc seccions
paral·leles, cadascuna de les quals ha descobert filmografies insòlites
o de circulació molt limitada, acompanyades per taules rodones
i altres espais per al debat. Els guanyadors de les seccions oficials
han estat: Poli ist, Adjective, de Corneliu Porumboiu (Romania),
en Llargmetratge de Ficció; Sobre la terra, de Deborah Stratman
(Estats Units), en Llargmetratge Documental; 14, d’Asitha Ameresekere (Regne Unit), en Curtmetratge, i El tránsito, d’Elías León
Siminiani (Espanya), en la categoria de premi del Públic.

www.alternativa.cccb.org
Organitza: La Fàbrica de Cinema
Alternatiu de Barcelona
25.000 assistents
13/11 - 21/11

Marató de Cinema
Fantàstic i de Terror de
Sants, 21a edició
www.cotxeres-casinet.org/marato
Organitza: Secretariat d’Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta
2.100 assistents
16/11 - 21/11
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La Marató de Cinema Fantàstic i de Terror és una setmana dedicada a aquesta especialitat que acull també el Concurs de Curts,
que ha esdevingut una bona plataforma per als joves realitzadors
aficionats al gènere.
La nit de dissabte, enguany s’han presentat dues maratons de
pel·lícules destinades a paladars ben diferents. D’una banda,
L’Auditori ha estat el lloc escollit per a la marató de títols recents,
que ha projectat films com Arrástrame al infierno, Viernes 13 (remake) o Quarantine. De l’altra banda, la sala de projeccions ha
acollit una sèrie de films de sèrie B projectats en format vídeo.
De dilluns a dijous s’ha pogut veure una panoràmica de curts
i divendres s’ha fet la gala de curts finalistes d’aquest any, entre
els quals s’han escollit els guanyadors de les diferents categories

a concurs.
El Meu Primer Festival és una mostra de cinema per a nens i
nenes que té l’objectiu d’acostar als més petits obres cinematogràfiques d’arreu del món que no tenen cabuda a les sales de
cinema comercials.
La segona edició de la mostra ha doblat el públic assistent respecte a l’any anterior, que s’ha repartit de forma equitativa entre
escolars i públic familiar.
Les cinc seccions que s’han presentat aquest any són Una Finestra al Món, Animació Espanyola, Cinema de Tots els Temps,
Cine + Menuts i Cine Concerts, amb un total de 39 films, entre
els quals ha destacat la projecció de la mítica pel·lícula Grand
Prix a la muntanya dels invents, l’estrena nacional del film japonès
Komaneko, el tast de curtmetratges de Polònia, l’Iran i el Canadà
o la selecció d’animació del nostre país, amb peces dels estudis
de Rodolfo Pastor o Cruz Delgado.
La programació de cinema s’ha acompanyat dels tallers Zootrop Màgic i SuperPixiherois, realitzats amb la col·laboració de
l’escola d’animació de Barcelona 9Zeros, La Caldera i Experimentem amb l’Art.

El Meu Primer Festival ,
2a edició
www.elmeuprimerfestival.com
Organització: Modiband
4.800 assistents
23/11 - 29/11

Flux. Festival de Vídeo
d’Autor, 4a edició

La voluntat del festival Flux és oferir una plataforma per als autors de vídeo vinculats a la ciutat de Barcelona, que treballen en
tot allò que es pot anomenar vídeo de creació (videoart, documental de creació, videoinstal·lacions, etcètera). Aquest any, com
a principal novetat, ha destacat la videoinstal·lació Flux VideoCapsa, que permet experimentar amb altres formats de presentació de les obres videogràfiques.
Les altres seccions del Flux 2009 han estat Influx, en què la
presència del vídeo es combina amb altres disciplines artístiques,
i Autoretrats, projecció en loop dels vídeos encarregats pel Festival
amb el tema de l’autoretrat, realitzats pels autors participants
en edicions anteriors. A Flux s’han pogut veure obres de Julián
Álvarez, Eugeni Bonet, Joan Pueyo, Toni Serra, Jacobo Sucari,
Jordi Teixidó, Lluís Escartín, Maite Ninou i Xavier Manubens,
Xavi Hurtado, Dionís Escorsa, Francesca Llopis, Llorenç Soler,

www.fluxfestival.org
Organitza: Habitual Video Team
750 assistents
4/12 - 6/12
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FESTIVALS
MULTIDISCIPLINARIS
Joan Leandre, Xavier Gavín, Joan López Lloret i Ester Xargay.
The Influencers explora formes controvertides d’art de la comunicació i presenta projectes independents que juguen amb
les cultures populars globals, s’infiltren en la comunicació de
masses i sotmeten a mutació les modes, el consum i el fetitxisme
tecnològic.
Aquest any s’han presentat projectes la tecnologia dels quals
té un component analògic important: des de les temeràries creacions de SRL fins a les basses de Swimming Cities de Swoon, a
més de les grans pantalles analògiques murals de Blu, les intrusions televisives de Ztohoven i les narracions col·lectives i radicals
de Wu Ming.
L’enorme èxit simbòlic de les accions llampec d’Improv Everywhere, el reconeixement de SRL com a clàssic de la cultura
industrial (tot i que en una altra època s’hauria definit com a
underground), els centenars de milers de còpies venudes de les
novel·les de Wu Ming o els més de cinc milions de consultes
d’un dels vídeos de Blu demostren l’existència de canals alternatius als comercials per captar l’atenció dels altres i involucrarlos en un projecte. En aquests experiments d’entreteniment radical proposats per The Influencers, probablement hi veiem els
gèrmens d’una possible nova cultura popular.

The Influencers, 5a edició
www.theinfluencers.org
Organitza: D_I_N_A i
0100101110101101.ORG
2.700 assistents
5/2 - 7/2

Now. Trobades en el present
continu, 6a edició

Now és un projecte focalitzat en les transformacions científiques,
tecnològiques, artístiques, socials i espirituals que estan tenint
lloc al començament del segle XXI.
L’edició del novembre del 2009 ha estat fruit d’una col·laboració entre el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
i la Fundació Terra, amb la participació de Thom Hartmann,
Jeremy Leggett i Hermann Scheer.
A partir del tema central del Sol i la seva influència cultural,
biològica i astrofísica, aquesta edició ha volgut explorar la nova
cultura que es desenvolupa a partir de les energies renovables,

www.cccb.org/now
Organitza: CCCB
3.250 assistents
19/3 - 28/11
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amb un èmfasi especial en l’energia solar.
A part de conferències i debats oberts a una audiència activa
i implicada, Now també ha presentat tallers per a estudiants de
batxillerat, universitaris i professionals, com els d’Open Sailing
i el taller d’energia minieòlica, potenciant el coneixement participatiu en aquests temes. Aquest projecte forma part de la proposta Now en Acció, dins de la qual s’ofereix una itinerància de
projeccions comentades de la pel·lícula L’hora 11 per diverses
universitats espanyoles. Part d’aquesta proposta ha estat també
el concurs «En la penúltima hora», sobre els temes tractats a la
pel·lícula, obert a estudiants universitaris del territori espanyol.

Hipnòtik Festival . 25 anys
de Hip-Hop a Espanya,
6a edició

L’Hipnòtik és un esdeveniment multidisciplinari que engloba
les quatre formes principals d’expressió del hip-hop: dansa (break
dance), música (discjòqueis), escriptura (rap) i arts plàstiques
(grafit). També hi tenen cabuda altres vies d’expressió com el
cinema, l’audiovisual o la fotografia.
Aquest any l’Hipnòtik ha estat de celebració, perquè fa 25 anys
que el hip-hop va arribar a Espanya, un quart de segle que ha donat
per a molt i que el festival no ha volgut deixar passar per alt.
Durant els dos dies de l’Hipnòtik s’han celebrat les competicions
clàssiques del festival i s’ha incorporat a la programació un campionat de newstyle. També ha acollit conferències, tallers i molts
concerts de grups com CPV, Nach, Tote King, Hermano l, Falsalarma, Duo Kie o Jazzyrizzla.
Així mateix, en el marc de la trobada s’han fet les competicions
Batalla MC’s, T3, 1 vs 1 Hipnotik Playground, 2 vs 2 Bgirl Battle,
Cruvscru Battle i Newstyle Coreographic Contest.

www.hipnotikfestival.com
Organitza: Hipnotik
9.000 assistents
11/9 - 13/9

Festival Àsia, 8a edició

El festival de les cultures asiàtiques organitzat cada any des de
2001 per Casa Àsia reuneix espectacles, projeccions, exposicions
i activitats procedents de tots els països asiàtics.
En aquesta 8a edició, el Festival Àsia s’ha consolidat dins el
programa de les Festes de la Mercè i ha reunit un ampli ventall

www.casaasia.es/festival/
Organitza: Casa Àsia
23.000 assistents
23/9 - 24/9
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de manifestacions artístiques, tant tradicionals com contemporànies, moltes de les quals a càrrec de les comunitats asiàtiques
presents a Catalunya.
La seva programació ha presentat dos gran formats: d’una
banda, un concert estrella a càrrec de Cui Jian, considerat la
gran icona del rock xinès, teloner dels Rolling Stones a Xangai
(2006) i de Deep Purple a Pequín (2004), i de l’altra, un dia
sencer al parc de la Ciutadella, adreçat especialment al públic
familiar, que ha pogut gaudir i participar en un grapat d’activitats amb l’objectiu de descobrir l’Àsia amb els cinc sentits.
Entre altres espais i activitats, es podia visitar l’Estany dels Desigs, la Carpa de l’Oralitat o la Carpa dels Nadons, i veure les
mostres d’expressions artístiques com l’ikebana, el kabaddi, el
wushu, l’art de posar-se el sari o els balls de Bollywood amb
Sunny Singh.
A més, del 23 al 27 de setembre s’han pogut descobrir els
sabors del continent a les carpes de les cuines asiàtiques, ubicades
dins el mateix parc.

Ulls. Festival Barcelona
Cultura, 3a edició

Ulls és un festival cultural multidisciplinari que promou manifestacions artístiques innovadores i contemporànies des d’una
visió llatinoamericana.
El Palau de la Virreina, l’Institut del Teatre, la Biblioteca Jaume Fuster, l’Institut Français i tres espais urbans més han estat
escenari d’aquest festival, que, amb una programació variada i
gratuïta, es divideix en activitats de formació —cursos i classes
magistrals— i activitats d’exhibició —amb espectacles de teatre,
dansa, performances i música.
El festival Ulls 2009 s’ha estructurat en quatre cicles: Ulls Art
Cafè, amb un espai de lectura, un cafè, performances i música en
viu; Ulls Experience, amb espectacles de teatre de gran, mitjà i
petit format en espais públics; Ulls Look Latin!, un cicle de cinema a l’aire lliure amb la particularitat que inclou una entrevista
atrevida al director o realitzador, i Ulls Despert!, un cicle de formació i un espai de participació amb intercanvi d’experiències
i aprenentatge entre artistes, professionals del sector i públic en

www.ulls.org
Organitza: Asociación Lesflotants - Ulls
Art
9.700 assistents
14/10 - 18/10
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Festival Lilliput, 1a edició
http://festivallilliput.wordpress.com/barcelona-quiosquera/
Organitza: Patrícia Ciriani i Institut Català
d’Antropologia
1.000 assistents

15/10 - 25/10

Innovation Festival
Barcelona, 1a edició

general.
El primer Festival Lilliput és una proposta cultural original que
vol mostrar una Barcelona diferent a partir d’un recorregut pels
quioscos d’escala que es transformen, per a l’ocasió, en llocs d’exposició i actuacions artístiques.
En l’edició 2009 s’han escollit nou quioscos Lilliput en ple
centre històric, entre els més de 100 inventariats, majoritàriament
ubicats al nucli antic. Tots plegats suposen un contrapunt informal i alegre que fa front a la sobrietat ordenada de l’Eixample.
Els artistes reunits al festival tenen en comú haver traspassat
a l’espai una ficció personal (Katja Fleig), quotidiana (Miguel
Conejeros), fúnebre (Alexander Pilis), geomètrica (Frédéric
Tchorbadjian), arquitectònica (Luis Bisbe), ecològica (Joana
Cera) o política (Javier Peñafiel).

La Comissió Europea va escollir Barcelona com a seu del primer
European Innovation Festival Barcelona, un esdeveniment que
vol promoure la innovació i la creativitat i que tindrà lloc en sis
ciutats de la UE des de 2009 (Any Europeu de la Creativitat i la
Innovació) fins a 2011. Després de Barcelona, les altres cinc
ciutats europees són Milà (Itàlia), Lisboa (Portugal), Tallin (Estònia), Vílnius (Lituània) i Kortrijk (Bèlgica).
En l’edició de l’Innovation Festival Barcelona (IF Barcelona)
s’han organitzat un total de 79 activitats durant un mes i hi han
participat unes 18.000 persones.
Mitjançant esdeveniments tan diversos com ara la BCN Design Week, els tallers de Porta22, el Fòrum InterACC10, el
Barcelona Networking Day, l’exposició «Barcelona, recerca i
innovació», la visita al showroom de Santa & Cole en el marc
del congrés «Creativitat en entorns urbans», els tallers de xocolata amb Oriol Balaguer o la trobada amb els ambaixadors
de l’Any Europeu de la Creativitat i la Innovació, s’ha volgut
apropar la creativitat, el disseny i la innovació al conjunt de la
societat.
Durant el transcurs d’aquest projecte, el Barcelona Centre de
Disseny continuarà estant-hi implicat participant activament

www.ifbarcelona.com
Organitza: BCD, Barcelona Centre de
Disseny
18.000 assistents
22/10 - 22/11

362

en els propers festivals.
Nano és una nova activitat familiar del CCCB formada per un
conjunt de propostes articulades per temes decisius del món actual, en un espai on grans i petits poden compartir experiències
i on és possible potenciar valors com l’amistat, la generositat, la
bellesa, l’esperit crític, l’alegria i la creativitat mitjançant el joc
i la participació. Nano, doncs, ofereix tallers, jocs, projeccions,
teatre, concerts, etc., concebuts per als nens del segle XXI.
Els espais de la primera edició de Nano han estat el Pati Mòbil
i l’Illa Sonora —amb els concerts de Guillamino, Petit Comitè
de RobinSons i Don Simón i Telefunken—, el Nano Zoo —
amb les instal·lacions i activitats Videozoo, la Cova de les Lluernes
i el Taller Ànima(L) d’Anna Sadurní— i el Nano Vila, amb les
instal·lacions i tallers d’Hort Urbà.
Nano també ha ofert un laboratori d’històries, una selecció
de llibres i videojocs, el Taller Animo, a càrrec d’Utani, i una
Cinanoteca, amb films que van des de videoclips fins a animacions d’última generació.

Nano, 1a edició
www.cccb.org
Organitza: CCCB
1.700 assistents
17/11 - 18/11
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Festivals a Barcelona 2009
ARTS VISUALS I DISSENY

4t eme3 Collapse. Festival d’Arquitectura
19/03/09 - 21/03/09
Espai: CCCB, MACBA i FAD / Organitza: FAD

15a Mostra d’Art Fem Art

07/05/09 - 23/05/09

Espai: Casa Elizalde i espai Bonnemaison / 1.396 assistents / Organitza: Associació
Ca La dona de Barcelona

7è Loop. Fira i Festival Internacional
de Videoart 21/05/09 - 31/05/09
Espai: més de 100 espais de la ciutat / 4.000 assistents / Organitza: Plataforma Loop

3a Arquiset. Setmana de l’Arquitectura
01/10/09 - 08/10/09
3.036 assistents / Organitza: Arquinfad i COAC

3r Tràfic’09

04/11/09 - 08/11/09

Espai: CCCB / Organitza: Centre de fotografia documental de Barcelona

8è eBent’09

18/11/09 - 27/11/09

Espai: diversos espais de la ciutat / 770 assistents / Organitza: Ass. Cultural Club 8.
Difusió de la Performance

10è BAC! Festival Internacional d’Art
Contemporani a Bcn 01/12/09 03/01/10
Espai: CCCB i altres espais / 15.805 assistents / Organitza: La Santa. Nuevo Espacio
de Exp. y Creación

13è Drap’Art. Festival Internacional
de Reciclatge Artístic de Bcn 17/12/09 - 10/01/10
Espai: CCCB i altres espais / 15.190 assistents / Organitza: Drap’Art

FESTIVALS LITERARIS

5a BCNegra. Trobada de Novel·la Negra
02/02/09 - 07/02/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 3.155 assistents / Organitza: Institut de Cultura.
Ajuntament de Barcelona

1r Assaig general

16/02/09 - 31/03/09

Espai: La Capella i Biblioteca Jaume Fuster / 407 assistents / Organitza: Institut
de Cultura. Ajuntament de Barcelona
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5è Món Llibre

18/04/09 - 19/04/09

Espai: CCCB / 12.500 assistents / Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament
de Barcelona

13è Barcelona Poesia

21/05/09 - 27/05/09

Espai: diversos espais de la ciutat / 4.977 assistents / Organitza: Institut de Cultura.
Ajuntament de Barcelona

17è Festival de Polipoesia de Barcelona
03/10/09 - 03/10/09
Espai: Centre Cívic Torre Llobeta / 180 assistents / Organitza: La Papa (Artistes,
poetes i performers associats)

4t Festival Internacional de Libros
Ilustrados 02/11/09 - 07/11/09
Espai: La Central del Raval / 500 assistents / Organitza: Julia Pelletier

3r IDN. Imatge, Dansa i Nous Mitjans

ARTS ESCÈNIQUES

08/01/09 - 11/01/09
Espai: Mercat de les Flors i CaixaFòrum / 1.234 assistents / Organitza: Associació
Nu2’s

2n LP. Festival de dansa...O no

06/03/09 - 21/03/09

Espai: CCCB, Mercat de les Flors i altres espais / 4.513 assistents / Organitza:
La Porta

Cabriolé Flow Festival

07/03/09 - 08/03/09

Espai: Escola Thau / Organitza: Associació Amics Cabriolé

7è BarriBrossa

16/03/09 - 29/03/09

Espai: diversos espais de Ciutat Vella / 1.400 assistents / Organitza: Brossa Espai
Escènic

3r Cicle Radicals Lliure

10/04/09 - 24/05/09

Espai: Teatre Lliure / 7.114 assistents / Organitza: Teatre Lliure

6a DANSAT

14/04/09 - 19/04/09

Espai: SAT. Sant Andreu Teatre / 865 assistents / Organitza: SAT

6è Festival de Claqué de Barcelona
25/05/09 - 31/05/09
Espai: Mercat de les Flors i altres espais / 600 assistents / Organitza: Associació Tot
Pel Claqué

18è Dies de Dansa (dins el Festival Grec)
10/07/09 - 14/07/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 10.200 assistents / Organitza: Transmarató
Espectacle
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7è Crea 2009

25/09/09 - 25/09/09

Espai: Cosa Nostra, Nou Barris / 400 assistents / Organitza: Ass. Cult. La Cosa
Nostra i companyia PVC

2n Festival Barcelona a Butoh

04/10/09 - 11/10/09

Espai: diversos espais de la ciutat / 1.000 assistents / Organitza: Associació Cultural
Cos Transitori

14a Mostra de Teatre de Barcelona
05/10/09 - 01/11/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 2.453 assistents / Organitza: Artípolis

8è Escena Poblenou. Festival de Tardor
15/10/09 - 18/10/09
Espai: Can Felipa i altres espais del Poblenou / 3.000 assistents / Organitza:
Associació Escena Poblenou

1r Barcelona Dance Festival

17/10/09 - 18/10/09

Espai: Sutton i altres espais / Jetlag Trading, S.L.

9è Novembre Vaca 2009

05/11/09 - 28/11/09

Espai: diversos espais de la ciutat / 867 assistents / Organitza: Associació Vaca

10è Festival del Mil·lenni

MÚSICA

16/12/08 - 27/04/09

Espai: Palau de la Música, BTM i Teatre Tívoli / 44.778 assistents / Organitza:
Concert Studio

5è Caprichos de Apolo

07/01/09 - 15/03/09

Espai: Sala Apolo / 3.259 assistents / Organitza: Sala Apolo, Reggaeshack i
Producciones Animadas

22è Festival Folk Internacional
Tradicionàrius 09/01/09 - 03/04/09
Espai: Centre Artesà Tradicionàrius i altres espais / 9.500 assistents / Organitza:
CAT. Centre Artesà Tradicionarius

4t De Cajón . Festival Flamenco
de Barcelona 09/01/09 - 03/04/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 9.588 assistents / Organitza: The Project

14è Festival de Cançó Barnasants
15/01/09 - 22/03/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 16.000 assistents / Organitza: Barnasants

4t Festival Internacional de Percussió
de Catalunya 01/02/09 - 26/02/09
Espai: L’Auditori i altres espais / 2.101 assistents / Organitza: L’Auditori
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6è In-Somni. Festival Itinerant de Música
Independent 18/02/09 - 21/02/09
Espai: Bikini, Apolo i Salamandra / 3.000 assistents / Organitza: Associació Cultural
Individu Ocult Mag.

4t BCNmp7

21/02/09 - 23/09/09

Espai: CCCB / 5.428 assistents / Organitza: CCCB

14è Minifestival de Música Independent
27/02/09 - 28/02/09
Espai: Apolo 2 i Convent de Sant Agustí / 900 assistents / Organitza: Laboratori
Musical Les Basses

9è Nous Sons. Músiques Contemporànies
08/03/09 - 01/04/09
Espai: L’Auditori / 2.059 assistents / Organitza: L’Auditori

13è De Prop

12/03/09 - 29/10/09

Espai: La Pedrera. Sala Gaudí / 1.934 assistents / Organitza: Fundació Caixa Catalunya

20è Festival de Guitarra de Barcelona
24/03/09 - 18/06/09
Espai: Palau de la Música i altres espais / 23.428 assistents / Organitza: The Project

32è Festival de Música Antiga

30/03/09 - 17/05/09

Espai: L’Auditori i altres espais / 3.826 assistents / Organitza: L’Auditori

CCOO Festival

08/05/09 - 08/05/09

Organitza: Confederació. Sindical de CCOO

16è Festival de Flamenco Ciutat Vella
19/05/09 - 23/05/09
Espai: CCCB / 8.000 assistents / Organitza: Taller de Músics / CCCB

20è Festival de Jazz i Música Creativa
de Ciutat Vella 20/05/09 - 20/06/09
Espai: diversos espais de Ciutat Vella / 18.000 assistents / Organitza: Zingaria
Produccions

9è Estrella Damm Primavera Sound
28/05/09 - 30/05/09
Espai: Parc del Fòrum / 75.000 assistents / Organitza: Primavera Sound

15è Simbiruta

12/06/09 - 13/06/09

Organitza: Casal de joves de la Guineueta

16è Sónar. Festival Internacional de Música
Avançada i Art Multimedia 18/06/09 - 21/06/09
Espai: CCCB / Fira de Barcelona / 74.481 assistents / Organitza: Advanced Music
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2n Sagrera Festival

01/07/09 - 01/07/09

Espai: Nau Ivanow / 350 assistents / Organitza: Com. Festes, Fundació i Entitats de
la Sagrera

1r Els concerts de l’estiu al Poble Espanyol
01/07/09 - 22/07/09
Espai: Poble Espanyol / 28.467 assistents / Organitza: The Project

5è Barcelona Festival of Song

02/07/09 - 11/07/09

Espai: Biblioteca de Catalunya i altres espais / 1.800 assistents / Organitza: Asoc.
Promoción Música y Artes Iberoamericanas

10è Festival Flamenco a Nou Barris
02/07/09 - 04/07/09
Espai: Seu del Dte. Nou Barris / Organitza: Dte. Nou Barris. Ajuntament de
Barcelona

1r Sonisphere

(1a a Barcelona)

11/07/09 - 11/07/09

Espai: Parc del Fòrum / 41.863 assistents / Organitza: Last Tour International

5è Festival Djs contra la Fam

29/07/09 - 29/07/09

Espai: Mercat Fira de Bellcaire / Organitza: Ass. Sociocultural DJs contra la Fam

7è San Miguel Mas i Mas Festival
29/07/09 - 31/08/09
Espai: La Pedrera i altres espais / 21.064 assistents / Organitza: Grup Mas i Mas

5è Busker’s Festival Barcelona

30/07/09 - 02/08/09

Espai: Sala Apolo i altres espais / 26.400 assistents / Organitza: La Casa Amarilla

1r Barcelona Summer Week

03/08/09 - 09/08/09

Espai: Anella Olímpica / 50.000 assistents

Festigàbal

16/08/09 - 18/08/09

Espai: plaça Rovira i Trias / Organitza: Associació Cultural Heliogàbal

2n Cruïlla BCN

05/09/09 - 05/09/09

Espai: Fòrum / 6.000 assistents / Organitza: Sala Clap-Mataró i Sala Apolo

19è L’Hora del Jazz. Memorial Tete Montoliu
06/09/09 - 27/09/09
Espai: plaça Rius i Taulet i altres espais / 10.600 assistents / Organitza: Ass. Músics
de Jazz i Música Moderna de Cat.

