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1.1. Museus d’arts
visuals i disseny

BARCELONACULTURA

1.1.1. CENTRES PÚBLICS

Museu Picasso

www.museupicasso.bcn.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
1.057.399 visitants
El Museu Picasso de Barcelona és el
centre de referència per al coneixement
dels anys de formació de Pablo Ruiz
Picasso i, sobretot, és la màxima expressió
de la forta vinculació de Picasso amb la
ciutat. Creat per voluntat personal de
l’artista i obert al públic el 1963, el museu
acull un fons de més de 4.000 obres,
que componen la col·lecció permanent,
i ofereix una dilatada programació
d’exposicions temporals.
El 17 del febrer de 2011 s’ha presentat
la nova ampliació del Museu Picasso,
un edifici de nova planta situat just al
costat dels palaus medievals. El nou
centre neix amb la voluntat de potenciar
els programes científics, educatius i de
participació, i acull les activitats educatives,
la biblioteca i l’arxiu. A més, aquest espai
ha permès al museu guanyar un nou
accés per la plaça Sabartés. Amb aquesta
ampliació, el Museu Picasso disposa d’un
total de 13.000 metres quadrats.
El programa d’exposicions temporals
d’enguany ha comptat amb diverses
mostres, d’entre les quals destaquen
«Vinyetes al front», centrada en els gravats
de Sueño y mentira de Franco, símbols
de la posició política compromesa que
va assumir l’artista durant la Guerra Civil
espanyola, i «Devorar París. Picasso 19001907», que mostra l’evolució de Picasso
a París, des que hi va arribar el 1900 fins
als anys 1907-1908, en què va assolir la
condició de capdavanter de l’avantguarda
de la capital francesa. Aquesta exposició
ha estat objecte d’una experiència pilot
en matèria d’accessibilitat comunicativa.
Finalment, cal posar en relleu l’exposició
«Picasso 1936. Empremtes d’una
exposició», que ha estat possible gràcies
a la incorporació al museu del fons de

la Sala Esteva. L’any 1936, la Sala Esteva
va acollir una exposició de Picasso a
Barcelona d’obres molt ben seleccionades
per l’artista. Amb aquesta exposició,
que posteriorment es va portar a Bilbao
i a Madrid, el públic espanyol va poder
conèixer l’obra del pintor i copsar el
Picasso modern. D’aquesta manera,
l’artista va enfortir la seva relació amb
Barcelona i, per extensió, amb Espanya.
L’àmplia política de préstecs d’obra ha
fet que el museu hagi estat present en
exposicions d’arreu del món: l’obra del
Museu Picasso ha viatjat a Màlaga, Madrid,
Amsterdam, Zuric i Los Angeles, entre
altres destinacions.
En l’àmbit educatiu i de programa social,
el Museu Picasso ha continuat potenciant
la participació del públic. Una de les
iniciatives que s’han dut a terme enguany
ha estat el projecte «Reflexionart: tutories
d’art», que té l’objectiu d’unir institucions
culturals i centres educatius en una reflexió
sobre un tema comú. També cal assenyalar
la segona edició del Big Draw, la festa
del dibuix, una iniciativa de gran èxit de
públic, amb la participació d’artistes,
il·lustradors, dissenyadors i altres creadors.
Pel que fa a l’ús de les noves tecnologies
per facilitar l’accés a la col·lecció,
cal remarcar la posada en marxa de
la consulta en línia del catàleg de la
biblioteca, l’elaboració de continguts per
a dispositius mòbils d’obres destacades
de la col·lecció, una visita virtual pels patis
dels museus, i també la presentació d’una
audioguia en 8 idiomes.
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Fundació Joan Miró

www.bcn.fjmiro.es
Titularitat: fundació privada amb presència
d’institucions públiques al Patronat
583.831 visitants
La Fundació Joan Miró, situada a
Montjuïc, en un singular edifici de Josep
Lluís Sert, acull la col·lecció pública més
completa d’obra de Joan Miró, integrada
per pintures, escultures, ceràmiques,
tèxtils, gravats i dibuixos de l’artista de
totes les èpoques.
En el transcurs del 2011 les activitats de
la Fundació Miró s’han continuat articulant
a partir de dos eixos fonamentals: les
relacionades amb Joan Miró i les que
afavoreixen el coneixement i la difusió
d’artistes contemporanis.
6

Pel que fa al primer apartat, el més
destacat d’enguany ha estat, sens dubte,
l’exposició temporal «Joan Miró. L’escala
de l’evasió», una de les exposicions més
importants de l’obra de Miró que s’han
vist a Europa en els últims vint anys.
La mostra aplega més de 150 obres
de l’artista provinents de col·leccions
públiques i privades d’arreu del món, i
presenta pintures tan significatives com
La masia (1921-1922), la seqüència Cap
de pagès català (1924-1925), Natura
morta del sabatot (1937), la sèrie de les
Constel·lacions (1940-1941) o el tríptic
Blau I, II, III (1961). L’exposició l’han
patrocinat la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i la Fundación
BBVA i l’han organitzat conjuntament la
Tate Modern de Londres i la Fundació
Joan Miró. A l’entorn d’aquesta mostra
s’han programat tota una sèrie d’activitats.
Quant a la difusió d’artistes dels segles
XX i XXI, al llarg del 2011 la Fundació ha
proposat les exposicions següents: «Let
Us Face the Future. Art britànic 19451968», una mostra que inclou 88 obres
d’artistes britànics, i que han visitat més
de 45.000 persones; «Genius Loci», una
exposició singular sobre la creació musical
BARCELONACULTURA

a Barcelona dels darrers anys que, per
la innovació i pel ressò mediàtic que ha
causat, ha rebut més de 122.000 visitants,
i «You are not alone», en col·laboració amb
la Fundació ArtAids, en què 14 artistes
contemporanis d’arreu contribueixen a la
lluita contra l’estigmatització que, encara
avui, pateixen els malalts de sida. A l’Espai
13 s’han desenvolupat els cicles «So
implícit», amb els artistes Marcus Coates,
Esther Mañas i Arash Moori, Michael
Sailstorfer, Su-Mei-Tse i Joao Onofre, i
«The End Is Where We Start From», amb
obra de cinc artistes residents a Barcelona:
Mireia Saladrigues, Daniela Ortiz, Mariona
Moncunill, Alex Reynolds i Mireia Sallarès.

Museu Nacional d’Art
de Catalunya. MNAC
www.mnac.cat
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona, Generalitat de Catalunya i
Ministeri de Cultura
466.602 visitants

El Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) està situat al Palau Nacional
de Montjuïc, un edifici construït per a
l’Exposició Internacional de Barcelona
del 1929. El museu custodia, estudia i
exhibeix les valuoses col·leccions 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 en relació amb l’art
espanyol i europeu.
L’any 2011 s’ha reobert la Col·lecció d’Art
Romànic després d’una remodelació que
ha permès incorporar millores importants
en les instal·lacions, especialment en la
il·luminació de les obres, els sistemes de
conservació preventiva, el manteniment i
l’eficiència energètica.
El programa d’exposicions temporals ha
inclòs les mostres següents: «Realisme(s).
L’empremta de Courbet», que reuneix 80

En la vessant educativa, s’han
desenvolupat tant activitats escolars
—com les visites taller «Danses de fades
i follets» i «Històries en relleu»— com
activitats familiars, algunes al voltant de
les exposicions, a l’Espai educArt, com ara
«Ets una joia!», «Fem realismes!» i «Una
mà de contes del MNAC», entre d’altres, i
d’altres de no conduïdes, com «Apropa’t al
realisme» i «Els enigmes del MNAC».
Aquesta àmplia oferta d’activitats s’ha
completat amb nits i jornades de portes
obertes que han atret gran quantitat de
públic.

obres (entre pintures, dibuixos, fotografies
i gravats) que permeten apropar-se al
moviment realista; «Torres-García a les
seves cruïlles», amb més de 80 obres,
principalment dibuixos, de la col·lecció
Alejandra, Aurelio i Claudio Torres, així
com pintures i construccions en fusta, i «La
maleta mexicana. El redescobriment dels
negatius de la Guerra Civil espanyola de
Capa, “Chim” i Taro» que, en coproducció
amb l’International Center of Photography
de Nova York, ha presentat per primera
vegada a Espanya aquestes fotografies
realitzades per Robert Capa, Gerda
Taro i David Seymour, de la Guerra Civil
espanyola. De febrer a maig, una part de
les obres de la Col·lecció d’Art Romànic
del MNAC s’han presentat per primer cop
a Madrid, a la seu de la Fundación Mapfre,
en l’exposició «El esplendor del románico,
obras maestras del Museu Nacional
d’Art de Catalunya». La mostra ha anat
acompanyada de diverses activitats i ha
rebut al voltant de 95.000 visitants.
L’activitat pública del MNAC s’ha
complementat amb diversos cursos,
conferències i seminaris especialitzats,
entre els quals cal subratllar els cicles de
conferències Mirades al(s) realisme(s),
Diàlegs a la cúpula i Mirades al romànic.

D’altra banda, cal destacar la intensa
tasca desenvolupada en l’àmbit de la
restauració i la conservació preventiva, tant
de peces del MNAC com d’obres d’art
d’altres museus i institucions de Catalunya.
A més de rellevants dipòsits i llegats,
també s’han de mencionar les importants
adquisicions d’enguany: pel que fa a
compra d’obra d’art cal ressaltar, entre
d’altres, la de l’obra El barret nou, de Feliu
Elias; la de 550 fotografies de diferents
artistes —entre els quals trobem Agustí
Centelles, Josep Masana, Antoni Arissa i
Francesc Català Roca—, i la de diverses
peces numismàtiques, com ara quatre
medalles de Napoleó I, un òbol de Roses
del segle III aC i un escut d’or de Sardenya.
Entre les publicacions editades pel
MNAC el 2011 cal assenyalar els catàlegs
de les exposicions temporals, i les obres
El gòtic a les col·leccions del MNAC o
El Palau Nacional, seu del MNAC, entre
d’altres.
Finalment, s’ha d’indicar que el MNAC,
amb l’assessorament de la Federació de
Persones Sordes de Catalunya, ha posat
en marxa un servei gratuït de signoguies
que fa més accessibles 35 de les obres
mestres de les seves col·leccions a través
de comentaris en la llengua de signes
en català, castellà i internacional. Durant
el 2011, un total de 65 usuaris s’han
beneficiat d’aquest servei.
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Museu d’Art
Contemporani de
Barcelona. MACBA

www.macba.cat
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona, Generalitat de Catalunya,
Fundació MACBA i Ministeri de Cultura
344.871 visitants
El Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA) és un referent de la
creació artística dels últims cinquanta anys
en els àmbits local, estatal i internacional
i s’ha convertit en una plataforma
d’investigació, difusió i experimentació
entorn de l’art i la cultura contemporanis.
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Al llarg del 2011, el MACBA ha
incrementat de forma exponencial el
seu patrimoni amb la incorporació de
conjunts artístics cabdals, d’una banda,
i la signatura de convenis amb diferents
institucions, de l’altra. Pel que fa al primer
punt, ha agregat l’Arxiu Xavier Miserachs,
format per 80.000 imatges fotogràfiques;
l’extraordinari fons del col·lectiu Art &
Language, del col·leccionista Philippe
Méaille, amb 800 obres, manuscrits,
revistes i llibres, i el dipòsit a càrrec del
col·leccionista Harold Berg, de gairebé
50 fotografies de Gordon Matta-Clark
que documenten els seus building cuts
(extraccions efímeres en edificis). De
forma paral·lela, ha signat amb el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) un
conveni de col·laboració per estimular la
recerca en el camp de l’art i l’arquitectura
i compartir els seus conjunts patrimonials.
De maig a octubre ha presentat «Museu
de les narratives paral·leles», la primera
exposició de La Internacional, una
plataforma transnacional formada
per cinc museus i arxius europeus: el
MACBA, la Moderna Galerija (Ljubljana),
la Július Koller Society (Bratislava), el Van
Abbemuseum (Eindhoven) i el Museum
van Hedendaagse Kunst (Anvers).
També cal destacar els primers fruits de
BARCELONACULTURA

l’acord de col·laboració entre la Fundació
MACBA i la Fundació ”la Caixa” per unir
les seves col·leccions, i formar així un fons
d’art contemporani de 5.500 obres que
el converteixen en un dels més destacats
d’Europa. Sota el títol «Volum!», el MACBA
ha presentat la primera de les exposicions
organitzades amb el fons comú, que
reuneix 350 obres de 75 artistes que
permeten llegir, en el pas del segle XX al
XXI, la consolidació del so i de la veu com
a materials principals de la producció
artística. En el marc d’aquesta mostra,
s’han ofert dos projectes específics de
la Col·lecció MACBA: la videoinstal·lació
Between the Frames: The Forum, de
Muntadas, en què l’autor dóna una visió
del sistema artístic dels anys vuitanta, i el
projecte cinematogràfic 1395 Days without
Red, dels artistes Šejla Kameric i Anri
Sala, coproduït per Artangel (Londres), la
Fundació MACBA i vuit institucions d’arreu
el món. La segona de les exposicions,
«La persistència de la geometria»,
comissariada per la Fundació ”la Caixa”,
s’ha mostrat a CaixaForum Madrid.
Cal esmentar les altres exposicions
que també s’han pogut veure al MACBA
al llarg de l’any: «Esteu a punt per a la
televisió?», «The Otolith Group», «Modern
i present. Canvi de segle a la Col·lecció
MACBA» i «En el laberint. Àngels Ribé,
1969-1984», així com els projectes
específics per a la Capella MACBA de Pep
Duran i Natascha Sadr Haghighian.
Amb l’objectiu d’estimular la creació
artística contemporània, enguany el
MACBA ha instaurat, en aquest cas amb
el mecenes holandès Han Nefkens, el
premi Fundació Han Nefkens MACBA d’art
contemporani, dotat amb 50.000 euros i
dirigit a artistes no consagrats però amb
una trajectòria prometedora.

Disseny Hub
Barcelona. DHUB

www.dhub-bcn.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
94.396 visitants
El Disseny Hub Barcelona (DHUB) és un
museu, un centre, un laboratori dedicat a
la realitat canviant del disseny en totes les
seves vessants. Fins a la inauguració de
la seu definitiva a la plaça de les Glòries,
el DHUB desenvolupa la seva tasca en
dos espais temporals: el DHUB Museus,
que es troba al Palau Reial de Pedralbes
(seu de les col·leccions del Museu de
les Arts Decoratives, el Museu Tèxtil i
d’Indumentària i el Gabinet de les Arts
Gràfiques) i el DHUB, al Palau del Marquès
de Llió, al carrer Montcada (seu de les
exposicions temporals, galeries d’estudi i
activitats).
Continuant amb la seva tasca
potenciadora de la investigació, la reflexió
i el diàleg al voltant del disseny, al gener
del 2011 el Disseny Hub Barcelona ha
inaugurat a la seu del carrer Montcada
el Centre de Documentació (DHUBdoc),
un espai d’accés públic i gratuït de 207
metres quadrats amb un fons bibliogràfic
inicial de més de 9.000 documents.
Aquest nou centre de documentació
ha estat pensat per donar suport a tots
els professionals i aficionats del món
del disseny, tant a la seu física com a
través de l’accés en línia a diversos
serveis i a algunes de les millors bases
de dades especialitzades disponibles
actualment. El DHUBdoc es focalitza en
les grans àrees temàtiques del disseny
(disseny de producte, del vestit, de
la informació i de l’espai) i és un dels
centres pioners en l’adopció i ús d’eines
i recursos tecnològics, com l’aplicació

de la tecnologia RFID (Radio Frequency
Identification), un sistema que permet la
identificació, l’inventariat i el control dels
documents que nodreixen el centre per
radiofreqüències.
Pel que fa a les col·leccions del Museu
Tèxtil i d’Indumentària, del Museu de les
Arts Decoratives i del Gabinet de les Arts
Gràfiques, d’una banda s’han mantingut
obertes les exposicions permanents dels
dos museus: «El cos vestit» (Museu Tèxtil
i d’Indumentària) i «De l’objecte únic al
disseny de producte» (Museu de les Arts
Decoratives); alhora, la col·lecció del
Gabinet de les Arts Gràfiques ha restat
oberta per a la consulta de persones
especialistes en aquesta matèria. D’altra
banda, s’han incorporat nous objectes
a les col·leccions i s’ha fet un esforç
important per començar a inventariar
amb el programa MuseumPlus els més
de 48.000 objectes fitxats.
Amb relació a la col·lecció del Museu
Tèxtil i d’Indumentària , s’ha presentat
l’exposició temporal «Què em poso. El
guarda-roba de Maria Brillas per Pedro
Rodríguez», una mostra formada per
una cinquantena de peces escollides
de la donació de Maria Brillas, totes
confeccionades pel mestre de costura
del segle XX.
També ha tingut protagonisme dins
l’espai expositiu l’exposició temporal
«I/O/I. Els sentits de les màquines
(Laboratori d’Interacció)», que proposa
una mirada didàctica i experimental de
la relació entre els homes i les màquines,
de la tecnologia, l’home i el seu entorn,
amb la intenció de reflexionar sobre
els efectes que produïm amb l’ús de la
tecnologia, els diferents escenaris en els
quals la interactivitat es fa present i el
desenvolupament d’interfícies intel·ligents
i el seu paper en el disseny del futur.
Finalment, cal mencionar l’exposició
«Disseny de sistemes: Escola d’Ulm», una
mostra que dóna una visió panoràmica del
treball de l’Escola d’Ulm (Alemanya) en la
configuració del disseny del món actual i
en la formació del dissenyador.
BARCELONACULTURA
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Fundació Antoni
Tàpies