7è Festival de Blues de Barcelona
13/09/09 - 20/09/09
Espai: diversos espais de la ciutat / Organitza: Associació Capibola Blues

17è BAM. Barcelona Acció Musical
23/09/09 - 26/09/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 167.700 assistents / Organitza: Institut de
Cultura. Ajuntament de Barcelona
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3r Festival Sincronia

25/09/09 - 25/09/09

Espai: Fabra i Coats / 2.700 assistents

13è LEM. Encontre internacional de Música
Experimental 01/10/09 - 17/10/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 9.562 assistents / Organitza: Gràcia Territori
Sonor

2n MPB.Festival de Música Popular de
Barcelona 01/10/09 - 30/10/09
Espai: 18 espais diferents de la ciutat / 8.381 assistents / Organitza: Zingaria
Produccions

14è Festival de Músiques del Món
02/10/09 - 16/10/09
Espai: L’Auditori / 2.516 assistents / Organitza: L’Auditori

14è Festival de Tardor Ribermúsica
14/10/09 - 18/10/09
Espai: barri de la Ribera / Organitza: Fundació Ribermúsica

41è Voll-Damm Festival Internacional
de Jazz de Barcelona 18/10/09 - 06/12/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 39.914 assistents / Organitza: The Project

12è EH Sona! Festival de música basca
30/10/09 - 05/12/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 1.938 assistents / Organitza: Centre cultural
Euskal Etxea Barcelona

7è Músics al metro de Barcelona
12/11/09 - 14/11/09
Espai: vestíbul estació Universitat / Organitza: TMB i Amuc BCN

3r Festival No-No-Logic

17/11/09 - 29/11/09

Espai: MACBA / Espai Jove La Fontana / 900 assistents / Organitza: Ass. Cult. La
Olla Express

11è Festival Els Grans del Gospel

07/12/09 - 23/12/09

Espai: diversos espais de la ciutat / 7.378 assistents / Organitza: The Project

4t Estrella Damm Primavera Club
09/12/09 - 13/12/09
Espai: Sala Apolo i altres espais / 8.000 assistents / Organitza: Primavera Sound

10è Zeppelin . Festival d’art sonor. Projectes
sonors 10/12/09 - 12/12/09
Espai: CCCB / Organitza: Orquestra del Caos
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AUDIOVISUAL

12è Curt Ficcions Barcelona

16/01/09 - 22/01/09

Espai: Maldà Arts Fòrum / 17.000 assistents / Organitza: Yelmo Cineplex

12è DocsBarcelona

27/01/09 - 01/02/09

Espai: Filmoteca, Verdi i Palau Robert / 4.159 assistents / Organitza: Paral·lel 40

6è Barcelona VisualSound

17/02/09 - 27/02/09

Espai: districtes Barcelona / 2.800 assistents / Organitza: Ajuntament de Barcelona

2n Xperimenta

26/02/09 - 01/03/09

Espai: CCCB / 1.572 assistents / Organitza: CCCB

12è Mecal . Festival Internacional
de Curtmetratges de Bcn 27/03/09 - 05/04/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 12.640 assistents / Organitza: Festival Mecal

3r Musiclip. Festival de música, arts visuals
i videoclip 27/04/09 - 03/05/09
Espai: Biblioteca Bonnemaison i altres espais / 2.285 assistents / Organitza: Activa
Films

11è BAFF. Festival de Cinema Asiàtic
de Barcelona 30/04/09 - 10/05/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 20.000 assistents / Organitza: 100.000 Retinas

5è DiBa. Digital Barcelona Film Festival
17/05/09 - 24/05/09
Espai: diversos espais de la ciutat / Diba Digital. Bcn Film Festival Headquarters

2n P’alucine Festival Audiovisual
Flamenco 20/05/09 - 23/05/09
Espai: diversos espais de la ciutat de Ciutat Vella / Organitza: Taller de Musics i
CCCB

13è OVNI 2009

26/05/09 - 31/05/09

Espai: CCCB / 14.000 assistents / Organitza: OVNI. Observatori de Vídeo no
Identificat

8è Mostra de Curtmetratges Dr. Mabuse
30/05/09 - 06/06/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 600 assistents / Organitza: La Jarra Azul

11è Festival de Cinema Jueu de Barcelona
30/05/09 - 07/06/09
Espai: Institut Francès i altres espais / 3.000 assistents / Organitza: Associació
Festival Cinema Jueu a Barcelona

370

17a Mostra Internacional de Films
de Dones de Barcelona 11/06/09 - 21/06/09
Espai: Filmoteca i altres espais / 4.966 assistents / Organitza: Coop. Promotora
Mitjans Audiovisuals

4t Función Video - Festival de
Minimetratges 13/06/09 - 13/06/09
Espai: Maumau Underground / 180 assistents / Organitza: Colectivo Piloto

1r MosTran’s Festival de Cinema Trans
22/06/09 - 26/06/09
Espai: Cinemes Casablanca / 1.200 assistents / Organitza: Xarxa d’Acció
Transintersex de Barcelona

7a Sala Montjuïc

29/06/09 - 31/07/09

Espai: fossar del castell de Montjuïc / 31.200 assistents / Organitza: Associació
Cultural Modiband

14t FIRE!! Mostra Internacional
de Cinema Gai i Lesbià 01/07/09 - 09/07/09
Espai: Cinemes Maldà i altres espais / 4.200 assistents / Organitza: Casal Lambda

9è Festival 15x15 de curtmetratges
18/07/09 - 18/07/09
Organitza: 15/15 Film Festival 2001-2009

Gandules’09

04/08/09 - 27/08/09

Espai: CCCB / 8.430 assistents / Organitza: CCCB

2n Una mirada al Sur. Mostra de cinema
peruà 10/09/09 - 26/09/09
Espai: MACBA i altres espais / Organitza: Ass. Caleidoscopio i Ass. Contrapunto
Multimedia

9è Docúpolis. Festival Internacional
Documental de Barcelona 29/09/09 - 04/10/09
Espai: CCCB / 6.500 assistents / Organitza: Tercer Ojo, Int. Documentary
Association

1r Subtravelling

01/10/09 - 18/10/09

Espai: metro Universitat i MACBA / 350 assistents / Organitza: TMB

4a Mostra de Cinema Colombià
07/10/09 - 24/10/09
Espai: CCCB, Casa Amèrica / Organitza: Fundación Imago
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9è Festival Internacional de Cinema Gai i
Lèsbic de Bcn 16/10/09 - 25/10/09
Espai: Filmoteca i altres espais / 5.023 assistents / Organitza: FICGLB - Festival
Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona

3r Japan Cultural Cinema

19/10/09 - 22/10/09

Espai: Casa Àsia / Organitza: Casa Àsia i Japan Fundation

7è In-Edit Beefeeter Festival

29/10/09 - 08/11/09

Espai: Cinemes Rex i Aribau Club / 22.500 assistents / Organitza: In-Edit. Fest. Int.
de cinema documental musical

20è Festival ArtFutura

29/10/09 - 01/11/09

Espai: Auditori Imagina i Arts Santa Mònica / 7.000 assistents / Organitza:
Artfutura

14a Mostra de Cinema Africà de
Barcelona 06/11/09 - 12/11/09
Espai: Cinemes Méliès / 4.316 assistents / Organitza: Associació Cultural L’Ull
Anònim

13è Festival FI TB de TV de Barcelona
10/11/09 - 12/11/09
Espai: CaixaFòrum / 283 assistents / Organitza: Observatori Europeu de Televisió
Infantil

16è L’Alternativa. Festival de Cinema
Independent de Barcelona 13/11/09 - 21/11/09
Espai: diversos espais de la ciutat /25.000 assistents / Organitza: La Fàbrica de
Cinema Alternatiu de Barcelona

21a Marató Cinema Fantàstic i de Terror
de Sants 16/11/09 - 21/11/09
Espai: Cotxeres de Sants / 2.100 assistents / Organitza: Secr. Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta

2n El meu primer festival

23/11/09 - 29/11/09

Espai: diversos espais de la ciutat / 4.800 assistents / Organitza: Modiband

4t Flux. Festival de Vídeo d’Autor
04/12/09 - 07/12/09
Espai: Arts Santa Mònica / 750 assistents / Organitza: Habitual Video Team

4t Festival de Cinema Brasiler de
Barcelona 11/12/09 - 17/12/09
Espai: Cines Verdi Park
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3a Mostra Observatorio Sur

15/12/09 - 16/12/09

Espai: Auditori CERC i seu CSIC / 140 assistents / Organitza: Associació Cultural
Observatorio Sur

5è The Influencers

MULTIDISCIPLINARIS

05/02/09 - 07/02/09

Espai: CCCB / 2.700 assistents / Organitza: D_I_N_A i 0100101110101101.ORG

6è Now. Trobades en el present continu
19/03/09 - 28/11/09
Espai: CCCB / 3.250 assistents / Organitza: CCCB

1r Festival Cut & Paste

25/04/09 - 25/04/09

Espai: CCCB / 650 assistents / Organitza: CCCB

2n Festival Afrocultural de Catalunya
BarnÀfrika 23/05/09 - 25/05/09
Espai: parc de l’Estació del Nord

33è Grec 09 Festival de Barcelona
20/06/09 - 02/08/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 72.322 assistents / Organitza: Institut de Cultura.
Ajuntament de Barcelona

Argentina - Catalunya: Tan lluny, tan a
prop 07/07/09 - 12/07/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 30.000 assistents / Organitza: La Casa Amarilla

1r NunOff 2009. Festival creació emergent
de Barcelona 16/07/09 - 13/08/09
Espai: Claustre de Gràcia / 1.300 assistents / Organitza: Nunart

9è L’alegria del Barri

18/07/09 - 18/07/09

Espai: Raval / 10.000 assistents / Organitza: La Trifulca

6a Hipnòtik Festival 25 anys de Hip-hop a
Espanya 11/09/09 - 13/09/09
Espai: Mercat de les Flors i CCCB / 9.000 assistents / Organitza: Hipnotik, SL Sonarcam

5è Cicle de Teatre Físic Dansa i
Performance 16/09/09 - 04/10/09
Espai: Teatre Tantarantana / 955 assistents / Organitza: Teatre Tantarantana

8è Festival Àsia

23/09/09 - 24/09/09

Espai: diversos espais de la ciutat / 23.000 assistents / Organitza: Casa Àsia
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3r Ulls. Festival Barcelona Cultura
14/10/09 - 18/10/09
Espai: palau de la Virreina i altres espais / 9.700 assistents / Organitza: Asociación
Lesflotants

1r Festival Lilliput

15/10/09 - 25/10/09

Espai: diversos espais de la ciutat / 1.000 assistents / Organitza: Patricia Ciriani i
Institut Català d’Antropologia

1r Innovation Festival Barcelona
22/10/09 - 22/11/09
Espai: diversos espais de la ciutat / 18.000 assistents / Organitza: BCD, Barcelona
Centre de Disseny

15è Festival Pulgas Mix

24/10/09 - 25/10/09

Espai: convent de St. Agustí 7 2.353 assistents / Organitza: Associació Cultural
Pulgas Mix

9è Festival BrasilNoar 09

01/11/09 - 30/11/09

Espai: Sala Apolo, Maumau i altres espais / 3.040 assistents / Organitza: Casa
NOAR, Asociación da Nova Arte

7è Festival Raval(s)

12/11/09 - 15/11/09

Espai: diversos espais del Raval / 10.050 assistents / Organitza: Fund. Tot Raval i 60
organitzacions del Raval

1r Nano

17/11/09 - 18/11/09

Espai: CCCB / 1.700 assistents / Organitza: CCCB

5a Mostra de Dansa i Teatre Físic
Contemporani 02/12/09 - 06/12/09
Espai: Teatre Tantarantana i altres espais / 992 assistents / Organitza: Coordinador
de Sales Alternatives de Catalunya

3r Festival Bopart

17/12/09 - 20/12/09

Espai: diversos espais de Sant Andreu / Organitza: Ass. per a la Difusió Radiofònica
del Districte
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Festivals1
Nombre

Assistents

Arts visuals i disseny
Literaris
Arts escèniques
Música
Audiovisuals
Multidisciplinaris (inclou el Grec)

7
6
12
36
29
17

41.197
21.719
33.646
736.815
206.994
199.012

Total

107

1.239.383

1. Festivals per als quals es disposa de dades d’assistència.
Font: organitzadors i premsa.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Festes i tradicions

1.-Festes d’àmbit de ciutat
2.-Més festes a Barcelona
3.-Activitats i iniciatives diverses

10

Montserrat Garrich
Experta i investigadora en l’àmbit
de la dansa tradicional

LA CULTURA POPULAR
I TRADICIONAL A BARCELONA
L’ANY 2009
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Malgrat que l’atenció que, en general, es dispensa a la cultura
popular i tradicional, a les seves inquietuds, a les seves mancances
o als seus èxits, es produeix a batzegades i tot coincidint, i només
coincidint, amb els esdeveniments festius més sonats, l’any 2009
presenta un balanç força positiu del sector. Cal incidir, però, en
el fet que l’àmbit de la cultura popular i tradicional i les seves
diferents expressions encara presenten diversos punts febles que
amb la intervenció i l’esforç de tots els agents es poden millorar
en un futur immediat. Aquests són els punts forts i els punts
febles de la cultura popular i tradicional l’any 2009.
El primer dels punts forts destacables és la redacció i aprovació
del Protocol festiu de la ciutat de Barcelona, que inclou les expressions festives de caire tradicional i singulars de Barcelona que
abasten tota la ciutat. En aquest sentit va la proposta que parteix
del Consell de Cultura de Barcelona, i el seu Comitè Executiu
n’encarrega la redacció a Xavier Cordomí, persona coneixedora
de les festes i de les activitats de cultura popular i tradicional
barcelonina. La redacció del protocol la duu a terme una comissió
integrada per cinc experts en diferents àmbits del sector: Josep
Fornés, Montserrat Garrich, Antoni Lucena, Antoni Mendieta
i el mateix Xavier Cordomí, que els presideix. Aquesta comissió
analitza quines festes, celebracions i activitats són susceptibles

de ser protocol·litzades. El protocol fixa i protegeix els actes que
descriu i dóna eines per administrar la innovació, la revisió i les
noves aportacions. El text també preveu la constitució d’una comissió de seguiment que haurà de vetllar per les festes que formaran part del Protocol i haurà d’analitzar les que s’hi puguin
incloure més endavant.
Cal destacar la consolidació, inauguració i posada en marxa,
durant l’any 2009, de diversos equipaments especialitzats en cultura popular i tradicional com a espais ciutadans dedicats a la
pràctica, a la difusió i a la producció d’aquest sector: la consolidació del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu,
ubicat a l’edifici de Can Galta Cremada; l’obertura del Centre
d’Imatgeria Festiva de Sant Martí, al rehabilitat edifici de Can
Saladrigas del Poblenou, i finalment la inauguració de La Casa
dels Entremesos, al remodelat edifici del Palau Mercader, a
Ciutat Vella. Tots aquests espais representen un seguit d’equipaments que milloren territorialment diferents districtes i barris,
que conformen models diversos que enriqueixen el panorama
de les nombroses entitats i associacions de cultura popular de la
ciutat i que malgrat la seva ubicació territorial a la ciutat de Barcelona volen treballar a Barcelona en clau de ciutat. Una altra
qüestió destacable és la diversitat en els projectes de gestió d’aquests centres dins del mateix àmbit cultural i a la mateixa ciutat,
cosa que demostra la riquesa de propostes. Aquesta xarxa territorial es completa amb uns altres equipaments de caràcter
privat i amb una activitat molt concreta, com ara el nou local de
la colla dels Castellers de Barcelona.
Per altra part, cal valorar positivament el projecte d’especialitzar el fons bibliogràfic de la nova Biblioteca del Poblenou Manuel Arranz, a Can Saladrigas, en cultura popular i tradicional, les seves activitats —imatgeria, música, dansa, construccions humanes, etcètera—, els seus trets característics —gestió,
difusió, etcètera—, en la recerca i l’assaig, o en la producció de
noves activitats i manifestacions d’aquest sector cultural.
És evident que la decisió de l’Ajuntament de Barcelona de
nomenar un director de Cultura Popular i Tradicional a la ciutat
és un dels aspectes positius més destacats de l’any 2009, d’altra
banda any de la consolidació de la nova direcció del Departament
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de Festes, ja que representa tenir un interlocutor vàlid a qui recórrer en qualsevol cas, amb qui es poden intercanviar opinions,
es poden expressar dificultats i entrebancs, o de qui poden partir
propostes de millora, així com saber qui té la responsabilitat de
decisió i d’execució en els temes que afecten el sector. Segurament
la figura del director de Cultura Popular i Tradicional i la seva
tasca farà minvar la sensació de desatenció que pateixen les entitats de cultura popular associativa.
Pel que fa a les realitzacions festives, cal valorar que, en les
celebracions amb caràcter general a la ciutat —la rua de Carnaval,
les festes de Santa Eulàlia, el Corpus, les festes de la Mercè, la
cavalcada de Reis, etcètera—, els actes consolidats, tots ells de
singularitat barcelonina, han vist reduïda una certa tensió que
s’havia viscut en anys anteriors i s’ha afermat una programació
en la qual el sector associatiu de cultura popular i tradicional ha
tingut una participació activa. Malgrat que algun àmbit, com la
música tradicional, encara no mostra la presència desitjable en
el calendari festiu oficial —aspecte que analitzaré més endavant—, la fixació de les activitats més representatives de la tradició
barcelonina, de participació popular, algunes de nova creació,
d’intercanvi cultural, de diàleg amb altres sectors (més presència
de la dansa) i noves experiències, sobretot motivades per aniversaris i celebracions especials, són una realitat constatable.
Finalment, un aspecte remarcable i ben diferent dels esmentats
fins ara és la vigència de la voluntat de servei de les associacions
i entitats de cultura popular i tradicional que hi ha a Barcelona.
Aquesta voluntat de servei fa que en els moments clau es puguin
superar els inconvenients que sorgeixen i se supleixin les mancances amb què moltes vegades han de treballar les associacions.
Juntament amb la disponibilitat més enllà d’horaris preestablerts
i de responsabilitats assignades, la voluntat de servei fa que les
entitats donin el millor de si mateixes en favor de la cultura popular i evidentment de la ciutat. Cal insistir especialment en el
caràcter de sociabilització i integració que tenen les manifestacions
de caire popular i tradicional, aspectes en què són autèntics
motors i peces clau.
Com a punts febles de l’àmbit de cultura popular i tradicional
esmentarem en primer lloc, pel seu abast i ressò, especialment
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mediàtic, la situació viscuda a l’Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana per l’actuació dels seus antics directius Lluís Millet i
Jordi Montull. Aquesta actuació ha provocat, per una banda, el
recel de l’opinió pública sobre la gestió de les entitats dedicades
a algun aspecte de la cultura tradicional i popular i, per l’altre,
el recel de les mateixes entitats per un possible enfortiment en
les mesures de control econòmic per part de les administracions.
Els fets esdevinguts en una entitat del prestigi i dimensió de
l’Orfeó Català han posat en entredit la bona gestió i bones pràctiques de les entitats en general, la immensa majoria de les quals,
val a dir, no poden somiar arribar ni a una mil·lèsima part, ja
no del pressupost econòmic de l’Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana, sinó del suport i patrocini privat que rep.
Una qüestió que afecta una part de la cultura popular i tradicional, no només de la ciutat però també d’aquesta, és l’aplicació de la directiva europea sobre l’ús d’elements pirotècnics
en espais públics i en manifestacions festives tradicionals com
ara correfocs, balls de diables, etcètera, d’aplicació obligatòria
a tot l’Estat espanyol l’any 2010. El fet que podia segar les activitats dels grups de diables, de bestiari i d’altres manifestacions
ha tingut de positiu la coordinació de totes les entitats implicades,
i d’altres que no tenen el foc com a activitat habitual, per donar
una resposta popular contra aquesta normativa i aconseguir
modificar-ne la transposició al territori català sobre les activitats
tradicionals.
Pel que fa a la relació burocràtica amb les administracions,
es continua percebent poca sensibilitat en la relació d’aquestes
amb les associacions de cultura popular i tradicional, que són
tractades, gairebé a tots els efectes, com empreses o companyies
artístiques professionals, cosa que afecta especialment els terminis
en la capacitat de resposta o de decisió, ja que sovint aquesta ha
de ser consensuada pels col·lectius, a la presentació de documentació legal i a la programació en calendaris i horaris inadequats.
En definitiva, les associacions han de respondre davant les administracions a partir d’un paràmetres que no s’ajusten a la seva
realitat associativa i de voluntariat sinó a una altra de professionals
amb plena dedicació, oblidant que el tempo de l’associació és diferent del de l’empresa.
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Encara caldria dir que en la programació d’actes i activitats
més tradicionals, la supeditació de projectes a una direcció artística
amb coneixements molt allunyats del tarannà, la realitat i la capacitat de les associacions de cultura popular pot portar en el
pitjor dels casos a un dirigisme en les maneres de fer i d’actuar i
a una corrupció dels actes i activitats. En aquest sentit es constata
la poca programació d’activitats de ballables obertes a tots els públics o la desaparició de les activitats recollides en la denominació
de Mercèfolk, que han deixat les festes de ciutat gairebé sense la
presència de grups de música d’arrel tradicional catalana.
És una gran mancança del sector la poca difusió que tenen
els actes de cultura popular i tradicional en tots els àmbits, que
és fruit de la suma de diverses causes. Una és la poca dedicació
i esforç, tret d’algunes excepcions, de les mateixes entitats per
promoure les seves activitats, les seves creacions, les publicacions,
etcètera. Una altra és la poca importància que les administracions,
en aquest cas en especial l’administració municipal, donen a les
activitats de caràcter popular i tradicional. D’aquesta manera,
i més enllà de la presència als programes generals de les festes
de la Mercè i Santa Eulàlia, les activitats de cultura popular i
tradicional poques vegades apareixen a les diverses agendes municipals, que molts cops no inclouen ni aquelles que són coorganitzades per la mateixa administració municipal. Val a dir
també que els mitjans de comunicació publiquen poca informació
sobre cultura popular i tradicional, llevat de les festes de la Mercè
i Santa Eulàlia, ni tan sols en aquells casos en què són informats
adequadament i en el termini necessari.
També és convenient esmentar l’atomització dels col·lectius
i el poc coneixement entre els diferents sectors. Això, quan es
dóna, pot portar a actituds individualistes que no afavoreixen
el diàleg i l’acord per arribar a una entesa comuna i conjunta.
En aquest sentit s’ha de recomanar que continuï la feina endegada
pels centres i espais d’àmbits diversos del sector, la duta a terme
per la Comissió de Cultura Popular i Tradicional del Consell
de Cultura de Barcelona i el treball en xarxa que duen a terme
diverses organitzacions, que propicia el diàleg i que repercutirà
en el coneixement conjunt de la cultura popular i tradicional de
la ciutat de Barcelona.
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1.-Festes d’àmbit de ciutat

Al voltant del 24 de setembre, dia de La Mercè, Barcelona celebra
la seva festa major. Com a darrera celebració prèvia a la tardor, La
Mercè és un festival de festivals, que concentra en pocs dies centenars d’activitats de tota mena.
L’any 2009, del 23 al 27 de setembre La Mercè 2009 ha omplert
els carrers de festa. Durant aquesta gran celebració s’han desenvolupat més de 600 activitats: des de les 75 companyies de circ
i teatre de carrer al castell de Montjuïc i al parc de la Ciutadella,
fins als 100 concerts de música, el Festival Àsia o les activitats
més participatives, com ara el correfoc o la gimcana.
Algunes de les prioritats de La Mercè 2009 han estat oferir
una programació àmplia i internacional —amb Istanbul com a
ciutat convidada—, així com consolidar l’aposta perquè els creadors locals participin de la festa. La ciutat s’ha obert als artistes
catalans, fins i tot amb espectacles creats a mida dels espais, com
Scan Girl, del videocreador Franc Aleu, als jardins de la Torre
de les Aigües, i Consells per l’ànima, de Ramon Colomer i Sílvia
Genovés, a Fabra i Coats.
Respecte als espais, s’han incorporat a l’itinerari el Museu Marítim,
els jardins del Baluard, el Teatre Grec i la rambla del Raval.
El BAM (Barcelona Acció Musical), el festival de músiques
independents, ha arribat a la 17a edició, amb 74 propostes musicals programades en 7 escenaris.
Enguany la gran cavalcada de La Mercè s’ha dividit en blocs
en referència a les celebracions i homenatges principals d’aquesta
festa: l’Any Amades, que ha commemorat el cinquantenari de la
mort d’aquest folklorista; l’Any Cerdà, amb motiu dels 150 anys
del pla de l’Eixample, i l’Any Monturiol, que ha coincidit amb
els 150 anys de l’avarament del submarí Ictíneo. Entorn d’aquestes
celebracions també s’han dut a terme altres activitats.
La fi del Ramadà ha coincidit aquest any amb les primeres
celebracions de La Mercè i ha suposat una oportunitat per donar
a conèixer la cultura islàmica entre els barcelonins i per compartir
amb la comunitat musulmana les dates més destacades del calendari de la ciutat.
Un any més, durant aquestes dates també s’han celebrat jornades de portes obertes a la majoria de museus, col·leccions i
centres d’exposicions de la ciutat.

La Mercè
www.bcn.cat/merce
Organitza: Institut de Cultura.
Ajuntament de Barcelona
1.600.000 assistents
23/9 - 27/9
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El cartell de La Mercè 2009 l’ha dissenyat Pati Núñez i el pregó
de la festa ha anat a càrrec de Montserrat Carulla i Vicky Peña.

Cada 5 de gener arriben al port de Barcelona Ses Majestats els
Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, a bord del pailebot
Santa Eulàlia.
Un equip d’escenògrafs, artistes plàstics, músics i coreògrafs
han treballat plegats per aconseguir una renovada Cavalcada de
Reis 2009, que ha incorporat nous conceptes i plantejaments
artístics.
Amb l’Any del Diàleg Intercultural com a rerefons i les referències als diferents països que donen els tres Reis Mags com
a punt de partida, s’ha volgut integrar i compartir la festa amb
els ciutadans originaris d’aquestes cultures per gaudir-la conjuntament.
A més, el 2009 els tres Reis han estrenat carrosses. L’escenògraf José Menchero n’ha estat el dissenyador i l’encarregat de
concebre tots els enginys tècnics i mecànics que envolten la
Cavalcada.
També una patge, la patge Estel, ha visitat per primer cop
Barcelona i ha desfilat obrint la comitiva i anunciant l’arribada
dels Reis.
A la Cavalcada 2009 hi han participat més d’un miler de persones, de les quals 450 són alumnes d’escoles de dansa i teatre
de Barcelona que han estat seleccionats, un any més, a través de
la Crida Artística.
D’altra banda, amb la intenció de facilitar la visibilitat del seguici s’ha fet una cavalcada en dos nivells, incorporant als elements alts i a les carrosses habituals un seguit de xanquers que
han donat vida als personatges més representatius de cada comparsa, i també amb la construcció d’unes plataformes elevades
2,80 metres sobre el terra on actors i ballarins apropaven la festa
als espectadors més allunyats de la comitiva.
La Cavalcada, que ha estat retransmesa per primer cop per
dues televisions, BTV i TVE a Catalunya, ha sumat 170 professionals, 900 metres d’espectacle itinerant, 5 quilòmetres de

La Cavalcada de Reis
www.bcn.cat/canalcultura
Organitza: Institut de Cultura.
Ajuntament de Barcelona
450.000 assistents
5/1
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corregut,15.000 quilos de caramels i un centenar de voluntaris
de l’associació Voluntaris 2000.

El Carnaval presenta un programa únic que recull les aportacions
dels grups i col·lectius que organitzen activitats, en un intent
d’integrar-les en un mateix projecte comú.
Quaranta-sis comparses i més de 2.600 comparsers han participat en la Gran Rua de Carnaval el dissabte 21 de febrer.
Aquest any l’escenari escollit ha estat la rambla de Guipúscoa,
al barri de la Verneda.
Els dansaires de l’Esbart Sant Martí han format la comparsa
oficial, dissenyada per commemorar el 50è aniversari dels Gegants del Carnestoltes. Els artistes que han dinamitzat la rua
han estat la banda de música B-Fanky, Clara Dini i Robert Gobern i la companyia Ziga-Zaga.
Un any més, la rumba ha tornat a ser la música oficial de la
rua, amb la cançó del Carnaval composta per Kunam i el grup
Marditos Roedores, amb influències del so cubà i la música
funky.
L’acte de lliurament dels vuit premis a les comparses guanyadores, dotats amb un total de 20.000 euros, s’ha celebrat al
Centre Cultural La Farinera del Clot, coincidint amb l’enterrament de la sardina.

Carnaval
www.bcn.cat/carnaval
Organitza: Institut de Cultura.
Ajuntament de Barcelona
21/2

Durant molts anys Santa Eulàlia va ser la patrona de la ciutat
de Barcelona, fins que al segle XVII els barcelonins la van substituir
per la Mare de Déu de La Mercè. Amb la voluntat de recuperar
l’estima que se li tenia, la Coordinadora de Colles de Gegants i
Bestiari de Ciutat Vella va recuperar i organitzar l’any 1983 les
Festes de Santa Eulàlia, com a festa d’hivern d’aquest districte.
El que va començar amb una trobada de gegants s’ha convertit,
amb el pas dels anys, en una festa de tota la ciutat, amb la presència destacada d’activitats tradicionals o relacionades amb la
cultura popular, així com d’altres destinades al públic familiar.

Festes de Santa Eulàlia
www.bcn.cat/cultura/santaeulalia
Organitza: Institut de Cultura.
Ajuntament de Barcelona
12/2 - 15/2
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La Festa de la Laia 2009 ha ofert espectacles de gran i petit
format de circ i dansa realitzats per companyies de reconegut
prestigi, espectacles tradicionals i sessions escolars i familiars.
Com a novetat d’aquest any, s’han programat activitats per
al públic adolescent, d’entre 12 i 16 anys, amb una oferta de concerts de pop rock per a la tarda vespre amb músics com Gossos
o Miquel Abras.
En total, el programa ha inclòs més d’un centenar d’activitats
i unes 80 entitats, institucions i escoles s’han sumat a la festa, coordinades per l’Ajuntament de Barcelona
La participació dels nens i nenes s’ha traduït en la confecció
i lectura del pregó de la Laia per alumnes d’escoles de la ciutat,
i al llarg dels quatre dies s’han pogut veure una selecció d’actuacions d’escoles de música, corals infantils i escoles de dansa
de la ciutat.
Una trentena de museus i centres d’exposició de la ciutat han
obert les seves portes i han organitzat activitats adreçades als
més petits, i quatre biblioteques de Barcelona (Biblioteca Sant
Antoni - Joan Oliver, Biblioteca Xavier Benguerel, Biblioteca
Sant Pau - Santa Creu i Biblioteca Fort Pienc) s’han sumat a la
festa amb la representació de La teva Laia.
Els sis espais centrals de la festa han estat la plaça de Sant Jaume, l’avinguda de la Catedral, la plaça dels Àngels, la Ribera
(pou de la Figuereta, mercat de Santa Caterina i convent de Sant
Agustí), la plaça Reial i el Raval (rambla del Raval, Hospital de
la Santa Creu).
Algunes de les activitats amb més afluència de públic han
estat la diada castellera, amb l’assistència d’unes 3.000 persones,
o el concert de Gossos, amb més de 2.000 espectadors.

Partint de l’experiència d’altres ciutats europees que havien
assajat amb èxit l’organització d’una nit d’accés lliure i popular
dedicada a les arts i la cultura, Montjuïc de Nit ha estat l’escenari
d’una nova nit blanca amb un ampli ventall de propostes culturals
que han inclòs més de 50 activitats amb entrada gratuïta en una
programació repartida entre més de 20 espais de la muntanya.

Montjuïc de Nit, 2a edició
www.bcn.cat/cultura/montjuicnit
Organitza: Institut de Cultura.
Ajuntament de Barcelona
90.000 assistents
6/7
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La Nit ha ofert una quinzena de propostes musicals com la
Nit de Rumba al Fossat amb Ai Ai Ai, Dijous Paella, Los Fulanos, Rumba Vella i el Capità; la Gran Revetlla, amb els Sirex,
que han celebrat el seu 50è aniversari al Poble Espanyol, o els
concerts de The Irrepressibles i La Troba Kung-Fú al Teatre
Grec.
També s’ha pogut gaudir de 15 exposicions i 6 propostes d’arts
escèniques, com El món a l’inrevés, amb el Teatro de los Sentidos,
a la seva seu del Polvorí; Résurrection à la carte, amb Microcosmos
Teatre, o la peça A+ cosas que nunca te conté, de Senza Tempo i
Hip-Hop Drums.
A més, els barcelonins i barcelonines han pogut participar en
inusuals propostes esportives, com ara classes d’equitació de nit,
natació i activitats ludicoesportives a les piscines Picornell, o una
cursa nocturna d’automodelisme.
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2.-Altres festes a la ciutat

Els diferents barris de Barcelona han organitzat com cada any
les seves festes majors, una mostra indiscutible de les ganes que
tenen els barcelonins i barcelonines de celebrar la seva identitat
local.
La Festa Major de Gràcia, del 15 al 21 d’agost, s’ha inaugurat
enguany a ritme de rumba catalana gràcies al seu pregoner,
Sicus Carbonell, integrant de la coneguda banda Sabor de
Gracia.
A més, la festa gracienca ha volgut homenatjar els 50 anys de
la Nova Cançó amb la participació d’artistes com Marina Rossell,
Joan Isaac, Maria del Mar Bonet o Luis Eduardo Aute, que han
actuat en diferents places del barri.
En el marc de la festa, ha tingut lloc una nova edició del Festigàbal, festival que organitza la sala Heliogàbal a la plaça Rovira,
i que ha comptat, entre d’altres, amb bandes com El Petit de Cal
Eril, Ainara Legardon, The New Raemon o Manel.
Amb 16 carrers guarnits, la Festa Major de Gràcia també ha
acollit activitats infantils, com ara el concurs de mags a la plaça
del Nord, o espais temàtics com la plaça del Diamant, que s’ha
convertit per a l’ocasió en «la plaça del swing».
Després d’una setmana de festa a Gràcia, les celebracions
s’han traslladat al barri de Sants, on l’actriu Lloll Bertran ha
estat la pregonera i encarregada de donar la benvinguda a la
Festa Major del barri de Sants el dissabte 22 d’agost.
Un total de 12 carrers del barri s’han decorat, com cada any,
per participar en el tradicional concurs i s’han organitzat múltiples activitats com havaneres, bingo o àpats populars.
D’altra banda, la Festa Major del Poble Nou (del 12 al 19
de setembre) ha tingut de pregoner Jordi Galceran, que ha fet
el seu pregó des del balcó del Centre Moral i Cultural del Poblenou, amb motiu de la celebració del centenari de l’entitat
poblenovina.

Festes majors de barri

GENER, FEBRER, MARÇ

Festa Major de Sant Antoni (mitjan gener)
Festes de Sant Medir (principi de març)
Festa de Sant Josep Oriol / el Pi (segona quinzena
de març)
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ABRIL, MAIG, JUNY

Festa de les Roses de Santa Rita al Raval (22 de maig)
Festa de Corpus a Ciutat Vella (maig/juny)
Festa Major de Sant Miquel / Barceloneta (segona
Pasqua)
Festa Major de Porta (primera quinzena de juny)
Festa Major del Coll (primera quinzena de juny)
JULIOL, AGOST, SETEMBRE

Festa Major de Fort Pienc (primera quinzena de juliol)
Festa Major del Raval (mitjan juliol)
Festa Major del Poble Sec (segona quinzena de juliol)
Festa Major de Santa Maria de Vallvidrera (mitjan agost)
Festes de Sant Roc / Barri Gòtic (mitjan agost)
Festa Major al Parc Güell (setembre)
Festa Major del Camp d’en Grassot (primera quinzena
de setembre)
Festa Major d’Horta (primera quinzena de setembre)
Festa Major de Vallcarca (primera quinzena de setembre)
Festa Major de la Bordeta (primera quinzena
de setembre)
Festa Major d’Horta (primera quinzena de setembre)
Festa Major de la Ribera (primera quinzena de setembre)
Festa Major de les Planes (mitjan setembre)
Festa Major de Montbau (segona quinzena de setembre)
Festa Major de Verdum (segona quinzena de setembre)
OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE

Festa Major de la Rambla (primera quinzena d’octubre)
Festa Major d’Hostafrancs (final de setembre - principi
d’octubre)
Festa Major de la Verneda (segona quinzena d’octubre)
Festa Major de les Corts (primera quinzena d’octubre)
Festa Major del Clot - Camp de l’Arpa (primera quinzena
de novembre)
Festa Major de la Sagrera (segona quinzena de novembre)
Festa Major de Sant Andreu (final de novembre - principi
de desembre)
392

Barcelona suma a les festes majors altres festes amb múltiples
temàtiques que, al llarg de l’any, se celebren generalment en cap
de setmana i van adreçades a públic familiar.
És el cas de l’11a edició de la Festa de l’Aigua, organitzada
pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Agència Catalana de l’Aigua, que s’ha celebrat el diumenge 22 de març al
passeig de Joan de Borbó de Barcelona. Entre les seves activitats
ha destacat la Cantata de l’Aigua, interpretada per més de 400
nois i noies.
D’altra banda, la 14a edició de la Fira per la Terra (www.diadelaterra.org) s’ha celebrat els dies 16 i 17 d’abril al parc de la
Ciutadella, amb el propòsit d’aportar idees perquè tots puguem
contribuir a frenar la contaminació i sobrexplotació que amenaça
el planeta.
La Fira per la Terra ha reunit per a l’ocasió artistes, terapeutes,
artesans, massatgistes, elaboradors de productes agroalimentaris
i cuiners de diferents regions del país.
El parc de la Ciutadella també ha tornat a acollir una nova
jornada de la Tamborinada (www.fundaciolaroda.net), amb tallers
i activitats pensades per a tota la família.
La Tamborinada 2009 ha estat impulsada de nou per les entitats que formen part de la Fundació La Roda i ha comptat
amb figures de renom com el Mag Lari o el pallasso Tortell
Poltrona.
En el marc d’aquesta festa una part del parc també ha esdevingut una ludoteca gegant i un rocòdrom i ha ofert una gimcana
solidària per ajudar l’entitat infantil Xics de Santa Coloma de
Gramenet.
Una altra iniciativa que s’ha celebrat de nou amb un gran èxit
de participació ha estat el Festival de Sopes del Món Mundial,
definida pels seus organitzadors com una festa de trobada i de
relació i una excusa per passar una bona estona i gaudir en companyia de les més variades i suculentes sopes.
Organitzada per la Xarxa 9 Barris Acull i la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements, aquest inusual festival s’ha celebrat el
diumenge 29 de març a partir de les 11 del matí a la marquesina
de la Via Júlia. A més, com l’any passat, totes les persones que
han elaborat una sopa han pogut participar en el concurs per
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guanyar dos viatges a Lilla i a Bolonya, respectivament, per conèixer en persona els festivals de sopes d’aquestes dues ciutats.
Per la seva banda, el festival afrocultural Barnàfrika 2009 del
Parc de l’Estació del Nord de Barcelona ha celebrat la segona
edició els dies 23 i 24 de maig i ha ofert un ampli ventall d’activitats infantils, tallers, artesania africana, xerrades, gastronomia
i diverses actuacions, a més de la Mostra d’Entitats Africanes.
Finalment, s’ha de destacar la Feria de Abril (www.fecac.com),
que enguany ha celebrat la 38a edició al recinte del Fòrum de
Barcelona i Sant Adrià de Besòs entre el 24 d’abril i el 3 de maig.
Amb un cartell realitzat per Xevi Muntané, la Feria ha ofert,
entre d’altres, a la caseta de la FECAC les actuacions dels grups
Ecos de las Marismas, Requiebros i Brisas.
Barcelona té destacats centres regionals que, a més de celebrar
les diades de les seves comunitats autònomes, ofereixen un significatiu ventall d’activitats a les seves seus.
És el cas del Centro Aragonés, que l’any 2009 ha celebrat el
centenari de la seva fundació amb diversos actes i un llibre d’Antón Castro que recull dades i aspectes importants, amb abundants
testimonis gràfics, de la seva trajectòria centenària.
Són moltes també les activitats recreatives, culturals i formatives que s’han dut a terme al Centro Galego de la Rambla al
llarg de l’any 2009, com conferències i xerrades d’insignes personatges de la cultura gallega, així com cursos de llengua i cultura
gallegues, informàtica, gestió d’entitats, dansa, gaita, etc.
Durant el 2009 l’Hogar Extremeño de Barcelona ha canviat
d’ubicació i ha tancat la seva emblemàtica seu del portal de l’Àngel, a l’espera de l’obertura de la nova seu al carrer Diputació.
El 29 de juny s’ha inaugurat la nova seu de la Casa de Andalucía de Barcelona, que ara és al carrer de Santa Engràcia. Des
d’aquesta nova ubicació la Casa de Andalucía vol continuar servint de punt d’acollida i referència a tots aquells andalusos que
resideixen a la capital catalana.
L’Espai Mallorca, per la seva banda, continua amb la promoció
de la cultura de les Illes Balears a Catalunya (www.espaimallorca.cat), i enguany ha acollit un gran nombre d’activitats ben diverses, que van des de l’exposició La mirada del viatger. Les Balears
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a les col·leccions fotogràfiques de la Biblioteca de Catalunya al
concert de Marcel Cranc, les sessions de poesia amb poetes com
Jaume C. Pons, Pau Vadell o Blanca Llum Vidal o l’homenatge
celebrat el mes de juliol a l’escriptor Baltasar Porcel.
També s’han celebrat a Gràcia els ja tradicionals Foguerons
de Sant Antoni (www.albopas.cat). La festa, que organitza l’Associació Albopàs de sa Pobla i que forma part del festival Tradicionàrius, ha inclòs enguany una cercavila de foc amb balls de
bastons, gegants, nans, dracs, dimonis i els castellers de la Vila
de Gràcia, que han recorregut el barri. El ball ha anat a càrrec
dels grups Abeniara i Carambau.
Barcelona es nodreix també de les celebracions d’altres comunitats
relacionades amb el calendari musulmà, el calendari hebreu, les
festivitats budistes, les hindús i les sikhs o les diferents tradicions
llatinoamericanes, entre d’altres.
És el cas de la Festa del Xai, celebrada enguany el 27 de novembre pel col·lectiu musulmà amb diverses cerimònies multitudinàries a tot Catalunya. L’oració Aïd al-Adha, en el cas de
la ciutat de Barcelona, va ser seguida per més de 6.000 musulmans
en una gran trobada organitzada pel Consell Islàmic Cultural
de Catalunya al frontó Colom de la Rambla.
Seguint amb les celebracions directament vinculades amb la
comunitat musulmana i aprofitant que la fi del Ramadà ha coincidit amb les primeres celebracions de La Mercè, l’IEMed ha tornat
a organitzar el festival Les Nits del Ramadà en el marc de la festa
major barcelonina i en col·laboració amb l’Institut de Cultura,
l’Associació Ibn Batuta, el centre Camí de la Pau i la Federació
d’Entitats Catalanes d’Origen Marroquí. Les Nits del Ramadà
han ofert un concert a L’Auditori i dues nits de música al parc de
la Ciutadella, que han estat el testimoni d’aquest vincle.
El ballarí turc Ziya Azazi ha obert el programa el 17 de setembre a L’Auditori de Barcelona amb un espectacle inspirat
en els dervixos. La resta d’actuacions s’han celebrat els dies 18 i
19 de setembre al parc de la Ciutadella i s’hi han pogut veure
els pakistanesos Rizwan & Muazaam, el guitarrista de Mali
Habib Koité i la cantant de chaabi marroquina Najat Aâtabou,
entre d’altres.
395

Al parc també hi ha hagut tallers de danses, cal·ligrafia, contes,
jocs, un mercat gastronòmic i arts de carrer entre espectacle i
espectacle.
Durant el 2009, i seguint l’ordre cronològic, les diferents comunitats també han celebrat, entre d’altres, el Muharram o any
nou musulmà, el dia de l’Ashura musulmana, el Carnaval (molt
viu entre les comunitats llatinoamericanes) i l’any nou xinès (les
celebracions duren 15 dies i acaben amb l’anomenada Festa de
les Llanternes).
També s’han fet el Paishaki o any nou sikh, el Pesah o Pasqua
jueva, el Buddha jayanthi / Buddha purnima (comunitat budista),
l’Inti raymi o festa del déu Sol quítxua, la festa de San Pedro y
San Pablo (comunitat equatoriana), el Rosh hashanah o any nou
jueu, el Yom Kippur (comunitat jueva), el dia del Perdó, el Diwali o any nou hindú, i el Día de Muertos o el Día de Difuntos
(comunitats mexicana i equatoriana).
Finalment, s’han de destacar les diferents festes nacionals celebrades de manera multitudinària a Barcelona per les diferents
comunitats de de l’Amèrica Llatina.
Més de 10.000 persones s’han reunit el 19 de juliol al recinte
del Fòrum, en la celebració del Dia de Colòmbia a Barcelona,
que ha inclòs una fira de gastronomia, activitats familiars i espectacles de música i arts de carrer a càrrec, entre d’altres, dels
grups Papayera, Carnaval de Barranquilla de Barcelona i
Pal Q’Sea.
Per la seva banda, els peruans residents a Catalunya també
han pogut gaudir de la seva Festa Nacional del Perú a Barcelona
amb una celebració, també al recinte del Fòrum, que ha inclòs
gastronomia, balls, música i activitats infantils.
El 9 de juliol els argentins han commemorat el seu Dia de la
Independència amb una trobada al parc del Nus de la Trinitat,
on han compartit diverses activitats culturals i no han faltat la
música ni el típic rostit crioll. La presència del geni argentí León
Gieco i, com a teloners, de dues bandes emblemàtiques, Todos
Tus Muertos i Neurótica, ha acabat d’arrodonir la celebració a
la sala Razzmatatazz 2.
També la comunitat xilena ha preparat, per al Dia Nacional
de Xile, una programació amb música i menjar típic. Com a
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plat fort de la celebració hi ha hagut el concert d’Illapu, acompanyat amb altres artistes convidats, a La Casita del Mar, situada
a prop de les platges del Prat de Llobregat.
Així mateix, el diumenge 9 d’agost els bolivians residents a
la Ciutat Comtal han gaudit del seu dia amb la festa Viva Santa
Cruz 2009, celebrada al parc de Badalona, i el mateix dia s’ha
celebrat la Festa Nacional de l’Equador al recinte del Fòrum.
També s’ha celebrat a Barcelona el Dia de la Independència
de l’Uruguai, el dissabte 29 d’agost, al moll del Port Olímpic.
I, per acabar, del 12 al 18 de setembre i en el marc del bicentenari, s’ha celebrat La Setmana de Mèxic a Barcelona, que ha
ofert una àmplia programació al voltant de la gastronomia, la
música i el cinema del país. La Setmana ha estat organitzada
per Muchachamaca.
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3.-Activitats i iniciatives diverses

El 20 de setembre s’ha inaugurat la Casa dels Entremesos
(www.lacasadelsentremesos.cat), un nou equipament cultural que
vol esdevenir un referent en la producció, difusió i prestació de
serveis en l’àmbit de la cultura popular d’arrel tradicional a Barcelona.
La Casa dels Entremesos està situada a la plaça de les Beates,
en un dels dos casals del palau Mercaders, al districte de Ciutat
Vella. L’edifici ha estat cedit per l’Ajuntament de Barcelona per
ser, a més, la seu de la Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella.
Entre les modificacions que s’hi han fet per acollir el nou
equipament destaquen l’adequació de la planta baixa per a l’exposició de gegants i bestiari, l’adaptació de les tres plantes superiors per a sales polivalents, despatxos i locals per a les entitats,
o la reforma de les façanes exteriors i interiors.
La Casa dels Entremesos assumirà de manera gradual un extens ventall d’activitats com ara tallers, cursos, conferències, concerts, presentacions de llibres, discos i revistes, exposicions temporals i programes didàctics per a escoles.
Un altre punt destacat al llarg del 2009 ha estat la celebració
de l’Any Amades. Amb motiu del 50è aniversari de la mort de
Joan Amades, el folklorista català més prolífic, l’Associació Cultural Joan Amades ha impulsat la celebració d’un any dedicat a
aquest estudiós de la cultura popular, amb l’objectiu de donar
a conèixer la seva obra i de reivindicar-lo també com una de les
figures cabdals del panorama cultural català.
Al llarg del 2009 més de 212 actes s’han adherit formalment
a la celebració. La mostra «La memòria del poble», sobre la
figura del folklorista, exposada inicialment a la Casa de l’Ardiaca
—seu de l’Arxiu Històric de la Ciutat— ha estat visitada per
més de 23.000 persones en el transcurs de 38 itineràncies a ciutats
i viles de Catalunya.
Però més enllà de la Casa dels Entremesos i de l’Any Amades,
moltes altres entitats de cultura popular de la ciutat han tingut
un any ple d’activitats.
La Coordinadora de Geganters de Barcelona, que aplega les
27 colles de geganters en actiu de la ciutat, ha participat en un
gran nombre d’actes al llarg d’aquest 2009. Destaquen les festes
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de La Mercè, amb set activitats organitzades per la Coordinadora.
També ha participat activament en la rebuda del Vaixell Escola
Far de Barcelona, en la VIII Mostra de Balls dels Gegants de
Barcelona i en l’Any Amades, amb la festa Gegants, Nans i
Altres Entremesos.
Per la seva banda, els Castellers de Barcelona, nascuts l’any
1969, són la quarta colla més antiga de les que existeixen actualment a Catalunya, per darrere dels Nens del Vendrell, la
Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca.
Entre les actuacions de 2009, cal esmentar, per exemple, les del
24 i del 27 de setembre, en el marc de La Mercè; la participació,
l’11 de juliol, en el 40è aniversari de colles històriques, o l’actuació internacional del 31 de maig a la ciutat alemanya de
Frankfurt.
La Coordinadora de Colles de Diables i Bestiari de Foc de
Barcelona, nascuda amb l’objectiu de difondre el món de la
cultura del foc a la nostra ciutat, aglutina una seixantena d’entitats
amb diables adults i infantils, amb bestiari i amb tabalers, tant
de la mateixa Ciutat Comtal com de la seva àrea metropolitana.
Durant l’any 2009 ha participat en diversos actes, entre els quals
destaquen les Festes de La Mercè, el Firafoc d’Igualada o la mostra «Coneix les figures de festa i el bestiari» del Prat.
Per la seva banda, dins l’Agrupació Bestiari Festiu i Popular
de Catalunya hi tenen cabuda tots els col·lectius que s’ocupin de
figures de bestiari festiu. Cal destacar, entre les seves actuacions
de l’any 2009, la participació el dia 6 de juny en els actes de la X
Trobada de Bèsties de Foc de Castelló que organitza Botafocs,
l’exposició de bestiari aquàtic de Santa Eulàlia a Barcelona o la
XI mostra de Bestiari Festiu de Santa Eulàlia.
Aquest 2009 també s’ha celebrat el 25è aniversari de la temporada de tardor dels Divendres a la Plaça del Rei, el punt de
trobada setmanal de les danses tradicionals. L’objectiu principal
d’aquestes temporades ha estat des de l’inici recuperar antigues
tonades vuitcentistes i ballar danses tradicionals al carrer. La
programació de la temporada de tardor ha comptat amb grups
tan variats com Cul de Sac, els suecs Akademiska Folkdanslaget
i Stockholm, les danses basques de Mutxikoak, els Ministrils del
Raval, Semproniana o Xarop de Canya.
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La Coordinadora d’Entitats Sardanistes de Barcelona va néixer
amb la idea de fomentar la sardana com a fet cultural, en totes
les seves manifestacions, d’aglutinar totes les entitats que fan activitats sardanistes de manera habitual a Barcelona i d’impulsar
i coordinar les activitats sardanistes i de la música per a cobla.
Des del juliol de 2009 Barcelona ha editat uns fullets que han
recollit les ballades i aplecs de sardanes de la ciutat fins al desembre. En total han sumat més de 80 actes.
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Barcelona internacional

1.-El món a Barcelona
2.-Barcelona al món

11

Borja Sitjà
Director de l’Àrea de Creació de l’Institut
Ramon Llull
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La marca Barcelona existeix i funciona al món, fruit de les coses
ben fetes durant anys i de l’activitat generada per la ciutat en
àmbits molt diversos. Barcelona està present en el context internacional, se la coneix i se la reconeix.
Malgrat això, caldria reflexionar sobre si és convenient que
allò per què es reconeix la nostra ciutat internacionalment, el
que estem mostrant fora de casa, sigui el model a seguir o si
aquest model ja no és suficient.
Es coneix Barcelona pel seu model cultural? I si és així, es reconeix Barcelona pel model cultural que estem construint o per
un altre, que en el seu moment, sens dubte, va ser idoni i que
ara pot ser no ho és tant?
Durant anys hem viscut fonamentalment d’una capacitat extraordinària per organitzar grans cites, grans trobades i grans
esdeveniments que han posat la ciutat al mapamundi dels llocs
on s’acull amb solvència, on es prenen decisions importants.
La ciutat té una oferta cultural i d’oci de bona qualitat, una
ciutadania que respon a les trobades interessants i una infraestructura magnífica, construïda durant molt de temps, que fa
que tot això sigui possible. Sense entrar en detalls, aquestes capacitats han estat les que han situat Barcelona com el que és avui
al món, i el lloc que ocupem és un bon lloc.

No obstant això, aquest model és eminentment conjuntural
i, com tot el que és conjuntural, s’esgota en el moment en què
s’acaba. El problema és que si alguna cosa no han de ser les
relacions internacionals és conjunturals.
El veritable assentament d’un reconeixement internacional
real es dóna, per una banda, amb el treball en el temps, que, si
està ben fet, genera la confiança mútua. Però sobretot quan el
que s’ofereix no és efímer, quan tot el que es proposa resulta
necessari, genuí i model a seguir per la comunitat mundial.
Això provoca que la ciutat que produeix necessitat cultural
deixi de ser només estèticament necessària per passar a ser també
culturalment necessària. Es copien les seves propostes, les seves
institucions lideren xarxes, els artistes que hi produeixen són
cridats a produir fora i els de fora desitgen ser produïts aquí.
Per tot això, potser és ara el moment de començar a posar en
marxa un altre model per ser reconeguts a l’exterior. Un model
menys conjuntural, més d’assentament i de lideratge.
I dic posar en marxa i no construir, ja que el model existeix,
és a la ciutat i no cal més que treballar en una nova direcció per
explicar-lo, ensenyar-lo, que no és poc, perquè aquesta nova
projecció internacional es consolidi.
Tenim, fruit del treball que s’ha dut a terme durant molts
anys i que s’ha accelerat i concretat en els darrers quatre, institucions culturals, museus, centres d’art, teatres, sales de música,
etcètera, amb capacitat de representar la ciutat al més alt nivell
internacional, de crear, exportar i importar excel·lència i ser un
atractiu per als visitants.
Tenim artistes que, des de Barcelona, es projecten al món i
pels quals aquesta ciutat és coneguda. Cal identificar-los.
Els clàssics han d’estar indefectiblement associats a la ciutat
en l’imaginari internacional i cal reivindicar i potenciar els
contemporanis. Però, i encara més important, caldria explicar
molt bé que aquests creadors són i han estat fonamentals al
món perquè la ciutat els ha ofert les condicions idònies per
desenvolupar la seva tasca, és a dir, explicar i demostrar que
Barcelona ha estat i és un lloc ideal per a la creació i que els
artistes de fora poden trobar aquí un lloc per desenvolupar el
seu univers creatiu.
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Però, sobretot, tenim altres actius tan o més importants per
projectar-nos internacionalment.
D’una banda, en els últims anys s’han creat models de producció artística nous i amb unes possibilitats molt grans: les Fàbriques per a la Creació. Aquestes factories de creativitat haurien
de començar a ser explicades a l’estranger, introduir-les a les
xarxes internacionals amb la voluntat que comencin aviat a
exercir lideratge.
D’altra banda, som capdavanters en la capacitat d’inventar
maneres de presentar i oferir al públic la cultura i el debat cultural. El Sónar, el LOOP o el CCCB, entre d’altres, són models
que s’han creat a Barcelona, que els ha engendrat la ciutat, que
són, sense cap mena de dubte, fonamentals internacionalment
i que han de ser punta de llança i anar indissociablement lligats
a la imatge i a l’oferta internacional que es proposi.
És urgent que, amb aquest material, s’abordi un nou impuls
de la proposta que Barcelona fa al món. La feina que s’ha fet en
els últims anys per, des de la proximitat, possibilitar l’excel·lència
i al mateix temps posar a punt infraestructures i models de creació i producció amb capacitat de lideratge, és tan important i
innovadora com desconeguda fora.
Ara la ciutat ha de fer seu aquest model, mostrar-lo i
oferir-lo. Aquesta és la feina que està per fer.
Seguirem podent organitzar grans trobades i esdeveniments,
hem demostrat que ho sabem fer molt bé, però si volem que
Barcelona es converteixi de veritat en líder cultural i no només
en una ciutat amable, urbanísticament ben resolta i amb alguns
edificis emblemàtics, caldria aglutinar tot el material que tenim,
que és, repeteixo, molt, i convertir-lo en el discurs internacional
de la ciutat.
És un moment excel·lent perquè tot això passi; només cal
començar a treballar en aquesta direcció.
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1.-El món a Barcelona

CENTRES D’ESTUDIS
INTERNACIONALS

Barcelona abraça un munt d’organitzacions i entitats vinculades
directament a les comunitats que l’integren, i aquestes cada cop
nodreixen amb més força el teixit cultural que les acull. Cada
cop són més nombroses les celebracions festives que s’organitzen
a la nostra ciutat vinculades directament a aquestes noves comunitats. És el cas, entre molts d’altres, de la Festa del Xai, celebrada
el 27 de novembre pel col·lectiu musulmà, el Dia de Colòmbia a
Barcelona, la Festa Nacional del Perú, el Dia de la Independència
de l’Argentina, el Dia Nacional de Xile, la festa Viva Santa Cruz
2009 de la comunitat boliviana, la Festa Nacional de l’Equador,
el Dia de la Independència de l’Uruguai o la Setmana de Mèxic
a Barcelona (en trobareu més informació al capítol dedicat a les
festes). L’any 2009 també s’ha celebrat al CCCB el V Congrés de
Comunitats Musulmanes, organitzat pel Consell Islàmic de
Catalunya amb el lema «Opinions i judicis».
D’altra banda, la festa major de la ciutat, La Mercè, ha tingut
Istanbul com a ciutat convidada. La gran festa de la ciutat ha
incidit a mostrar la capital turca com un pont entre Orient i Occident aprofitant que el proper 2010 es convertirà en capital
cultural europea.
I el Festival Grec ha dedicat aquest 2009 la seva mirada internacional a Itàlia. Concretament en teatre, amb el cicle «Panorama IT», els espectadors han pogut gaudir d’espectacles de
teatre d’artistes consolidats de renom internacional, com la
trilogia sobre la Divina Comèdia de Dant Alighieri dirigida per
Romeo Castellucci, entre d’altres. A més del Grec, també han
estat molts altres els festivals que han volgut apropar les realitats
culturals d’altres països a la cultura de la ciutat. És el cas del
multidisciplinari Festival Ulls o de les mostres de cinema BAFF.
Festival de Cinema Asiàtic de Barcelona, el Festival de Cinema
Jueu de Barcelona, la Mostra de Cinema Colombià, la II Mostra
de Cinema Coreà a Casa Àsia, la Mostra de Cinema Africà de
Barcelona, el Festival de Cinema Brasiler de Barcelona, la Mostra
de Cinema Equatorià a Catalunya, CINECUANON, o la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani (en trobareu més informació
al capítol dedicat als festivals).
Altres festivals de tota mena de disciplines, i també museus,
centres culturals, rodatges i temporades de música i teatre han
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portat grans artistes dels cinc continents a Barcelona durant l’any
2009. Tampoc no s’han quedat enrere les fires d’àmbits tan diferents com la moda o el turisme, que també han reunit a la
ciutat milers de professionals d’arreu del món.
En un altre àmbit, aquest 2009 també ha estat l’any en què
ha començat a funcionar la secretaria permanent de la Unió pel
Mediterrani (UpM), ubicada al palau de Pedralbes. Barcelona
es va convertir l’any 2008 en la capital de la Mediterrània, gràcies
a un organisme integrat per 43 països amb la intenció de potenciar
les relacions entre les dues ribes mediterrànies.