www.fundaciotapies.org
Titularitat: fundació privada amb presència
d’institucions públiques al Patronat
70.321 visitants
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.
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Durant el 2011, la Fundació Antoni
Tàpies ha presentat diverses relectures
de l’obra de l’artista pertanyent al fons
de la col·lecció: tres exposicions amb el
títol genèric «Antoni Tàpies. Col·lecció»,
mostres que estableixen sempre un punt
de diàleg amb les altres exposicions
temporals que la Fundació presenta al llarg
de l’any. D’entre les exposicions temporals
del 2011 cal remarcar «Ibon Aranberri.
Organigrama», «Pere Noguera. Històries
d’arxiu» i «En el primer cercle. Un projecte
d’Imogen Stidworthy».
L’exposició d’Ibon Aranberri s’ha
plantejat com una revisió dels projectes
principals que ha dut a terme aquest
artista els darrers dotze anys; ha estat
la primera vegada que Aranberri ha
exposat la seva producció sota la forma
d’una única totalitat. «Pere Noguera.
Històries d’arxiu» ha mostrat la dimensió
conceptual dels processos reproductius
de la imatge fotogràfica a partir d’arxius
anònims, amateurs o professionals trobats
a la dècada del 1970. Noguera és un
dels artistes que més ha aprofundit en la
dimensió conceptual del procés fotogràfic
a l’Estat espanyol. Finalment, la Fundació
ha presentat «En el primer cercle. Un
projecte d’Imogen Stidworthy», exposició
que explora la trobada, l’embolic i
la transferència de significats entre
llenguatges, i les idees d’opacitat i de
resistència relacional, a través de les obres
de més d’una vintena d’artistes.
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Aquest programa d’exposicions s’ha
complementat amb una oferta d’activitats
àmplia i multidisciplinària adreçada a
diferents públics. En sintonia amb la
programació anual, el servei educatiu de la
Fundació ha continuat fent difusió a través
d’activitats (visites comentades, tertúlies,
itineraris urbans, tallers...) del pensament
i l’obra d’Antoni Tàpies, dels continguts
de les exposicions temporals i del valor
patrimonial i la història de l’edifici de Lluís
Domènech i Montaner, actual seu de la
Fundació i antiga editorial Montaner i
Simon.
A més d’aquestes activitats educatives
més convencionals, l’equip de la Fundació
Antoni Tàpies ha explorat relacions
formatives i participatives amb diversos
grups de diferent format i nivell educatiu
amb el projecte «Prototips en codi obert»,
una xarxa de treball que es desenvolupa
en el marc de la plataforma Xarxa d’Arts
Combinatòries de la Fundació, i amb què
s’implica diferents grups, organitzacions i
centres d’educació per realitzar projectes
d’investigació i intervenció a l’entorn
de les pràctiques culturals i artístiques
contemporànies.
Amb el pensament de Tàpies com a
base i com a eix, la Fundació ha presentat
activitats de diferents disciplines. D’una
banda, activitats que s’inscriuen en el
programa de dansa Focus Quebec:
Daniel Léveillé Danse i Dave St-Pierre:
Erin Manning ha dut a terme el taller
«Pensament coreogràfic» i la conferència
«Dansa de l’atenció», i la companyia
Daniel Léveillé Danse ha muntat
un espectacle de dansa. En l’àmbit
musical, i amb la col·laboració del grup
instrumental BCN216 i el Grec Festival
de Barcelona, Carlos Gómez ha dut a
terme la conferència taller «Les eines
de la música concreta» i BCN216 ha
interpretat el concert Variations pour une
porte et un soupir, de Pierre Henry, i un
concert de música electrònica d’Edgard
Varèse. Finalment, pel que fa a literatura i
pensament, la Fundació Antoni Tàpies ha

presentat una sèrie d’activitats al voltant
dels conceptes d’arxiu i memòria, d’entre
les quals destaquen la conferència «Pensar
el passat, recordar el present. Història,
oblit i les promeses de la memòria
digital», de Fernando Estevez González,
i la presentació del llibre de l’artista de
Pere Noguera Portrait-Robot, de la mà
de Carles Guerra, director de La Virreina
Centre de la Imatge.

Museu de Ceràmica
www.museuceramica.bcn.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
43.235 visitants

El Museu de Ceràmica, ubicat al Palau
Reial de Pedralbes, presenta una col·lecció

dels objectes més significatius de la
ceràmica decorada espanyola des de les
primeres produccions hispanoàrabs fins als
temps actuals. Aquest patrimoni ceràmic
és fruit de la preservació de les restes
arqueològiques i del col·leccionisme de la
societat civil.
Durant el 2011 el Museu de Ceràmica
ha proposat diverses exposicions
temporals: ha iniciat l’any amb «Zoomania.
Del símbol a la mascota», mostra que
apropa el visitant a aspectes diferents
del món animal. Amb l’exposició
«Terres blaves» s’ha fet un homenatge a
Trinidad Sánchez-Pacheco, directora del
Museu de Ceràmica entre 1974 i 1996,
a qui es deu la dinamització i expansió
d’aquesta institució i l’ampliació de les
seves col·leccions d’art contemporani. A
l’exposició s’han pogut veure obres de
Picasso, Braque, Miró i Gardy-Artigas; de
ceramistes vinculats professionalment i
amicalment a Sánchez-Pacheco, com ara
Maria Bofill, Antoni Cumella, Madola i
Rosa Amorós, i d’altres destacats artistes,
que exploren les infinites possibilitats
dels esmalts blaus. L’any s’ha tancat amb
la mostra «Terracotes de l’antiguitat.
Confluències en l’entorn mediterrani», amb
què el Museu de Ceràmica ha exposat per
primera vegada un conjunt de terracotes
de l’àrea mediterrània, que abracen des
del III mil·lenni fins al segle XX de la nostra
era. A l’entorn d’aquesta exposició, s’han
organitzat diversos tallers i col·loquis.
Pel que fa a les col·leccions del museu,
enguany s’hi han incorporat diverses
peces rellevants, del segle XVIII i també
contemporànies. D’altra banda, les restes
ceràmiques de les èpoques medieval i
moderna procedents de les excavacions
arqueològiques fetes a la ciutat als anys
seixanta, que en el seu moment es van
dipositar al Museu de Ceràmica, han
estat traslladades al Museu d’Història
de Barcelona, centre que ja custodiava
les peces de l’època antiga. D’aquesta
manera s’ha reordenat i unificat el conjunt
de material ceràmic procedent d’aquestes
excavacions.
BARCELONACULTURA
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Museu Barbier-Mueller
d’Art Precolombí
www.barbier-mueller.ch
Titularitat de l’equipament: Ajuntament de
Barcelona
Titularitat de la col·lecció: privada
33.880 visitants
El Museu Barbier-Mueller d’Art
Precolombí, 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, que inclou
escultures, ceràmiques, teixits i objectes
rituals. En el conjunt de la col·lecció
es manifesten la majoria d’estils de les
cultures prehispàniques procedents de
Mesoamèrica, Amèrica Central, Amèrica
andina i Amazònia.
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El 2011, el Museu Barbier-Mueller
d’Art Precolombí ha notat un increment
respecte a l’any anterior, que s’ha
traduït en un augment tant dels visitants
de les exposicions com dels participants
a les activitats organitzades pel museu.
D’aquest any s’ha de ressaltar la bona
acollida que ha tingut l’exposició «Camí de
l’inca. El passat dels Andes», tant per part
del públic com per part dels especialistes i
la premsa.
Pel que fa a activitats educatives, s’han
dut a terme amb molt d’èxit els tallers
infantils «L’atrapasons», «L’ocell del tro»,
«Fes l’indi!», «Teixim com els inques» i
«Com comptaven els inques?», a més de
visites de grups d’estudiants, que enguany
han augmentat respecte a anys anteriors;
en aquest sentit destaca el continu
creixement d’estudiants francesos.
Enguany el Museu Barbier-Mueller
d’Art Precolombí ha consolidat la seva
aposta d’apropar-se al món acadèmic
reforçant els vincles amb les universitats.
Com a resultat ha programat els cicles
de conferències Art i mite: art natiu de
l’Amèrica del Nord, en col·laboració
amb l’Institut Universitari de Cultura de
BARCELONACULTURA

la Universitat Pompeu Fabra i amb la
participació de l’etnòleg Christian Feest,
i Camí de l’inca. El passat dels Andes,
organitzat pel Museu Barbier-Mueller d’Art
Precolombí en col·laboració amb Casa
Amèrica Catalunya. Tots dos cicles han
comptat amb la presència de nombrosos
especialistes nacionals i internacionals.
Enguany el museu també ha acollit una
visita programada dins el Simposi de
l’Associació Espanyola d’Americanistes.

Museu Frederic Marès
www.museumares.bcn.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
25.912 visitants

El Museu Frederic Marès, 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.
El fet cabdal de l’any 2011 ha estat la
reobertura del museu (tancat al públic des
de l’octubre del 2009), un cop finalitzades
les obres d’execució de la tercera i
última fase del projecte de remodelatge
museogràfic de la Secció d’Escultura
(1996-2011). Aquesta última renovació no
sols ha consistit a posar al dia la primera
planta del museu, que correspon a les
sales de les col·leccions dels segles XV al
XIX, sinó també unes sales del Gabinet
del Col·leccionista (Sala de les Armes,
Sala de Montserrat i Sala Masculina) de la
segona planta, els espais de Reserva, el
Departament de Restauració de la planta
subterrània, una nova escala de comunicació
entre totes les plantes, un muntacàrregues
i un nou accés exterior per facilitar
l’entrada i la sortida de les grans obres
escultòriques, des del carrer fins al
Departament de Conservació-Restauració;
totes aquestes intervencions són
extremament útils i necessàries per al
funcionament intern del museu.
Cal destacar, a més, el Programa de
Restauració d’escultures dut a terme des
del 2009 i fins al 2011, que ha comptat
amb un important patrocini extern, i el nou
Pla de senyalització i comunicació interna
i externa de l’edifici, que ha significat
una millora en la visibilitat i l’accessibilitat
comunicativa.
Juntament amb la reobertura del museu,
s’ha inaugurat l’exposició «Trans·formare.

Lectures de la transformació del Museu
Frederic Marès», en col·laboració amb
un grup d’artistes del Departament
d’Escultura de la Facultat de Belles Arts de
la Universitat de Barcelona, que han seguit
el procés de canvi del museu des de
l’octubre del 2009 fins al maig del 2011.
Se n’ha editat un catàleg. Així mateix, s’ha
editat la Guia il·lustrada de les col·leccions,
en tres versions (catalana, castellana i
anglesa), concebuda com l’eina bàsica de
divulgació del museu.
Pel que fa a la recerca aplicada a les
col·leccions pròpies, s’ha acabat el Catàleg
de moble. Fons del Museu Frederic
Marès/6 (en curs de revisió i preparació per
a l’edició al llarg del 2012), i del Catàleg
d’escultura, medalles i pintura dels segles
XIX i XX. Fons del Museu Frederic Marès/7
se n’ha acabat la documentació de l’àmbit
de les medalles i la pintura.
Des del desembre del 2009 es pot
consultar en línia el catàleg de les
col·leccions del museu, i des del desembre
del 2010 és consultable el catàleg de la
biblioteca.
El Museu Frederic Marès aposta per
reafirmar-se com a centre de referència
de l’escultura i el col·leccionisme i, alhora,
per encetar una nova línia de connexió
amb l’art contemporani que permeti noves
lectures i una difusió més àmplia del seu
ric i singular patrimoni o, dit d’una altra
manera, posar l’art al servei de l’art.
BARCELONACULTURA
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1.1.2. CENTRES PRIVATS

Fundació Fran Daurel
www.fundaciofrandaurel.org
237.420 visitants

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.
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L’1 de març del 2011 ha tingut lloc
la inauguració d’una nova seu de
la Fundació Fran Daurel a Madrid
(Fundación Amyc – Casa Museo), que
conté una col·lecció de més de 250
obres, majoritàriament d’art modern
català, col·lecció que dóna una visió de
la influència del Mediterrani des de finals
del segle XIX fins a mitjan segle XX i que
abraça obres d’artistes com Anglada
Camarasa, Mir, Nonell, Cusachs, Casas,
Pruna, Sorolla i Renoir, entre d’altres.
L’1 de desembre d’enguany la Fundació
Fran Daurel ha commemorat el seu 10è
aniversari amb una celebració que ha
tingut lloc al novembre amb l’assistència
del conseller de Cultura, encarregat de fer
els parlaments.
La Fundació Fran Daurel també ha
col·laborat en el Dia Internacional dels
Museus i en el Montjuïc de Nit, i en tots
dos esdeveniments ha rebut una gran
afluència de públic.
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Fundació Francisco
Godia
www.fundacionfgodia.org
11.024 visitants

La Fundació Francisco Godia, ubicada a
l’edifici modernista Casa Garriga i Nogués,
acull una de les col·leccions privades més
importants de l’Estat espanyol. Amb un
total de 100 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 2011, la Fundació Francisco
Godia ha presentat les exposicions
temporals «De Luca Giordano a Goya.
Pintura del segle XVIII a Espanya», iniciada
el 2010, «Mobile Art. Experiències mòbils»,
una mostra que repassa el panorama
de l’art al mòbil i que forma part del
festival de videoart Screen, i «Barcelona
col·lecciona», que pretén reflectir el
col·leccionisme a Barcelona de les
generacions següents a Francisco Godia.
D’altra banda, al llarg de l’any aquesta
fundació també ha organitzat els cicles
de conferències Memòria medieval als
museus de Barcelona i El Museu del Prado:
l’era romàntica.

Fundació Joan Brossa
www.fundaciojoanbrossa.cat

La Fundació Joan Brossa, constituïda
l’any 1999 amb el propòsit de promoure i
conservar l’obra d’aquest poeta i difondre

el seu missatge a un ampli nombre de
lectors i espectadors, enguany ha estat
marcada pel tancament, el 30 de juny, del
local de l’exposició permanent d’obres
de Joan Brossa, que també és l’espai on
es realitza l’activitat pedagògica de servei
a les escoles i altres col·lectius. Mentre el
local ha estat operatiu, el servei pedagògic
ha atès gairebé 700 persones, repartides
en les activitats «Conèixer Joan Brossa»,
«Dels llibres al carrer», «Poesia objecte»
i «Dissabte amb poesia».
Al llarg del 2011 la Fundació Joan
Brossa ha seguit amb la seva tasca
d’arxiu i catalogació de la documentació
llegada pel poeta. Aquesta tasca s’inicià
el 2003 i s’ha anat exercint de manera
ininterrompuda al llarg de tots aquests
anys.
La Fundació ha participat a la Setmana
de la Poesia acollint dos tallers de poesia:
«De la poesia oral a la poesia sonora»,
impartit per Lis Costa, i «De la poesia
visual a l’objecte poètic», impartit per
Glòria Bordons. També ha participat en
la presentació de llibres: Contextos de
Joan Brossa. L’acció, la imatge i la paraula,
de John London, a la llibreria Alibri de
Barcelona, i Carrer de Joan Ponç, de Joan
Brossa, a l’Arts Santa Mònica.
Pel que fa a les exposicions, la Fundació
Joan Brossa ha organitzat «Els etcèteres
de Joan Brossa», al Centre International
de Poésie Marseille, i ha participat en
«Flamarades exemplars», basada en el
llibre Carrer de Joan Ponç, a l’Arts Santa
Mònica, en «Grafistas. Diseño gráfico
español 1939-1975», al Museo de las

Artes Decorativas de Madrid, i en «Juan
Eduardo Cirlot. L’habitació imaginària», a
l’Arts Santa Mònica.
Finalment, cal destacar la publicació per
part del Centre International de Poésie
Marseille de dos llibres de Joan Brossa: el
recull inèdit de poesia visual Els etcèteres
i la traducció al francès del Sumari astral i
altres poemes.

Fundació Suñol
www.fundaciosunol.org
9.370 visitants

La Fundació Suñol 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.
Durant el 2011, s’han realitzat tres
grans exposicions a la seu del passeig de
Gràcia i quatre actes relacionats amb les
arts visuals a l’espai Nivell Zero, a més
de diverses col·laboracions amb altres
entitats, com amb el festival Screen, Can
Xalant de Mataró o la Facultat de Belles
Arts de la Universitat de Barcelona (UB).
A la planta 2 del passeig de Gràcia
s’ha mostrat una selecció de 27 obres
emblemàtiques de la Col∙lecció Josep
Suñol, de 18 artistes, que han introduït els
visitants en un itinerari concís de l’art del
segle XX. Des del febrer del 2011 i al llarg
de tot l’any, el públic ha pogut gaudir de
peces de Warhol, Tàpies, Barceló, Fontana,
Man Ray i Jean Arp, entre d’altres, i
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descobrir diferents processos artístics que
des de la Fundació s’han conceptualitzat
per fer comprendre l’evolució i el valor
creatiu de l’art.
A més, a la planta 1, s’hi han organitzat
dues exposicions individuals: «El árbol de
los frutos diferentes», de Yamandú Canosa,
i «La jarra vertiente o Máquina de dibujar»,
de Luis Frangella; dos autors amb obra a
la Col∙lecció Josep Suñol, sobre els quals
s’ha volgut incidir i profunditzar per donarlos a conèixer tant com fos possible.
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Al Nivell Zero, s’hi ha pogut conèixer
l’obra d’Antònia del Río, que és el treball
resultant de la beca atorgada per la
Fundació Suñol el 2010, en col∙laboració
amb la UB. També, la darrera proposta
de Lluís Hortalà, basada en el dibuix a
llapis de la muntanya de Montserrat i
l’edició d’un vídeo, més un banc per a
la contemplació, que vincula l’ascensió
física de la muntanya amb la metafísica.
Daniela Ortiz, artista peruana, ha
descobert als visitants la coincidència i la
contraposició del treball artesanal d’un
sense sostre senegalès amb les propostes
de les avantguardes arquitectòniques i
pictòriques europees i russes del segle
XX. I, finalment, Francesc Ruiz, amb una
instal·lació sobre el Caire prerevolucionari,
a través d’icones del còmic i de la realitat
periodística d’aquesta ciutat nord-africana.
A més, la Fundació Suñol ha participat a
diferents jornades de portes obertes, com
la Nit dels Museus i el Dia Internacional
dels Museus.