Creat originàriament com a Centre d’Informació i Documentació
Internacionals a Barcelona, el CIDOB té per vocació ser un marc
de referència en l’àmbit dels estudis internacionals i el desenvolupament per generar idees i dur a terme activitats que consolidin
la consciència de pertinença a una comunitat global, i fomentar
una entesa millor de i entre les societats. La Fundació CIDOB
vol contribuir també a la projecció internacional de Barcelona,
Catalunya i Espanya.
Entre molts altres esdeveniments, durant l’any 2009 el CIDOB
ha organitzat i acollit un seguit d’activitats relacionades amb la
cultura. És el cas de les jornades «Interculturalitat de l’Àsia
Oriental en l’era de la globalització» al gener, en el marc del
Programa «Àsia», o del programa de dinàmiques interculturals
«Entre August i Mecenes: canvi i continuïtat en les polítiques
culturals de la Generalitat de Catalunya (1980-2008)», al mes
de març. En aquest fòrum s’ha abordat de quina manera l’anàlisi de les polítiques culturals públiques permet generar coneixement sobre els processos de construcció identitària i el desenvolupament de models de governança. D’altra banda, el Fòrum
de Joves Investigadors en Dinàmiques Interculturals (FJIDI)
del CIDOB ha organitzat al mes de desembre el III Training
Seminar per a Joves Investigadors en Dinàmiques Interculturals,
que ha centrat l’atenció en la relació entre cultura i política i en
el significat de la democràcia cultural. Amb una mirada interdisciplinària, s’ha volgut investigar el paper de la cultura en la
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relació amb el poder i el contrapoder, situant diferents dimensions
de la mobilitat, com ara la migració i la colonialitat, en el marc
del procés de transformació global.
En altres àmbits destaca la col·laboració del CIDOB amb la
Generalitat i la UPF en la formació de tècnics d’immigració
d’alt nivell amb el desenvolupament del màster en gestió de la
immigració, del qual la UPF ha impartit la primera edició durant
el curs 2009-2010. Es tracta d’un màster universitari oficial plenament adaptat als criteris de l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior (EEES), organitzat pel Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. També ha participat en la 14a conferència internacional Metropolis, organitzada a Copenhaguen
del 14 al 18 d’octubre, que va reunir més de 900 experts en matèria d’immigració, integració i polítiques migratòries procedents
de diferents països, amb el títol «Migration and Mobility.
National Responses to Cultural Diversity».

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) és una entitat integrada per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Afers Estrangers i Cooperació i l’Ajuntament de Barcelona. Creat inicialment per la Generalitat com una entitat de caràcter fonamentalment
cultural, l’Institut s’ha anat adaptant al sorgiment i l’evolució de
la política d’associació euromediterrània fins a constituir una institució europea de referència per al seguiment i l’impuls de les relacions d’Europa amb la Mediterrània i del Procés de Barcelona
en tots els seus vessants: polític, econòmic, social i cultural.
En gran part, aquest 2009 l’IEMed ha dedicat la seva programació a l’impuls de la Unió per la Mediterrània i a definir i promocionar els projectes d’aquesta nova etapa de les relacions entre
els pobles europeus i mediterranis. Al mes de març, juntament
amb el Club Espanyol de l’Energia, ha organitzat la quarta edició
del Fòrum Euromediterrani de l’Energia, que ha acollit les principals empreses del sector a la Mediterrània, així com destacats
responsables polítics i organismes reguladors.
En l’àmbit cultural, ha col·laborat amb la 15a edició del Festival
de Fes de Músiques Religioses del Món i ha continuat amb el
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seu cicle «Músiques de la Mediterrània», amb grups de la talla
dels grecs Asíkides, Elena Ledda o Aksak. En el marc de les
Festes de la Mercè, ha organitzat el festival Nits de Ramadà,
amb artistes del Magrib, el Pakistan i Mali, al parc de la Ciutadella. Al parc també s’hi han fet tallers de danses, cal·ligrafia,
contes o jocs, a més d’un mercat gastronòmic i arts de carrer
entre espectacle i espectacle. L’IEMed també ha col·laborat en
la tercera edició de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani,
que ha ofert una interessant selecció de la desconeguda però
compromesa i prolífica cinematografia àrab. A més, ha organitzat
un nou cicle de conferències sobre migracions a la Mediterrània,
que s’emmarca en la programació de Debats de la Mediterrània
de l’IEMed, i, amb la Casa Àrab, ha presentat una guia de lectura
que inclou una mostra significativa d’obres en àrab de diversos
gèneres que s’han editat en català.
ENTITATS INTERNACIONALS
DE PROMOCIÓ CULTURAL

Casa Amèrica Catalunya

La Fundació Casa Amèrica Catalunya és una institució que genera, impulsa, organitza i col·labora en actes, projectes i programes per difondre i intercanviar coneixements sobre les realitats
culturals, econòmiques i històriques dels diferents països de l’Amèrica Llatina amb la finalitat d’ampliar, enfortir i aproximar,
des dels diversos àmbits de la cooperació, les relacions entre la
comunitat iberoamericana i Catalunya.
Entre les moltes activitats que programa la Casa Amèrica Catalunya, aquest 2009 ha organitzat les exposicions «Cuba mía»,
del fotògraf Rodrigo Moya, a la seu de la Casa Amèrica Catalunya a Barcelona, i «Vaya Valla», que s’ha exhibit a Lleida en
el marc de la 15a Mostra de Cinema Llatinoamericà de
Catalunya.
En el mateix àmbit s’ha de destacar també l’exposició «Ya
vuelvo. Carlos Pizarro, una vida per la pau», dedicada a qui va
ser fundador i últim comandant del Moviment 19 d’Abril,
M-19, la guerrilla colombiana que va abandonar les armes per
lluitar des de l’arena política per la justícia social. I al mes de
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novembre s’ha presentat «Estaciones», de Javier Hinojosa, centrada en el registre de restes arqueològiques i àrees naturals
protegides de Mèxic.
Per altra banda, la Casa Amèrica Catalunya ha col·laborat en
el Cicle de Músiques Llatines de L’Auditori, que ha ofert un
concert de la peruana Susana Baca; en l’acte de reconeixement
a l’obra del poeta mexicà José Emilio Pacheco en el marc de Barcelona Poesia, i, conjuntament amb Biblioteques de Barcelona,
ha organitzat el cicle «Cartografies de la violència», sobre
l’exercici de la literatura en un entorn mancat de llibertats.
Una altra iniciativa destacada de la Casa Amèrica Catalunya
aquest 2009 han estat les jornades «Cuentan que cuentan» de
literatura infantil i juvenil llatinoamericana, que han reunit
grans autors, editors i figures vinculades amb aquest gènere tant
de l’Amèrica Llatina com de Catalunya.
També ha col·laborat en la II Mostra de Cinema Equatorià a
Catalunya, Cinecuanon 2009, i en la presentació a Cuba del programa de La Petjada Catalana al Carib, amb la inauguració de
l’exposició fotogràfica «La Festa de la Colla». La mostra documenta aquesta singular festa d’arrels catalanes, que a Cuba ja
només se celebra a la localitat de Matanzas.

La Casa Àsia té com a objectiu promoure i desenvolupar projectes i activitats que contribueixin a conèixer millor el continent
asiàtic i impulsar les relacions entre Espanya i els països d’Àsia
i de l’àrea del Pacífic, especialment en l’àmbit institucional,
econòmic, acadèmic i cultural.
En l’àmbit dels audiovisuals, enguany ha tornat a organitzar
al novembre la II Mostra de Cinema Coreà, que s’ha celebrat a
la Casa Àsia i als Cinemes Méliès i ha ofert els cicles «Cinema
asiàtic», «Off Bollywood» i «AnimaSpace», així com el titulat
«Com ho veu?» que ha sumat cinema i debat. També ha participat per segon any en la 8a edició del Festival ImagineIndiaMadrid Indian Film Festival projectant a l’Auditori Tagore una
selecció de deu pel·lícules, triades entre les més destacades de la
producció cinematogràfica índia.

Casa Àsia Barcelona
www.casaasia.es
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D’altra banda, ha acollit les exposicions «Impressions: Vietnam, Índia i Nepal», «Narratives de l’Índia al segle XXI: entre
la memòria i la història», «La Xina d’ahir, d’avui i de sempre:
un apropament cultural», «Xina. Retrat d’un país (1949-2008)»,
que ha reunit imatges d’arxiu que documenten la història de la
Xina en el complex període històric que va des de 1949 fins al
present, i, al desembre, la mostra «More to Love. Pensar la sida
des de l’art».
A més, la Casa Àsia ha col·laborat en el festival Xinafest, el
pont entre Catalunya i la Xina; ha organitzat els seminaris internacionals «El rol de les ètnies en el procés de pau i reconciliació
a Birmània» i «La Xina en el marc de la crisi global», i ha ofert
un cicle de lectures sobre Krishnamurti. També ha acollit, a l’octubre, una jornada que ha tractat diversos temes relacionats amb
Austràlia organitzada per l’ambaixada d’Austràlia i l’ASBA
(Australian Spain Business Association).
S’ha destacar, finalment, la 8a edició del Festival Àsia, consolidada ja dins el programa de les Festes de la Mercè, que ha
reunit al parc de la Ciutadella un ampli ventall de manifestacions
artístiques, tant tradicionals com contemporànies, moltes de les
quals a càrrec de les comunitats asiàtiques presents a Catalunya
(en trobareu més informació al capítol 9 d’aquest balanç, dedicat
als festivals).

Bureau du Québec à
Barcelone

A Espanya, el Quebec només té una oficina de relacions internacionals, i aquesta es troba a Barcelona, a la Casa de les Punxes
de l’avinguda Diagonal. Durant l’any 2009 el Bureau du Québec
à Barcelone ha celebrat els seus 10 anys d’existència. Des de 1996,
són uns 100 els projectes de cooperació que han estat finançats
pel Comitè Mixt de Cooperació Quebec-Catalunya en diversos
sectors, com ara cultura, economia, salut, educació i investigació,
ciència i tecnologia, així com seguretat pública i immigració.
Entre altres coses, enguany s’ha restablert la beca d’arquitectura i disseny, que permetrà a un estudiant participar a l’Escola
d’Estiu Montreal-Barcelona sobre gestió de la creació. Aquesta
escola d’estiu és el fruit d’una iniciativa conjunta entre l’escola
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d’Hautes Études Commerciales (estudis superiors en comerç;
HEC, per les seves sigles en francès) de Montreal i la Universitat
de Barcelona.
També s’han començat els tràmits per signar un acord entre
l’Institut National de l’Image et du Son (INIS, Institut Nacional
d’Imatge i So) del Quebec i el seu homòleg català, l’Escola
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).
El Bureau du Québec à Barcelone també ha procurat que diferents artistes del Quebec, representants de la diversitat i del
dinamisme de l’art de la titella en aquest país, participessin en
el Festival Internacional de Titelles Titirijai de Tolosa, que ha
ofert la mostra «Finestra a la Titella del Quebec».

L’Institut Francès de Barcelona (IFB) vol ser un punt d’intercanvi
cultural entre França i Catalunya, i de manera més general d’Espanya, així com un fòrum intercultural de debat d’idees i presentació d’obres artístiques de nombroses comunitats que volen
trobar en l’Institut un lloc on mostrar-se o expressar-se.
Entre les activitats de l’any 2009 destaquen la III Primavera
Francòfona de Barcelona 2009, celebrada al març, que enguany
ha pres com a tema principal la llengua francesa. Sota el leitmotiv
«Paraules per forjar el futur», les manifestacions artístiques que
s’han ofert han mostrat la riquesa i diversitat d’aquesta llengua.
Entre d’altres, la celebració ha comptat amb espectacles, instal·lacions, actuacions, tasts gastronòmics, lectures, balls o la presència
de DJ Key, referent en l’escena hip-hop marroquina, que ha
tancat la festa amb el seu ritme desenfrenat i la seva barreja d’estils.
Al maig s’ha de destacar el cicle «Luis Buñuel Made in France», així com la inauguració de l’exposició «Pense (Joan Febrer):
Ceci est très contemporain», una instal·lació sorprenent que juga
amb les llums, els sons i els moviments i on els espectadors es
guien per captadors de presència. També durant el maig per
primera vegada, i en el marc de les eleccions europees, France
Inter, ràdio generalista del grup Radio France, s’ha instal·lat a
la Mediateca de l’IFB i ha ofert diversos programes en directe
des de la Mediateca. L’Institut Francès de Barcelona també ha

Institut Francès de
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acollit enguany la Setmana de Roine-Alps a Catalunya, que s’inscriu dins del marc de la cooperació bilateral entre la regió Roine-Alps i la Generalitat de Catalunya, i al juliol s’hi ha fet la
sessió inaugural del 14è Festival Internacional de Cinema Gai
i Lesbià. A més, a l’Institut Francès s’ha tornat a celebrar la Festa
de l’Hivern amb sorpreses, l’arribada del Pare Noel, els cants de
gospel amb la coral dels joves del conservatori del Liceu, la dansa
sobre la façana amb la companyia 9.81, les escultures de gel, la
barbacoa gegant i el ball amb DJ Yall.

El Goethe-Institut és l’institut de cultura de la República Federal
d’Alemanya i és present arreu del món. El seu objectiu és la promoció del coneixement de la llengua alemanya a l’estranger, la
cooperació internacional en el camp de la cultura i el foment de
la cooperació amb els agents culturals locals.
Entre les activitats d’enguany destaca l’exposició de cartells
«Ortszeit - Local time», de l’artista berlinès Stefan Koppelkamm,
on, a més de documentar els canvis de l’estat arquitectònic de
la seva ciutat en els darrers 30 anys, també es fa una immersió
en el canvi social i econòmic que ha tingut lloc després de la caiguda del mur de Berlín, que es reflecteix en les façanes.
El Goethe-Institut també ha col·laborat amb el Festival de
Cinema Jueu de Barcelona, en l’espectacle i debat «II-Reconstrucció de la producció Schritte verfolgen (1985) de Susanne Linke
en cooperació amb el VA Wölfl», al Mercat de les Flors i en la
presentació de l’obra Migrantenchor - teatre i immigració, feta a
l’Institut del Teatre com a part del programa del 25è aniversari
de l’agermanament entre les ciutats de Barcelona i Colònia.
A més, el Goethe-Institut de Barcelona ha celebrat el 9 de novembre el 20è aniversari de la caiguda del mur de Berlín. Més
de 3.000 persones s’han apropat a veure les exposicions i projeccions sobre la caiguda del mur, seguir els debats, escoltar música
i tastat les especialitats culinàries alemanyes. A la sala d’actes
s’ha pogut veure la creació d’un mural obra de tres joves il·lustradors al ritme de la música de Nina Hagen.
El Goethe-Institut també ha col·laborat amb el seminari taller
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iD Barri, un projecte que explora la idea de barri des de la perspectiva urbana i extraurbana a través de la relació entre art,
creativitat social i transformació de l’entorn.
Finalment, s’ha de destacar que al mes de desembre s’ha presentat la mostra «Alemanya a Europa. Història, política i activitat
internacional».

L’Institut d’Estudis Nord-americans va ser fundat l’any 1951
com a associació privada, sense afany de lucre, destinada a promoure l’intercanvi cultural des de Catalunya amb els Estats
Units d’Amèrica. La seva activitat principal és l’ensenyament
de la llengua i la cultura nord-americanes i actua com a pont
cultural amb els Estats Units programant una gran varietat d’activitats que inclouen la projecció de llargmetratges, actuacions
musicals, exposicions d’arts visuals, seminaris i conferències.
Entre altres actes, aquest 2009 l’Institut ha programat la taula
rodona «La renovació de la política nord-americana de l’era
Bush a l’era Obama», i un cicle de música que ha ofert els concerts dels pianistes Marc Heredia i Michael Andreas Haeringer
o del cor de noies del Conservatori Municipal de Música de
Barcelona.
També destaca l’exposició «Viure a l’espai: un repte del segle XXI», presentada de novembre a gener coincidint amb la
commemoració del llançament del primer satèl·lit artificial i organitzada per la Fundació Institut d’Estudis Nord-americans i
l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA). En aquesta
mostra s’han reunit diferents elements que mostren les principals
activitats que els homes han dut a terme a l’espai al llarg de les
últimes cinc dècades.

Institut d’Estudis Nordamericans
www.ien.es
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L’Istituto Italiano di Cultura és un organisme oficial de l’Estat
italià que té l’objectiu de promoure i difondre la llengua i la
cultura italiana al país a través de l’organització d’esdeveniments
culturals que afavoreixin la circulació de les idees.

Aquest 2009 entre les activitats destacades de l’Istituto trobem
la seva col·laboració amb el programa Fast Forward del Festival
Grec de Barcelona, dedicat aquest any al batec artístic d’Itàlia,
on s’han presentat les seves propostes més innovadores i emergents.
També cal esmentar la seva implicació amb l’exposició estrenada al maig «Palladio, l’arquitecte (1508-1580)», una mostra
que recorre la trajectòria d’arquitecte renaixentista i la seva influència durant cinc segles.
L’Istituto Italiano di Cultura també ha organitzat diverses
conferències, com ara l’oferta per l’arqueòleg Massimo Cultraro
sobre la protecció i difusió del patrimoni cultural a les zones de
guerra o, amb motiu de l’Any de l’Astronomia, la titulada «El
llegat d’Edoardo Amaldi a Itàlia i al món: les noves fronteres de
la ciència i la tecnologia», a càrrec del professor Ugo Amaldi.
Al llarg de l’any 2009 s’han programat diverses propostes musicals, com la conferència «Rock d’autor», del professor Angelo
de Castro; el concert del pianista Roberto Prosseda, o la música
del compositor i pianista Ludovico Einaudi, i ha col·laborat en
el concert, en el marc del Grec, de Vinicio Capossela basat
en Da Solo, el seu 10è treball discogràfic.
L’Istituto també ha col·laborat en la 46a edició del Concurs
Internacional de Cant Francesc Viñas i ha programat l’obra de
teatre Kill the Moonlight!, a càrrec de la Fondazione Musica per
Roma-Auditorium Parco della Musica e Ars Ludi.
A més, l’Istituto Italiano di Cultura ha volgut que el seu tradicional concert de Nadal esdevingués un homenatge de la comunitat italiana de Barcelona a les persones afectades pel tràgic
terratrèmol de l’Aquila del 6 d’abril. En aquest concert s’ha ofert
la Messa di Gloria de Giacomo Puccini, per a solistes, cor i orquestra, a la basílica de Santa Maria del Mar.

The British Council

The British Council treballa conjuntament amb socis espanyols
i britànics per mostrar el millor de l’educació, la innovació i la
creativitat britàniques. De fet, és el principal canal de la diplomàcia pública del Regne Unit a la nostra ciutat i posa en contacte
persones i institucions locals amb persones i institucions brità-
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niques mitjançant els seus programes de ciència, societat, art i
educació.
Entre altres iniciatives, s’ha de destacar, per exemple, que
aquest mes de març passat el British Council i el Teatre Lliure
han convidat tres experts en teatre britànic per parlar al Lliure sobre el teatre i la forta tradició teatral a la Gran Bretanya.
També, ja al mes d’abril, el British Council ha col·laborat en
la realització d’un taller de dansa integrada a càrrec d’Adam
Benjamin, membre fundador i director artístic de la CandoCo
Dance Company (1991-1998), i al juny en el concert del violinista
britànic Daniel Hope East Meets West, ofert a L’Auditori en el
marc de la temporada d’Ibercàmera.
Durant el juliol també ha col·laborat en les accions/performances de Gary Stevens Desperta i amaga’t i Mira’m caure, de la
companyia de live art Action Hero, al Centre de Cultura Contemporània.
També ha tingut un paper important en el IV Obrador
Internacional de la Sala Beckett, col·laborant en el seu taller internacional d’autors emergents, que ha comptat amb els autors
britànics Simon Stephens i Michael Bhim, proposats pel prestigiós
Royal Court de Londres.
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2.-Barcelona al món

El món és a Barcelona, però també Barcelona es projecta al món
amb tota una sèrie d’iniciatives culturals que viatgen arreu amb
un segell indiscutible de la ciutat que les ha vist néixer. Són molts
els artistes amb seu a Barcelona que es mouen pels cinc continents,
i també són moltes les entitats, col·lectius i organismes que, a
partir de xarxes internacionals, es projecten i reforcen més enllà
de la ciutat. Els museus, els teatres i altres centres culturals també
exporten exposicions, concerts, obres i mostres significatives de
tot el que es mou en l’àmbit de la cultura a la Ciutat Comtal.
Pel que fa a les arts escèniques, s’ha de destacar, per exemple,
la promoció que la Sala Beckett fa dels autors catalans a l’estranger. Amb aquest objectiu, l’any 2009 ha posat en marxa
el web www.catalandrama.cat, que permet accedir a les traduccions de textos teatrals catalans a altres llengües, i ha organitzat
cicles de lectures dramatitzades de textos catalans al Quebec i
a França.
També el Festival Grec ha obert enguany un arc extens de
col·laboracions i coproduccions, tant a escala nacional com internacional. Destaca aquí la recentment constituïda Xarxa de
Festivals Mediterranis Kadmos (Barcelona, Avinyó, Atenes i
Istanbul).
Per la seva banda, el Teatre Lliure ha continuat exportant diverses produccions a festivals nacionals i internacionals, amb sis
espectacles en gira: El duo de La Africana (convidat al Festival
Internacional de Buenos Aires) i Al cel, amb direcció de Xavier
Albertí; Traïció, dirigit per Carles Alfaro; European House (convidat al Taipei Arts Festival); les dues versions de Nixon-Frost,
amb direcció d’Àlex Rigola, i Piturrino fa de músic, de Carles
Santos.
També el circ barceloní viu un moment especialment important pel que fa a la projecció exterior. Per una banda, La Central
del Circ participa activament en el programa de cooperació europea Cir-que-o, i per l’altra, i per destacar una de les companyies
més internacionals, el Circus Klezmer, nascut a l’Ateneu Popular
de 9 Barris l’any 2003, ja ha ofert més de 300 funcions en quatre
anys a països com ara França, Anglaterra i el Japó, i té programades actuacions, entre altres països, a Àustria, Alemanya o
Finlàndia.
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A més, col·lectius, grups i companyies com la de Sol Picó,
Trànsit Dansa, Lanòmina Imperial, Teatro de los Sentidos, Mudances, Pepa Plana, Gelabert-Azzopardi o la sempre internacional La Fura dels Baus han portat a diverses ciutats del planeta
els seus darrers espectacles. La Fura, per exemple, ha inaugurat
la temporada d’òpera de l’English National Opera de Londres
amb l’espectacle Le Grand Macabre, i la companyia GelabertAzzopardi ha presentat Sense fi/Conquassabit a Itàlia, Bolívia, el
Perú, Xile, Alemanya, Washington i al festival d’Edimburg.
En l’àmbit de les arts visuals i el disseny, el MACBA ha fundat
enguany la institució L’Internationale juntament amb tres museus i arxius d’Europa: la Moderna Galerija de Ljubljana (Eslovènia), el Van Abbemuseum d’Eindhoven (Holanda) i la Julius
Koller Society de Bratislava (República Eslovaca). L’objectiu és
qüestionar de manera col·lectiva les narratives dominants de la
història de l’art, obrir noves línies i indagar les diferències entre
les localitats. La presentació pública de L’Internationale ha tingut
lloc en el marc de la Biennal de Venècia.
Per la seva banda, la Fundació Antoni Tàpies ha presentat,
juntament amb l’Indiana University Press, A Personal Memoir.
Fragments for an Autobiography (Complete Writings. Volume I),
el primer dels dos volums que reuniran tota l’obra d’Antoni
Tàpies escrita en anglès.
Així mateix, l’exposició produïda per la Fundació Joan Brossa
«Universo Brossa. Joan Brossa, de la poesía al objeto» ha girat
enguany pels instituts Cervantes de París, Berlín, Varsòvia i Estocolm, i l’exposició de La Virreina. Centre de la Imatge dedicada
al fotògraf Agustí Centelles ha continuat la seva itinerància per
diferents ciutats; al mes de juny s’ha pogut veure al Jeu de Paume
de París amb el títol «Agustí Centelles. Journal d’une guerre et
d’un exil, Espagne-France, 1936-1939».
També La Capella, amb el projecte «Rondabout Encounter
Program», s’ha centrat a ajudar a potenciar els intercanvis que ja
existeixen en el teixit artístic. Això ha fet possible mostrar els resultats dels intercanvis que en els darrers anys han dut a terme els
centres Can Xalant de Mataró i Platform Garanti d’Istanbul. Durant les Festes de la Mercè, i amb la ciutat d’Istanbul com a convidada d’honor, s’ha pogut veure l’exposició «Centri/fugacions».
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El Museu de Art Modern de Los Angeles ha acollit una exposició de videoart amb 60 títols d’obres que s’han presentat al
festival LOOP de Barcelona, i que ha comptat amb la participació
de 40 galeries d’una dotzena de països.
En l’àmbit de les lletres i biblioteques, l’escola d’escriptura
creativa de l’Ateneu Barcelonès ha passat a assumir la coordinació
de la Xarxa Europea de Programes d’Escriptura Creativa ENCWP (European Network of Creative Writing Programmes), que culminarà el 2010 amb l’organització d’un congrés a
Barcelona.
En l’àmbit audiovisual, a més de la bona posició que alguns
dels llargmetratges i curtmetratges produïts a la ciutat han obtingut en festivals internacionals aquest 2009, la Barcelona-Catalunya Film Commission ha estat present a diferents mercats
internacionals, com el Festival Internacional de Cinema de Berlín
(febrer), el Festival de Cinema de Màlaga (abril), el Locations
Trade Show de Santa Monica i el Festival Internacional de
Cinema de Cannes (maig).
Entrant ja de ple en l’àmbit de la música, i en el marc dels
premis Ciutat de Barcelona, la promotora Advanced Music ha
rebut enguany el premi per la Projecció Internacional de la
Ciutat de Barcelona per l’organització del Festival Sónar.
A més, aquest 2009 el Palau de la Música ha passat a formar
part de la Internacional Society for Performing Arts (ISPA) i
ha iniciat un primer projecte de col·laboració internacional entre
l’Orfeó Català i la Fundació Musical Mehli Mehta.
Durant el mes de novembre, el Concurs Internacional de Cant
Francesc Viñas ha fet audicions preliminars a l’Opéra National
de París, el Metropolitan Opera House de Nova York, el Teatro
alla Scala de Milà, l’Hamburgische Staatsoper d’Hamburg, el
Teatro Real de Madrid i el Royal Opera House Covent Garden
de Londres.
D’altra banda, la 41a edició del Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona s’ha clausurat a Nova York, on
també s’ha presentat la traducció anglesa del llibre publicat per
commemorar-ne les 40 edicions, i ArtFutura ha repartit les seves
principals activitats entre Barcelona, Alacant i Buenos Aires
(Argentina) en la seva vintena edició.
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No podem tancar aquest apartat sense parlar d’història i memòria. Hem de destacar la mostra del Museu d’Història de Catalunya «Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a
l’edat mitjana», programada primer al Museu d’Història de Catalunya del 7 de maig al 2 d’agost i després al Museu Nacional
d’Hongria, a Budapest, del 4 de setembre al 29 de novembre.
L’exposició, organitzada conjuntament pels dos museus, dóna
a conèixer les relacions que es van establir entre tots dos països
al llarg del període medieval.
Per la seva banda, el Museu Egipci de Barcelona ha continuat
prenent part en els projectes d’excavació a Meidum i Sharuna.
Precisament la darrera campanya d’investigacions arqueològiques
a Sharuna, al març, s’ha tancat amb l’espectacular troballa de
500 falcons momificats. Un gran reconeixement als treballs i les
troballes arqueològiques dels diferents equips espanyols a Egipte
ha estat l’exposició «120 años de arqueología española en Egipto»,
celebrada al Museu Egipci del Caire al mes de juny.
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La cultura des de l’òptica
i l’actuació municipal

12

Barcelona té una riquesa de teixit creatiu, social i associatiu que
ha estat i és clau per entendre la realitat cultural de la ciutat.
L’Institut de Cultura de Barcelona, des de la seva creació, ha
volgut treballar assumint aquesta realitat amb la voluntat de cooperar i treballar conjuntament amb el sector artístic i creatiu,
l’associatiu i el privat.
Així doncs, la política cultural a Barcelona té la voluntat de
buscar la cooperació entre el sector públic i el sector privat per
a la gestió dels programes públics. La cooperació en els grans
equipaments i projectes a través de consorcis, de la participació
en els patronats de fundacions, amb l’establiment d’acords de
col·laboració per a esdeveniments, festivals, accions... ha estat
un tret definitori d’aquesta política.
La cultura es considera, especialment a la nostra ciutat, un
dels factors clau del desenvolupament del territori, fet que queda
àmpliament descrit i argumentat al Pla estratègic actual.
Durant els 13 anys transcorreguts des de la creació de l’ICUB,
els models de gestió pública s’han modificat i han evolucionat
adaptant-se a les diferents realitats i a la complexitat del sector
mateix.
En cadascun dels districtes aquesta cooperació ha estat, lògicament, més directa amb les entitats dels barris, donant suport

Marta Clari
Gerent de l’Institut de Cultura
de Barcelona
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a les seves iniciatives i recursos pel seu funcionament. Les noves
propostes i iniciatives emergents troben en l’àmbit territorial el
suport i els recursos de proximitat que els ofereixen els districtes
i, quan el seu impacte és de ciutat, també suport específic a l’ICUB. A la memòria, hi trobareu la mirada del màxim responsable polític de cada districte sobre la seva realitat territorial, fet
que dóna una idea de la varietat i qualitat de propostes i d’entitats
que nodreixen l’activitat cultural dels barris.
L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura,
ha volgut impulsar una altra figura d’interlocució amb el sector,
el Consell de la Cultura. Creat l’any 2007, aquest 2009 ha passat
de tenir unes funcions estrictament assessores a ampliar-les amb
funcions executives, convertint-se en mirall a la ciutat del que
és el Consell de la Cultura i de les Arts de Catalunya (CoNCA).
El Consell de la Cultura de Barcelona, a través del Consell Executiu, ha fet la proposta definitiva dels membres dels jurats dels
premis Ciutat de Barcelona 2010, ha elaborat les bases de dos
concursos per cobrir les direccions dels centres culturals de La
Virreina Centre de la Imatge i el Canòdrom (aquest darrer, al
costat del CoNCA), i ha format part del jurat que ha escollit els
projectes d’ús temporals de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats.
El Consell de la Cultura també ha estat present a les comissions
de selecció dels projectes culturals que han sol·licitat subvenció
a l’ICUB per al 2009.
En un altre dels programes innovadors i prioritaris de l’actual
mandat, les Fàbriques per a la Creació, també hem volgut impulsar una nova via de gestió, cercant el model que sumi la gestió
d’un servei de caràcter i titularitat pública amb la participació
del sector, i alhora amb l’aposta de significació de ciutat i al
mateix temps de lligam amb el territori on és inserit. En els projectes que ja estan funcionant, com La Central del Circ o Hangar,
o en el de dansa que ha de començar a l’Illa Philips del barri de
la Marina, es treballa amb les associacions representatives de
cadascun dels àmbits (circ, arts visuals o dansa).
La Fabra i Coats s’erigeix com a la fàbrica central, que donarà
resposta a diversos sectors culturals, sense una única especialització, i que alhora compartirà els espais amb una escola de les
arts i amb el Centre d’Interpretació del Treball del MUHBA.
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Un gran equipament amb història del barri de Sant Andreu que
tindrà diferents usos i serveis per al districte i la ciutat, i que ja
ha començat el seu recorregut com a centre de creació: ja s’hi
poden veure les creacions d’artistes i col·lectius instal·lats provisionalment fins que comencem les obres l’any 2010. Per altra
banda, hem obert una línia d’ajuts infraestructurals tant pel que
fa als espais de creació de titularitat privada com per a les sales
de música amb l’objectiu d’impulsar la creació.
Aquest any també ha estat el de la consolidació de la Fundació
Barcelona Cultura. Aquesta fundació, amb participació del sector
privat, i vicepresidida des de 2009 per Miquel Roca i Junyent,
ha impulsat un estudi de la fiscalitat en la cultura que ha culminat
amb la presentació al mes d’octubre d’un decàleg que té per objectiu proposar una millora dels incentius fiscals per a la cultura
que hi ha actualment i que d’aquesta manera es fomentin les
donacions, el consum i les inversions en les activitats culturals i
s’estimuli la participació privada en l’àmbit de les arts i de la
cultura. La Fundació ha impulsat la creació de cercles al voltant
dels principals museus; ja estan actius el Cercle del Museu d’Història, ben consolidat, i el Cercle del Museu de Ciències Naturals
de Barcelona.
S’han de remarcar també, com a exemples destacats de gestió
municipal directa per facilitar l’accés de la ciutadania a la cultura,
l’inici d’una nova proposta de preus i d’horaris als museus i centres d’exposicions municipals (obertura diumenges a la tarda i
amb entrada gratuïta), i els nous abonaments per als espectacles
del Festival Grec, amb una especial atenció al públic jove.
Finalment, s’ha de recordar que els diferents models de gestió,
sigui amb la gestió directa, a través de la participació en fundacions o consorcis, del suport a les entitats, els acords públicoprivats
o amb instruments de participació com el Consell de la Cultura,
han de tenir l’objectiu de generar nous projectes, noves mesures,
noves programacions destinades a arribar cada cop a públics
més amplis, i contribuir a posar les condicions necessàries per
fomentar la creativitat, el coneixement i la innovació a la nostra
ciutat.
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1.-La política cultural des de l’Institut de Cultura
de Barcelona

El 19 de març de 2009 el ple del Consell de la Cultura de Barcelona ha elegit els membres del seu Comitè Executiu: Antonio
Monegal Brancós, professor titular de Teoria de la Literatura a
la UPF (presideix el Comitè Executiu en la seva condició de vicepresident del Consell de la Cultura); Flàvia Company Navau,
escriptora, periodista i gestora cultural; Xavier Cordomí Fernàndez, investigador i activista en cultura popular d’arrel tradicional; Daniel Giralt-Miracle, crític i historiador de l’art; Joan
Ollé Freixas, director de teatre; Rosa Pera Roca, comissària i investigadora cultural, i Eva Vila Purtí, música, periodista i
economista.
El Comitè Executiu, de perfil netament independent en el
seu funcionament, és l’òrgan que concentra les competències
executives del Consell de la Cultura, que es concreten en:

El Consell de la Cultura
de Barcelona

– Informar amb caràcter preceptiu sobre la creació de nous organismes o equipaments culturals de caràcter municipal; sobre
els projectes normatius i reglamentaris municipals que incideixin sobre temes de política cultural o artística, i sobre el nomenament dels responsables dels equipaments culturals municipals. En aquest sentit, durant l’any 2009 ha informat sobre
les bases del concurs internacional per a la direcció de La Virreina Centre de la Imatge (i n’ha nomenat el comitè de selecció,
format per set persones independents); sobre les bases per a
l’ocupació temporal de la Fabra i Coats (n’ha nomenat, també,
el comitè de selecció, format per quatre persones independents),
i, conjuntament amb el CoNCA, ha informat sobre les bases
per al concurs internacional del Canòdrom-Centre d’Art de
Barcelona (i igualment n’ha nomenat el jurat, integrat per set
persones independents).
– Participar en la destinació de les subvencions de l’àmbit de
cultura, en el marc de la normativa de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta tasca començarà en la convocatòria de subvencions de 2010, amb la participació dels membres de l’executiva del Consell en el procés.
– Proposar els membres dels jurats dels premis Ciutat de Barcelona, com ja ha fet en l’edició dels premis Ciutat de Barcelona
2009, en la qual també ha revisat les bases dels premis.
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Subvencions i convenis

En la convocatòria ordinària de subvencions que fa l’Institut de
Cultura cada any, s’ha pogut atorgar una subvenció a 332 entitats
o projectes dels 597 que s’hi han presentat. L’import total d’aquesta convocatòria ha estat de 4.551.750 euros, una quantitat
lleugerament superior a la concedida l’any anterior.
En la mateixa línia que els darrers anys, l’Institut ha prioritzat
el suport a les activitats de difusió cultural, activitats a les quals
s’ha dedicat un 63 % del total de les subvencions concedides.
Com en altres ocasions, s’ha posat un èmfasi especial en els múltiples i diversos festivals que se celebren a la ciutat, molts dels
quals s’han consolidat al llarg dels anys, i en alguns casos han
arribat a assolir un important reconeixement i projecció internacionals. Així mateix, l’any 2009 s’ha seguit intensificant el suport a la creació (amb un 22 % del total de l’import de la convocatòria) i als projectes d’educació artística (amb uns 100.500
euros, xifra una mica inferior a la de 2008).
Finalment, en l’apartat de les aportacions extraordinàries, trobem les que s’han fet a través de convenis amb entitats com ara
l’Ateneu Barcelonès (per a la remodelació parcial del palau Savassona), el Cercle Artístic de Sant Lluc (per a les obres al palau
Mercader), l’Antic Teatre (com a suport a la reforma i propera
reobertura del teatre) i la remodelació de la Casa Amatller.

Premis Ciutat
de Barcelona 2009

El dia 15 de febrer s’han lliurat els premis Ciutat de Barcelona
2009 en un acte celebrat al Teatre Lliure sota la direcció de Xavier
Albertí i amb els cuplets com a fil conductor. Com s’ha comentat
anteriorment, en aquesta edició el Consell de la Cultura hi ha
tingut un paper important. Per una banda, ha revisat i modificat
les disciplines que configuren els premis (s’ha passat de 20 a 16
categories). Per l’altra, els jurats han estat proposats també per
l’executiva del Consell de la Cultura.
Els guardonats en l’edició 2009 són:
Festival Sónar: Projecció internacional
Novarama Technology: Innovació tecnològica
Luis Serrano Pubull: Ciències naturals
Enric González: Mitjans de comunicació
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Agustí Fernández: Música
BAAS Arquitectes: Disseny, arquitectura i urbanisme
Josep Maria Muñoz: Ciències humanes i socials
Toni Mira: Dansa
Blai Mateu Trias: Teatre
Joan Rabascal: Arts visuals
Claudio Zulián: Audiovisuals
Escola El Sagrer: Educació
Francesc Serés: Literatura catalana
Antonio Gamoneda: Literatura en llengua castellana
Albert Garcia Espuche: Agustí Duran i Sanpere d’Història
de Barcelona
Josep Rius Camps i Jenny Read Heimerdinger: Traducció en
llengua catalana

Suport a la creació
Fàbriques de Creació
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A partir de les propostes del Pla estratègic de cultura-Nous Accents’06, l’Institut de Cultura impulsa el projecte Fàbriques de
Creació per donar resposta a la necessitat de dotar la ciutat d’una
xarxa d’espais de suport a la creació tot rehabilitant espais
d’interès patrimonial.
L’actuació de 2009 s’ha centrat en dues línies principals ja marcades l’any 2008: el projecte de transformació de Fabra i Coats,
i la realització de projectes d’adequació i usos d’altres espais,
amb acords amb entitats i col·lectius artístics de la ciutat per a
la seva gestió.
Al mes de novembre de 2009, l’alcalde de Barcelona, al costat
dels arquitectes responsables de cada projecte, ha presentat als
mitjans de comunicació els projectes arquitectònics que rehabilitaran i condicionaran l’antiga fàbrica Fabra i Coats, a Sant
Andreu; La Central del Circ, ubicada al Fòrum; Hangar, al recinte de Can Ricart, al Poblenou; l’antiga fàbrica de moneda La
Seca, a Ciutat Vella; l’Illa Philips, al barri de la Marina, i la
fàbrica La Escocesa, també al Poblenou.
Per la seva banda, l’espai de Fabra i Coats i La Central del
Circ ja han acollit i organitzat enguany diverses activitats.

En concret, durant l’any 2009 a Fabra i Coats s’hi han fet, entre
altres propostes, els assajos de les obres Don Carlo, de Calixto
Bieito, i Boulevard, de Carol López, i, en el marc del Festival
Grec, ha estat l’escenari de l’obra Filatura, del Teatro de los Sentidos. També ha estat l’espai de l’Obrador Internacional d’Estiu
de la Sala Beckett, s’ha convertit en plató de diversos curtmetratges i ha acollit festes, espectacles i celebracions com ara la
Festa del Cervell de la Setmana de la Ciència, alguns espectacles
de la Mercè’09 o el lliurament dels premis FAD 09.
La Central del Circ ha celebrat al mes de setembre el seu primer aniversari d’existència amb una jornada de portes obertes
on s’han ofert sessions de treball tècnic, classes de malabars i assajos d’espectacles oberts al públic durant tot el dia. Al llarg d’aquest any d’existència més de 200 artistes, entre companyies i
professionals, han passat ja per aquestes instal·lacions. L’any
2009, 27 companyies de circ han estat desenvolupant les seves
creacions a La Central del Circ, s’hi han fet 5 cursos de formació
(seguretat, manipulació, malabars i moviment, clown i tècniques
de circ...), 2 laboratoris i diferents activitats per donar a conèixer
la seva tasca i per col·laborar amb l’entorn (tallers oberts del
Poblenou, La Marató de TV3...).
També al mes de setembre s’ha donat a conèixer el guanyador
de la concessió per 10 anys de l’edifici de La Seca —antiga casa de la moneda—, ubicat al carrer Flassaders, 40. Es tracta del
Brossa Espai Escènic, amb el projecte que preveu convertir l’espai
en un centre de producció i difusió d’activitats interdisciplinàries,
com ara la dramatúrgia textual, la poesia en escena, la música i
la dansa, amb una atenció especial a les arts escèniques parateatrals,
com la màgia, el circ, les titelles, les ombres xineses o el cabaret.
A banda dels espais anteriors, l’any 2009 s’ha continuat el
disseny de la xarxa de Fàbriques de Creació amb el treball del
recinte fabril La Escocesa (al carrer Pere IV), on mentre no
comencen les obres de rehabilitació hi continua l’activitat que
ofereix l’Associació d’Idees EMA, fins que es defineixi el projecte artístic definitiu. També s’han iniciat les obres de remodelació del nou Canòdrom, al districte de Sant Martí, que ha
de transformar l’antic canòdrom de la Meridiana en un nou
centre d’art.
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Suport a projectes
ja existents

Una altra línia d’actuació ha estat el suport i la cooperació amb
espais o projectes ja existents a la ciutat. És el cas dels projectes
amb suport municipal, com Hangar, ubicat dins el complex de
Can Ricart, al districte de Sant Martí, que prepara les obres d’ampliació i de rehabilitació dels espais actuals que s’han de començar
l’any vinent amb el suport municipal. En aquesta mateixa línia
es troba el projecte d’ampliació de l’Ateneu Popular de Nou Barris,
espai de creació dedicat al circ. També està previst que s’hi iniciïn
les obres d’ampliació, promogudes pel districte de Nou Barris.
Igualment, s’ha donat suport a espais de creació d’iniciativa
privada. L’any 2009 l’Institut de Cultura ha continuat amb la
línia oberta l’any anterior de concessió de subvencions destinades
a inversions en espais de creació i d’experimentació artística privats. Es tracta d’espais multidisciplinaris que reflecteixen l’evolució de les manifestacions artístiques emergents, i que donen
lloc a creacions que superen les definicions artístiques clàssiques.
L’any 2009 han estat quatre els espais de creació privats que
s’han pogut beneficiar d’aquesta convocatòria (La Caldera, Sala
El Off, AREA i Tragant Dansa), amb un import total de 50.807
euros. Aquesta línia de subvencions complementa la convocatòria
ordinària, que no està destinada al finançament d’obres o a l’adquisició d’equipament tècnic. És voluntat de l’Institut de Cultura
donar suport a aquells espais de creació que requereixen aquest
tipus d’inversions per tal que puguin dur a terme la seva tasca
de suport a l’artista en les millors condicions possibles.

Suport a la música
en viu

Pel que fa al suport a la música en viu, l’Institut de Cultura ha continuat donant suport a les sales de música a través de la convocatòria
anual de subvencions, ja que enguany la convocatòria especial per
a la infraestructura l’ha fet la Generalitat de Catalunya, després
que l’any 2008 va ser el torn de l’Ajuntament de Barcelona.

L’Institut de Cultura de Barcelona ha treballat en diferents línies
d’actuació pel que fa al patrimoni de la ciutat. L’any 2009 prop
de 5,8 milions de visitants han entrat als museus i centres d’ex-

Actuacions en l’àmbit del
patrimoni
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posicions municipals i consorciats per visitar-ne les exposicions,
participar en alguna de les activitats que s’hi organitzen o fer
consultes als fons bibliogràfics o als arxius que aquests equipaments tenen oberts al públic. El registre del conjunt d’usos que
han fet aquestes persones de tots els serveis i activitats dels museus
arriba als 7,9 milions, xifra que demostra l’èxit d’aquests centres,
que, des de ja fa uns anys, aposten per diversificar i enriquir l’oferta cultural amb activitats que van més enllà del fet expositiu.
Una part d’aquest èxit de públic es pot atribuir a la iniciativa
impulsada per l’Institut de Cultura d’obrir gratuïtament aquests
equipaments els diumenges a la tarda. Des del mes d’abril de
2009 (inici del projecte) fins a finals d’any, més de 200.000 persones han visitat el conjunt de centres en aquesta nova franja
horària. Això suposa que un 15 % de les persones que han visitat
els equipaments durant aquest període ho ha fet un diumenge
a la tarda. Els equipaments municipals que s’han acollit a la iniciativa són el Museu Picasso, el Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA), el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Disseny Hub Barcelona (DHUB), La Virreina Centre de la Imatge,
el Museu Barbier-Mueller, el Museu de Ceràmica, el Museu Etnològic i el Museu Frederic Marès. Aquesta iniciativa se suma
a la ja arrelada des de fa uns anys d’obrir gratuïtament el primer
diumenge de cada mes, i està destinada a promoure la visita als
museus de la ciutat entre la població de l’àrea metropolitana.
Un altre projecte destinat a fer més accessibles les col·leccions
dels museus és la Nit dels Museus. El dissabte 16 de maig, 27
museus de la ciutat han obert gratuïtament les portes entre les
set del vespre i la una de la matinada. Aquests centres han presentat un programa conjunt que inclou, entre altres activitats,
concerts, espectacles de petit format, performances, projeccions,
conferències, recitals de poesia i visites guiades. Com a novetat,
la Nit dels Museus 2009 ha proposat 12 itineraris amb diferents
temàtiques que, aprofitant la proximitat entre centres, ha permès
visitar diversos museus i participar en les activitats de la Nit. A
més, 42 galeries d’art de Barcelona també s’han sumat a la iniciativa i han obert les portes la nit del 16 de maig. La Nit dels
Museus, que enguany ha tingut uns 74.000 participants a Barcelona, és una iniciativa promoguda pel Consell d’Europa en la
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qual participen més de 2.000 centres de 40 països d’àmbits tan
diversos com la història, l’art, l’etnografia o les ciències.
L’increment de les col·leccions dels museus municipals a través
de noves adquisicions i donacions també ha estat un dels objectius
destacats d’aquest any. Les més significatives han estat l’escultura
Nens jugant amb una papallona d’Antoni Solà, del Museu Frederic
Marès; un conjunt de 650 positius d’Eugeni Forcano que ha
rebut l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, i un dibuix preparatori
per a Las Meninas, fet per Pablo Picasso l’any 1957.
Pel que fa a les inversions, durant aquest 2009 s’ha inaugurat
el Centre d’Interpretació de la Via Sepulcral Romana de la plaça
de la Vila de Madrid (nou espai del MUHBA), s’han començat
les obres del nou Centre d’Estudis del Museu Picasso i el dia 22
de juny s’ha posat la primera pedra de les obres al Disseny Hub
Barcelona (DHUB) de les Glòries. En la instal·lació provisional
d’aquest darrer equipament al carrer Montcada, s’han acabat
les obres que han permès traslladar-hi part dels serveis ubicats
al Palau de Pedralbes. El Centre d’Interpretació del Park Güell
(un dels centres del MUHBA) i el Museu Frederic Marès s’han
tancat temporalment per reformes.
Una nova iniciativa d’aquest 2009 ha estat la primera fase del
projecte d’accés en línia a la documentació dels fons patrimonials
municipals. L’objectiu del projecte és fer possible la consulta de
la informació de les col·leccions d’aquests fons. En aquesta primera fase es preveu que es pugui consultar en línia una part dels
continguts del Museu Picasso, el Museu Frederic Marès i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Progressivament, la resta
de museus municipals s’aniran incorporant a la xarxa internacional, cosa que possibilitarà l’accés a tots els fons patrimonials
públics custodiats.
D’altra banda, els darrers anys l’activitat adreçada al públic
escolar i la participació d’aquest col·lectiu en l’oferta cultural
dels equipaments museístics de la ciutat ha assolit unes xifres
importants. Segons els resultats d’una enquesta feta a 14 equipaments municipals i consorciats de la ciutat, durant el curs
2008-2009 s’han programat un total de 7.856 sessions d’activitats
per a escolars, que han estat seguides per 179.132 alumnes, xifra
que representa el 6 % del públic total d’aquests equipaments.
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De les 3.245 escoles que han participat en aquestes activitats, un
54 % són centres públics, mentre que un 44% són centres privats
o concertats. Un 2% d’aquestes escoles provenen de fora de
Catalunya.
L’arrelament i la tradició dels serveis pedagògics d’alguns
museus, la temàtica de cada equipament i la seva ubicació a la
ciutat semblen elements determinants que expliquen l’atracció
d’alguns museus per sobre d’uns altres. En aquest sentit, el Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), la Fundació Joan Miró
i el Museu Marítim han estat els centres amb un nombre absolut
de visitants escolars més important.

Comunicació amb la
ciutadania

Durant l’any 2009 s’ha continuat treballant en la millora dels
sistemes i canals de comunicació amb la ciutadania. Per una banda, analitzant el públic al qual s’adreça l’Institut de Cultura, i
per l’altra, dissenyant les tècniques més adients per comunicar
l’oferta cultural de la ciutat. En aquest sentit s’han impulsat i
dinamitzat l’accés a les xarxes socials, les promocions culturals
a través del web Canal Cultura, o la comunicació dinàmica a
través dels mòbils, especialment en els grans programes com el
Festival Grec o la Mercè.
També s’ha fet un esforç tecnològic per fer més accessibles les
col·leccions dels museus municipals a través del Projecte E-museum Plus, la venda d’entrades als museus municipals a través
d’Internet i la instal·lació de xarxes wi-fi corporatives.

Presència internacional

L’any 2009 s’ha celebrat el cinquè aniversari de l’aprovació de
l’Agenda 21 de la cultura (8 de maig de 2004), que l’abril de 2010
ja té més de 350 ciutats, entitats o organismes adherits. Amb
motiu d’aquest cinquè aniversari, el palau de la Virreina ha
acollit durant el mes de juny el seminari «Cultura, desenvolupament sostenible i governs locals». S’han publicat els informes
Ciutats, cultures i desenvolupament, Cultura i desenvolupament
sostenible i Polítiques culturals locals i objectius del mil·lenni, amb
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partenariats amb la UNESCO i el suport de l’AECID; L’Agenda
21 de la cultura a França: estat de la qüestió i perspectives; l’informe
que celebra el cinquè aniversari de l’Agenda 21 de la cultura,
amb 20 articles d’alcaldes, regidors i líders de la societat civil, i
un mapa de la ciutat imaginària de l’Agenda 21 de la cultura.
El web d’aquest projecte està disponible en 17 llengües.
El delegat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi
Martí, presideix des de 2004, i per segon mandat consecutiu, la
Comissió de Cultura de Governs Locals Units. Aquesta comissió
ha assolit l’estatus d’observador als òrgans de la Convenció sobre
la Diversitat Cultural de la UNESCO i està participant en els
processos de gestió del programa Xarxa de Ciutats Creatives.
La Comissió ha participat també en el procés «Vers un nou
model per a les polítiques culturals», convocat per la Divisió de
les Polítiques Culturals i del Diàleg Intercultural.

Relació amb el sector privat:
la Fundació Barcelona
Cultura

Bona part de les actuacions esmentades no haurien estat possibles
sense l’aportació i la participació del sector privat. L’any 2009
ha estat important en la concreció d’aquesta vinculació a través
de l’activitat de la Fundació Barcelona Cultura. La Fundació
Barcelona Cultura té per objecte la promoció i el foment de la
cultura en totes les seves manifestacions, vetllant pel foment de
la diversitat cultural, el suport a tota mena d’accions i d’iniciatives
destinades a la conservació, exhibició i difusió del patrimoni
cultural i artístic, així com per la projecció i divulgació internacional de la cultura catalana. L’activitat de la Fundació s’ha centrat aquest 2009 en diferents línies d’actuació.

Propostes per a la millora
en els incentius fiscals per a
la cultura

Un dels objectius de la Fundació Barcelona Cultura per aquest
2009 ha estat iniciar una línia d’estudi de les polítiques fiscals per
tal de tenir una proposta per millorar els incentius fiscals per a la
cultura. Tot i la dificultat de les entitats locals per intervenir directament sobre les mesures de caràcter normatiu i fiscal, calia estudiar
quines possibilitats es podien treballar per trobar incentius per a la
col·laboració pública-privada, objectiu d’aquesta Fundació.
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Amb aquesta finalitat la Fundació va encarregar a l’empresa
Barcelona Media - Centre d’Innovació, amb Jordi Pardo i Xavier
Cubeles al capdavant, i amb la tutela del vicepresident de la Fundació i president dels cercles, Miquel Roca Junyent, un estudi
que analitzés quina era la situació de la cooperació públicoprivada
pel que fa a la fiscalitat i que elaborés unes línies de treball o
propostes d’actuació.
Els resultats d’aquest estudi es van presentar en el Decàleg per
a una nova aliança pública-privada en cultura. Proposta per a una
nova fiscalitat cultural. Es tracta d’una proposta pionera a l’Estat
espanyol que vol formular una millora dels incentius fiscals per
a la cultura existents actualment, tant a Barcelona i a Catalunya
com a la resta d’Espanya.
Aquest decàleg proposa canvis en la configuració dels incentius
fiscals en àmbits com el mecenatge i el patrocini, les indústries
culturals o l’adquisició i conservació de béns d’interès cultural,
així com el pagament de deutes tributaris mitjançant el lliurament
de béns.
La presentació s’ha fet en el marc d’una jornada celebrada el
dia 8 d’octubre de 2009 al Saló del Tinell del Museu d’Història
de Barcelona.
Una vegada presentat el projecte tant al sector econòmic com
al cultural, es continuaran donant a conèixer les propostes i analitzant-ne la viabilitat amb vist a concretar els canvis proposats
per als anys vinents.

Cercles dels museus

444

L’any 2009 l’activitat pública del Cercle del Museu d’Història
de Barcelona (MUHBA), amb Miquel Roca i Junyent com a
president i Carles Duarte i Montserrat com secretari, s’ha començat el 21 de gener amb l’acte d’homenatge a Alexandre
Cirici Pellicer, coorganitzat amb la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, i el dia 16 de març amb la conferència
«Urban imaginaries across borders», que Andreas Huyssen,
professor de la càtedra Villard d’Alemany i Literatura Comparada de la Universitat de Columbia, ha impartit a la Reial
Capella de Santa Àgata del conjunt monumental de la plaça
del Rei.

La importància del suport que el MUHBA rep del seu Cercle
ha tingut una magnífica expressió aquest any 2009 en els terrenys
institucional i econòmic. Amb el suport i la intermediació del
Consell Econòmic i Social de Barcelona, s’ha incorporat als Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2009 una partida de 250.000
euros per al Museu d’Història de Barcelona, que s’han destinat
a l’elaboració del projecte arquitectònic d’Oliva Artés; l’any 2010
rebrà 250.000 euros més, que es destinaran a tasques de sanejament i consolidació, i a tasques de museologia del mateix espai.
Aquest any també s’han incorporat dues grans empreses com a
patrons: Abertis i Siemens. Aquestes empreses, al costat del diari
El Periódico, són les patrocinadores de l’exposició s’obre Cerdà,
inaugurada al mes de febrer de 2010 al Saló del Tinell.
Amb l’extensió del model de relació iniciat al Museu d’Història
de Barcelona a altres grans centres de la ciutat, aquest 2009 ha
estat l’any de la constitució del Cercle del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, concretament el 20 de setembre de 2009,
amb Miquel Roca Junyent de president i Jordi Sargatal i Vicens
com a secretari. La constitució d’aquest cercle forma part d’un
intens esforç institucional encaminat a donar un nou impuls a
aquest museu de la ciutat de Barcelona per fer front als reptes
del segle XXI. En aquest sentit, s’ha impulsat un gran projecte
que ha de permetre ampliar i modernitzar les infraestructures
del museu: als equipaments ara existents s’hi ha de sumar l’Espai
Blau (edifici del triangle del Fòrum), on es preveu allotjar les
noves instal·lacions destinades a programes públics. La vocació
del Cercle és aplegar un ampli ventall d’empreses i d’institucions
compromeses amb la natura, conscients de la necessitat de preservar els recursos que fan possible el seu desenvolupament.

Respecte als recursos econòmics que dedica l’Ajuntament de
Barcelona a la cultura, cal destacar que la despesa total en cultura
(134 milions d’euros l’any 2009), representa el 5 % del total del
pressupost municipal. D’aquest import, l’Institut de Cultura de
Barcelona en gestiona una bona part: l’any 2009 el pressupost
executat ha estat de 117 milions d’euros.

Recursos per a la cultura
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Prop d’un 40 % d’aquest pressupost es destina als grans equipaments de la ciutat (museus, teatres i biblioteques en consorci
amb l’Ajuntament) i al suport a les entitats de la ciutat a través
dels programes de subvencions.
Pel que fa al Pla d’inversions municipal 2008-2011, preveu
una xifra de 143 milions d’euros per a projectes culturals que
inclouen la inversió extraordinaria dels FEOSL i els 43 milions
per a biblioteques, a banda de la inversió específica prevista per
als grans projectes del Born i el Disseny HUB Barcelona.
Finalment, també cal destacar la importància del capital humà
que treballa directament en l’àmbit de la cultura sota el paraigua
de l’actuació municipal. Tots aquests projectes són possibles gràcies a la implicació i la feina diària d’unes 430 persones que treballen directament des de l’Institut de Cultura de Barcelona, i
de més de 1.500 que ho fan des dels centres en consorci amb l’Ajuntament.