Fundació Vila Casas
www.fundaciovilacasas.com
12.160 visitants

La Fundació Vila Casas disposa a
Barcelona de tres espais d’exposicions,
que ofereixen una visió àmplia i plural
de l’art contemporani i del patrimoni
arquitectònic a Catalunya: el Museu de
Pintura Contemporània Can Framis i els
espais d’exposicions temporals Espai
Volart i Espai Volart 2.
Can Framis compta amb una superfície
de més de 5.800 metres quadrats, dels
quals 3.400 acullen la col·lecció permanent
i les mostres temporals. La col·lecció
permanent reuneix al voltant d’unes 300
obres d’artistes catalans que daten des
de la dècada dels seixanta fins als nostres
dies. D’altra banda, a l’Espai A0 hi tenen
lloc mostres de caràcter temporal d’artistes
que formen part del fons pictòric de la
col·lecció Vila Casas, i també el cicle
expositiu «L’art de col·leccionar», que dóna
a conèixer les particularitats d’algunes de
les col·leccions privades del nostre país.
Durant el 2011 a Can Framis s’hi han
pogut veure exposicions temporals
d’artistes tan diversos com Antoni Taulé,
Joan Pere Viladecans, Josep Niebla,
Jordi Isern, Josep M. Civit, o la col·lecció
privada de Juan Ybarra, que reuneix peces
de Nonell, Sunyer, Torres-García, Barradas
i Figari, entre d’altres.
Can Framis ha renovat, per primer cop
des de la seva inauguració el 2009, la
col·lecció permanent de pintura amb
una vintena d’obres de nova adquisició
i una trentena d’obres que mai abans
havien estat exposades. Un itinerari
eclèctic que ofereix al visitant una lectura
oberta i participativa de la multiplicitat de
llenguatges i tendències artístiques que
integren l’art català contemporani.
Can Framis també compta amb un
servei educatiu i una àrea destinada a la
celebració de tallers. Enguany ha dut a
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terme més d’un centenar de tallers i visites
dinamitzades adreçades a alumnes d’etapa
d’infantil, primària i secundària, i també
al col·lectiu amb necessitats educatives
especials.
D’altra banda, els espais de la Fundació
Vila Casas han participat en la segona
edició del 48H Open House BCN amb
dues visites guiades de la mà de Jordi
Framis, coautor, junt amb Jordi Badia, del
projecte de rehabilitació de l’edifici de Can
Framis.
Al llarg del 2011 el Museu Can Framis
ha estat finalista del concurs i amb un
reconeixement especial del jurat de la XI
BEAU (Bienal Española de Arquitectura
y Urbanismo), ha estat nominat al Premi
d’Arquitectura Contemporània de la Unió
Europea - Premi Mies van der Rohe, i
l’exposició «L’art de col·leccionar» ha rebut
el premi a la millor iniciativa dels Premis
ACCA de la Crítica d’Art.
La Fundació Vila Casas també ha
entregat al mes de juny el primer premi
de fotografia Vila Casas a l’obra Ággelos,
de Pedro Madueño, a qui el Museu
Can Framis de Barcelona dedicarà una
exposició monogràfica l’any 2012.

Museu del
Modernisme Català
www.mmcat.cat
16.800 visitants

El Museu del Modernisme Català
(MMCat), ubicat a la Casa Bertrand, un
edifici modernista de l’arquitecte Enric
Sagnier, va obrir les portes el 2010.
Es tracta d’una iniciativa privada dels
col·leccionistes i antiquaris Fernando Pinós
i Maria Guirao, de la galeria Gothsland.
Aquest museu està dedicat íntegrament
al modernisme català i posa a l’abast del
públic 350 obres —moltes de les quals són
inèdites— de pintura, escultura, mobiliari
i arts decoratives de 42 dels artistes més

representatius d’aquest corrent artístic.
S’hi poden trobar peces de Gaudí, Mir,
Anglada i Camarasa, Casas o Rusiñol,
entre d’altres.
Durant el segon any de vida del MMCat,
les visites han augmentat lleugerament:
unes 16.800 persones han anat a conèixer
la col·lecció d’aquest museu. La presència
a les xarxes socials, especialment a
Facebook i Twitter, s’ha incrementat de
manera significativa, i el museu ha fet
ús de les eines a les xarxes socials per
realitzar diversos programes i activitats
específiques per a aquests portals.
El nombre d’activitats familiars i
educatives també ha crescut. Per Nadal,
s’han dut a terme els «Tallers modernistes
per a tota la família» i l’obra teatralitzada
La flauta màgica, de W. A. Mozart. A
la primavera, coincidint amb la 7a Fira
Modernista de Barcelona, s’ha organitzat
la 1a Bicicletada Modernista, que ha
visitat els principals edificis i monuments
modernistes de la ciutat. Al maig el
MMCat ha signat un conveni amb el
Consell de Coordinació Pedagògica per
oferir als centres educatius de la ciutat
activitats relacionades amb el modernisme
i el patrimoni de Barcelona. Enguany el
museu també ha participat al 48H Open
House BCN.
Finalment, cal indicar que durant tot
l’any, i amb una periodicitat mensual, el
Museu del Modernisme Català ha ofert
«Música al Museu», una activitat que
consisteix a apropar la música als visitants
del museu, amb un ampli i variat repertori,
tant d’artistes com d’estils musicals.

Altres centres privats
El dia 8 de juny s’ha inaugurat el Museu
Europeu d’Art Modern, MEAM, una
iniciativa de la Fundació de les Arts i els
Artistes que se centra en l’art figuratiu
contemporani dels segles XX i XXI. Ubicat
BARCELONACULTURA
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al palau Gomis, un palau renaixentista
en ple barri del Born, el MEAM pretén
trobar un nou llenguatge contemporani
que sorgeixi de la tradició per fer un salt
endavant en el nou segle. Amb aquest
objectiu, i com a tret característic que
el diferencia de la resta de museus d’art
contemporani, el Museu Europeu d’Art
Modern dóna aixopluc a artistes que
practiquen l’art figuratiu, les obres dels
quals no solen estar exposades en altres
museus o col·leccions de fundacions, per
als quals el concepte de contemporaneïtat
s’identifica més amb experimentació,
abstracció, videoart... La primera exposició
del MEAM ha estat «Art contemporani
del segle XXI», amb 200 pintures i
30 escultures d’artistes de diverses
nacionalitats, una originalíssima col·lecció
de pintura i escultura figuratives d’artistes
contemporanis.
18

Si hi ha un lloc a Barcelona on es
concentra 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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1.2.
Centres
d’arts
visuals i
disseny

1.2.1. CENTRES PÚBLICS

Palau Robert

www.gencat.cat/palaurobert
Titularitat: Generalitat de Catalunya
641.840 visitants
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 que s’han pogut
visitar al llarg del 2011 a les sales i al jardí
destaquen, entre d’altres, «Barcelona, alta
costura», un recorregut per l’anomenada
època daurada d’una moda genuïnament
catalana; «Sardenya, un altre món»,
mostra de 45 fotografies originals dels
fotògrafs Franco Fontana, Sveva Taverna
i Paolo Binachi; «Les ciutats europees de
Josep Pla», les ciutats que Pla va conèixer
durant els anys en què va exercir com a
periodista; «Catalanidade/Catalanitat», 30
fotografies que plasmen les coincidències
entre l’illa de Sardenya i Catalunya;
«Premis Delta: 50 anys amb disseny.
1960-2010», exposició que reuneix per
primera vegada una àmplia selecció
retrospectiva d’objectes guardonats amb
els prestigiosos Premis Delta; «Josep Maria
Huertas Claveria: passió, compromís,
honradesa», un recorregut per la vida
del periodista i el seu compromís ètic a
favor de la llibertat d’expressió; «Sándor
Márai. Un pelegrí del segle XX», la vida i
l’obra d’un dels escriptors més importants
de la literatura europea del segle XX;
«Festival Castell de Peralada. Vint-i-cinc
anys d’emocions», exposició fotogràfica
amb els moments destacats del Festival,
i «Castells i castellers. Patrimoni Immaterial
de la Humanitat», coincidint amb el primer
aniversari de la inscripció dels castells a la
Llista Representativa del Patrimoni Cultural
de la Humanitat.

BARCELONACULTURA

19

Centre de Cultura
Contemporània de
Barcelona. CCCB
www.cccb.org
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona i Diputació de Barcelona
352.057 visitants
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El Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB) organitza i produeix
exposicions, debats, festivals, concerts,
programa cicles de cinema, cursos,
conferències, fomenta la creació a partir
de les noves tecnologies i llenguatges,
impulsa la investigació artística en àmbits
com el multimèdia, potencia la recerca
en el format expositiu, exporta les seves
produccions a altres centres culturals,
museus i entitats d’àmbit nacional i
internacional, alhora que genera debat,
pensament i reflexió al voltant de la
ciutat i l’espai públic i també sobre els
temes que vertebren l’actualitat. Després
de més de quinze anys de programació
continuada, el CCCB s’ha consolidat com
un pol d’atracció cultural i creativa per
a la ciutat de Barcelona, per al conjunt
de Catalunya, d’Espanya i a escala
internacional.
L’any 2011 ha estat marcat per la
finalització de les obres de remodelació
de l’antic teatre de la Casa de la Caritat i
la inauguració del Teatre CCCB, un edifici
annex que incorpora dues sales i espais de
suport. Amb aquesta ampliació, el CCCB
pot presentar amb més qualitat propostes
que requerien més espai d’aforament o
unes condicions escèniques que fins ara
no s’havien pogut oferir.
Pel que fa a les exposicions, aquest
2011 el CCCB ha recuperat les mostres
sobre una ciutat i els seus escriptors
amb «La Trieste de Magris»: per primera
vegada ha estat un escriptor viu, Claudio
Magris, qui ha participat personalment
en la conceptualització de l’exposició. La
mostra amb més èxit de públic d’enguany
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ha estat «Brangulí. Barcelona 1909-1945»,
una producció de Fundación Telefónica
i el CCCB, en col·laboració amb l’Arxiu
Nacional de Catalunya, un recull de 300
imatges d’aquest fotògraf que va retratar
la ciutat i la societat de principis del segle
XX. Dues exposicions de fotografia d’autor
han complementat aquesta mostra:
«Desapareguts», de Gervasio Sánchez,
presentada simultàniament a Madrid i a
Lleó, i «Memòria fragmentada. 11-S NY.
Artefactes a l’hangar 17», de Francesc
Torres, presentada també a Nova York,
Londres i Madrid. Finalment, «Totes les
cartes. Correspondències fílmiques» ha
mostrat les correspondències fílmiques
entre diversos duets de cineastes; aquesta
exposició ha rebut el Premi Ciutat de
Barcelona 2011 d’audiovisuals.
Festivals de diferents disciplines i formats
han estat presents durant tot l’any al
CCCB. Cal destacar les col·laboracions
amb els festivals Grec i Món Llibre,
promoguts per l’Institut de Cultura, i
amb el Festival de Flamenco Ciutat Vella,
Festival Àsia, Sónar i SónarKids, Hipnotik
Festival, Gandules, OVNI, L’Alternativa,
Zeppelin, Emergència!, The Influencers i
Drap-Art, entre d’altres. El festival estrella
de l’any, i que ha inaugurat el Teatre
CCCB, ha estat Kosmopolis, la festa de
la literatura amplificada. (Trobareu tota la
informació referent a aquests festivals al
capítol 8.)
En el camp de la reflexió, s’han
organitzat diversos debats i conferències
de temes d’actualitat com ara la cultura i
la vida, l’impacte de la biotecnologia, la
transformació de la intimitat, la religió i
l’esfera pública, la contrareforma cultural,
els 10 anys de l’11-S o un debat sobre
justícia, democràcia i estat de dret amb
el Consejo General del Poder Judicial i el
Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya. D’entre tots els debats cal
subratllar Crisi, amb 9 ponents i una gran
afluència de públic.
El CCCB LAB ha desenvolupat
la plataforma virtual de l’exposició

«Pantalla global», un reeixit exemple de
participació en línia del públic abans i
durant l’exposició i les seves itineràncies.
Les sessions de l’I+C+i han tractat
diferents temes relacionats amb les noves
tecnologies, com l’educació expandida,
el 2.0, la interacció i la cocreació,
les humanitats digitals o la propietat
intel·lectual en el món digital, entre
d’altres.
Quant al cinema, el CCCB ha ofert una
nova temporada de l’Xcèntric, sessions
de Fora de Programa i de Fila Zero,
amb la Fundació Escac; ha organitzat,
juntament amb l’Animac Lleida, la mostra
internacional de cinema d’animació
de Catalunya, Animac, i ha participat a
través de l’Anella Cultural al festival de
realitzadors de videoclips, Zoomvi.
El 2011 ha estat el darrer any sota la
direcció de Josep Ramoneda, director
del CCCB des de la seva creació. En
reconeixement al seu treball, i molt
especialment per la projecció internacional
de la ciutat en l’àmbit del pensament, la
cultura, l’urbanisme i les arts impulsada
des del CCCB, Ramoneda ha rebut el
Premi Ciutat de Barcelona de projecció
internacional de la ciutat de Barcelona.

Arts Santa Mònica

www.artssantamonica.cat
Titularitat: Generalitat de Catalunya
151.093 visitants
Ubicat en un singular edifici de La Rambla
de Barcelona, l’Arts Santa Mònica és un
espai de diàleg de diverses disciplines de
la creació artística contemporània amb la
ciència, el pensament i la comunicació.
El centre acull simultàniament diverses
exposicions en els seus diferents espais
i organitza un gran nombre d’activitats,
com ara debats, tallers familiars,
videoinstal·lacions, activitats escolars,
visites guiades a les exposicions, xerrades,
projeccions audiovisuals, conferències,
sessions de videoart, presentacions de
llibres, concerts, rutes literàries... Moltes
d’aquestes activitats s’enregistren i poden
ser seguides a través del lloc web de
l’Arts Santa Mònica amb el sistema de
reproducció en temps real.
Al llarg del 2011 s’hi han pogut veure,
entre altres mostres, «Catalitzadors. Art,
educació, territori», «Salvat-Papasseit.
Poetavantguardistacatalà», «Un segle de
circ. Paulina Andreu Rivel Schumann»,
«Josep Maria Sert. L’arxiu fotogràfic del
model» i «Tardor Art 2011. On-Off».
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La Virreina Centre de
la Imatge
www.bcn.cat/virreinacentredelaimatge
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
57.132 visitants

La Virreina Centre de la Imatge inclou
en la seva programació 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.
La programació del 2011 s’ha estructurat
en tres blocs d’exposicions i activitats
temàticament relacionades.
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El primer bloc ha girat entorn de l’any
1979 i ha contingut una gran exposició de
producció pròpia, amb el títol «1979. Un
monument a instants radicals», i també un
cicle de 16 conferències, la projecció de
10 pel·lícules, 7 visites guiades a càrrec
d’artistes de l’exposició i 1 seminari sobre
el llibre L’estètica de la resistència, de
Peter Weiss. Amb aquesta exposició s’ha
posat el punt final a les reformes que han
optimitzat els espais d’exposicions de La
Virreina Centre de la Imatge.
El segon bloc està compost per diversos
projectes sobre diferents versions de
cinema popular i pedagogies alternatives:
les exposicions «Desbordamiento de José
Val del Omar», produïda pel Centro de
Arte José Guerrero i el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, dedicada
a aquest creador, que va discórrer de
la fotografia i el cinema als mitjans
electrònics; «Iñaki Garmendia», artista
basc que ha desenvolupat el seu treball
en un context marcat per tendències
paradoxals; «Una educació», del col·lectiu
Red Caballo, el qual va documentar espais
de formació no reglada a la ciutat de
Barcelona; «¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí
empieza Murcia!», del col·lectiu Sitesize,
una reconstitució de la història de les
pedagogies lliures a la ciutat de Barcelona,
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i la projecció de l’audiovisual No serà el
mateix, de Claudio Zulián. Aquest bloc
s’ha complementat amb la presència de la
Cinémathèque de Tànger, que s’ha ubicat
a les sales de l’espai d’exposicions de la
planta baixa i ha ofert una programació de
cinema gratuït.
Finalment, per acabar la temporada,
un tercer bloc en què s’ha recuperat el
format de les exposicions individuals amb
la mostra «Claude Cahun», organitzada
pel Jeu de Paume, de París, i coproduïda
amb La Virreina Centre de la Imatge i The
Art Institute of Chicago. L’exposició mostra
les inquietants imatges de Claude Cahun,
i ha comptat amb un programa d’activitats
amb projeccions de pel·lícules i xerrades.
La Virreina Centre de la Imatge també ha
apostat per altres formats, com ara l’obra
de teatre Ells no poden morir, d’Oriol
Vilanova, amb direcció escènica de Xavier
Albertí i interpretada per Nora Navas,
Sandra Monclús i Antònia Jaume, obra
representada a les sales d’exposicions.
A part de les activitats i els projectes
esmentats, La Virreina Centre de la Imatge
ha editat diverses publicacions, com
ara Katakrak, al voltant de l’exposició
d’Iñaki Garmendia; The forgotten Space.
Videografia completa, referent al programa
de vídeo dedicat a la videografia completa
d’Allan Sekula, o Construir el lloc. Quadern
pedagògic, per complementar la mostra
«¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza
Murcia!».