446

2.-La política cultural des dels districtes de la ciutat

L’altra àrea d’atenció municipal a la cultura és la que es fa des
dels districtes. A continuació es presenta la visió dels 10 regidors
i regidores dels districtes de la ciutat sobre el més destacat de
l’any 2009 al territori.

L’any 2009 novament la cultura ha tingut un paper protagonista
a Ciutat Vella; la cultura entesa com a font de cohesió per als
barris i de col·laboració entre institucions i amb la ciutadania.
Fruit d’aquesta entesa neixen iniciatives com «La Reial ens
mou», promoguda per l’Associació d’Amics i Comerciants de
la plaça Reial. Ubicada al Barri Gòtic, aquesta plaça, que ha estat
lloc tradicional de trobada de barcelonins i barcelonines, recupera
el seu vessant més cultural. S’han organitzat tot tipus d’activitats:
lúdiques per a nens i nenes, com els contacontes i espectacles de
màgia; tertúlies literàries en diversos locals de la plaça; vermuts
musicals...
També al Barri Gòtic i de nou en una plaça, la de la Vila de
Madrid, s’ha obert un nou equipament cultural: la Via Sepulcral
Romana. Aquest espai significa la recuperació de part de la història de la ciutat, i posa el patrimoni de la ciutat als peus dels
barcelonins i barcelonines.
La col·laboració entre institucions, Generalitat i Ajuntament
ha permès recuperar com a espai cultural el palau Mercaders, situat
al carrer del mateix nom, on s’ha instal·lat la nova seu d’una institució centenària com és el Cercle Artístic de Sant Lluc.
Molt a prop, i seguint els carrers del barri de Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera, s’ha inaugurat la Casa dels Entremesos,
que es vol convertir en un referent en la producció, difusió i
prestació de serveis en l’àmbit de la cultura popular d’arrel
tradicional a Barcelona.
Les grans institucions ubicades al districte, com el Museu Picasso i el MACBA, també han contribuït a l’activitat cultural
d’aquest any amb exposicions com ara «Imatges secretes. Picasso
i l’estampa eròtica japonesa» o «Ray Johnson».
Per la seva banda, el Liceu, al cor del Raval, va inaugurar el
nou edifici del Conservatori Superior de Música. Aquestes noves

Ciutat Vella
Itziar González Virós
Regidora del Districte
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instal·lacions dedicades a activitats acadèmiques disposen de 90
aules preparades per a cada especialitat instrumental, tant de la
música clàssica com de la moderna i el jazz.
Lligada al Liceu, la iniciativa «El Liceu a la Platja» va retransmetre l’òpera Turandot de Giacomo Puccini a la platja de
la Barceloneta a través d’una pantalla gegant, demostrant que
és possible posar la cultura a l’abast de tota la ciutadania, també
al costat del mar.
Un altre cop, doncs, es demostra que la intensitat és la paraula
que millor defineix la vida cultural a Ciutat Vella.

L’any 2009, al districte de l’Eixample en l’àmbit de la cultura
s’han plantejat alguns projectes vinculats a l’actualitat. En primer
lloc i més important, la celebració de l’Any Cerdà, per al qual
s’ha organitzat una exposició divulgativa que amb el nom «L’Eixample de les persones» ha volgut fer una lectura molt local de
l’evolució de l’Eixample des del moment en què es va dissenyar
fins a la conquesta més recent dels interiors d’illa. També en
aquest mateix àmbit s’ha fet el Joc Cerdà, un joc de taula de
grans dimensions que d’una manera didàctica i amena vol donar
a conèixer la figura i l’obra d’Ildefons Cerdà i l’actual configuració urbanística de l’Eixample. Aquestes dues produccions
han anat acompanyades d’un programa de conferències; s’han
mostrat a totes les biblioteques i centres cívics de l’Eixample al
llarg de l’any 2009 i es continuarà fent durant el primer semestre
de 2010.
D’altra banda, i seguint amb el programa de les exposicions,
també s’ha donat suport i s’ha dissenyat una ruta itinerant pels
centres cívics del districte per exhibir la mostra «Glòries, cruïlla de camins», dissenyada i produïda per l’Arxiu Històric del
barri de Fort Pienc.
En l’apartat de suport a la creació, destaquem les dues convocatòries d’arts visuals que impulsen dos centres cívics, la Casa
Elizalde en arts plàstiques i la Casa Golferichs amb la beca per
a arts audiovisuals. De caràcter biennal, aquestes convocatòries
tenen com a objectiu estimular la creació en les arts, i entre totes

Eixample
Assumpta Escarp Gibert
Regidora del Districte
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dues han reunit més de 140 candidats. També hem de destacar
la celebració del 10è aniversari del premi de Relats Curts que
impulsa el Centre Cívic de la Sagrada Família. Sense deixar el
camp de les arts, també ha tingut el seu protagonisme la quarta
edició de CREART, un programa d’arts plàstiques que es desenvolupa al Centre Cívic Fort Pienc amb els nens i nenes de les
escoles de l’entorn i que aquest any ha treballat al voltant de recreacions artístiques de llibres. Per la seva banda, el Centre Cívic
Cotxeres Borrell continua treballant per fer-se un lloc en el món
del teatre amb la Mostra de Teatre Tísner.
La intensa vida cultural que tenen els nostres centres cívics
ha quedat novament palesa en la programació estable d’espectacles i actuacions de totes les disciplines —música, dansa, teatre,
cinema...—, que han superat els 36.664 espectadors amb 301
propostes.
Finalment, continuant amb les línies establertes al PAD, hem
seguit treballant en el suport a les activitats i entitats de cultura
d’arrel tradicional i popular. En aquest sentit, s’ha dissenyat el
programa del cicle «Tardor a l’Illa», un programa especial d’exhibició en el marc de la Mostra d’Entitats i la Fira del Modernisme. També s’ha inaugurat i posat en marxa el Centre de
Cultura Popular i Tradicional Catalana per a les entitats del
barri de la Sagrada Família.

Sants - Montjuïc és un districte amb uns barris que tenen una
forta personalitat, marcats per un teixit associatiu dens i ric que
organitza diferents activitats socials i culturals. És un districte
ric en cultura tradicional i popular.
Al llarg de l’any 2009 s’han de destacar, entre les diferents
activitats que s’han dut a terme, les següents.
En el marc del Pla cultural dels barris de la Marina, s’han de
remarcar les obres de remodelació que s’han portat a terme a
l’equipament cultural de la Casa del Rellotge amb l’objectiu que
l’oferta cultural del barri estigui en condicions òptimes; també
s’ha remodelat l’equipament de la Bàscula. A més, s’han continuat
organitzant activitats de promoció cultural, com, per exemple,

Sants - Montjuïc
Imma Moraleda Pérez
Regidora del Districte
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les de la Sala Pepita Casanellas, amb espectacles per a tota la
població i matinals infantils per a les famílies.
Una altra activitat cultural important i molt arrelada al Districte és el certamen literari Francesc Candel, que ha contribuït
al foment i la promoció de la creació literària al barri, el districte
i la ciutat, i que any rere any s’ha anat convertint en un referent
per als amants de l’escriptura.
Cal destacar també el projecte «A taula!», la programació regular de cultura i gastronomia que organitza el Centre Cívic el
Sortidor. L’objectiu és fomentar la interculturalitat i la difusió
cultural al barri del Poble Sec.
I no s’ha d’oblidar el treball de suport a la creació relacionada
amb la dansa al Casinet d’Hostafrancs, on s’organitzen els assajos
en companyia, una mostra d’espectacles en fase de producció
que es porta a terme els primers dilluns de mes.
També s’han de destacar les activitats de difusió cultural de
les Cotxeres de Sants-Casinet d’Hostafrancs, com el Vermut
Jazz, la Marató de Cinema Fantàstic, el cicle «Cinema a la Fresca» o altres activitats més participatives, com ara els actes de
Carnaval, sense oblidar totes les activitats culturals tradicionals
dels nostres barris, com les festes majors, que comencen al mes
de juny i acaben a l’octubre.
Decididament, seguirem treballant per facilitar l’accés
a la cultura i els espais de participació en la vida cultural del
districte.

El districte de les Corts té una rica vida cultural que és possible
gràcies a l’estreta col·laboració entre les entitats i l’Administració
municipal. Aquestes ratlles són per deixar constància d’alguns
dels actes que s’han portat a terme al llarg de l’any 2009, que abracen diferents àmbits d’actuació. No són els més importants
ni els més rellevants, i tampoc no hi són tots; per a això hauríem
de fer un llista, i no és l’objectiu d’aquest escrit. Seria difícil fer
una selecció a gust de tothom, i per això ens hem limitat a triar
tres exemples que esperem que il·lustrin la diversitat i energia
de la cultura a les Corts.

Les Corts
Montserrat Sánchez Yuste
Regidora del Districte
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Al llarg d’aquest any, s’han destinat esforços a la publicació
de llibres de caràcter històric, com La Maternitat i Sant Ramon:
desenvolupament urbà d’un barri de les Corts, de Lluís M. Bou,
dins la col·lecció «Memòria de Barcelona», amb una clara vocació
de recordar els orígens per poder valorar la realitat a partir de
la descripció els esdeveniments que han configurat el teixit urbà
del barri de la Maternitat i Sant Ramon. També s’han publicat
diversos títols relacionats amb la perspectiva de gènere, com ara
Les dones a les Corts, conduït per la historiadora Isabel Segura,
i un llibre relacionat amb l’anterior: Les dones de les Corts: itineraris
històrics, que es presentarà el març de 2010.
Una vegada més, s’ha lliurat el premi per a la Igualtat M. Àngels Rivas Ureña, aquesta vegada concedit a En el mercado ni
carne ni pescado, un espectacle de dansa que tracta els rols de
gènere com a (in)definició de l’ésser.
La Festa Major de les Corts, celebrada entre els dies 3 i 12 d’octubre, ha confirmat que està plenament consolidada. Les més de
200 activitats, organitzades en la gran majoria per entitats o associacions, han estat molt concorregudes. Destaca l’acte d’homenatge a les entitats culturals del districte que s’ha fet el 8 d’octubre
al Centre Cívic de les Corts. Les entitats homenatjades han estat
l’Orquestra de Cambra d’Acordions de Barcelona, en el seu 60è
aniversari; l’Altre Cor Cremat de Barcelona. Ajut al Quart Món;
la Institució Cultural de les Corts, que ha fet 15 anys, i el Grup
de Teatre de les Corts, amb 25 anys d’història.
No podem tancar aquest recull sense fer referència al Drac
de les Corts, un model de fructífera relació entre entitats i districte. En aquest cas, el districte i les entitats de colles de diables
i tabalers van signar un conveni de col·laboració per donar vida
a la nova bèstia de foc: el Guardià de les Corts, inspirat en el
drac de Gaudí. Dissenyat per Pau Cohí i construït per quatre
alumnes de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, s’ha batejat
pels volts de Sant Jordi.
A les Corts encarem l’any 2010 amb propostes i idees, amb
ganes i molta il·lusió, que ha de compensar les retallades en altres
àmbits.
La cultura, però, està viva en moltes de les activitats humanes
i n’hem de preservar l’essència.
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L’aposta del districte de Sarrià - Sant Gervasi per la cultura és
permanent en aquests darrers anys i el proppassat 2009 no ha
estat una excepció, ja que aquesta aposta s’ha vist concretada en
diverses línies d’actuació.
Per una banda, hem continuat treballant en la construcció de
la xarxa d’equipaments i espais culturals al nostre districte. Als
set centres cívics ja existents, hi hem sumat la posada en marxa
del nou espai de barri dins del complex d’equipaments del Putget
(juntament amb una nova escola bressol, un aparcament soterrat
i un futur complex esportiu); en aquest espai de barri es porten
a terme activitats socials i culturals com ara exposicions, xerrades,
tallers culturals i altres activitats afins.
Una altra línia d’actuació que hem mantingut aquest 2009 ha
estat preservar la memòria històrica i cultural del nostre territori.
Han estat moltes les intervencions que s’han portat a terme en
aquest sentit, entre les quals hem de destacar la restauració de
la creu de la torre Bellesguard, un edifici dissenyat per Gaudí i
que conserva elements de l’antiga residència d’estiu del rei Martí
l’Humà. Altres espais on s’han portat a terme millores i s’ha restaurat el patrimoni cultural han estat el nou jardí romàntic de
Portolà, els centres cívics de la Casa Sagnier i la Casa Orlandai,
així com la mateixa seu del districte. També hem portat a terme
la rehabilitació i restauració de les 12 cases catalogades del carrer
Canet que formen part de l’eix cívic Canet, en el qual s’ofereix
una nova escola bressol municipal, l’Oficina de l’Habitatge, un
taller ocupacional per a persones amb disminució psíquica i la
seu de tres entitats, una de les quals és l’Associació d’Artistes de
Sarrià.
La darrera línia d’intervenció i que ha aplegat el nombre
més gran d’accions aquest any passat ha estat la de la promoció
cultural. S’han portat a terme moltes activitats, i en volem
ressaltar la setena edició de les Jornades de Tallers Oberts i
Exposicions dels i les artistes de Sarrià i la tercera de les del
Putget-Farró, que entre les dues apleguen més de 75 artistes.
Les sis rutes literàries del nostre districte s’han vist ampliades
amb una nova ruta, anomenada «De la plaça Molina al Turó
Parc», que ens permet veure el nostre territori amb ulls de
poeta, els ulls de Joan Brossa, Jaime Gil de Biedma, José Agus-

Sarrià - Sant Gervasi
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tín Goytisolo i Guillermo Díaz-Plaja. En el 51è aniversari de
la seva mort, vàrem recordar l’obra i el pensament de l’escultor
Josep Clarà amb diversos actes, com ara la xerrada i taula
oberta que es va fer a la biblioteca que du el seu nom i que
va ser taller de l’artista. En aquesta mateixa línia, i amb motiu
dels 25 anys de la mort del poeta Joan Vinyoli, dins dels actes
de record que es van portar a terme a la nostra ciutat vàrem
descobrir, en el marc d’un acte cultural i de lectura de poemes
de l’artista, una placa al pis on va viure, situat al nostre
districte.
La setmana cultural de Síria a Barcelona, organitzada pel
Centre Euro Àrab de Catalunya i el Districte de Sarrià - Sant
Gervasi, va comptar amb la participació, entre d’altres, d’autoritats del Ministeri de Cultura sirià, i es va convertir en un punt
de trobada entre diversos agents culturals de tots els països i de
reforç d’aquestes relacions.
Dins de les diverses col·leccions de llibres que va editant el
districte de Sarrià-Sant Gervasi, aquest any s’han publicat tres
llibres: un que ens parla de la història de l’edifici que acull l’actual Centre Cívic Casa Sagnier, un altre amb la història i la
descripció dels carrers del barri de Sarrià i, finalment, un dedicat a totes les dones que han obtingut la Medalla de la Dona
del districte.

Gràcia és un dels principals focus de cultura de Barcelona, amb
entitats i festes centenàries reconegudes com a festes d’interès
cultural, amb dos espais Patrimoni de la Humanitat que conviuen
amb nous espais, cicles i festivals emergents i de gran contemporaneïtat i amb entitats culturals de nova creació.
Aquest 2009 ha estat un any intens per a la cultura a Gràcia,
amb els festivals internacionals del Tradicionàrius i el Dispositiu
LEM, els cicles «Nits Clàssiques» i «Joves Clàssics» o el tradicional «L’Hora del Jazz», i amb nous cicles i festes com la Festa
de la Creació Contemporània del col·lectiu NODES de Gràcia
o el Festival Nun Off, amb una vintena d’espectacles de la creació
més actual en les arts escèniques.

Gràcia
Guillem Espriu Avedaño
Regidor del Districte
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A més, la Setmana de la Dansa ha ampliat espais i entitats
participants i ofereix cada dia més activitats.
Pel que fa al calendari festiu, Gràcia té un llegat de cultura popular molt ric que es materialitza en festes com els foguerons de
Sant Antoni de sa Pobla a Gràcia, el darrer cap de setmana
de gener; Sant Medir, el 3 de març; la Revolta de les Quintes, la
primera setmana d’abril, que recorda els fets que van passar a
Gràcia l’any 1850, etcètera. I evidentment... la Festa Major
de Gràcia, amb més de 900 activitats en una trentena d’escenaris
i la participació del teixit associatiu de la cultura popular de
Gràcia.
Per Sant Jordi s’ha fet la II Trobada d’Il·lustradors, juntament
amb el Sant Jordi Sostenible, un mercat d’intercanvi de llibres
amb la participació de les escoles i les biblioteques.
Pel que fa als equipaments culturals, l’any 2009 ha tingut lloc
el concurs d’idees per reformar la Violeta com a centre cultural.
El jurat, integrat per tècnics experts i membres de les entitats
del Consell Rector de l’equipament, ha deliberat entre 70
propostes, tot un èxit de participació.
L’any 2009 també hem impulsat el projecte de recuperació
de la memòria de l’antiga Editorial Bruguera, avui Centre
Cívic el Coll, un projecte de cohesió territorial i participació
ciutadana a través de la cultura en el qual hem recollit les veus
i les experiències dels antics treballadors i treballadores de Bruguera, d’experts i de la mateixa família, i les hem traslladat a
dues exposicions; també s’ha creat el fons Bruguera a l’arxiu
del districte, s’ha elaborat un documental, s’han organitzat
cicles de xerrades i tertúlies radiofòniques i un llarg etcètera
que veurà la llum l’any 2010 i que pretén que el Centre Cívic
el Coll es converteixi en el lloc permanent de la memòria
d’aquesta antiga editorial.
Al districte de Gracia també treballem per la promoció i la
difusió de la cultura amb la perspectiva d’un eix vertebrador
de nord a sud que lliga els barris de Vallcarca, els Penitents, la
Salut i el Coll, amb la Vila de Gràcia i el Camp d’en Grassot Gràcia Nova; entre tots aquests barris treballem línies de col·laboració amb els equipaments públics i les entitats històriques
del territori.
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«Sé que la poesia és indispensable,
però no sabria dir per a què». (J. Cocteau)

Horta - Guinardó
Elsa Blasco Riera
Regidora del Districte

Etimològicament, la paraula cultura (provinent del llatí colo-ere,
amb un significat que ve de ‘cultivar’) generalment es refereix
als patrons o tipus d’activitats humanes i a les estructures simbòliques que donen significat a aquesta activitat.
Amb la paraula cultura, tanmateix, també ens referim a la capacitat humana universal per classificar, codificar i comunicar
les pròpies experiències, de vegades de manera objectual i representativa, i d’altres de manera simbòlica.
El districte d’Horta - Guinardó, en l’afany i voluntat de dur
a terme polítiques de proximitat cultural, ha apostat des de sempre per la producció i la promoció cultural als diferents barris
que conformen el conglomerat del districte.
En aquesta línia és on hem d’emmarcar tot el dibuix de programes, equipaments i serveis que tenen com a eix central d’intervenció la proximitat i la promoció dels diferents programes
culturals del districte.
Al districte d’Horta - Guinardó disposem d’un extens mapa
d’equipaments de proximitat que donen aixopluc a les demandes
culturals dels diferents agents públics i privats, col·lectius, entitats
i grups formals i informals.
Els diferents equipaments socioculturals de proximitat (cinc
centres cívics, dos casals de barri, quatre biblioteques i un espai
jove) aposten, amb les seves singularitats i particularitats, per
dues línies bàsiques de prestació de polítiques culturals: internes
i externes.
Amb tot, però, sempre hi ha —i hi ha d’haver— propostes
culturals que no estiguin vinculades ni ubicades als equipaments,
que neixin de la identificació amb el territori, amb voluntat de
fer-se un espai en la realitat cultural del districte però també
d’emergir com a proposta cultural de ciutat.
Donar sentit a aquestes tres línies de programació cultural,
apostant per cobrir l’oferta per als diferents sectors de població,
és l’objectiu del districte.
Fent memòria, i concretant, la programació cultural del
districte es concentra en diferents àmbits, sectors i línies:
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Programació cultural a
Horta - Guinardó

1. Cicles i programes del districte a equipaments i entitats:
–Cicle d’espectacles infantils: més de 30 espectacles infantils als
equipaments de proximitat.
–Clàssica a Horta - Guinardó: actuacions musicals de clàssica
als equipaments culturals del districte, amb activitats complementàries com ara visites guiades i una actuació final el Dia
de la Música, en diferents parcs, de les escoles de música ubicades al districte.
–Zona Flamenca: durant els mesos d’octubre i novembre al districte es promou la música flamenca de joves intèrprets (concerts
i grups de flamenc, exposicions, documentals i divulgació).
–Mostra de teatre: diferents grups de teatre amateur posen en
solfa la creació escènica.
2. Cicles i programes singulars
Desenvolupats des dels centres cívics, l’Espai Jove Boca Nord i
les biblioteques, els cicles donen resposta a les inquietuds i propostes culturals de districte, i tenen la doble funcionalitat de
prestació interna i externa:
–Desplaçat és un cicle desenvolupat pel Centre Cívic Casa Groga
que s’ha convertit en un referent de les arts de carrer.
–El Concurs de Cantautors al Centre Cívic Matas i Ramis
és un referent per a aquest tipus de creació musical a l’Estat
espanyol.
–El Cel del Carmel, al Centre Cívic del Carmel, proposa una
mescla de cinema, literatura, tallers, fotografia i un concurs de
bandes sonores.
–La Tarima és un cicle que aposta per una programació musical
mensual que al llarg de l’any acull tota mena d’estils.
–Stripart, la mostra de joves creadors, ja s’ha convertit en un
clàssic a la ciutat de Barcelona; es du a terme al mes de juliol
al Centre Cívic del Guinardó.
–El Festival Visual Sound, marca de referència de la ciutat pel
que fa a la creació audiovisual, es desenvolupa a l’Espai Jove
Boca Nord, que, juntament amb el GRAFF, ofereix una mostra
imprescindible a Barcelona de les diferents propostes artístiques
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urbanes, que conformen un tot amb allò relacionat amb la creació jove.
El programa Districte literari és la marca d’Horta - Guinardó
que vol referenciar la singularitat de l’aposta de les quatre biblioteques per formar un conglomerat d’accions vinculades a la
creació literària: poesia a la biblioteca Mercè Rodoreda, amb el
cicle «De pensament, paraula i obra»; narrativa barcelonina contemporània amb «Narraeldors del Carmel» a la Biblioteca Juan
Marsé; la novel·la negra i criminal i el seu projecte «Black&Barna» a la Biblioteca Montbau, i el teatre amb el cicle «Horta a
Escena» a la Biblioteca Horta-Can Mariner.
3. Cicle del calendari festiu, popular i tradicional
En aquest àmbit s’hi inclouen activitats com la Cavalcada de
Reis d’Horta - Guinardó, les diverses festes majors dels diferents
barris del districte i l’imaginari festiu popular (diables, dracs,
gegants, capgrossos), representat per les diferents entitats de
cultura popular del districte.
Tot el que acabem d’explicar, però, és tan sols una pinzellada de
la riquesa cultural del districte. A Horta - Guinardó cal passejar
pels diferents barris que el formen per tal de fer-se una idea del
volum de línies d’acció i programació que es duen a terme en
tots i cadascun dels racons.

Nou Barris és l’àrea urbana més jove de la ciutat. S’ha modelat
en funció dels fluxos de població que han arribat a la ciutat, i
aquest és un tret que en marca el teixit social. La influència d’aquest fet en el calendari festiu i cultural és evident, i un dels trets
que ho fa més palès són les característiques de cada acte festiu.
El districte de Nou Barris ha prestat el seu suport a la majoria
dels projectes culturals que han sorgit del moviment veïnal, i
ha col·laborat colze a colze amb el moviment associatiu per desenvolupar iniciatives i gestionar la xarxa d’equipaments i propostes que es generen en els diferents epicentres culturals dels

Nou Barris
Carmen Andrés
Regidora del Districte

458

seus 13 barris, molts dels quals acullen activitats amb un ressò i
una repercussió generals a tota la ciutat.
Entre les festes populars de més arrelament social destaquen
les múltiples festes majors del districte, entre les quals la Festa
Major de Nou Barris, al maig, que ofereix activitats amb un
gran poder de convocatòria, com ara el mercat medieval, i
un gran nombre d’altres propostes generades per les entitats del
districte. A Nou Barris també tenen lloc algunes grans manifestacions d’àmbits més concrets, com l’Aplec de Tardor de les
Roquetes, capaç de reunir tot el sector sardanista del país a la
Guineueta; les Festes de Sant Froilà, veritable punt de reunió
de la comunitat gallega de Catalunya; el Festival de Sopes, trobada multitudinària dels gustos interculturals; el Festival de
Flamenco i altres festes de regust similar, com les Cruces de
Mayo i la Fira d’Abril. D’altra banda, els veïns del territori participen activament en esdeveniments com la Cavalcada de Reis,
el Carnestoltes, la Laia, la Mercè, la Diada de Sant Jordi i la
Festa de la Música.
Per àrees temàtiques, la música és un dels elements amb més
punts d’atracció; cal destacar els diversos cicles temàtics del
Centre Cívic de les Basses, entre els quals el «Songs de Barri»;
el «Música al Parc» (al juliol al parc Central), o el Festival de
Blues, al setembre, a més d’iniciatives plenament consolidades
i àmpliament reconegudes com la Banda Simfònica de les Roquetes i les corals Canticorum i de L’Ideal d’en Clavé. L’àmbit
literari ofereix diverses cites, com ara el Concurs Literari de
Nou Barris, els Jocs Florals Escolars, el Cyberpoem (de poètiques
digitals, que Torre Llobeta acull a l’octubre) i el Festival de Polipoesia (que al setembre ha celebrat la 17a edició). Pel que fa al
teatre, el Centre Cívic de Porta-Sóller ha desenvolupat el cicle
«Nous» de teatre de petit format, i el Centre Cívic de la Zona
Nord ha acollit el cicle «L’escola va d’espectacle» i la 4a edició
del Festival de Teatre de Titelles de Nou Barris, especialitat que
compta amb una altra cita a les Roquetes amb la Mostra de Titelles. El circ és l’àrea que imprimeix més caràcter a Nou Barris
gràcies a l’activitat de l’Ateneu Popular, que a més d’organitzar
les edicions 37 i 38 del «Combinat de circ», l’any 2009 ha acollit
algunes de les companyies capdavanteres de la ciutat i ha generat
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alguns dels espectacles que més repercussió han tingut en el
sector (com ara el 14è Circ d’Hivern). L’art es manifesta en especialitats com la pintura, l’aquarel·la, el dibuix, la il·lustració i
l’escultura en molts equipaments municipals, i pel que fa al
còmic el Centre Cívic Porta-Sóller impulsa el Concurs de Còmic
de Nou Barris (que ha arribat a la 10a edició), mentre que en
fotografia el Centre Cívic de Can Basté és capdavanter de l’especialitat amb l’organització de diverses exposicions de primer
nivell i del Fòrum Fotogràfic, certamen biennal que ha celebrat
la 10a edició. Pel que fa al cinema, a Nou Barris és present bàsicament a través del Cicle de Cinema de Can Basté i del Festival
Sólo para Cortos, l’expressió més celebrada.
Aquest calendari atapeït i divers fa dels barris de Nou Barris
una de les àrees més inquietes i innovadores de la ciutat, amb
regust de tradició i amb apostes de futur que generen una personalitat culturalment única.

El districte de Sant Andreu ha emergit en aquests anys com
un nou espai de referència a la ciutat quant a activitats culturals
i està prenent cada cop més protagonisme en l’àmbit de la creació com a lloc on poder tirar endavant els projectes somiats
que necessitaven un entorn on desenvolupar-se. Avui, Sant
Andreu està present cada dia en els projectes dels artistes de
les més variades activitats i en les pàgines dels mitjans de comunicació. Això no és gens casual, sinó que és fruit d’una aposta
clara de l’Ajuntament de Barcelona, el districte de Sant Andreu
i l’ICUB, que treballen conjuntament per dedicar els millors
espais de la ciutat a potenciar els vessants creatius i de proximitat
de la cultura.
El resultat d’aquesta aposta ja és una realitat. Per una banda,
ja disposem dels espais emblemàtics, amb les reformes o els projectes de rehabilitació molt avançats perquè puguin acollir els
equipaments que els diferents barris necessiten perquè les entitats
de territori puguin desenvolupar la seva activitat, i dels espais de
creació que la ciutat posa a disposició dels emprenedors culturals.
Una perfecta combinació en què els equipaments de proximitat

Sant Andreu
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i els d’excel·lència són l’un al costat de l’altre compartint experiències i enriquint-se els uns als altres.
Els diferents projectes per rehabilitar el recinte de la Fabra i
Coats ja estan en marxa i aquest any veuran començar les primeres obres. A banda del fet que els edificis de joves, els equipaments educatius i assistencials ja estan definits, el gran ventall
cultural és una realitat que aquest 2010 es farà visible. Abans de
l’estiu han de començar les obres a l’edifici de planta baixa del
carrer Sant Adrià per habilitar-lo com a seu d’entitats de referència al nivell superior del districte. Quant al casal de barri,
està previst començar les actuacions al principi de la tardor, de
manera que aquest important punt neuràlgic de les entitats del
barri que esperen un espai a compartir per desenvolupar la seva
activitat serà una realitat palpable. Sobre aquestes dates també
es farà la rehabilitació de la nau polivalent, que permetrà guanyar
un espai diàfan on es podran fer grans exposicions, trobades amb
un ampli aforament, espectacles de gran format o actuacions
musicals, ja que estarà insonoritzat. Finalment, la peça més dolça
de tot el pastís serà la nau central, on s’ubicarà el Museu de la
Barcelona Industrial, amb la preservació de la sala de les calderes
i els mecanismes elèctrics del recinte; l’Escola de les Arts del
Districte, que donarà formació en música, teatre, dansa, circ i
arts visuals als i les joves de Sant Andreu, i la Fàbrica per a la
Creació, que ja acull projectes i espera les primeres obres per a
aquest any. Un tema important és que les Fàbriques de Creació
de Barcelona estaran vinculades al territori i, per tant, acolliran
projectes d’entitats i persones de l’entorn. Actualment, hi ha dos
projectes de persones del districte desenvolupant-se a les seves
instal·lacions i s’ha posat en marxa el programa de residències
Pinotxo 2010 dins del Sant Andreu Contemporani, premi Miquel
Casablancas, que facilita als guanyadors del concurs l’espai per
desenvolupar el seu projecte d’arts visuals.
Una altra gran joia del districte és el Canòdrom, que situarà
el Congrés-Indians al mapa cultural de la ciutat amb el Centre
d’Art Contemporani de Barcelona. La rehabilitació d’aquest
edifici ha permès a la ciutat posar en valor una de les poques
mostres d’arquitectura dels cinquanta que quedaven a Barcelona
i guanyar un espai lliure al davant perquè se’n pugui gaudir. Al
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seu interior, hi haurà un projecte renovat que es podrà desenvolupar amb més recursos.
Però el districte de Sant Andreu vol posar en valor el patrimoni
que té al seu territori i fer arribar la cultura a tots els seus barris.
Per aquest motiu, està impulsant, juntament amb Nou Barris,
la ruta per les Cases de les Aigües, on el conjunt de Trinitat Vella
és una mostra del Modernisme aplicat a les infraestructures hidràuliques de la ciutat. També volem mostrar el patrimoni industrial del districte, i per aquest motiu s’organitzaran rutes històriques pel polígon dels barris del Bon Pastor, Baró de Viver i
a la sala de màquines de la Fabra i Coats. Per acabar, s’ha de reivindicar la Casa Bloc de Sant Andreu com a memorial històric
i arquitectònic. La rehabilitació d’un habitatge com a espai d’interpretació permetrà començar a fer aquesta tasca de memorial.
Als barris de la Sagrera i Navas, les obres de l’AVE avancen
a un ritme frenètic i aviat tindrem la tuneladora en funcionament.
Aquesta extraordinària notícia que transformarà la realitat urbana de tot el districte i ens permetrà guanyar espais, equipaments, activitat econòmica i transport públic, també amaga un
tresor cultural: la rehabilitació de la Torre del Fang. Aquesta
històrica masia ha estat sustentada per una llosa de formigó i
collada per uns tirants metàl·lics que han permès fer compatible
la realització de la infraestructura amb la seva l’obra de la infraestructura amb la preservació. Ben aviat començarà la rehabilitació de la seva façana i l’interior, de manera que posarem al
servei de la ciutat un edifici tot renovat respectant la seva configuració original. Per tant, consolidem una altra peça històrica
de Barcelona.
Finalment, s’ha de destacar que el districte continua la seva
tasca de potenciar els seus tradicionals ariets culturals: el saT!
ja és un espai de referència en la dansa i el teatre familiar; la
Nau Ivanow continua amb el seu èxit de programació i aviat
serà de titularitat pública; el Sant Andreu Contemporani Premi
Miquel Casablancas cada cop té més participants i de diferents
països i ofereix una gamma més gran d’activitats i serveis; el
Centre Municipal de Cultura Popular continua treballant, i es
preveu construir nous equipaments de barri (el Centre Cívic de
Navas i la Biblioteca de Trinitat Vella).
462

En definitiva, tenim un projecte traçat molt clarament per
apropar la cultura a tots els barris, per fer del districte un dels
centres de la Barcelona metropolitana i per aconseguir unes sinergies extraordinàries entre els equipaments de proximitat i
excel·lència.

Aquest any volem destacar la celebració de la 8a edició del Festival
d’Arts Escèniques del Poblenou, que s’ha fet del 15 al 18 d’octubre,
i que ha aplegat més de 4.000 persones en els diversos espais en
què es desenvolupaven les actuacions, en espais teatrals de molta
tradició al barri i en espais exteriors. El Festival està organitzat
per l’Associació Escena Poblenou, amb la participació cabdal del
Centre Cívic Can Felipa. En vuit anys s’han afegit dies de programació: dels dos dies que va durar el primer Festival als quatre
dies de les darreres edicions. I s’ha col·laborat amb diverses entitats
i associacions culturals de la ciutat de Barcelona i de l’estranger,
s’han organitzat tallers de caire internacional, s’ha posat en marxa
un projecte euroregional amb festivals francesos, s’han fet coproduccions, s’ha engegat la beca d’ajut als processos de creació NOF
(Noves Formes Escèniques) i s’ha contribuït a crear la companyia
de teatre de carrer Kamchatka, actualment companyia resident.
Dins del Festival també s’han fet coproduccions amb la Sala d’Art
Contemporani Can Felipa.
En la mateixa disciplina d’arts escèniques ens trobem FragMenTs, cicle en format cabaret on tenen cabuda tot tipus de disciplines: teatre, música, dansa, circ, etcètera, organitzat pel Centre
Cívic del Parc-Sandaru.
El Centre Cívic de Sant Martí ha organitzat la 12a Fira de
Teatre i Animació al Parc de Sant Martí, el Mercateatre, el dia
4 de juliol, que és una mostra d’arts escèniques de carrer que
vol oferir una via perquè els joves creadors donin a conèixer les
seves propostes. En aquesta edició s’hi han presentat 12 propostes
i ha tingut una assistència de públic d’unes 600 persones.
També s’ha d’assenyalar el manteniment del Cicle de Flamenc
al Besòs, (In)fusión Flamenca, que s’ha celebrat del 6 al 20 de
novembre en la seva setena edició. S’han rebut artistes de gran

Sant Martí
Francesc Narváez Pazos
Regidor del Districte
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nivell, com Carles Benavent o Cathy Claret, i hi han assistit unes
900 persones. El festival té com a objectius el suport a la creació,
la formació i la difusió cultural.
Perpetracions és una mostra d’intervencions efímeres a l’espai
urbà que s’ha fet el 23 de maig a la rambla de Guipúscoa (entre
els carrers Bac de Roda i Selva de Mar). Aquesta edició ha acollit
17 propostes artístiques i ha tingut un públic d’unes 2.000 persones.
Al juliol s’ha fet la 2a edició de la mostra Besmina’09, celebrada
en espais dels barris del Besòs i la Maresma, de Barcelona, i de
la Mina, de Sant Adrià de Besòs. Uns 100 joves artistes, amb la
intervenció del Centre Cívic del Besòs i l’Espai Jove de la Mina,
han ofert més de 20 mostres artístiques, que han rebut la visita
d’unes 400 persones, aproximadament.
S’ha d’assenyalar, també, que el districte de Sant Martí i les
associacions i entitats dels diferents barris han organitzat un
seguit de propostes lúdiques, festives i culturals emmarcades en
la XX edició de l’Estiuàs de Sant Martí. S’han ofert un seguit
d’activitats ben diverses: música, cinema, teatre, dansa, circ, gastronomia, tradició i noves propostes, també accions solidàries, i
tot dins el marc de la sostenibilitat.
L’any 2009, i per celebrar-ne els 20 anys, s’ha fet una programació adreçada a les famílies i als menuts de les cases amb la intenció de complementar la gran oferta que ja tenen, però que
en moltes ocasions només pensa en la mainada com a mers consumidors passius.
El nombre de participants als 26 actes ha estat d’unes 4.000
persones. Menció a banda mereix una activitat central de l’Estiuàs,
les Havaneres a la Platja, que coincideix amb la Festa Major de
la Vila Olímpica, i se celebra el primer cap de setmana de juliol.
Es tracta d’una actuació de diversos grups d’aquest gènere musical, a més d’activitats lúdiques adreçades als més petits. Ha
tingut una gran afluència de públic, al voltant de 3.500 persones.
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La cultura en xifres, 2006-2009
2006

2007

2008

2009

% de
variació
09/08

MUSEUS, COL·LECCIONS I CENTRES D’EXPOSICIONS
Equipaments..........................................................................................39...........................41...........................41...........................41
Usuaris......................................................................................16.012.973.............17.460.120.............17.691.954.............17.509.002 ..........-1
Visites a les exposicions ..........................................................14.872.269.............16.159.915.............16.114.247.............15.489.145 ..........-4
ESPAIS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC1
Equipaments............................................................................................5.............................5.............................6.............................6
Usuaris........................................................................................3.433.593...............3.970.467...............3.935.762...............4.542.725..........15
ARXIUS
Equipaments............................................................................................2.............................2.............................2.............................3
Usuaris.............................................................................................21.576....................18.029....................16.610....................15.651 ..........-6
Consultes .......................................................................................165.722....................98.458..................113.513..................113.828.........0,3
BIBLIOTEQUES DE BARCELONA (xarxa pública)
Equipaments..........................................................................................29...........................31...........................32...........................35
Visites..........................................................................................4.896.978...............5.172.624...............5.756.946...............6.119.285............6
Préstecs .......................................................................................3.816.777...............3.905.107...............4.336.236...............4.390.993............1
ARTS ESCÈNIQUES
Sales.........................................................................................................42...........................45...........................42...........................53
Espectadors ................................................................................2.191.505...............2.386.286...............2.623.944...............2.710.771............3
% d'ocupació .........................................................................................57...........................61...........................55...........................56............1
MÚSICA2
Equipaments............................................................................................4.............................6...........................28...........................28
Espectadors ................................................................................1.652.094...............1.566.017...............2.470.333...............2.442.742 ..........-1
% d’ocupació als grans auditoris .........................................................81...........................79...........................80...........................76 ..........-4
CINEMES DEL CIRCUÏT COMERCIAL
Sales.......................................................................................................201.........................201.........................198.........................198
Espectadors ..............................................................................10.057.069...............9.514.453...............9.023.373...............8.664.843 ..........-4
Nombre de pel·lícules exhibides .......................................................827.........................834.........................780.........................756 ..........-3
FESTIVALS
Nombre ..................................................................................................90...........................91.........................113.........................128..........13

Altres dades de Barcelona, 2009
..................................................................................Població de la ciutat...............1.621.537
........................................................Població de la Regió Metropolitana ..............4.992.193
.......................................................................................................Turistes...............6.476.033
.............................................Consultes als punts d’informació turística ..............3.127.885
1. L’any 2009 s’han començat a comptabilitzar les visites al castell de Montjuïc.
2. Inclou les dades dels tres auditoris de la ciutat (Liceu, L’Auditori i Palau de la Música), els concerts amb més de 5.000 espectadors i, a partir del 2008, les sales de
música en viu.
Fonts: dades de les biblioteques: Biblioteques de Barcelona; dades d’arts escèniques: ADETCA; dades de les sales música en viu: ASACC; dades d’audiovisuals:
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya; dades de població: Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona; dades de
turisme: Turisme de Barcelona; resta de dades: cada centre o programa.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Museus, col·leccions i centres d’exposicions municipals i consorciats, 2009
Visitants

Visites a
exposicions

Usuaris
d’activitats
i serveis

Total
usuaris

MUSEUS I COL·LECCIONS...........................................................................................................................................................7.366.159
MUSEUS I CENTRES D’ARTS VISUALS I DISSENY
Museu Picasso .........................................................................................1.005.229...............1.292.528....................20.586...............1.313.114
Museu Frederic Marès1................................................................................26.603....................44.867.........................968....................45.835
Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí ..............................................31.288....................26.452......................4.837....................31.289
Museu d’Art Contemporani de Barcelona. MACBA ...........................371.825..................591.422....................99.224..................690.646
Museu Nacional d’Art de Catalunya. MNAC.......................................667.583...............1.041.075....................45.643...............1.086.718
Fundació Joan Miró ...................................................................................538.182..................945.815....................56.614...............1.002.429
Fundació Antoni Tàpies2 ..............................................................................2.167 ..........................—......................2.167......................2.167
Disseny Hub Barcelona. DHUB ...............................................................89.651..................158.302......................5.151..................163.453
Museu de Ceràmica .....................................................................................49.223....................87.214......................3.359....................90.573
MUSEUS I CENTRES D’HISTÒRIA I MEMÒRIA
Museu d’Història de Barcelona. MUHBA3 ............................................615.161..................629.898....................35.521..................665.419
Museu Marítim de Barcelona ...................................................................464.071..................539.390..................133.652..................673.042
Museu Militar4 ..............................................................................................21.411....................21.411 ..........................—....................21.411
Museu Etnològic...........................................................................................19.812....................36.187......................7.094....................43.281
Arxiu Fotogràfic de Barcelona.....................................................................8.719......................8.719 ..........................—......................8.719
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. AHCB ..................................15.122....................15.122 ..........................—....................15.122
Museu de la Música......................................................................................32.799....................50.629....................22.043....................72.672
Museu dels Autòmats del Tibidabo.........................................................121.853..................121.853 ..........................—..................121.853
MUSEUS I CENTRES DE CIÈNCIES
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. MCNB ..............................176.681..................243.624....................25.370..................268.994
Parc Zoològic ..............................................................................................995.361..................995.361....................54.061...............1.049.422

CENTRES D’EXPOSICIONS ............................................................................................................................................................541.257
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. CCCB ....................416.441..................218.650..................197.791..................416.441
La Virreina Centre de la Imatge................................................................71.134....................71.134 ..........................—....................71.134
Edifici Fòrum5 ..............................................................................................11.780....................11.780 ..........................—....................11.780
La Capella .....................................................................................................41.902....................41.852...........................50....................41.902

ESPAIS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC ..................................................................................................................................1.016.684
Pavelló Mies van der Rohe..........................................................................84.875....................84.875 ..........................—....................84.875
Castell de Montjuïc ....................................................................................711.782..................809.659..................122.150..................931.809
1. El Museu Frederic Marès està tancat des del mes d’octubre de 2009.
2. La Fundació Antoni Tàpies ha estat tancada els anys 2008 i 2009 per obres de millora.
3. A partir de l’any 2009, el Museu d’Història de Barcelona ha incorporat els usuaris corresponents al temple d’August, que no s’havien comptabilitzat els anys
anteriors.
4. El Museu Militar va tancar definitivament el dia 22 de maig de 2009.
5. L’Edifici Fòrum va tancar definitivament el mes de juny de 2009.
Font: cada centre
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
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Visitants

Visites a
exposicions

Usuaris
d’activitats
i serveis

Total
usuaris

Museus, col·leccions i centres d’exposicions d’altres institucions públiques, 2009
MUSEUS I COL·LECCIONS..............................................................................................................................................................347.578
MUSEUS I CENTRES D’HISTÒRIA I MEMÒRIA
Museu d’Arqueologia de Catalunya..........................................................17.699....................17.699......................8.283....................25.982
Museu d’Història de Catalunya ...............................................................287.663..................295.291....................26.305..................321.596

CENTRES D’EXPOSICIONS ............................................................................................................................................................494.459
Arts Santa Mònica........................................................................................75.563....................75.563 ..........................—....................75.563
Palau Robert ...............................................................................................418.896..................418.896 ..........................—..................418.896

ESPAIS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC .....................................................................................................................................162.805
Palau Güell..................................................................................................162.805..................162.805 ..........................—..................162.805

Museus, col·leccions i centres d’exposicions privats, 2009
MUSEUS I COL·LECCIONS...........................................................................................................................................................5.759.818
MUSEUS I CENTRES D’ARTS VISUALS I DISSENY
Museu Fundació Fran Daurel..................................................................280.978..................280.978.........................258..................281.236
Fundació Suñol d’Art Contemporani .........................................................9.050....................12.366.........................811....................13.177
Museu Fundació Francisco Godia .............................................................18.604....................18.604 ..........................—....................18.604
Fundació Vila Casas.....................................................................................19.376....................19.376......................1.516....................20.892
MUSEUS I CENTRES D’HISTÒRIA I MEMÒRIA
Museu de la Xocolata.................................................................................112.310..................112.310 ..........................—..................112.310
Museu Egipci ..............................................................................................312.631..................285.250....................27.381..................312.631
Museu FC Barcelona President Núñez ...............................................1.089.925...............1.089.925 ..........................—...............1.089.925
Museu de la Cera........................................................................................195.065..................195.065 ..........................—..................195.065
Museu de l’Eròtica .......................................................................................29.438....................29.438 ..........................—....................29.438
MUSEUS I CENTRES DE CIÈNCIES
CosmoCaixa ................................................................................................752.981...............1.612.142..................470.012...............2.082.154
L’Aquàrium .............................................................................................1.461.271...............1.461.271..................143.115...............1.604.386

CENTRES D’EXPOSICIONS .........................................................................................................................................................2.999.731
CaixaFòrum ...............................................................................................782.493...............1.179.186..................578.361...............1.757.547
La Pedrera de Caixa Catalunya ............................................................1.242.184...............1.192.500....................49.684...............1.242.184

ESPAIS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC ..................................................................................................................................3.363.236
Temple Expiatori de la Sagrada Família .............................................2.321.539...............2.321.539 ..........................—...............2.321.539
Casa Museu Gaudí .....................................................................................413.423..................413.423 ..........................—..................413.423
Casa Batlló...................................................................................................628.274..................628.274 ..........................—..................628.274
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Exposicions temporals d’arts visuals i disseny, 2009
Dates

Visites

MUSEU PICASSO .................................................................................................................................................................................327.109
Objectes vius. Figura i natura morta en Picasso.......................................................................20/11/08 - 01/03/09 .........................109.871
Kees van Dongen ..........................................................................................................................11/06/09 - 27/09/09 .........................177.952
Imatges secretes .............................................................................................................................05/11/09 - 14/12/09 ...........................39.286
DISSENY HUB BARCELONA. DHUB ............................................................................................................................................57.044
Cartells d’autor ..............................................................................................................................02/12/08 - 07/03/09 .............................4.227
Turisme. Espais de ficció..............................................................................................................02/12/08 - 07/06/09 .............................8.736
Muntar/grapar/plegar...................................................................................................................03/03/09 - 17/05/09 .............................8.187
Multi Rambles ...............................................................................................................................28/05/09 - 19/07/09 .............................5.390
Efecte souvenir ..............................................................................................................................15/07/09 - 13/12/09 ...........................14.007
Tocadors. Galeria d’estudi ...........................................................................................................29/07/09 - 01/11/09 ...........................11.835
The One Show 2009 .....................................................................................................................10/11/09 - 22/11/09 .............................1.049
Helvètica. Una nova tipografia ...................................................................................................01/12/09 - 07/02/10 .............................3.613
MUSEU DE CERÀMICA ......................................................................................................................................................................37.991
Allà on el món s’acaba..................................................................................................................20/01/09 - 10/05/09 ...........................16.258
Villa Nurbs. Ceràmica i arquitectura.........................................................................................18/05/09 - 30/08/09 ...........................12.022
Porcellana imperial xinesa de les col·leccions Bave de Ginebra .............................................01/10/09 - 31/01/10 .............................9.711
MUSEU FREDERIC MARÈS ...............................................................................................................................................................18.264
La bellesa ideal, Antoni Solà (1780-1861) escultor a Roma.....................................................29/04/09 - 27/09/09 ...........................18.264
MUSEU BARBIER-MUELLER D’ART PRECOLOMBÍ...............................................................................................................26.452
Obres mestres de l’art precolombí a les col·leccions Barbier-Mueller....................................26/11/08 - 31/12/09 ...........................26.452
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA. MNAC ........................................................................................................670.212
Monedes en lluita ..........................................................................................................................05/06/08 - 03/05/09 ...........................15.160
Juli González. Retrospectiva .......................................................................................................28/10/08 - 25/01/09 ...........................26.456
L’imaginari d’Eugenio Lucas. La influència de Goya a la poètica romàntica .....................04/11/08 - 01/02/09 ...........................24.510
Sorolla. Visió d’Espanya...............................................................................................................20/02/09 - 03/05/09 .........................252.464
Sorolla. Procés creatiu ..................................................................................................................20/02/09 - 03/05/09 .........................145.039
Els ibers, cultura i moneda ..........................................................................................................21/05/09 - 02/05/10 ...........................31.832
Això és la guerra! Robert Capa en acció / Gerda Taro............................................................07/07/09 - 27/09/09 .........................112.254
Convidats d’honor.........................................................................................................................02/12/09 - 14/04/10 ...........................43.884
La princesa sàvia ...........................................................................................................................02/12/09 - 28/02/10 ...........................33.773
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ ..................................................................................................................................................................434.327
Modernitat americana ..................................................................................................................01/11/08 - 25/01/09 ...........................19.357
Diana Larrea (Els vint-i-quatre graons) ....................................................................................28/11/08 - 11/01/09 .............................1.990
Ignasi Abellí (Nadala 2008) .........................................................................................................05/12/08 - 11/01/09 ................................219
Javier Arce (Els vint-i-quatre graons) ........................................................................................23/01/09 - 15/03/09 .............................7.394
Kiki Smith. Her Memory ............................................................................................................19/02/09 - 24/05/09 .........................170.803
Abigail Lazkoz (Els vint-i-quatre graons) ................................................................................27/03/09 - 17/05/09 ...........................12.165
Raúl Belinchón (Els vint-i-quatre graons).................................................................................29/05/09 - 12/07/09 .............................8.672
Miró-Dupin. Art i poesia .............................................................................................................17/06/09 - 18/10/09 .........................171.822
Mayte Vieta (Silenci explícit) .......................................................................................................09/10/09 - 08/12/09 .............................8.174
Frantisek Kupka ...........................................................................................................................28/11/09 - 24/01/10 ...........................29.208
Tere Recarens (Nadala 2009) .......................................................................................................03/12/09 - 10/01/10 .............................2.455
Mario García Torres (Silenci explícit) ........................................................................................17/12/09 - 21/02/10 .............................2.068
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Dates

Visites1

MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA. MACBA .........................................................................................444.597
L’arxiu universal ...........................................................................................................................23/10/08 - 06/01/09 .............................5.185
Rabascall. Producció 1964-1982...................................................................................................23/01/09 - 19/04/09 ...........................48.424
Thomas Bayrie. Diria que ja no som a Kansas.........................................................................06/02/09 - 19/04/09 ...........................46.398
Cildo Meireles................................................................................................................................11/02/09 - 26/04/09 ...........................72.642
Espai de lectura 1. Brasil ..............................................................................................................11/02/09 - 13/06/09 .............................1.934
Principi d’incertesa........................................................................................................................14/05/09 - 12/06/09 .............................4.870
Temps com a matèria. Col·lecció MACBA. Noves incorporacions (XXII) ..........................15/05/09 - 31/08/09 ...........................93.925
Col·lecció MACBA. Noves incorporacions ..............................................................................03/07/09 - 04/02/10 ...........................42.164
Als marges de l’art ........................................................................................................................10/07/09 - 08/11/09 .............................3.427
Modernologies. Artistes contemporanis investiguen la modernitat i el modernisme .........23/09/09 - 17/01/10 ...........................57.093
L’anarquia del silenci. John Cage i l’art experimental.............................................................23/10/09 - 10/01/10 ...........................41.729
Ray Johnson. Completa-ho i retorna-ho, sisplau ......................................................................06/11/09 - 10/01/10 ...........................26.078
El mal d’escriptura. Un projecte sobre text i imaginació especulativa ..................................20/11/09 - 25/04/10 ................................728
FUNDACIÓ SUÑOL D’ART CONTEMPORANI.........................................................................................................................12.366
Porta}Zush. 1961-1979 ..................................................................................................................29/01/09 - 26/09/09 .............................3.651
Col·loquis. Primera part...............................................................................................................17/03/09 - 03/10/09 .............................2.478
Acte 10. Tecura 4.0........................................................................................................................23/03/09 - 04/04/09 ................................265
Acte 11. BachCage.04 ...................................................................................................................29/04/09 - 30/04/09 ................................127
Acte 12. Patrícia Dauder..............................................................................................................07/05/09 - 04/07/09 ................................454
Acte 13. Eva Lootz........................................................................................................................09/07/09 - 12/09/09 ................................534
Acte 14. Isaki Lacuesta&Isa Campo ...........................................................................................01/10/09 - 28/11/09 .............................1.264
Los esquizos de Madrid ...............................................................................................................15/10/09 - 06/01/10 .............................2.444
Mirant des de fora. Fundació ArtAids.......................................................................................01/12/09 - 19/12/09 ................................789
Ann-Veronica Janssens. Berlín-Barcelona.................................................................................22/12/09 - 09/01/10 ................................360
LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE ....................................................................................................................................71.134
ESPAI 2 ..................................................................................................................................................................................................25.366
De facto. Joan Fontcuberta 1982-2008...................................................................................05/11/08 - 08/02/09 .............................5.604
Javier Codesal. Dins i fora de nosaltres .................................................................................20/03/09 - 31/05/09 .............................3.574
Jo mateix i l’altre.......................................................................................................................09/07/09 - 27/09/09 .............................9.612
Noh Suntag. Estat d’excepció .................................................................................................04/11/09 - 24/01/10 .............................1.389
Nauczyciel .................................................................................................................................19/11/09 - 14/02/10 .............................5.187
ESPAI XAVIER MISERACHS.........................................................................................................................................................45.768
Working documents, Relats de la cultura immaterial ........................................................18/11/08 - 08/02/09 .............................2.237
La mort i la primavera (Any Rodoreda) ...............................................................................05/03/09 - 03/05/09 .............................6.006
Ingrid. Last Login ....................................................................................................................22/05/09 - 21/06/09 .............................4.933
Valérie Mréjen...........................................................................................................................16/07/09 - 06/09/09 .............................4.013
Fotomercè. Carmen Secanell ..................................................................................................18/09/09 - 25/10/09 ...........................28.579
LA CAPELLA ..........................................................................................................................................................................................41.852
Permeable. El significat és promiscu..........................................................................................18/12/08 - 31/01/09 .............................4.447
Assaig general................................................................................................................................16/02/09 - 21/02/09 ................................328
BCN Producció’09 ........................................................................................................................18/03/09 - 02/05/09 ...........................17.337
Premios y becas Caja Madrid ......................................................................................................14/05/09 - 21/06/09 .............................8.408
Paradiso ..........................................................................................................................................01/07/09 - 06/07/09 ................................969
Autenticithé (Sabel Gavaldon) ....................................................................................................17/09/09 - 25/10/09 ................................642
Centri/fugacions ............................................................................................................................21/09/09 - 08/11/09 .............................5.593
Requalificació del cub (Mariona Moncunill).............................................................................29/10/09 - 29/11/09 ................................584
Jornades Blocs & Clubs.................................................................................................................12/11/09 - 15/11/09 ................................810
475
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Visites1