La Capella

www.bcn.cat/lacapella
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
30.632 visitants
La Capella, un edifici del segle XV que
forma part del conjunt arquitectònic de
l’antic Hospital de la Santa Creu, és l’espai
que l’Institut de Cultura de Barcelona

ha dedicat els darrers anys a la creació
emergent, amb l’objectiu d’apropar al
públic les propostes més innovadores
dels artistes de la ciutat. La Capella també
s’ha dedicat a la promoció de projectes
d’intercanvi que permeten difondre les
propostes que provenen d’altres ciutats
i àrees culturals del món per posar en
contacte amb altres contextos els creadors
vinculats a Barcelona.
Pendent de la nova reorganització dels
centres d’art contemporani de la ciutat,
l’activitat de La Capella el 2011 s’ha tornat
a centrar en el projecte BCN Producció,
reforçant així el seu paper d’impulsora
de la producció artística emergent de la
ciutat. Enguany, però, BCN Producció
ha modificat el seu format: l’habitual
exposició col·lectiva de cinc projectes s’ha
substituït per tres exposicions individuals
dels artistes Eva Fàbregas, Rubén Verdú i
Adrià Julià, i dos projectes deslocalitzats
i desenvolupats al marge del format
expositiu, de la mà de Raquel Muñoz i
Montse Carreño, d’una banda, i d’Alex
Reynolds, de l’altra. A més, s’ha mantingut
el format de petits projectes per a l’Espai
Cub amb tres intervencions.
Durant el darrer quadrimestre de l’any
s’han pogut veure les exposicions «La
qüestió del paradigma. Genealogies
de l’emergència en l’art contemporani
a Catalunya» —una reflexió sobre l’art
emergent a Catalunya en els darrers
anys—, produïda i programada pel
Centre d’Art la Panera de Lleida, i «Deriva
i control. Interferències en el procés
creatiu», amb treballs d’alumnes de
l’Escola Massana.
A banda de l’activitat habitual en el
camp de l’art contemporani, aquest
2011 La Capella ha estat un any més un
dels escenaris principals del BCNegra, la
Trobada de Novel·la Negra de Barcelona.
(Trobareu informació del BCNegra en
l’apartat «Festivals literaris» del capítol 8.)

1.2.2. CENTRES PRIVATS

CaixaForum

http://obrasocial·lacaixa.es/
nuestroscentros/caixaforumbarcelona/
caixaforumbarcelona_ca.html
782.529 visitants
CaixaForum és el Centre Social i 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. Amb
l’objectiu d’apropar la cultura a la societat,
CaixaForum Barcelona ha esdevingut una
plataforma de divulgació coherent amb
les inquietuds socials actuals i potencia
el valor de la cultura com a element
d’integració social.
Durant l’any 2011, CaixaForum Barcelona
ha rebut més de 780.000 visitants i 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, art
antic, arquitectura...), amb activitats
complementàries, com conferències,
tallers, visites comentades per a tot tipus
de públic i col·lectius concrets, i cafès
tertúlia per a la gent gran.
Entre les moltes exposicions
organitzades, les més visitades de l’any
2011 han estat «Retrats de la Belle
Époque», «Teotihuacan. Ciutat dels
déus» i les dedicades als ballets russos
de Diaghilev i a repassar l’extensa obra
de l’arquitecte Enric Sagnier, amb més de
100.000 visitants cadascuna. Cal destacar
l’exposició «Impressionistes. Mestres
francesos de la col·lecció Clark», que ha
rebut un total de 200.000 visitants.
Les activitats dirigides al públic escolar
i familiar han estat propostes prioritàries
de CaixaForum. En la programació
educativa s’ofereixen programes dedicats
a l’educació en valors, a la cooperació,
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al respecte en la convivència, tallers de
música, arts plàstiques i cultura visual,
literatura, teatre i visites dinamitzades
i escolars a les diferents exposicions i a
l’edifici modernista de CaixaForum. Dels
gairebé 4.500 grups que han passat per
CaixaForum el 2011, 2.000 han estat
escolars.
Un any més, les «Nits d’estiu» del
CaixaForum s’han convertit en un referent
de l’oci cultural de Barcelona. Durant
els mesos de juliol i agost a les nits dels
dimecres s’han programat concerts,
espectacles de dansa, recitals poètics,
sessions de cinema i multimèdia i visites
nocturnes a les exposicions i a l’edifici
modernista. Aquest 2011, per les «Nits
d’estiu» hi han passat més de 35.000
ciutadans.
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El programa d’activitats s’ha completat
amb cicles de literatura, pensament,
història, projeccions de cinema, activitats
multimèdia, concerts, arts escèniques,
arts de carrer i amb la participació en
programacions especials vinculades a
esdeveniments de la ciutat, com la Nit
dels Museus, les Festes de Santa Eulàlia
i Montjuïc de Nit.
En resum, al llarg del 2011 CaixaForum
Barcelona ha organitzat més de 500
activitats i 1.800 sessions per apropar la
cultura a tots els públics i a totes les edats.

La Pedrera de
CatalunyaCaixa

www.fundaciocaixacatalunya.org
962.293 visitants
La Casa Milà, coneguda popularment
com La Pedrera, és un edifici singular
d’Antoni Gaudí, construït entre el 1906 i
el 1912 i declarat Patrimoni Mundial de la
Unesco l’any 1984. Actualment l’edifici és
la seu de l’Obra Social de CatalunyaCaixa
i allotja un important centre cultural
de referència a la ciutat pel conjunt
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d’activitats que organitza i pels diferents
espais museístics i d’ús públic que inclou.
L’exposició permanent de La Pedrera de
CatalunyaCaixa ha acollit durant l’any 2011
més de 960.000 visitants, un 69 % dels
quals correspon a visites individuals, un
12 % a visites en grup i un 18 % ha utilitzat
alguna de les promocions en col·laboració
amb institucions públiques (Bus Turístic,
Barcelona Card, Ruta del Modernisme) o
altres centres afins (articketBCN).
Les exposicions temporals programades
l’any 2011 han estat: «Mariscal a La
Pedrera», sobre els darrers quaranta anys
del món multidisciplinari de la factoria de
l’Estudi Mariscal; «L’art del menjar. De la
natura morta a Ferran Adrià», una àmplia
visió de la intensa relació que l’art i el
menjar han mantingut durant segles; «Rosa
Barba / David Maljkovic», «Català Roca»,
que ha contribuït a donar a conèixer
la brillant trajectòria d’un dels noms
més destacats de la fotografia europea
contemporània, i «Ai Perejaume, si veies
la munió d’obres que t’envolten, no en
faries cap de nova!», una reflexió sobre la
funció, els límits i el destí de l’art davant
l’excés, l’acumulació i el vagareig de tantes
obres. D’altra banda, dins la programació
del festival de videoart Screen, s’ha pogut
veure la mostra conjunta de Rosa Barba i
David Maljkovic, que ofereix una mirada
sobre dues obres creades individualment:
They Shine, de Rosa Barba, i Retired
Forms, de David Maljkovic, entre les quals
s’estableix un diàleg a través de l’ús del
mirall com a font d’estranyament.
A banda de les exposicions, al llarg
del 2011 La Pedrera ha programat
activitats molt diverses per a públic
general, especialitzat, familiar, escolar
i per a persones amb discapacitat, amb
un total de més de 40.000 assistents.
Entre aquestes activitats destaquen els
cicles propis de música i de dansa, com
el «De Prop», «JazzJuliol» i «Gran piano»,
de música clàssica i contemporània, el
«Dansa ara» i, especialment, el retorn a

la programació de les «Nits d’estiu a La
Pedrera» que, amb el seu clàssic format
de visita a La Pedrera i concert amb
copa al terrat, ha tingut gran èxit. Les
activitats literàries principals han estat
dos homenatges: al premi Nobel de
literatura Czeslaw Milosz i a Josep Pla.
En el camp del cinema, s’han visionat
pel·lícules de curt recorregut comercial
i s’ha debatut amb els seus directors en
el cicle «Cinema català en projecció». El
nou cicle «Converses a La Pedrera» ha
reunit a Barcelona grans personalitats
del pensament i les arts. En l’àmbit de
les activitats escolars i familiars, s’ha de
remarcar la renovació total de l’oferta per
al curs 2011-2012.
A banda de l’activitat pròpia, La Pedrera
també ha coordinat la celebració de més
de 330 actes durant tot l’any, amb un total
de gairebé 58.000 assistents.
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Altres centres
d’exposicions
A la ciutat hi ha una quantitat inabastable
de centres d’exposicions privats que
completen el panorama de les arts visuals
a Barcelona. En aquest apartat s’esmenten
alguns d’aquests centres.
La Fundació Foto Colectania al llarg del
2011 ha continuat amb la tasca iniciada
el 2002 amb l’objectiu de difondre la
fotografia i el col·leccionisme a través
d’exposicions, activitats (col·loquis,
seminaris, viatges) i l’edició de catàlegs.
La programació d’exposicions d’enguany
ha combinat una mostra d’una col·lecció
de fotografia de Garry Winogrand, gran
innovador de la fotografia del segle XX
(«Women are Beautiful»), 82 fotografies
del fotògraf Joan Colom («Àlbum»)
i una exposició temàtica d’artistes
contemporanis («Estil indirecte»).
També s’han fet activitats paral·leles a
les exposicions, com la presentació del
llibre Àlbum, de Joan Colom, el cicle «El
BARCELONACULTURA

projector» (9 sessions amb projeccions
de fotografia contemporània) i diverses
activitats amb escoles de fotografia de
Barcelona (IDEP, IEFC i GrisArt), com el
premi de fotografia Sony, entre d’altres.
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El Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya (COAC) pretén difondre
l’arquitectura i la tasca dels arquitectes
i apropar-los a la societat. Amb aquest
objectiu, programa exposicions, jornades,
conferències i altres activitats, que al
llarg del 2011 han atret 9.000 ciutadans.
Enguany, el COAC ha presentat 24
exposicions, d’entre les quals destaquen
«MBM: 60 anys d’arquitectura i ciutat»,
amb un recull de maquetes i material de
les darreres obres de l’estudi Martorell,
Bohigas, Mackay, i «Batlle i Roig, 30 anys»,
un recorregut per l’obra professional dels
dos arquitectes a través de projectes
d’edificació i de paisatge, maquetes i
fotografies. També s’han pogut visitar
exposicions fruit de la convocatòria
de concursos d’arquitectura, com «61
propostes per a la nova biblioteca pública
de l’Estat a Barcelona», «5 propostes per
a l’edifici seu de l’Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals i l’Institut Català de
Paleontologia a la UAB» o «5 propostes
per a la nova Sala Beckett». D’altres, han
tractat temes relacionats amb la gestió
del territori i de recursos a través de
l’urbanisme i l’arquitectura. El COAC,
amb la voluntat de contribuir al debat
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arquitectònic, organitza conferències,
jornades i taules rodones sobre urbanisme,
política i arquitectura, etc. El 2011,
coincidint amb les eleccions municipals,
ha organitzat el cicle de conferències
i debats Municipals 2011 a Barcelona.
D’altra banda, com a agent divulgador
i també generador de coneixement,
ha acollit congressos i festivals, com
el Primer Congrés Internacional de
Bioarquitectura, el Festival Internacional
d’Arquitectura eme3, el Curset de
Patrimoni Arquitectònic, la Biennal
Europea de Paisatge i el cicle de cinema
Ecumenópolis.
Fundat el 1903, el FAD (Foment de les
Arts i del Disseny) 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 bon grapat
d’activitats culturals, com conferències,
presentacions, trobades, tallers, etc.
L’ADI-FAD, l’Associació de Disseny
Industrial del Foment de les Arts i del
Disseny, ha convocat aquest 2011 la 34a
edició dels Delta, els prestigiosos premis
biennals que reconeixen el millor disseny
dels objectes fabricats o comercialitzats
al nostre país. Els Premis Delta s’han
convertit en un referent internacional en
l’àmbit del disseny industrial i en una
plataforma de difusió dels principals
avenços tècnics i conceptuals que tenen
lloc en el sector. Finalment, cal destacar
que enguany s’ha organitzat per primera
vegada el FADfest, la gran cita anual del
disseny, l’esdeveniment del FAD que
celebra l’excel·lència creativa, reconeix la
feina de professionals i empreses i apropa
el disseny a la ciutadania. Un aparador per
descobrir les millors propostes de l’any en
arquitectura, interiorisme, disseny gràfic,
publicitat, disseny industrial, artesania, art
i moda.

1.2.3. GALERIES D’ART
En el camp de les galeries d’art de la
ciutat, durant el 2011 s’han consolidat
algunes iniciatives promogudes
conjuntament per les associacions més
representatives del sector.
El Gremi de Galeries d’Art de Catalunya
(GGAC), l’associació de galeristes d’art
més nombrosa de Catalunya, encapçala
l’organització dels Premis GAC - Nit
del Galerisme i de Tardor Art, ambdues
activitats amb la col·laboració de
l’associació Art Barcelona, l’associació
Art Catalunya i l’Associació de Galeristes
Independents d’Art de Catalunya.
Enguany els Premis GAC han recaigut en
galeries, mitjans de comunicació i artistes
com ADN Galeria, Cal Cego, Xavier
Antich, Helena Tatay, El Cultural, Galeria
Nogueras-Blanchard - Ignacio Uriarte i
Jaume Plensa, entre d’altres. Pel que fa
a Tardor Art, es tracta d’una iniciativa
que va néixer l’any 2009 amb una vocació
clara: apropar les galeries al ciutadà,
crear cultura i generar afició per l’art. El
projecte d’aquest any, «On-Off», ha girat al
voltant d’un concepte: la llum. Cadascuna
de les galeries i institucions participants
ha exhibit durant un mes una sola obra
d’art, encarregada a un dels seus artistes
i realitzada sota aquest concepte. Hi han
participat més de 85 galeries catalanes i,
per primera vegada, també s’hi han sumat
dues galeries de Berlín.
D’altra banda, un any més, les principals
galeries d’art de la ciutat han obert la
temporada conjuntament. A Barcelona,
el centre de la celebració ha estat el
carrer Consell de Cent, el gran centre
galerístic de la ciutat i de Catalunya,
però les activitats s’han estès per les
galeries de poblacions com Tarragona,
Girona, Cadaqués, Sant Cugat del Vallès
i Sabadell, entre d’altres.
L’activitat del 2011 de les associacions
de galeries d’art, però, ha anat més enllà
dels projectes conjunts ja comentats.

Gremi de Galeries
d’Art de Catalunya.
GGAC
www.galeriescatalunya.com

El Gremi de Galeries d’Art de Catalunya
(GGAC) és l’associació vinculada al mercat
de l’art que compta amb més membres
dins de l’Estat espanyol. La seva funció
és la protecció i promoció de les galeries
agremiades i, per extensió, del sector, i
té com a finalitat específica integrar-se en
el teixit social per rellançar el prestigi del
món galerista.
A banda de les iniciatives esmentades
més amunt, el GGAC també duu a
terme l’edició i distribució d’una agenda
bimensual amb les exposicions de les
galeries, distribuïda a les galeries, centres
d’art, museus i fundacions, i té activa
Artícula, una fira virtual d’art permanent
que representa la gran multiplicitat artística
integrada en les més de cent galeries que
constitueixen el Gremi de Galeries d’Art
de Catalunya.

Art Catalunya
www.artcatalunya.cat

L’associació Art Catalunya està composta
per 13 galeries d’art contemporani
repartides pel territori català: 5 a la ciutat
de Barcelona i 8 per diferents comarques.
L’any 2011 aquesta associació ha
organitzat l’exposició titulada «Temps
fugit», comissariada pel crític d’art Joan Gil
i presentada al Palau Moja de Barcelona.
Una mostra en què artistes de diferents
generacions i disciplines (Salvador Dalí,
Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Joan
Pere Viladecans, Jaume Plensa o Carme
Aliaga, entre d’altres) ofereixen un viatge
per la representació del temps i la seva
incidència en el món artístic. Art Catalunya
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vol reivindicar amb aquesta exposició la
força que té el galerisme professional arreu
del territori i la convicció que en aquest
temps de canvis Catalunya no pot perdre
el pes que ha tingut en l’art contemporani
tant a escala nacional com internacional.
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Una altra iniciativa que organitza aquesta
associació és la Festa de l’Art a les
Galeries, un acte d’atracció i trobada del
públic, els galeristes i el món de la cultura
en general. El dissabte 4 de juny del 2011
les galeries han obert les portes fins a
mitjanit i, a banda de convidar a veure
les exposicions, han fet altres propostes
artístiques, com ara dansa, concerts,
poesia, presentacions literàries... Enguany
aquesta festa s’ha dedicat al Japó, en
solidaritat amb aquest país arran del
tsunami i la catàstrofe nuclear que va patir;
a les galeries s’hi han fet haikus, origamis
i diferents activitats pròpies del Japó. En
aquesta festa es convida a participar totes
les galeries de Catalunya.