Festival de Performances eBent ..................................................................................................19/11/09 - 21/11/09 ................................468
ID de Barri.....................................................................................................................................27/11/09 - 08/12/09 .............................1.841
Ketubha (Brooke Borg) ................................................................................................................10/12/09 - 10/01/10 ................................425
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA. CCCB ........................................................................218.650
A la ciutat xinesa ...........................................................................................................................04/11/08 - 22/02/09 ...........................17.110
Instal·lació «Metamembrana» .....................................................................................................14/01/09 - 08/02/09 .............................4.554
Il·luminacions. Catalunya visionària ..........................................................................................17/02/09 - 17/05/09 ...........................22.943
Bamako. VII Trobada africana de fotografia............................................................................24/02/09 - 01/06/09 ...........................23.005
Quinquis dels 80............................................................................................................................24/05/09 - 26/09/09 ...........................43.480
El segle del jazz .............................................................................................................................21/07/09 - 18/10/09 ...........................38.071
Cerdà i la Barcelona del futur .....................................................................................................20/10/09 - 28/02/10 ...........................24.455
World Press Photo ........................................................................................................................10/11/09 - 13/12/09 ...........................34.893
BAC!...............................................................................................................................................01/12/09 - 03/01/10 .............................7.787
Drap’art ..........................................................................................................................................18/12/09 - 10/01/10 .............................2.352
CAIXAFORUM...................................................................................................................................................................................1.179.186
Col·lecció d’obra gràfica de la Fundació ”la Caixa”.................................................................22/01/09 - 15/03/09 ...........................21.857
Joaquim Mir. Antològica (1873-1940) ........................................................................................03/02/09 - 26/04/09 .........................133.421
Richard Rogers + arquitectes. De la casa a la ciutat ................................................................05/03/09 - 07/06/09 .........................124.138
Mersad Berber. Retrospectiva......................................................................................................24/03/09 - 24/05/09 ...........................70.196
Zabaleta 101. Centenari de Rafael Zabaleta ..............................................................................31/03/09 - 17/05/09 ...........................32.076
Barceló per a la sala XX de les Nacions Unides a Ginebra.....................................................07/04/09 - 14/06/09 ...........................63.044
Andrea Palladio.............................................................................................................................22/05/09 - 06/09/09 ..........................98.771
Massimo Bartolini: In the Back of my Mind.............................................................................25/05/09 - 30/08/09 ...........................37.512
Figuracions.....................................................................................................................................19/06/09 - 27/09/09 ...........................78.336
Maurice de Vlaminck ...................................................................................................................03/07/09 - 18/10/09 .........................100.132
Comerç just: una història, un producte......................................................................................08/07/09 - 20/10/09 ...........................38.537
Alphonse Mucha (1860-1939). Seducció, modernitat i utopia.................................................18/09/08 - 04/01/09 .............................9.581
Els mons de l’islam a la col·lecció del Museu Aga Khan.........................................................09/10/09 - 17/01/10 ...........................86.156
El pa dels àngels. Col·leccions de la galeria dels Uffizi ...........................................................22/10/08 - 08/02/09 ...........................47.451
Zones de risc. Col·lecció d’art contemporani de la Fundació ”la Caixa” ..............................25/10/08 - 01/03/09 ...........................56.417
FotoPres’09. Certamen de Fotografia de Premsa Espanyola..................................................30/10/09 - 21/02/10 ...........................71.939
Cambodja, terra d’esperança .......................................................................................................04/11/09 - 28/02/10 ...........................40.669
La mirada de l’artista: Luis Gordillo..........................................................................................18/11/09 - 11/04/10 ...........................28.833
Mirades a la Col·lecció II..............................................................................................................15/12/08 - 29/03/09 ...........................40.120
LA PEDRERA DE CAIXA CATALUNYA..................................................................................................................................1.192.500
Exposició permanent sobre Gaudí..............................................................................................01/01/09 - 31/12/09 .........................948.025
L’altra Rodoreda ...........................................................................................................................01/01/09 - 15/02/09 .............................8.054
Mompou .........................................................................................................................................07/02/09 - 14/06/09 .........................116.403
Els tresors d’Atapuerca.................................................................................................................08/05/09 - 28/06/09 ...........................31.181
M. Nyman ......................................................................................................................................21/05/09 - 01/06/09 .............................3.257
Maillol.............................................................................................................................................19/10/09 - 31/01/10 ...........................85.580
FUNDACIÓ VILA CASAS/ESPAI VOLART..................................................................................................................................10.876
Assumpció Mateu / Agustí Puig .................................................................................................27/11/08 - 07/02/09 .............................3.668
Enric Pladevall / Antonio Gálvez ..............................................................................................19/02/09 - 18/04/09 .............................1.902
Enric Ansesa / Antonio Gálvez...................................................................................................30/04/09 - 27/06/09 .............................1.174
Ynglada Guillot / Patrim .............................................................................................................07/07/09 - 31/07/09 ................................456
Gregori Iglesias / Guinovart........................................................................................................17/09/09 - 19/12/09 .............................3.676
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FUNDACIÓ FRAN DAUREL.............................................................................................................................................................46.523
Dau al Set .......................................................................................................................................26/02/09 - 26/04/09 ...........................30.350
4arT. Concurs de pintura i escultura figuratives ......................................................................19/11/09 - 10/01/10 ...........................16.173

Exposicions temporals d’història, 2009
MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA. MUHBA ....................................................................................................................75.753
Barraques. La ciutat informal .....................................................................................................17/07/08 - 26/04/09 .............................5.596
Barcelona connectada. Ciutadans transnacionals .....................................................................21/02/09 - 27/09/09 ...........................29.286
Barcelona i els jocs florals ............................................................................................................17/07/09 - 14/03/10 .............................8.561
Mauthausen ...................................................................................................................................19/09/09 - 20/11//09...........................29.215
Madrid-Barcelona .........................................................................................................................27/11/08 - 01/02/09 .............................2.327
A vol d’ocell ...................................................................................................................................28/06/09 - 03/10/09 ................................768
MUSEU ETNOLÒGIC ..........................................................................................................................................................................16.375
Àfriques..........................................................................................................................................03/07/08 - 03/05/09 .............................3.607
El carnaval de Barranquilla.........................................................................................................05/05/09 - 28/02/10 .............................7.456
Fam i guerra ..................................................................................................................................04/07/09 - 30/04/10 .............................5.312
MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA ...........................................................................................................................................225.192
Els grans viatges de Zheng He....................................................................................................01/01/09 - 31/03/09 ...........................22.993
Les sorres X....................................................................................................................................01/01/09 - 31/03/09 ................................128
Retrat de la Barcelona marítima .................................................................................................24/02/09 - 31/03/09 ................................464
Tutankamon. La tomba i els seus tresors...................................................................................06/06/09 - 04/10/09 .........................152.532
El Marítim entre bombes .............................................................................................................09/06/09 - 31/07/09 ...........................39.132
Barcelona una ciutat, un port ......................................................................................................17/06/09 - 31/08/09 ................................299
Tiempo de transición 1975-1982 .................................................................................................01/10/09 - 25/10/09 ................................739
Vaya valla. Gràfica revolucionària cubana ................................................................................01/10/09 - 18/10/09 ................................300
El mon flueix .................................................................................................................................04/11/09 - 30/11/09 ................................221
Immersió. La conquesta del fons del mar..................................................................................24/11/09 - 30/11/09 .............................2.139
Cerdà 150 anys de modernitat.....................................................................................................25/11/09 - 30/11/09 .............................6.219
Mestres d’aixa i calafats ................................................................................................................18/12/09 - 31/12/09 ..................................26
MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA .....................................................................................................................................168.038
Sant Pere de les Puel·les. Un monestir de dones ......................................................................01/01/09 - 01/03/09 ...........................39.467
Fotografies de la Primera Guerra Mundial...............................................................................01/01/09 - 29/03/09 ...........................48.137
Guerra civil a Catalunya: testimonis i vivències .......................................................................14/01/09 - 01/03/09 ...........................24.393
Nous genis 2009. Pintures sobre persones .................................................................................28/04/09 - 31/05/09 .............................4.636
Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a l’edat mitjana.....................................08/05/09 - 01/08/09 ...........................27.566
Col·lecció de Francesc d’Assís López Sala.................................................................................16/06/09 - 27/09/09 ...........................14.480
Rafael Dalmau, Editor: 50 anys ..................................................................................................06/10/09 - 25/10/09 .............................1.731
Experiència fotogràfica dels monuments 2009..........................................................................28/10/09 - 22/11/09 .............................1.933
Colònies industrials.......................................................................................................................02/12/09 - 31/12/09 .............................3.348
Unió de Pagesos, 35 anys. Catalunya, terra pagesa ..................................................................09/12/09 - 31/21/09 .............................2.347
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA ..................................................................................................................................—
Àfriques..........................................................................................................................................01/01/09 - 28/02/09 ..................................—
Europa fa un milió d’anys............................................................................................................12/03/09 - 14/06/09 ..................................—
Rostres de Roma............................................................................................................................09/07/09 - 13/09/09 ..................................—
Visions d’Egipte: Oxirinc .............................................................................................................01/10/09 - 31/12/09 ..................................—
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CASTELL DE MONTJUÏC ........................................................................................................................................................................—
Barcelona té castell ........................................................................................................................01/01/09 - 31/12/09 ...........................97.877
Barcelona en flames!.....................................................................................................................07/05/09 - 18/10/09 ..................................—
MUSEU DE LA MÚSICA......................................................................................................................................................................17.830
Albéniz, un modernista universal (1860-1909)..........................................................................11/03/09 - 30/09/09 ...........................17.830
ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA .......................................................................................................................................8.719
Joan Martí, fotògraf. Belleses del xix..........................................................................................28/10/08 - 31/01/09 .............................1.024
Fons fotogràfic. Retrats de Francesc Serra ................................................................................23/02/09 - 23/05/09 .............................1.545
1909: fotografia, ciutat i conflicte ................................................................................................17/06/09 - 30/01/10 .............................6.150
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA. AHCB..............................................................................................15.122
Sportman. Revistes pioneres de l’esport català..........................................................................16/06/08 - 31/01/09 ..................................—
Joan Amades, la memòria del poble...........................................................................................05/02/09 - 13/03/09 .............................1.035
Orient a la Biblioteca Massana ....................................................................................................01/04/09 - 31/10/09 ...........................13.299
Homenatge a Josep M. Picó.........................................................................................................09/11/09 - 11/04/10 ................................788
MUSEU EGIPCI ......................................................................................................................................................................................53.500
Sarcòfags de l’antic Egipte. Jardiners d’Amon a la Vall de les Reines ..................................01/01/09 - 30/04/09 ...........................25.000
Esquelets malalts. Una visió de la malaltia a través del temps ...............................................05/02/09 - 30/09/09 ...........................27.000
Art funerari precolombí. La passió de Tórtola Valencia.........................................................11/12/09 - 31/12/09 .............................1.500

Exposicions temporals de ciències, 2009
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA. MCNB.............................................................................................83.764
Assassinat al Museu ......................................................................................................................12/03/08 - 06/01/09 .............................1.007
El castell dels Tres Dragons.........................................................................................................19/02/09 - 13/09/09 ...........................58.661
Exploradors: aventura i biodiversitat .........................................................................................29/10/09 - 30/11/09 .............................4.242
Fibres vegetals. Les plantes ens ajuden a viure.........................................................................27/06/08 - 31/05/09 ...........................19.854
COSMOCAIXA ...................................................................................................................................................................................1.006.226
Fes-te voluntari..............................................................................................................................31/03/09 - 03/05/09 ...........................13.585
Tecnologia comparada..................................................................................................................28/10/08 - 13/09/09 .........................276.875
Nombres de bona família.............................................................................................................16/07/08 - 18/04/10 .........................396.210
Parlem de drogues ........................................................................................................................15/01/09 - 31/01/10 .........................178.802
Darwin observador .......................................................................................................................20/10/09 - 15/11/10 ...........................70.267
Abracadabra. Il·lusionisme i ciència ...........................................................................................18/11/09 - 01/03/11 ...........................70.487
1. Dades corresponents als dies oberts durant l’any 2009.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Biblioteques de Barcelona. Dades per centre, 2009
Superfície (m2)

Fons documental

Punts de lectura

Visites

Préstecs

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat ................................836....................41.454 .....................87 ...................170.339 ................106.587
Biblioteca Francesca Bonnemaison ....................................1.663....................88.014 ...................222 ...................219.757 ................195.094
Biblioteca Sant Pau - Santa Creu ..........................................950....................56.646 ...................124 .....................80.962 ..................50.478
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Biblioteca Fort Pienc ............................................................1.091....................48.707 .....................97 ...................222.556 ................159.906
Biblioteca Infantil i Juvenil Lola Anglada ...........................270....................28.441 .....................64 .....................45.157 ..................48.524
Biblioteca Joan Miró................................................................750....................66.586 ...................207 ...................185.810 ................176.733
Biblioteca Sagrada Família..................................................2.641....................74.671 ...................294 ...................413.452 ................346.280
Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver .................................1.322....................31.827 ...................109 ...................200.893 ................152.235
Biblioteca Sofia Barat ..............................................................535....................41.531 .....................74 ...................124.591 ................111.514
DISTRICTE DE SANTS - MONTJUÏC
Biblioteca Francesc Candel .................................................2.091....................42.463 ...................183 ...................178.633 ................112.958
Biblioteca Poble Sec - Francesc Boix ....................................539....................37.738 .....................93 ...................131.687 ..................99.588
Biblioteca Vapor Vell ...........................................................2.000....................92.153 ...................294 ...................402.423 ................260.267
DISTRICTE DE LES CORTS
Biblioteca Can Rosés ...............................................................770....................42.422 ...................111 ...................114.476 ..................83.686
Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras ........................1.431....................77.756 ...................203 ...................212.970 ................141.044
DISTRICTE DE SARRIÀ - SANT GERVASI
Biblioteca Clarà........................................................................762....................48.470 ...................102 ...................121.129 ................106.019
Biblioteca Collserola - Josep Miracle.....................................460....................30.118 .....................73 .....................38.384 ..................36.512
DISTRICTE DE GRÀCIA
Biblioteca de Gràcia - Jaume Fuster ..................................5.636....................92.637 ...................325 ...................698.132 ................339.997
Biblioteca Vila de Gràcia .....................................................1.024....................46.493 ...................153 ...................265.870 ................173.301
DISTRICTE D’HORTA - GUINARDÓ
Biblioteca El Carmel - Juan Marsé.....................................2.392....................77.009 ...................314 ...................193.495 ................148.898
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda ............................2.060....................84.874 ...................214 ...................303.206 ................186.249
Biblioteca Horta - Can Mariner .........................................2.170....................34.003 ...................125 ...................185.267 ................134.197
Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró..............................570....................35.060 ...................179 .....................45.985 ..................49.159
DISTRICTE DE NOU BARRIS
Biblioteca Canyelles.................................................................450....................29.171 .....................68 .....................13.044 ..................23.308
Biblioteca Les Roquetes .......................................................1.193....................28.017 ...................129 ...................109.507 ..................79.560
Biblioteca Nou Barris...........................................................2.010....................77.410 ...................276 ...................331.268 ................196.556
Biblioteca Zona Nord...........................................................1.462....................30.359 ...................140 .......................5.164 ....................4.584
Biblioteca Torre Llobeta .........................................................108....................15.187 .....................33 .....................19.030 ..................26.277
DISTRICTE DE SANT ANDREU
Biblioteca Bon Pastor ...........................................................1.574....................40.645 ...................109 .....................83.663 ..................51.983
Biblioteca Garcilaso .................................................................700....................46.420 .....................86 ...................149.026 ................109.449
Biblioteca La Sagrera - Marina Clotet...............................2.211....................29.287 ...................183 .....................31.660 ..................24.724
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra................................3.000..................106.048 ...................389 ...................434.330 ................284.806
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Superfície (m2)

Fons documental

Punts de lectura

Visites

Préstecs

DISTRICTE DE SANT MARTÍ
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner ...........................................380....................30.260 .....................80 .....................62.489 ..................60.597
Biblioteca Sant Martí de Provençals .....................................280....................27.102 .....................89 .....................65.947 ..................55.413
Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz...............................1.550....................31.132 ...................184 .....................94.994 ................101.032
Biblioteca Xavier Benguerel................................................1.960..................102.980 ...................184 ...................163.989 ................153.478
TOTAL ...............................................................................48.841...............1.813.091 ................5.597 ................6.119.285 .............4.390.993
Font i elaboració: Biblioteques de Barcelona.

Arts escèniques. Dades globals, 2009
Sales de teatre
de + 200 localitats

Sales de teatre
de - 200 localitats

Sales de teatre
especials1

Total

Teatres ....................................................................................................27..................................17 .................................9..............................53
Espectacles............................................................................................418................................287 ...............................27 ..........................7182
Representacions ................................................................................6.682.............................3.770 .............................165.......................10.617
Aforament..................................................................................4.321.263.........................428.116 ......................104.312..................4.853.691
.................................................................................................................................................................................................................................
Entrades venudes ......................................................................2.253.181.........................161.068 ........................66.407..................2.480.656
Taquillatge(€) .........................................................................67.563.546.................1.497.581,00 ...................1.399.901................70.461.028
% de venda.............................................................................................52 .......................................................................................................51
Espectadors ................................................................................2.442.235.........................193.127 ........................75.409..................2.710.771
% d’ocupació ..........................................................................................56..................................45 ...............................72..............................56
1. S’han considerat sales de teatre especial els següents espais: Biblioteca de Catalunya, CCCB, Fabra i Coats, Mercat Bacsteix, Teatre Grec, Miradors Grec,
Museu Picasso, Palau Sant Jordi i Plaça Margarida Xirgu.
2. La suma parcial d’espectacles no correspon al total perquè alguns espectacles s’han representat en diferents sales.
Font i elaboració: ADETCA.

Arts escèniques. Obres de més de 25.000 espectadors, 2009
Títol

Sala

Funcions

Espectadors

Aforament

%.
d’ocup

La bella y la bestia .................................................BCN Teatre Musical ...................230 ...................170.163..................402.500..............42
Hoy no me puedo levantar ..................................................Teatre Tívoli ...................133 ...................150.124..................198.835..............76
Garrick..........................................................................Teatre Poliorama ...................187 ...................108.869..................134.379..............81
Spamalot ...........................................................................Teatre Victoria ...................150 .....................89.089..................169.800..............52
Boeing, Boeing.................................................Teatre Coliseum / Apolo ...................173 .....................66.502..................111.392..............60
La vida por delante ...............................................................Teatre Goya ...................137 .....................63.820....................68.500..............93
El joc dels idiotes................................................................Teatre Condal ...................126 .....................46.269....................85.758..............54
Il Trovatore ..........................................................Gran Teatre del Liceu .....................19 .....................39.208....................43.548..............90
Un marit ideal .......................................................................Teatre Goya .....................76 .....................35.846....................38.000..............94
Carmen .......................................................................................Coliseum .....................40 .....................35.409....................54.180..............65
L’inspector ..............................................Teatre Nacional de Catalunya .....................60 .....................33.672....................52.200..............65
Els nois d’història ..................................................................Teatre Goya .....................82 .....................30.334....................41.000..............74
La montaña rusa................................................................Teatre Condal .....................89 .....................29.324....................60.787..............48
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Títol

Sala

Funcions

Espectadors

Aforament

%.
d’ocup

Cancún ................................................................................Teatre Borrás ...................114 .....................29.150 .....................83.695.............35
Ópera y flamenco..........................................................Teatre Poliorama .....................84 .....................25.809 .....................49.548.............52
La casa de Bernarda Alba......................Teatre Nacional de Catalunya .....................54 .....................25.548 .....................27.162.............94
Un dios salvaje .....................................................................Teatre Tívoli .....................18 .....................25.314 .....................27.000.............94

Dades d’ocupació en sales de més de 200 localitats, 2009
Sala

Nombre d’espectacles

Espectadors

% d’ocup.

Adrià Gual (Sala Mont) .................................................................................19............................................10.281 ......................................66
Apolo Teatre......................................................................................................8............................................94.134 ......................................51
BCN Teatre Musical.........................................................................................2..........................................187.880 ......................................44
Borràs..................................................................................................................7............................................68.210 ......................................37
Club Capitol ......................................................................................................8............................................93.100 ......................................47
Club Capitol II ................................................................................................10............................................45.991 ......................................48
Coliseum.............................................................................................................5..........................................115.336 ......................................50
Condal ................................................................................................................6..........................................102.595 ......................................47
Fundació Joan Miró..........................................................................................8............................................13.460 ......................................51
Goya....................................................................................................................7..........................................139.707 ......................................81
Guasch Teatre..................................................................................................19............................................40.328 ......................................42
Liceu .................................................................................................................50..........................................315.501 ......................................83
Mercat...............................................................................................................32............................................20.199 ......................................79
Mercat de les Flors OM....................................................................................8..............................................8.311 ......................................76
Nacional ...........................................................................................................11............................................96.553 ......................................66
Nacional - Jardí.................................................................................................1..............................................1.800 ....................................100
Nacional - Petita ...............................................................................................6............................................49.236 ......................................86
Nacional - Taller ...............................................................................................8............................................25.271 ......................................86
Poliorama .........................................................................................................17..........................................173.804 ......................................71
Regina...............................................................................................................13............................................63.549 ......................................72
Romea...............................................................................................................12............................................83.711 ......................................53
SAT...................................................................................................................49............................................40.817 ......................................45
Teatre Lliure – Fabià Puigserver..................................................................18............................................50.363 ......................................72
Teatreneu I.......................................................................................................66............................................97.370 ......................................38
Tívoli ................................................................................................................14..........................................274.940 ......................................64
Victoria .............................................................................................................10..........................................172.667 ......................................47
Villarroel ..........................................................................................................15............................................57.121 ......................................49
TOTAL..........................................................................................................429.......................................2.442.235 ......................................56

Dades d’ocupació en sales de menys de 200 localitats, 2009
Sala

Nombre d’espectacles

Espectadors

% d’ocup.

Adrià Gual (Sala Estudi)................................................................................23..............................................6.245 ......................................70
Adrià Gual (Sala Tallers) .................................................................................9..............................................1.330 ......................................80
Font: ADETCA.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Sala

Nombre d’espectacles

Espectadors

% d’ocup.

Almeria Teatre ..................................................................................................3.................................................700 ......................................29
Brossa Espai Escènic.......................................................................................13..............................................7.265 ......................................55
Círcol Maldà ....................................................................................................10..............................................4.827 ......................................62
El Llantiol ........................................................................................................17..............................................9.788 ......................................15
Nau Ivanow .......................................................................................................3..............................................1.771 ......................................44
Sala Beckett......................................................................................................20............................................13.909 ......................................81
Sala Muntaner .................................................................................................21............................................26.345 ......................................44
Teatre del Raval ..............................................................................................35............................................13.794 ......................................39
Teatre Gaudí Barcelona 1 ..............................................................................15............................................18.192 ......................................41
Teatre Gaudí Barcelona 2 ................................................................................7..............................................1.531 ......................................54
Teatre Lliure - Espai ......................................................................................20............................................18.507 ......................................65
Teatre Tantarantana .......................................................................................32............................................26.636 ......................................58
Teatreneu II .....................................................................................................40............................................28.617 ......................................45
Teatreneu III......................................................................................................2..............................................1.848 ......................................50
Versus Teatre ...................................................................................................22............................................11.822 ......................................48
TOTAL..........................................................................................................292..........................................193.127 ......................................45

Dades d’ocupació en teatres especials, 2009
Sala

Nombre d’espectacles

Espectadors

% d’ocup.

Biblioteca de Catalunya....................................................................................3............................................10.938 ......................................85
CCCB .................................................................................................................1.................................................477 ......................................95
Fabra i Coats......................................................................................................1.................................................977 ......................................99
Mercat Bacsteix .................................................................................................3.................................................553 ......................................81
Teatre Grec ......................................................................................................12............................................30.173 ......................................74
Mirador Grec.....................................................................................................2..............................................1.149 ......................................94
Museu Picasso....................................................................................................1.................................................250 ....................................100
Palau Sant Jordi ................................................................................................2............................................21.425 ......................................95
Pl. Margarida Xirgu .........................................................................................2..............................................9.467 ......................................39
TOTAL............................................................................................................27............................................75.409 ......................................72
Font: ADETCA.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Grec 09 Festival de Barcelona. Resum per àmbits
Espectacles

Aforament

Espectadors

% d’ocup.

Teatre ..............................................................................................................20 .....................61.109 ........................35.699...........................58
Dansa.................................................................................................................7 .....................10.986 ..........................8.720...........................79
Musica .............................................................................................................27 .....................35.028 ........................24.241...........................69
Circ ....................................................................................................................1 .......................3.662 ...........................3662.........................100
TOTAL ..........................................................................................................55 ...................110.785 ........................72.322...........................65
Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Concerts

Espectadors

Aforament

% d’ocup.

Concerts als grans auditoris, 2009
Grans auditoris
L’Auditori.....................................................................................................627 ...................482.247 ......................612.647...........................79
Palau de la Música.......................................................................................436 ...................417.562 ......................615.146...........................68
Gran Teatre del Liceu.................................................................................308 ...................270.746 ......................314.840...........................86

Resum de les principals temporades i cicles dels auditoris, 20091
PALAU DE LA MÚSICA
Palau 100.........................................................................................................16 .....................24.273 ........................31.327...........................77
Els simfònics al Palau ...................................................................................12 .....................14.524 ........................23.575...........................62
Concerts de tarda.............................................................................................6 .......................9.464 ........................11.802...........................80
Els diumenges al Palau...................................................................................6 .......................6.694 ........................11.802...........................57
Cobla, cor i dansa al Palau .............................................................................5 .......................4.755 ..........................9.835...........................48
El primer Palau ...............................................................................................5 .......................4.378 ..........................9.835...........................45
Centenari del Palau.........................................................................................2 .......................3.185 ..........................3.934...........................81
Cicle d’orgue ....................................................................................................2 .......................3.436 ..........................3.770...........................91
Cicle Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra.......................................4 .......................1.327 ..........................2.152...........................62
Cambra Coral...................................................................................................3 ..........................951 ..........................1.614...........................59
Cicle Familiars ...............................................................................................17 .......................7.251 ..........................8.491...........................85
Música de cambra............................................................................................4 .......................1.353 ..........................2.152...........................63
Concerts del centenari.....................................................................................2 .......................3.185 ..........................3.934...........................81
XXIV Temporada Euroconcert ....................................................................7 .......................7.190 .........................12950...........................56
XXV Temporada Euroconcert ......................................................................5 .......................4.263 ..........................5.550...........................77
L’AUDITORI
Temporada de l’OBC..................................................................................151 ...................188.485 ......................235.702...........................80
Banda municipal2...........................................................................................67 .....................34.622 ........................45.829...........................76
Festival Nous Sons ‘09 ....................................................................................8 .......................2.059 ..........................4.447...........................46
XXXI Festival de Música Antiga de Barcelona ........................................11 .......................3.413 ..........................7.767...........................44
Vermouth Jazz ‘09...........................................................................................5 .......................1.850 ..........................1.850.........................100
PALAU DE LA MÚSICA, L’AUDITORI I LICEU
XXV Temporada Ibercàmera........................................................................8 .....................14.772 ........................16.980...........................87
XXVI Temporada Ibercàmera ......................................................................4 .......................7.186 ..........................8.592...........................84
1. Dades dels concerts que s’han fet durant l’any 2009.
2. Les dades recullen els concerts de la Banda tant dins com fora de l’Auditori.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Concerts de més de 5.000 espectadors, 2009
Data

Lloc

Espectadors

U2 ............................................................................................30/06/2009 ...........................................Camp Nou..................................90.484
U2 ............................................................................................02/07/2009 ...........................................Camp Nou..................................89.937
AC/DC ...................................................................................07/06/2009.....................................Estadi Olímpic..................................64.196
483

Data

Lloc

Espectadors

Coldplay .................................................................................04/09/2009.....................................Estadi Olímpic..................................63.306
Madonna + Paul Oakenfold................................................21/07/2009.....................................Estadi Olímpic..................................42.858
Sonisphere ..............................................................................11/07/2009.....................................Recinte Fòrum..................................26.167
AC/DC ...................................................................................31/03/2009...................................Palau Sant Jordi..................................17.880
Depeche Mode.......................................................................20/11/2009...................................Palau Sant Jordi..................................17.702
Depeche Mode.......................................................................21/11/2009...................................Palau Sant Jordi..................................16.799
Elton John ..............................................................................20/10/2009...................................Palau Sant Jordi..................................15.759
Muse........................................................................................24/11/2009...................................Palau Sant Jordi..................................14.706
Joaquín Sabina.......................................................................17/12/2009...................................Palau Sant Jordi..................................14.209
El Canto del Loco .................................................................19/12/2009...................................Palau Sant Jordi..................................14.123
Leonard Cohen......................................................................21/09/2009...................................Palau Sant Jordi..................................13.010
Il Divo.....................................................................................03/04/2009...................................Palau Sant Jordi..................................12.924
Beyonce...................................................................................20/05/2009...................................Palau Sant Jordi..................................10.762
Green Day..............................................................................01/10/2009...................................Palau Sant Jordi..................................10.467
TOTAL.....................................................................................................................................................................................................535.289
Font: SGAE. Societat General d’Autors i Editors.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

La Mercè 2009. Indicadors principals
Piromusical .......................................145.000
Correfoc .........................................70.000
Festival Pirotècnic Internacional .........................................39.000
Cavalcada de La Mercè .......................................110.000
Arts de carrer .......................................163.878
BAM i altres concerts .......................................398.650
La ciutat de les persones i mostra d’entitats .......................................220.000
Tradicionals .......................................161.250
Projeccions .........................................55.300
Portes obertes museus i altres centres .......................................134.104
Resta d’espais i altres activitats .........................................88.074
TOTAL ....................................1.585.256
Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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