Art Barcelona
www.artbarcelona.es

Des de la seva fundació l’any 1990, Art
Barcelona treballa en el descobriment,
la defensa i la divulgació de l’art
contemporani. Es tracta de la primera
associació de galeries d’art contemporani
que es va crear a l’Estat espanyol i reuneix
les galeries més emblemàtiques de
Barcelona.
La feina feta des de les galeries
d’Art Barcelona ha donat a conèixer
internacionalment molts dels artistes
contemporanis més reconeguts de
Catalunya, i també ha presentat la ciutat
de Barcelona a molts dels creadors
estrangers més rellevants del panorama
actual.
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Associació
de Galeristes
Independents d’Art
de Catalunya. GIC
L’Associació de Galeristes Independents
d’Art de Catalunya (GIC) reuneix les
galeries capdavanteres pel que fa a l’art
contemporani de Catalunya. Amb seu
establerta a Barcelona, el GIC treballa
activament per difondre les creacions
més recents dels artistes representats
pels associats. Amb un espai expositiu
aproximat de 2.500 metres quadrats
entre tots els membres de l’associació,
les galeries del GIC treballen amb artistes
de gran renom internacional, com ara
Antoni Tàpies, Joan Brossa, Ignasi Aballí
o Dora García. També es dóna especial
importància a la representació d’artistes
internacionals, amb noms com Jana
Sterbak, Hans-Peter Feldmann, Stephan
Balkenhol, Kendell Geers o David
Maljkovic, entre d’altres. Els membres
associats del GIC representen un total de
126 artistes, i cobreixen un ventall ampli,
tant des d’un punt de vista generacional
com de procedència.
Com a associació, al llarg del 2011 el
GIC ha participat activament en l’entramat
artístic de la ciutat oferint mostres d’art
de manera gratuïta i regular i organitzant
trobades per apropar l’art i donar
eines al gran públic per familiaritzar-se
amb la creació contemporània. D’altra
banda, també ha organitzat trobades
professionals, com les jornades de
discussió sobre la relació entre artista i
galeria que han tingut lloc a la Fundació
Antoni Tàpies.

Altres galeries i espais
L’obertura i també la consolidació de
galeries i espais híbrids és un altre dels
fenòmens que marquen l’any 2011.
Galeries comercials amb perfils peculiars,
més aviat polivalents, com ara la Galeria
Alegria, La Pan Barcelona, The Project
Space, Eat Meat Raw Art Gallery o Cis Art
Lodgers, marquen la nova generació.

de col·laboració amb galeries, museus,
empreses i professionals del disseny
d’Espanya i de l’estranger.
Amb relació a les galeries d’art, cal
mencionar Swab Barcelona, la Fira
Internacional d’Art Contemporani, de la
qual trobareu informació al capítol 8.

Situada en un racó d’un pàrquing de
l’Eixample, la Galeria Alegria crea una
particular programació destinada a satisfer
els que busquen en l’art contemporani un
espai de delit i reflexió sense renunciar a
una plasticitat sense complexos.
Gestionada per un equip d’artistes i
amb seus a Xangai i Berlín sota el nom de
Pantocrator, La Pan Barcelona és un espai
autònom per a la producció, exposició
i discussió de l’art contemporani. El seu
programa vol estimular el discurs sobre
l’art del nostre temps.
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Ubicat en una nau industrial del
Poblenou, The Private Space és un gran
espai amb una galeria expositiva, una
botiga cafè, un segell editorial propi i una
sofisticada impremta. L’espai conjuga el
rigor expositiu i la dinamització dels seus
serveis d’impressió.
Eat Meat és una associació cultural que
té l’objectiu de fomentar, desenvolupar
i divulgar projectes artístics locals i
internacionals des de la seva seu al barri
de Gràcia de Barcelona: Eat Meat Raw
Gallery. Un programa d’exposicions
bimensual i diverses activitats paral·leles
i puntuals han aconseguit fer d’aquest
espai una plataforma de referència per a
la creació visual més arriscada de la ciutat.
Finalment, CIS Art Lodgers és una
galeria nòmada d’art contemporani,
pionera a Barcelona. Proposa utilitzar un
espai específic per a cada exposició, i
així crear una xarxa de relacions i espais
BARCELONACULTURA

Hangar

www.hangar.org
Hangar és un centre per a la producció
i la recerca artística fundat el 1997 per
l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya
(AAVC) per donar suport a creadors i
artistes i oferir serveis que s’adaptin a les
necessitats de producció que sorgeixen en
el món de la creació. Es troba situat en un
edifici del recinte de Can Ricart, al barri del
Poblenou.

1.3.
Fàbriques
de creació
30
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El 2011 ha estat un any important per
a Hangar en dos sentits: d’una banda,
s’han acabat les obres de rehabilitació de
les naus adjacents, que han suposat una
ampliació de l’espai útil del centre de prop
de 800 metres quadrats; de l’altra, ha estat
un any d’oportunitat per revisar el seu

propi paradigma, en què s’ha començat
una revisió del model i del lloc que ocupa
el projecte dins del context cultural actual.
A l’octubre s’ha obert la nova residència
per a artistes, que acull fins a un màxim
de quatre artistes durant estades
curtes, d’una setmana fins a tres mesos.
L’objectiu de la residència és promoure
i enriquir l’intercanvi entre els creadors
que s’hi allotgen, més enllà dels mateixos
projectes d’investigació i producció
individuals. Durant el seu breu període

de funcionament la nova residència ha
acollit, entre d’altres, artistes que han
arribat a Hangar a través del seu programa
de beques d’intercanvi AECID i dels
programes de mobilitat d’altres institucions
culturals internacionals, i també
investigadors o creadors participants en
algun dels programes propis del centre
o en col·laboració amb altres centres
associats.
Amb l’objectiu de facilitar i estimular les
produccions independents, Hangar ha
estrenat noves modalitats de finançament
i nous tipus de descomptes que
afavoreixen els projectes a llarg termini o
que els requereixin una fase significativa
d’investigació per part de tècnics i
artistes. També s’ha iniciat un nou servei
gratuït d’assessorament a la producció
en àmbits tan diversos com la robòtica, la
tècnica de reproducció en temps real, les
intervencions artístiques a l’espai públic
o la cerca de finançament per a projectes
artístics, per citar-ne alguns.
Al llarg del 2011 s’han impulsat nous
canals d’experimentació, com les
«Sessions Polivalents», unes activitats
obertes i bimensuals que tenen l’objectiu
d’obrir un espai d’experimentació en
la difusió artística que doni cabuda a
accions i propostes multidisciplinàries
organitzades al voltant d’una temàtica
específica. Així mateix, s’ha consolidat
el programa de reunions informals amb
institucions, galeries, crítics i universitats,
i també d’activitats de transferència de
coneixement, amb què s’han establert
forts vincles de col·laboració amb altres
projectes i institucions.
Ha continuat el treball relacionat
amb programari i maquinari lliures en
el marc dels Dijous Oberts, i amb el
nou projecte Capsulabs, que té com a
finalitat la divulgació bàsica en els àmbits
tècnics i tecnològics perquè els creadors
adquireixin uns coneixements mínims que,
posteriorment, puguin ampliar amb els
cursos de formació contínua tecnològica
per a artistes que també ofereix el centre.
BARCELONACULTURA
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D’altra banda, s’han finançat i realitzat
dos projectes de caràcter experimental
amb relació al desenvolupament de
tecnologies lligades a dues temàtiques
específiques: les aplicacions per a mòbils
(amb el cofinançament de la Comissió
Europea) i la telepresència (amb el
cofinançament del Ministeri de Cultura
i la col·laboració tecnològica de l’Anella
Cultural). Amb tots dos projectes s’obren
noves possibilitats a la producció de
projectes artístics en aquestes àrees i
s’estableixen altres xarxes de col·laboració
per generar continguts oberts i de lliure
accés.
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Pel que fa a la difusió, Hangar ha
estat present en festivals d’arts digitals
europeus i llatinoamericans, emergents
i consolidats, com Kernel (Monza), AEC
(Linz) o FILE (São Paulo), i a certàmens més
propers, com Nits Digitals (Girona), Strobe
(Amposta), REC (Tarragona) o Screen,
Escena Poblenou i Openwalls Conference
(Barcelona). Aquest any Hangar ha estrenat
un nou lloc web.

La Escocesa
www.laescocesa.org

La Escocesa és un centre de creació
artística, enfocat principalment a les arts
visuals, gestionat per l’Associació d’Idees,
que ofereix espais de treball a preus
assequibles per a la comunitat artística.
A més, aquesta associació desenvolupa
un treball de gestió cultural amb l’objectiu
de fomentar la producció dels seus artistes
residents, generar intercanvis amb altres
centres i participar en la vida cultural del
barri i de la ciutat.
Entre totes les activitats que s’hi han dut
a terme al llarg del 2011, La Escocesa ha
rebut uns 2.500 visitants. Les jornades dels
Tallers Oberts, al maig i al setembre, així
com les visites guiades han donat molta
visibilitat a les activitats d’aquest centre.
D’altra banda, els artistes de La Escocesa
han presentat moltes exposicions
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individuals i col·lectives locals, nacionals
i internacionals, mostres que han reflectit
el reconeixement de la qualitat de l’obra
realitzada al centre.
Un altre element que cal destacar
d’enguany ha estat l’inici de l’organització
d’intercanvis internacionals (Berlín,
Manchester...). Aquests intercanvis
suposen un enriquiment tant per als
artistes residents com per al col·lectiu
que rep un artista d’un centre estranger,
i també obren la porta als artistes de La
Escocesa a optar a aquestes estades a
l’exterior.
Amb tota aquesta activitat, La Escocesa
es va consolidant com un important centre
de creació artística dins del panorama de
les arts visuals a Barcelona.

1.4.
Activitats i
iniciatives
diverses

Malgrat els canvis provocats per la crisi
econòmica, les comunitats creatives de
la ciutat segueixen demostrant —des de
diversos fronts de treball i focus d’interès—
que Barcelona és encara avui un nucli per
a la creativitat i la innovació des de l’art i la
cultura.
En aquest context cal destacar el triangle
format pel programa d’arts visuals del
Centre Cívic Can Felipa, el projecte
Sant Andreu Contemporani, resultat de
l’evolució del premi Miquel Casablancas al
Centre Cívic Sant Andreu, i la Sala d’Art
Jove, de la Direcció General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
estructura ha aconseguit configurar un eix
sinèrgic, dinàmic i de contacte real amb
nuclis específics de la ciutat, crear un marc
estable de la creació emergent i funcionar
com a referent de professionalització
consolidat de les arts visuals a Barcelona.
Cal indicar que Oriol Fontdevila i Txuma
Sánchez han estat guardonats amb el
Premi Ciutat de Barcelona 2011 d’arts
visuals pel compromís amb la creació
emergent de la ciutat i per l’impuls als
artistes joves a través de projectes de
diferents formats desenvolupats a la Sala
d’Art Jove al llarg del 2011.
Una altra iniciativa que es consolida,
després del seu inici el curs 2009-2010, és
Creadors EN RESIDÈNCIA als instituts
de Barcelona, un projecte organitzat
per l’associació A Bao A Qu i l’Institut de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, amb
la col·laboració del Consorci d’Educació
de Barcelona i el MACBA, i que en l’edició
2010-2011 també ha rebut el suport del
Consell Nacional de la Cultura i de les
Arts (CoNCA). Es tracta d’una proposta
que afavoreix el contacte entre creadors
i estudiants de secundària i que permet
generar noves formes i contextos de
creació. Els processos de creació i tota
la informació sobre les residències i el
projecte s’han pogut seguir a través de
la xarxa. Durant el primer trimestre del
2012 es podrà veure a Fabra i Coats una
exposició que recull els resultats del primer
pla pilot del projecte (curs 2009-2010, en
què es van desenvolupar tres residències
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en tres instituts de la ciutat), del segon pla
pilot (curs 2010-2011, amb cinc residències
en cinc instituts) i del desenvolupament
de la tercera experiència, al llarg del curs
2011-2012, en què es duen a terme tres
residències.
Barcelona també compta amb un bon
nombre d’espais i projectes híbrids de
col·lectius i entitats, ubicats a diferents
zones de la ciutat, alguns dels quals ja
formen part irrenunciable del teixit creatiu
de la ciutat.
Un exemple d’aquest tipus de propostes
és Niu, un espai artístic del barri del
Poblenou que produeix, mostra i
difon creació audiovisual i multimèdia,
art digital, música contemporània
independent, exposicions, etc.
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I al barri del Raval hi trobem Miscelanea,
un espai artístic multidisciplinari que
té com a finalitat difondre i mostrar
el treball creatiu i les expressions
artístiques contemporànies de la ciutat.
Miscelanea compta amb un renovat
local amb sala d’exposicions, botiga,
un espai multidisciplinari dissenyat
tant per a la creació com per a la
realització d’espectacles, concerts i altres
esdeveniments, i un cafè bar. A més, a
la seva seu hi tenen lloc un bon nombre
de tallers impartits per destacats creatius
locals.
També cal esmentar Duduá, que va
començar com a botiga galeria el 2006,
s’ha especialitzat en tallers creatius entorn
de tècniques de macramé i costura i la
seva aplicació contemporània, i organitza
un concurs de pastissos de fantasia,
col·laboracions expositives amb mitjans,
col·lectius i editorials independents, i la fira
anual de dissenyadors Festivalet, una fira
de productes únics i originals fets a mà,
que enguany ha celebrat la quarta edició.
El 2011 Duduá ha iniciat una nova etapa
impartint tallers a la cafeteria i galeria
Cosmo, a l’Eixample.
Finalment, Mitte, un espai
multifuncional, un canal creatiu, un punt de
trobada de diferents disciplines, que conté
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un cafè galeria, una pop-up window per a
mostres d’art i un laboratori d’arquitectura,
s’ha afermat com a punt de trobada dels
creatius en el límit de les zones dreta i
esquerra de l’Eixample.
Barcelona també compta amb espais,
iniciatives i programes de producció
i exhibició no lucratius gestionats per
artistes, professionals independents,
educadors i, en molts casos, equips
mixtos de professionals de la cultura.
Aquestes propostes obren espais públics
i privats a altres usos, donen resposta
a les necessitats d’artistes, creadors,
veïns..., enriqueixen el panorama cultural
de la ciutat, activen circuits alternatius,
consoliden propostes que intervenen en
l’entorn geogràfic directe i complementen
les infraestrutures i activitats institucionals
del sector.
Des del 2007 Homesession, un espai
privat del Poble-sec, catalitza la creació
emergent en arts visuals a través d’un
programa internacional de residències,
beques de producció per a artistes i el
format Invited one day per a artistes locals.
Situat al Poblenou i amb un programa
estable de residència i exposicions, la
iniciativa privada Halfhouse és una fusió
de casa i espai d’intercanvi i comunicació
artística que aposta per participar
activament en la realitat artística de
la ciutat, acollir projectes i convidar la
comunitat artística a fer que senti l’espai
com a seu. Al llarg del 2011 s’hi han pogut
veure exposicions dels artistes residents
Jasmina Llobet i Luis Fernández Pons,
Daniel Steegmann, Joana Escoval i Erick
Beltran, entre d’altres.
Per la seva originalitat i format cal
esmentar el projecte Liminal GR, que es
basa en l’apropament multidisciplinari
i des de diversos punts de vista a un
mateix tema específic; dues sessions
en configuren l’estructura: una de
presentació i plantejament del tema i
la seva genealogia, i una segona, dos
mesos més tard, en què es presenten les
propostes i els resultats més suggerents

que s’han anat coent a les xarxes socials.
Amb residència a l’Antic Teatre, al llarg del
2011 Liminal GR ha proposat quatre espais
de reflexió i acció: «Menjar porqueria»,
«En contra de l’esport», «Burlesc» i
«Genealogia del pirata».
Finalment, el Raval barceloní ha vist el
sorgiment de tres projectes l’aportació
dels quals al context de les arts visuals
és indiscutible: d’una banda, KKKB, una
associació cultural amb un programa obert
a concurs que desenvolupa anualment
exposicions d’artistes i comissaris de
perfil divers; el 2011 ha inclòs l’exposició
anual d’artistes residents d’Hangar. D’altra
banda, etHall, un espai especialitzat
en projectes específics de dibuix i art
contemporanis, que conjuga intervencions
d’ordre més conceptual amb l’exhibició i la
venda d’originals d’artistes provinents del
circuit local. I, per acabar, la recentment
inaugurada llibreria Múltiplos, que fa una
aposta de ple rigor i actualitat pels llibres
d’artista, els formats microexpositius i les
editorials independents vinculades a l’art.
Pel que fa al vessant educatiu en les
arts visuals, i situant-nos en el districte
de Gràcia, Experimentem amb l’Art
és una associació vinculada al món de
l’art i l’educació que des de l’any 1993
treballa amb el propòsit d’estimular la
creativitat i de potenciar una mirada crítica
cap a la realitat contemporània. Aquest
2011 ha inaugurat l’Escola Eart, una
iniciativa dirigida a tots els públics, que
opta per formats innovadors de relació
entre el teixit de Gràcia, els seus artistes
residents i la formació contínua entesa al
mateix temps com a eina lúdica i crítica.
Experimentem amb l’Art aquest any també
continua amb la programació de l’Espai
Eart: exposicions, projectes educatius,
xerrades, debats i formació. El projecte
pren forma entre tres eixos i espais de
treball: l’art contemporani, l’educatiu i el
públic.
Barcelona és una ciutat que també
destaca per la presència de plataformes
de col·laboració i iniciatives de creació
i crítica que obren camí en l’àmbit de
les arts visuals amb apostes suggerents,

sovint pioneres, vinculades a l’art
contemporani. Un bon exemple d’això
és Nodes de Gràcia; aquest col·lectiu
aplega un conjunt d’entitats i espais del
barri de Gràcia que es caracteritzen per
la seva estreta vinculació amb el camp de
la creació contemporània des dels àmbits
de la creació escènica (tragantDansa,
La Caldera), la creació i l’educació
contemporànies (Experimentem amb
l’Art) o la música (Gràcia Territori Sonor).
Les entitats i espais que integren Nodes
de Gràcia es proposen com a objectiu
servir de plataforma per als creadors que
necessiten llocs de visibilització: un espai
per explorar, exempt de límits formals,
socials i comercials. El 2011 aquest
col·lectiu ha impulsat per tercera vegada
el projecte de creació contemporània
NodesCartisRes, una producció
interdisciplinària que sorgeix del treball
de recerca i creació conjunta portat a
terme per creadors de les quatre entitats
que formen Nodes de Gràcia.
Altres iniciatives de referència avui
dia, amb trajectòries ja consolidades,
són la plataforma Saladestar, que basa
la seva força principal en el treball en
xarxa i entén el territori de la producció
cultural com un àmbit creatiu complex
de revisió i transformació; ZZZINC, una
plataforma formada per comissaris,
periodistes, professors universitaris,
investigadors independents i productors
culturals, que desenvolupa projectes
centrats en la innovació en cultura
i serveis d’assessoria i consultoria, i
A*DESK, Institut Independent de Crítica
i Art Contemporani, que es dedica a
la formació, l’edició i la investigació al
voltant de la crítica d’art contemporani,
i ho fa a través d’una publicació en línia,
un programa estable de tallers, un curs
anual de comissariat d’art i diverses
col·laboracions amb altres entitats.
Platoniq és una organització en què
interactuen professionals de la cultura
i desenvolupadors de programari, ja
que defensen que la unió de cultura
i tecnologies de la informació i la
comunicació és la principal característica
catalitzadora per crear innovació. (Trobareu
BARCELONACULTURA
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més informació d’aquest col·lectiu en
l’apartat «Altres iniciatives de ciència i
innovació» del capítol 3.)
Drap-Art, associació històrica dedicada
a la promoció de l’art de reciclatge, és un
projecte centrat en l’art plàstic que també
toca els àmbits d’educació, sostenibilitat,
economia i societat. Drap-Art realitza
exposicions i tallers al llarg de l’any i
enguany ha organitzat la novena edició
del seu reeixit festival homònim, Drap-Art,
Festival Internacional de Reciclatge Artístic
de Barcelona, que ha tingut lloc al CCCB
al desembre amb una àmplia programació
de continguts locals i internacionals i la
implicació de diversos col·lectius i agents
tant de l’àmbit cultural com d’altres
sectors.
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Hi ha un esdeveniment que ja s’ha
convertit en tot un clàssic a Barcelona:
els Tallers Oberts, les jornades de portes
obertes dels tallers i estudis de diferents
artistes i creadors dels diversos barris de
la ciutat. Els Tallers Oberts del Poblenou
(TOP) és un esdeveniment anual que se
celebra en el marc de la festa major del
barri i que és impulsat per diferents espais
de creació i expositius de la zona, com
Hangar, La Escocesa, l’espai cultural La
Fundició, Niu, La Central del Circ, Ulls
Blaus, el Quadrat 9 i el Centre Cívic Can
Felipa. El 2011 el TOP ha tingut lloc al
setembre, coincidint amb les jornades
de Tallers Oberts de Sarrià-Sant Gervasi,
els Tallers Oberts de Gràcia i els Tallers
Oberts de Ciutat Vella, que han continuat
propiciant el diàleg entre els artistes i
el públic. La suma de tallers oberts a
Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Ciutat Vella,
celebrats durant les mateixes dates, ha
estat possible gràcies a la participació
de més de 400 artistes i gestors. L’èxit de
l’edició 2011 ha estat indiscutible, i de cara
al 2012 es planteja un ambiciós programa
dels Tallers Oberts Barcelona.
Per acabar, cal assenyalar que a
Barcelona s’organitzen cada any molts
festivals d’arts visuals. Trobareu tota la
informació referent a aquests festivals
en l’apartat «Festivals d’arts visuals»
del capítol 8.
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2. Història i
memòria
2.1. Museus d’història,
arqueologia i etnologia
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2.1.1. CENTRES PÚBLICS

Museu d’Història de
Barcelona. MUHBA
www.museuhistoria.bcn.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
481.802 visitants

El Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA) està integrat per diversos espais
i té la seu principal a la plaça del Rei, la
qual, amb més de 4.000 metres quadrats
oberts al públic, ofereix als visitants la
possibilitat d’endinsar-se en l’antiga
Barcino.
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El 2011 s’han fet intervencions en clau
d’interpretació patrimonial al turó de la
Rovira, que ha estat incorporat com un nou
espai en els itineraris històrics que promou
el museu. En aquest espai s’hi conserven
una bateria antiaèria construïda durant la
Guerra Civil i les restes arqueològiques
del barri de barraques dels Canons,
que s’hi instal·là posteriorment. Quant
a altres intervencions patrimonials, s’ha
desamiantat la sala de calderes de Fabra
i Coats, a Sant Andreu, i s’han iniciat les
obres de sanejament i consolidació del
centre Oliva Artés. També cal subratllar
els treballs arqueològics al Monestir de
Pedralbes, amb troballes rellevants del
segle XVI al XIX.
Al llarg de l’any el MUHBA ha aprofundit
en l’articulació del seu discurs museístic
a través d’una diversitat de formats
expositius i explicatius que inclouen espais
museïtzats, exposicions, visites, itineraris,
guies d’història urbana, publicacions,
jornades i debats.
Diverses exposicions han abordat
moments històrics significatius de la ciutat.
Dues d’aquestes mostres es van inaugurar
a finals del 2010: «Salomó Ben Adret de
Barcelona, 1235-1310. El triomf d’una
ortodòxia» i «Ja tenim 600! La represa
sense democràcia. Barcelona, 1947BARCELONACULTURA

1973». Al llarg del 2011 se n’han inaugurat
d’altres: «La revolució de l’aigua a
Barcelona. Aigua corrent i ciutat moderna
(1867-1967)», que s’incorporarà a la Casa
de l’Aigua de la Trinitat; «Murals sota la
lupa. Les pintures de la capella de Sant
Miquel», que s’endinsa en la innovació
gòtica a través de l’obra i la trajectòria
de Ferrer Bassa, al Monestir de Pedralbes,
i «Laboratori MUHBA. Col·leccionem la
ciutat», una exposició taller emmarcada
en la reflexió metodològica i pràctica sobre
la construcció de la Col·lecció d’Història
de Barcelona del MUHBA. També s’ha
incorporat al programa d’exposicions
la mostra «Viatge a l’Orient Bíblic», de
l’Institut Europeu de la Mediterrània i
l’Abadia de Montserrat.
Les diferents iniciatives patrimonials
i expositives del museu han anat
acompanyades d’un nodrit nombre
d’activitats educatives, itineraris, visites
guiades i d’autor, i també de 6 noves guies
d’història urbana: Gòtic/BCN, Aigua/BCN,
Barraques/BCN, Defensa/BCN (1936-39),
Orient/BCN i Seat/BCN (1950-73), i d’una
nova versió de Barcino/BCN, que amplia
el repertori d’elements patrimonials de
l’antiga colònia romana.
Les col·leccions del MUHBA s’han
continuat ampliant, amb la incorporació
de peces noves. També s’ha iniciat
l’inventari i el registre de col·leccions
singulars dels fons del museu. El total
de nous objectes inventariats ha estat
de 1.228. L’Arxiu Arqueològic ha donat
d’alta el contingut de més de 700 caixes
de material arqueològic, procedent de
47 intervencions, en especial de les obres
de la plaça de la Gardunya i de les obres
de la línia d’alta velocitat. L’exposició
«Laboratori MUHBA. Col·leccionem
la ciutat» ha comportat una crida a la
participació ciutadana per aportar nous
objectes i ha posat en relleu la importància
i la complexitat de la construcció de
les col·leccions històriques dels segles
més recents. Es tracta d’una inquietud
compartida per la Xarxa de Museus de

Ciutat d’Europa, impulsada pel MUHBA
i integrada per 18 museus i centres
d’interpretació urbana de tot el continent,
que ha celebrat la seva segona trobada a
Barcelona al novembre, amb aquest tema
com a qüestió principal.
Quant a les tasques de conservació
i restauració de les col·leccions, cal
esmentar l’avenç en la sistematització
dels fons, amb el trasllat al Centre de
Conservació i Restauració de més de 4.000
objectes procedents del conjunt de la
plaça del Rei. Pel que fa als tractaments
de restauració, destaquen els tractaments
de la parada modernista procedent del
Mercat de Sant Antoni i de l’escultura de
la Victòria, així com la restauració de 124
objectes destinats al nou Born, Centre
Cultural, i de 33 objectes del Monestir de
Pedralbes.
D’altra banda, el Centre de Recerca i
Debat del MUHBA ha desenvolupat la
vessant de recerca, innovació i estudis
de totes les apostes del museu. Com ara,
col·laborant amb Barcelona Media en el
projecte «Barcelona en gòtic», un prototip
de realitat augmentada que permet la
passejada pels espais gòtics i neogòtics
del nucli històric i la restitució virtual
del Convent de Santa Caterina. Com a
mostra pública dels treballs de recerca en
curs, s’han realitzat 15 diàlegs d’història
urbana i patrimoni i 3 jornades vinculades
a diversos espais i exposicions, i s’ha
organitzat el VII Seminari sobre patrimoni i
territori, El patrimoni literari, incentiu per a
les ciutats?, conjuntament amb la xarxa del
patrimoni literari català Espais Escrits i amb
la Institució de les Lletres Catalanes.

diversos concerts de recuperació de peces
barcelonines. Finalment, cal esmentar la
reflexió sobre els vincles entre diferents
tipus d’elements patrimonials (objectes,
documents escrits i història oral) amb
Relats de fàbrica, que s’ha presentat a la
Fabra i Coats i al Saló del Tinell.
Com a resultat de la tasca de recerca i
de la programació pública, el MUHBA ha
editat 7 noves publicacions, 5 de les quals
en format llibre: Els vitralls del Monestir de
Pedralbes i la seva restauració; Barraques.
La Barcelona informal del segle XX; La
Barcelona de ferro. A propòsit de Joan
Torras Guardiola; Vicens i Barcelona.
Imatges històriques, i Lletres hebrees a la
Barcelona medieval. També ha publicat
el setè número de la revista Quarhis
(Quaderns d’Arqueologia i Història de la
Ciutat) i l’Anuari d’Arqueologia i Patrimoni
de Barcelona 2010.
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També cal destacar la feina del Centre
de Recerca i Debat en la recuperació
patrimonial en els camps de la història
culinària de Barcelona, centrada enguany
en l’edat moderna, i de la música: s’ha
completat l’estudi dels Cantorals de
Pedralbes des del segle XVI fins al XX i
dels treballs sobre la música a Barcelona
a mitjan segle XIX, i s’han programat
BARCELONACULTURA

El Born, Centre
Cultural

Titularitat: Ajuntament de Barcelona
La presència del jaciment de restes
arqueològiques del segle XVII i l’estructura
de l’edifici de l’antic mercat central de
Barcelona —que li fa d’embolcall—, doten
el futur Born, Centre Cultural, d’uns trets
diferents dels de qualsevol equipament
cultural europeu. Aquest centre, que es
podrà travessar de manera gratuïta de
punta a punta, des del carrer Comerç,
quedarà plenament integrat a l’entorn
urbà, social i cultural.
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El Born, singularitzat per la base històrica
i patrimonial i els trets urbans, complirà
quatre funcions fonamentals: valorar un
espai de memòria (ciutat derruïda) vinculat
a uns fets d’una importància cabdal per
a Barcelona i Catalunya; valorar l’edifici
del Mercat del Born, essencial des dels
punts de vista de la història, l’arquitectura,
l’economia i la cultura de Barcelona;
difondre els nous coneixements sobre un
període de la nostra història (1550-1714)
que va suposar l’inici de la modernitat a
Catalunya, i pensar, crear i difondre en el
present «amb la presència del passat».
Durant l’any 2011, el Projecte del Born ha
avançat en tres línies bàsiques: recuperació
del patrimoni, recerca i creació. Pel
que fa al patrimoni, han finalitzat les
obres de restauració de l’edifici i s’han
iniciat les obres d’arquitectura interior
i de les instal·lacions. També s’ha lliurat
el projecte executiu de museografia.
Finalment, s’han dut a terme treballs de
restauració i d’estudi de les peces de
museu procedents del jaciment del Born
ja seleccionades per a la futura exposició
permanent del Born.
En el camp de la recerca, aquest any
s’han publicat 2 nous volums de la
col·lecció «La ciutat del Born. Barcelona
1700»: Llengua i Literatura —editat
conjuntament amb Fundació Carulla— i
BARCELONACULTURA

Medicina i farmàcia. Actualment es troben
en preparació els propers 5 volums.
En la línia de la creació, s’han iniciat
col·laboracions amb diverses entitats
catalanes i de fora del país per crear
programes en els àmbits de la música,
la dansa, la festa, la literatura...

Museu Marítim de
Barcelona. MMB
www.mmb.cat
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona i Diputació de Barcelona
195.282 visitants

El Museu Marítim de Barcelona és un
centre dedicat a la conservació, estudi
i difusió de la cultura marítima del nostre
país des del punt de vista de la relació
entre l’home i el mar. És una institució
amb més de vuitanta anys d’història i és
dels pocs museus en què el contingut
(patrimoni marítim) i el continent
(construcció naval) van lligats pel mateix
discurs temàtic. Es troba ubicat a l’edifici
de les Drassanes Reials de Barcelona, un
dels edificis d’art gòtic civil més important
i més ben conservat del món, amb més de
set-cents anys d’història. El 2006, el Museu
Marítim de Barcelona va ser declarat
Museu d’Interès Nacional.
Actualment, l’edifici i l’exposició de la
col·lecció del MMB es troben en procés
de renovació. D’una banda, s’estan duent
a terme obres de restauració i millora de
l’edifici. De l’altra, s’està treballant en la
renovació de la museografia.
El 2011 s’han executat les últimes
fases de rehabilitació i restauració de
les Drassanes Reials de Barcelona, treball
fet amb un doble objectiu: recuperar
un dels edificis històrics i patrimonials
més significatius de Barcelona, i tenir
en condicions el continent per poderhi construir el nou Museu Marítim de
Barcelona.

S’ha continuat amb les intervencions
arqueològiques a l’edifici, i cal ressaltar
les troballes que s’han fet dels elements
relacionats amb l’evolució constructiva
de l’edifici: s’ha pogut constatar, amb
molta seguretat, que la part central de
les Drassanes va ser construïda al llarg
del segle XVI, i que conserva restes que
corresponen a les fases dels segles XIV-XV
i a la fase fundacional, del XIII. Pel que fa
a les intervencions arquitectòniques, s’han
iniciat les de la Casa del Governador i del
Portal de la Pau, i han finalitzat les dels
contraforts de l’avinguda de les Drassanes.
Al juliol s’ha entregat el projecte executiu
museogràfic, el més remarcable del qual
és el desplaçament de la porta principal
del museu a l’avinguda Josep Carner,
que donarà lloc a un nou vestíbul. Aquest
projecte preveu que en la nova exposició
de la col·lecció del museu, la cultura
i la història marítima segueixin sent la
base de tots els continguts, i incorpora
especialment la perspectiva de l’home i
de la seva relació amb el mar, i elements
que afavoreixin el coneixement transversal
de la cultura i la història marítima a partir
d’altres disciplines, com ara la música, la
cuina, etc.
En l’àmbit divulgatiu, s’han fet 9
exposicions temporals en els diferents
espais del museu, de les quals destaquen
«1911. Sobreviure a la tempesta», «Vida
aquàtica», «Vells vaixells, noves onades»
i «Veus de la Mediterrània», entre d’altres.
Pel que fa a la difusió, cal esmentar la
gravació d’un capítol del programa Sota
terra de TV3 .
Cal subratllar que el 2011, malgrat totes
aquestes intervencions i que tan sols ha
estat obert un 20 % de l’espai expositiu,
gairebé 123.000 persones han visitat el
Museu Marítim de Barcelona. A més, el
MMB ha continuat amb les seves tasques
normals i ha pogut seguir col·laborant en
diversos projectes i programes amb altres
institucions i entitats, amb les quals ha
signat 43 convenis de col·laboració.

Museu d’Història de
Catalunya
www.mhcat.cat
Titularitat: Generalitat de Catalunya
191.978 visitants

El Museu d’Història de Catalunya (MHC)
té l’objectiu de difondre la història de
Catalunya des dels seus orígens més
remots fins avui. 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
remarcables de l’any 2011, hi trobem:
«Col·lecció de les portades d’art del diari
AVUI», «100 anys d’anarcosindicalisme»,
«El POUM. 75 anys d’història» i «Joan
Miró. Cartells d’un temps, d’un país».
Dels congressos, jornades i seminaris
coorganitzats al MHC al llarg del 2011,
cal assenyalar els següents: el I Curs
d’Actualització en Paleopatologia, el VIII
Seminari d’Arqueologia i Ensenyament, les
jornades Jeroni Pujades i el seu temps, el
VIII Congrés de la Coordinadora d’Estudis
de Parla Catalana i les IV Jornades
d’Història de la Premsa.
Enguany el Museu d’Història de
Catalunya ha estat escenari de
presentacions de documentals i mostres
de cinema, com ara Malleus maleficarum.
Bruixeria i caceria de bruixes en èpoques
medieval i moderna, Vinyetes per a una
història negra, Virgilio Leret. El caballero
del azul i la Primera Mostra de Cinema
Etnogràfic, i també de presentacions
de llibres, entre els quals cal esmentar
Diplomatari de Pere el Gran. 1 Cartes i
Pergamins (1258-1285) i el primer volum
de l’obra de Miquel Parets: Crònica.
I també ha continuat organitzant els
BARCELONACULTURA
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diversos cicles de concerts en els conjunts
patrimonials que gestiona, com el VII Cicle
de Música Sacra, a la col·legiata de Sant
Vicenç del castell de Cardona, l’XI Festival
de Música a Sant Pere de Rodes, la XIX
Schubertíada a Vilabertran, els concerts
d’estiu a la Ruta del Cister, i també les
activitats d’estiu a Escornalbou, Escaladei
i Miravet.
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Durant el segon semestre del 2011,
el MHC ha acollit les propostes culturals
del Memorial Democràtic: exposicions
(«Seat 1950-1977, l’arquitectura de
la repressió», «Més de 30 anys sense
defallir»), presentacions de llibres (El Valle
de los Caídos y la represión franquista; Del
silenci a les paraules. Joan Colomer i Prat.
Un alcalde de la República; Memorias y
recuerdos de mis ayeres. Autobiografía. Mi
razón de ser. El camino hacia lo inseguro,
i el còmic Exili, entre d’altres), seminaris i
jornades (seminari Espais de memòria, un
recurs educatiu i les I Jornades Catalunya
i Itàlia Memòries creuades, experiències
comunes) i el col·loqui internacional «De
l’exili a la deportació».
El MHC ha organitzat al llarg del 2011
diverses jornades de portes obertes i
actes gratuïts per a tothom per Santa
Eulàlia, Sant Jordi, el Dia Internacional
dels Museus, la Diada Nacional, La Mercè
i per les Jornades Europees del Patrimoni.
Pel que fa als actes realitzats en els
conjunts patrimonials que gestiona el
Museu d’Història de Catalunya, destaca
la inauguració de les obres de restauració
i de les intervencions arqueològiques
del castell de Miravet, i la inauguració
en aquest espai de l’exposició itinerant
«Per bruixa i metzinera. La cacera de
bruixes a Catalunya». I també els actes
de conmemoració del 300 aniversari del
Setge de Cardona (1711-2011), al castell
de Cardona.
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Museu Olímpic i de
l’Esport Joan Antoni
Samaranch
www.museuolimpicbcn.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
73.430 visitants

El Museu Olímpic i de l’Esport Joan
Antoni Samaranch, ubicat a la muntanya
de Montjuïc, és un equipament pioner
a Europa amb una visió històrica, lúdica
i educativa, que mostra una perspectiva
global de l’esport en totes les seves
disciplines i modalitats en un espai
interactiu que disposa d’una avançada
tecnologia.
Al llarg del 2011 el Museu Olímpic i
de l’Esport ha experimentat un lleuger
augment tant en el nombre de visitants
com en el nombre d’actes que institucions
i empreses privades han dut a terme a
l’Auditori.
Enguany ha finalitzat l’obra del
Centre d’Estudis Olímpics Joan Antoni
Samaranch, fet que permetrà iniciar la
tasca de documentació, ordenació i
posada a punt de l’espai durant el 2012.
D’altra banda, s’ha convocat el II
Premi Internacional d’Aquarel·la i Altres
Tècniques sobre Paper. La segona
edició d’aquest premi ha tingut molt
bona acollida, cosa que s’ha traduït en
l’increment d’obres rebudes, 82 en total,
de 58 artistes provinents d’11 països
diferents; el nombre de països ha estat
gairebé el triple que en la primera edició.
El Museu Olímpic i de l’Esport cada
trimestre inaugura una nova exposició
temporal que reflecteix temes importants
i commemoratius de l’esport. Les
exposicions temporals del 2011 han estat:
«XXI Biennal Internacional de Fotografia
de l’Esport Fotosport 2010», «Godó:
molt més que tennis», «La “Volta” de la
nostra memòria», «La llum que captura

l’esport» i també una exposició temporal
de les obres finalistes i guanyadores del
II Premi Internacional d’Aquarel·la i Altres
Tècniques sobre Paper.
A l’octubre s’ha celebrat el IX Fòrum
Olímpic, que aquest any ha dut el títol
Esport i salut per a tothom. Adreçat
a professionals de l’esport, de les
administracions públiques i, sobretot, al
sector de l’educació, aquesta nova edició
del Fòrum Olímpic ha volgut valorar i
debatre la importància de la pràctica
esportiva per aconseguir una vida més
saludable i completa.
Del 17 al 21 de maig del 2011 la
Fundació Barcelona Olímpica - Museu
Olímpic i de l’Esport Joan Antoni
Samaranch ha celebrat la segona edició
del festival BCN Sports Film, una finestra
oberta a les produccions audiovisuals
sobre l’esport i la seva relació amb el medi
ambient, el respecte a la diversitat i els
valors culturals. Aquesta segona edició del
festival ha tingut molt bona acollida tant
pel públic general com pels professionals
del sector, que troben en les activitats
paral·leles un punt de comunicació i
intercanvi de valoracions i informacions.

Museu de la Música
www.museumusica.bcn.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
33.821 visitants

Al març de 2007, el Museu de la Música
va obrir de nou les portes al públic a
L’Auditori, amb una presentació totalment
renovada de les seves col·leccions
d’instruments i documents musicals.
L’exposició permanent acull prop de
500 instruments de diferents èpoques i
cultures, una col·lecció considerada de
les més importants de l’Estat espanyol.
Estructurat en diferents àmbits i a través
d’audiovisuals —amb música, imatge i
text—, el Museu de la Música convida
el visitant a aproximar-se al món de la
música d’una manera directa i vivencial,
i a descobrir com aquesta ha estat vehicle
d’expressió i comunicació dels humans en
el decurs de la història.
El 2011, gairebé cinc anys després de
la seva reinauguració, el Museu de la
Música ha consolidat els seus principals
programes i ha establert les línies
estratègiques d’actuació que li permetran
continuar treballant en el futur. Entre els
objectius principals d’aquest museu, hi ha
el fet que es vol adreçar a un públic ampli.
En aquest sentit, treballa per acostar les
col·leccions als diferents col·lectius; els
programes educatius i familiars, les visites
i els cursos per a universitaris i especialistes
i, més recentment, el programa Apropa
i les activitats dels diumenges a la tarda i
del juliol, són la resposta al variat i eclèctic
projecte d’atenció als visitants.
Dins el programa educatiu d’enguany
cal destacar, entre d’altres, la convocatòria
del VI Premi Clau de So, una aproximació
didàctica a la construcció dels instruments
musicals fets per escolars. Pel que fa a les
exposicions, la mostra «Escultures sonores.
Els instruments Baschet» ha girat entorn
de la visió innovadora dels instruments
creats pels germans Baschet a la meitat
dels anys cinquanta.
La música en viu és un dels actius que
BARCELONACULTURA
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singularitza les activitats del Museu de la
Música. El cicle d’audicions comentades
«La música del Museu» ha recuperat
el so original d’instruments històrics i
patrimonials. Del cicle d’aquest any han
estat rellevants el clavicèmbal Zell o el
piano Mompou. Entre aquest cicle i el
monogràfic La guitarra: un paisatge de
sonoritats, el Museu de la Música ha
ofert 25 concerts que han comptat amb
més de 1.300 assistents. La col·laboració
amb l’ESMUC continua sent un dels
eixos prioritaris, amb la voluntat de
promoure recursos compartits en diferents
modalitats de programes, com el cursos
d’organologia, el programa «Silenci, fem
música», les sessions tècniques o els
programes de recerca.
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Dels programes de conservació,
restauració i recerca de les col·leccions en
deriven i se’n nodreixen moltes activitats.
S’ha recuperat el clavicordi Grabalos i
els clarinets històrics per a les audicions;
el projecte del claviorgue Hauslaib ha
estat la culminació de tot un procés
d’estudi i intervenció conjunta entre
lutiers i musicòlegs, i s’han iniciat diferents
programes de recerca en col·laboració
amb universitats i l’ESMUC.
Quant a les publicacions, enguany el
Museu de la Música ha editat la partitura
Marcha militar, d’Isaac Albéniz, i el CD
Concertos pour clavecin, de Johann
Sebastian Bach.
Per acabar, cal assenyalar que el catàleg
en línia dels fons instrumentals i de la
biblioteca ajuda a divulgar el patrimoni del
Museu de la Música a tot el món.

Museu d’Arqueologia
de Catalunya
www.mac.cat
Titularitat: Generalitat de Catalunya
30.125 visitants

El Museu d’Arqueologia de Catalunya
(MAC), inaugurat a la muntanya de
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Montjuïc el 1935, mostra permanentment
els vestigis arqueològics que il·lustren
l’evolució de Catalunya i el seu entorn
durant la prehistòria i la història antiga.
El 2011 s’ha continuat amb la reforma
de les sales de l’exposició permanent, en
el marc d’un procés de remodelació que
afecta totes les sales del museu. Enguany
s’ha posat en marxa un nou sistema de
senyalització i s’han adequat les sales que
acullen les col·leccions de vidre antic.
Pel que fa a les exposicions temporals,
destaca la mostra «Ànimes de vidre. Les
col·leccions Amatller», una selecció de
les millors peces de vidre d’aquestes
col·leccions, considerades de les més
importants del país, tant per la rica varietat
de les seves peces com per la qualitat
d’alguns dels seus exemplars. Com a
exposició de petit format, i coincidint
amb les dates de Nadal, s’ha presentat
«PlayStories. Juga i aprèn amb els Clicks»:
a través de sis diorames realitzats amb
Clicks, la mostra recrea amb tots els detalls
diverses escenes de l’antiguitat.
D’altra banda, el 2011 s’ha celebrat
el 30è aniversari de la pel·lícula A la
recerca de l’arca perduda. Per celebrar
aquesta efemèride i fer un homentage
a l’arqueòleg més famós de la història
del cinema, el Museu d’Arqueologia ha
organitzat tot un seguit d’activitats; la que
ha generat més expectativa consistia a
intentar descobrir alguns dels objectes
més cobejats per Indiana Jones a les seves
pel·lícules i saber-los distingir de veritables
tresors de la nostra història.
Per acabar, una altra de les propostes
més singulars que s’han posat en marxa
enguany s’anomena «La història a les teves
mans». Es tracta d’una sessió pensada
perquè els visitants puguin aprofundir
en el coneixement de l’antiguitat,
concretament del món romà, a través del
sentit del tacte, ja que tocant les peces de
dos mil anys se’n poden aprendre moltes
més coses que només mirant-les dins
d’una vitrina. Aquesta activitat, a partir
d’aquest any, es farà cada dissabte.

Museu Etnològic

www.museuetnologic.bcn.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
13.736 visitants
El Museu Etnològic de Barcelona és un
espai de coneixement entre cultures en
un món plural, i té les ciutats, les viles i
els pobles com a primers elements de
referència per a l’estudi de la societat en
tota la seva complexitat. S’ha consolidat
com un centre patrimonial obert a la ciutat
i proper a la gent de Barcelona.

Altres centres públics
El Museu dels Autòmats del Tibidabo
és un museu municipal ubicat en un antic
teatre del 1909 dins del parc d’atraccions
del Tibidabo. Es tracta d’un singular
museu que conté una col·lecció de més

Al mes d’abril del 2011 l’Ajuntament de
Barcelona i la Fundació Folch han signat
un conveni pel préstec en comodat de
més de 2.000 obres de la col·lecció Folch
que seran dipositades al Museu Etnològic.
Es tracta d’una incorporació d’especial
importància tant per la gran qualitat i
quantitat de les obres com pel fet que la
seva adquisició va ser feta en la mateixa
època i en les mateixes expedicions en
què es van adquirir bona part de les
col·leccions del Museu Etnològic. Per tal
d’adequar les instal·lacions per poder
acollir aquesta nova col·lecció, el museu ha
hagut de tancar les portes al públic a partir
del mes d’octubre. Les obres serviran per
renovar íntegrament les sales de reserva
del museu i millorar el control climàtic de
l’edifici.
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Pel que fa als actes oberts al públic,
previs al tancament del museu, ha
tingut lloc l’exposició «La Patum i altres
patrimonis», sobre la Patum de Berga, en
la qual ha estat possible veure de prop
atuells, vestits, figures i estris relacionats
amb aquesta festa que no havien estat
exposats mai abans de manera sistemàtica.
D’altra banda, durant el mes de desembre
s’ha instal·lat a l’Ajuntament de Barcelona
l’exposició «Àngels, pastors i reis», que
recull una mostra representativa de figures
de mestres catalans del pessebrisme,
figures de pessebre dels segles XVIII, XIX i
XX, que formen part del fons del Museu
Etnològic; més de 115.000 persones han
visitat aquesta exposició.
BARCELONACULTURA
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de 40 peces —entre autòmats i altres jocs
mecànics— representatives de cultures
d’arreu del món. El fons d’aquest museu
és considerat un dels millors de la seva
especialitat, especialment per l’estat de
conservació de les peces. Durant els 139
dies que ha estat obert el 2011, l’han
visitat més de 115.000 persones.

2.1.2. CENTRES PRIVATS

D’altra banda, el Museu de la Guàrdia
Urbana, també municipal, aplega
importants col·leccions d’objectes
relacionats principalment amb la Guàrdia
Urbana de Barcelona, i també d’altres
policies, fruit d’intercanvis realitzats en les
visites dels diferents cossos a la ciutat de
Barcelona. La visita a aquest museu s’ha
de concertar prèviament, i durant el 2011
ha estat visitat per unes 3.000 persones.
S’hi poden veure mostres d’alguns dels
diferents uniformes que ha utilitzat la
Guàrdia Urbana al llarg de la seva història,
com ara el primer model d’indumentària
de l’any 1843, i també diversos vehicles
històrics, com una moto Harley de l’any
1929, el primer vehicle utilitzat pels agents
amb motiu de l’Exposició Internacional de
Barcelona.

www.museuegipci.com
300.504 visitants

Fundació
Arqueològica
Clos - Museu Egipci
de Barcelona
La Fundació Arqueològica Clos - Museu
Egipci de Barcelona és una entitat
compromesa amb la investigació, l’estudi
i la difusió de l’antic Egipte, i disposa
d’una de les col·leccions privades d’art i
cultura egípcies més importants d’Europa,
formada per unes mil peces.
L’any 2011 el Museu Egipci de Barcelona
ha experimentat una lleugera disminució
de visitants respecte als darrers anys. No
obstant això, no ha deixat d’acomplir
una de les seves finalitats fundacionals:
difondre la cultura i l’art del món antic,
especialment de l’antic Egipte, mitjançant
l’oferta d’un ampli ventall de propostes
per a tots els públics.
Enguany ha acollit dues exposicions
temporals: «Secrets del Museu Egipci»
i «Moda i bellesa a l’antic Egipte».
Ambdues són de producció pròpia i
mostren material inèdit vinculat a diferents
aspectes de la vida quotidiana de l’antic
Egipte. També cal destacar les exposicions
itinerants fora de la seu: «Egipte, el pas a
l’eternitat», al Castell Ecomuseu Urbà de
Rubí i al Centro Cultural Casa del Cordón
(Burgos), i «Art funerari precolombí», al
Centre d’Art d’Escaldes-Engordany.
Al llarg de l’any han tingut molt d’èxit
les activitats vinculades a la formació: als
cursos i les conferències del Programa
d’Estudis s’hi han inscrit gairebé 6.500
persones, i als tallers infantils i juvenils,
tant a les instal·lacions del Museu Egipci
com del Campus Arqueològic, hi han pres
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part més de 18.000 infants i joves, la qual
cosa significa un augment respecte als
anys anteriors.

Museu de la Xocolata

Finalment, cal esmentar les visites
guiades. D’una banda, des del 2005 cada
temporada d’estiu té lloc amb un èxit
rotund de participació la visita guiada «El
banquet etern», centrada en l’alimentació
de l’antic Egipte, amb una petita
degustació gastronòmica. D’altra banda,
al setembre s’han renovat les visites
nocturnes amb la incorporació de la visita
dramatitzada «Knumhotep y el camino
hacia la eternidad» i les visites nocturnes
monogràfiques «El mercado de la
muerte en el antiguo Egipto» i «Mitos
de creación, fertilidad y sexualidad en el
antiguo Egipto», portades a terme per
especialistes en la matèria.

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.

Museu de Cera
www.museocerabcn.com/ca
197.828 visitants

El Museu de Cera, inaugurat l’any 1973
i ubicat a tocar del final de La Rambla
en un edifici d’arquitectura neoclàssica,
mostra més de 250 figures de cera
i escenografies 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; i amb la cafeteria
Bosc de les Fades, un lloc màgic que
recrea un bosc habitat per estranys arbres,
gnoms i altres criatures fantàstiques. El
Museu de Cera és un espai únic dins de
la ciutat, tant pel seu interès històric, com
artístic i lúdic.
Dins les novetats del 2011, el Museu de
Cera ha posat a disposició dels visitants
l’audioguia en diferents idiomes; el servei
de clickfoto, la possibilitat de convertirse en un personatge fent un muntatge
fotogràfic; el passatge del temps, botiga
de regals originals i barra degustació amb
venda de productes gastronòmics.

www.pastisseria.cat/ct/PortadaMuseu
154.133 visitants

Durant el 2011 el Museu de la Xocolata
ha continuat organitzant tallers de
pastisseria adreçats al públic adult amb
un caràcter semiprofessional i activitats
trimestrals com a complement de les
propostes fixes: concerts, xerrades sobre
ciència i xocolata (en col·laboració amb
la UB)...
També ha organitzat l’XI Concurs
Internacional de Figures de Xocolata
al Museu i el IV Concurs de Fotografia
i Xocolata, i ha participat en jornades
de divulgació cultural, com el Dia
Internacional dels Museus, les Jornades
Europees del Patrimoni o la Setmana
de la Ciència, i en fires, festes i salons,
com el Saló Internacional de Turisme
de Catalunya, el Workshop Perugia, la
festa del Club Super3 i el saló Barcelona
Degusta.
D’entre els diversos actes i activitats que
ha acollit enguany el museu, destaquen les
presentacions de llibres, l’ampliació de la
xarxa d’aliances promocionals i convenis
amb diferents entitats i la visita de diverses
escoles d’hoteleria d’Europa i els Estats
Units, fet que ha potenciat la difusió de la
cultura i els costums catalans en el món de
la xocolata i la pastisseria en general.
Finalment, cal assenyalar la col·laboració
del Museu de la Xocolata en diverses
accions amb entitats de caràcter social,
com ara amb l’Observatori Europeu
de la Televisió Infantil o amb la Fanoc
(Associació de Famílies Nombroses de
Catalunya).
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Altres centres privats
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El Museu del Futbol Club Barcelona
és el museu del club de futbol que
duu aquest nom, i es troba situat a les
instal·lacions del Camp Nou de Barcelona.
La importància que ha assolit aquests
últims anys el primer equip del Barça pot
ser un dels factors que hagi determinat
que un any més aquest museu hagi estat
un dels més visitats de la nostra ciutat i
de tot Catalunya, amb gairebé 1.627.000
persones, xifra que constitueix un rècord
absolut des de la seva creació el 1984.
La modernització del museu també ha
ajudat a fer que aquest equipament hagi
esdevingut un punt d’atracció turística
per als operadors turístics que presenten
la nostra ciutat. La incorporació d’un
espai audiovisual propi sobre el Barça de
Guardiola amb l’exposició dels 13 títols
acumulats per l’equip des de la temporada
2008-2009 és, probablement, un dels
espais del museu que ha captat més
interès.
Aquest 2011 s’han inaugurat dos nous
museus: el Museu de la Moto i el Museu
del Rock. Barcelona està considerada
la ciutat amb més motos per habitant
d’Europa i té una llarga tradició pel que
fa a les dues rodes. El Museu de la Moto
neix amb l’objectiu de difondre la cultura
de la moto en tots els seus aspectes. Situat
al centre de la ciutat, als baixos de l’antic
convent de Sant Felip Neri, disposa de
600 metres quadrats no només per a la
col·lecció permanent, sinó, i sobretot, per
a les exposicions temàtiques temporals
que permetran donar a conèixer el món
de la moto des dels punts de vista més
variats. La primera d’aquestes exposicions
ha estat «La moto catalana (1905-2010):
història d’una indústria capdavantera».
D’altra banda, el Museu del Rock atresora
un dels fons propis més complets i
singulars del món en el seu camp, amb
més de 400 objectes, discos d’or i platí,
instruments musicals signats, articles de
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roba de diferents artistes... Una col·lecció
permanent que permet al visitant fer un
viatge per la història del rock i veure de
ben a prop tot el món iconogràfic i visual
que ha envoltat The Beatles i The Rolling
Stones a través de dècades d’èxits i
mitomania.
Barcelona compta també amb un bon
nombre de col·leccions privades que
obren les portes al públic i que conserven,
mostren i difonen fons històrics de les
temàtiques més diverses. Per citar-ne
alguns podem parlar del Museu de
l’Eròtica, un espai d’informació didàctic
i alhora lúdic al voltant de la història de
l’erotisme; del Museu del Calçat, que
mostra reproduccions de calçat des
del segle II fins al segle XVIII i sabates
autèntiques des del segle XVIII fins avui dia;
del Museu del Rei de la Màgia, espai que
ofereix l’exposició del fons històric, artístic
i documental de l’emblemàtic establiment
El Rei de la Màgia, o del Museu del
Perfum, que recull l’evolució dels flascons,
peveters, perfumadors i tota mena de
recipients per a perfums a través de la
història i la geografia.

2.2.
Arxius històrics

2.2.1. ARXIUS PÚBLICS

Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona
www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
22.671 consultes

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
(AHCB) 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.
El programa formatiu i científic sobre la
història de Barcelona desenvolupat durant
l’any 2011 ha estat remarcable: al mes de
febrer ha finalitzat el curs La indústria de
les indianes a Barcelona, 1730-1850, iniciat
a l’octubre del 2010; de febrer a maig
s’ha dut a terme el curs L’electrificació
de Barcelona, 1881-1935; al maig s’ha
desenvolupat una jornada inserida en els
actes de l’any Maragall, amb el títol Els
poetes i l’adveniment de la Barcelona
moderna, 1849-1936; al novembre s’ha
realitzat la jornada internacional Arxius
sindicals europeus: un model plural,
organitzada per la Fundació Cipriano
García amb la col·laboració de l’AHCB, i
el 30 de novembre i 1 de desembre s’ha
culminat el programa d’activitats amb
el XII Congrés d’Història de Barcelona:
Historiografia barcelonina. Del mite a la
comprensió.
Amb relació al programa de visites, s’ha
de fer esment de la jornada de portes
obertes del 23 de juny, per tercer any
consecutiu, a la qual han pres part més
de 2.100 visitants, i també de les visites
comentades per a grups universitaris i de
recerca, amb un increment respecte a l’any
anterior, que s’ha concretat en 32 visites i
més de 500 assistents.
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Pel que fa al projecte expositiu que es
porta a terme al vestíbul de la Casa de
l’Ardiaca, s’han realitzat 3 mostres de
documents del cicle «Un tast de l’Arxiu»,
amb la pretensió fonamental de seguir
ensenyant la gran riquesa i diversitat dels
fons conservats: «Indianes, valor afegit»,
«Advertiments d’amor. Maragall 1911» i
«Figurins 1914-1935. Luxe i modernitat».
Han visitat les diferents exposicions
gairebé 25.000 persones.
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Al llarg del 2011 l’Arxiu ha mantingut el
programa habitual de publicacions, amb
l’edició de les obres següents: Catàleg
dels pergamins municipals de Barcelona,
anys 1531-1559 (Volum VI); La indústria
de les indianes a Barcelona, 1730-1850
(revista Barcelona Quaderns d’Història,
núm. 17), i Miquel Garriga i Roca i el
plànol de Barcelona, 1856-1862 (col·lecció
«Quaderns del Seminari d’Història de
Barcelona», núm. 26).
Durant aquest any també han continuat
els treballs i projectes d’organització i de
descripció dels fons documentals. Cal
remarcar la continuació del projecte de
catalogació dels pergamins municipals
i dels projectes de catalogació de les
col·leccions de plànols i de dibuixos
del fons gràfic. També s’ha continuat la
gestió i l’actualització de les col·leccions
hemerogràfiques i bibliogràfiques,
la informatització del seu catàleg i la
incorporació de registres bibliogràfics al
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de
Catalunya (CCUC).
Un altre aspecte rellevant són els
projectes de preservació i de digitalització
dels documents. Cal destacar la
restauració de documents amb un alt valor
històric i patrimonial, com per exemple
una sèrie de volums del fons del Consell
de Cent, i la digitalització de diferents
volums del segle XVIII de la sèrie Acords del
fons municipal, de plànols de gran format
del segle XIX o d’exemplars de diverses
publicacions periòdiques barcelonines del
segle XIX, entre d’altres. S’ha de ressaltar
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en aquest sentit i en el marc del projecte
ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes
Antigues) la col·laboració amb la Biblioteca
de Catalunya per a la digitalització de La
Veu de Catalunya, la col·lecció completa
de la qual ja és accessible per internet.
Pel que fa al servei de consulta de
documentació, l’any 2011 s’ha registrat
una lleugera reducció en el nombre
d’usuaris i de consultes respecte de l’any
anterior.

Arxiu Fotogràfic de
Barcelona
http://arxiufotografic.bcn.cat/ca
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
97.820 consultes

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 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. Creat el
1931, conserva més de dos milions de
fotografies des del 1839 fins als nostres
dies, la temàtica principal de les quals és
la ciutat de Barcelona. Aquesta riquesa del
fons dóna al centre una especial projecció
en el món dels arxius i de la fotografia, i
assigna a la institució un rol important en
el patrimoni fotogràfic de Catalunya.
Al llarg de l’any 2011, l’Arxiu Fotogràfic
de Barcelona ha continuat duent a terme
el seu objectiu de captació de fons
fotogràfics públics i privats, d’interès per
a la història de la ciutat, i també la seva
difusió a través dels serveis de consulta
presencial i en línia. Més enllà d’aquestes
funcions essencials, que comporten una
gran feina de tractament documental,
digitalització i descripció del fons
—processos pels quals s’ha comptat amb
convenis educatius i plans d’ocupació—,
els serveis de l’arxiu posen a l’abast un
web molt complet, amb serveis avançats
de consulta i venda d’imatges per internet,
que han arribat fins i tot al camp dels
dispositius mòbils mitjançant el projecte
Barcelona Visual, una aplicació gratuïta per
a iPhone, que permet recórrer Barcelona i
endinsar-se en la seva història a través de
les fotografies.
Paral·lelament, l’Arxiu Fotogràfic fa
un esforç important per a la difusió del
patrimoni fotogràfic de la ciutat, amb
exposicions, publicacions i propostes
diverses. Els projectes de l’any 2011 sobre
els fotògrafs Napoleon i Jacques Léonard
són uns bons exemples de projecció del

patrimoni fotogràfic a la societat: el primer,
gràcies al patrocini privat ha permès,
més enllà d’un rica exposició a l’Arxiu
Fotogràfic, presentar la fotografia al carrer
amb una sèrie d’instal·lacions i activitats.
L’exposició «Els Napoleon. Un estudi
fotogràfic» ha mostrat una selecció de 215
fotografies de l’estudi Napoleon, la galeria
de retrat més important que va tenir la
ciutat de Barcelona en la segona meitat
del segle XIX i els primers anys del XX. El
segon projecte, la selecció de fotografies
«Jacques Léonard. Barcelona gitana», que
mostra la comunitat gitana barcelonina
des de dins, és un bon exemple de com,
amb la col·laboració entre la família del
fotògraf i una productora de cinema, es
pot difondre la fotografia comptant amb
mitjans audiovisuals.

Arxiu Municipal
Contemporani de
Barcelona

www.bcn.cat/arxiucontemporani
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
43.085 consultes
L’Arxiu Municipal Contemporani de
Barcelona conserva la documentació
generada o rebuda per l’Administració
municipal a partir del primer terç del segle
XIX i qualsevol altre tipus de documentació
institucional del mateix període que
es consideri d’interès per a la història
contemporània de la ciutat. El fons
documental que gestiona aquest arxiu
el converteix en el centre d’informació
i documentació més important de la
Barcelona contemporània.
Durant l’any 2011 l’Arxiu ha atès al
voltant de 21.700 usuaris, s’han consultat
més de 43.000 documents i s’han
demanat més de 31.000 reproduccions
documentals. La comunicació dels fons
municipals ha propiciat més de 40 treballs
d’investigació relacionats amb la ciutat de
Barcelona, tant estudis urbanístics com
patrimonials, socials i culturals.
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Enguany s’ha tornat a presentar, al
vestíbul del centre, una exposició per
donar a conèixer el ric i divers patrimoni
del centre. «Barcelona fa 100 anys»
ha explicat, a través d’una selecció de
documents, l’activitat de govern i de
gestió de la ciutat de Barcelona l’any 1911.
Destaquen els projectes d’obres dels
edificis seleccionats pel jurat que premiava
anualment la construcció més singular de
l’any i els establiments o botigues finalistes
d’aquest concurs municipal.
Un altre aspecte remarcable ha estat
l’ingrés a l’Arxiu de la documentació
de gestió dels darrers alcaldes, Pasqual
Maragall, Joan Clos i Jordi Hereu, motiu
pel qual s’ha organitzat una mostra de
documentació representativa de les
competències unipersonals de l’alcalde
durant l’època contemporània.
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Com ja és habitual, també enguany
diversos grups i institucions s’han
interessat per conèixer el funcionament,
l’organització, els fons documentals i
les instal·lacions de l’Arxiu. Amb aquest
propòsit s’han dut a terme 14 visites
tècniques comentades pels mateixos
tècnics del centre, amb un total de 134
assistents.
Al llarg del 2011 l’Arxiu ha continuat fent
préstecs per a algunes de les exposicions
temporals que han organitzat el Museu
d’Història de Barcelona, la Fundació “la
Caixa” o la Generalitat de Catalunya, entre
d’altres.

l’Administració dels districtes, els fons
documentals dels antics municipis del Pla
i qualsevol fons o col·lecció de l’àmbit
privat que sigui d’interès per a la història
dels barris.
Durant el 2011 s’han rebut ingressos
importants de documentació textual,
tant de procedència municipal com
altra documentació gràfica, fotogràfica
o iconogràfica procedent de donacions
ciutadanes o d’entitats vinculades als
territoris.
Un altre aspecte remarcable és la
continuació dels treballs de descripció
dels fons documentals per posar-los
a l’abast dels usuaris i facilitar-ne la
recerca de la informació, dels quals cal
destacar les sèries relacionades amb la
disciplina urbanística del fons municipal
contemporani, i d’altres de procedència
privada, com per exemple el fons
documental de la Barceloneta, el fons
fotogràfic Rosa Feliu, el fons fotogràfic de
l’Associació de Veïns Nostra Senyora del
Port, o la documentació de l’Associació
de Veïns del Poble Sec, entre d’altres.
Al maig s’ha inaugurat el nou
equipament de l’Arxiu Municipal del
Districte de l’Eixample, al carrer Calàbria.
L’Arxiu ocupa una superfície de 840 metres
quadrats, té dos dipòsits documentals
amb una capacitat de 4.120 metres lineals,
una sala de consulta, una sala de treball,
despatxos per als professionals i està dotat
amb sistemes de climatització, prevenció
de foc i intrusisme.

Arxius Municipals de
Districte

Pel que fa a les consultes de
documentació als centres, enguany s’ha
produït un cert increment respecte de
l’any anterior: més de 14.500 usuaris
s’han adreçat als diversos arxius per fer-hi
consultes i s’han consultat més de 35.000
documents.

Els Arxius Municipals de Districte
són els responsables de la custòdia,
el tractament, la conservació i la difusió
de la documentació generada per

Al llarg del 2011 també han tingut
rellevància les activitats adreçades al món
educatiu, com ara els tallers «Descobreix

www.bcn.cat/arxiu
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
35.136 consultes
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l’Arxiu», «Visita a la seu del districte»,
«Tradicions a Can Deu» i «Itineraris pel
districte de Sants», entre d’altres, en els
quals han participat més de 1.500 usuaris.
Finalment, cal assenyalar que els Arxius
Municipals de Districte col·laboraren
habitualment amb altres agents del
territori per dur a terme projectes de
difusió del patrimoni i la memòria històrica
dels barris de la ciutat.

Arxiu de la Corona
d’Aragó
www.mcu.es/archivos/MC/ACA
Titularitat: Ministeri de Cultura
7.093 consultes

Des del gener del 2007, quan es va
inaugurar oficialment la restauració del
palau del Lloctinent, seu històrica de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó des del 1853,
després de més de dos anys d’obres,
l’Arxiu de la Corona d’Aragó té dues
seus: la històrica del palau del Lloctinent,
al carrer dels Comtes, i la moderna, al
carrer dels Almogàvers. Per a l’atenció a la
investigació i l’accés a la documentació, la
nova seu compta amb tots els serveis que
garanteixen la consulta i la reproducció de
documents i volums que es conserven en
els seus dipòsits, situats al mateix edifici.

i altres objectes artístics, «Los moriscos.
Españoles trasterrados» i, finalment, «Pere
el Gran. 1240-1285», mostra que continua
oberta al públic fins a l’agost del 2012. A
més, l’Arxiu ha pres part amb el préstec
de documents en dues exposicions
organitzades per altres institucions.
De les propostes científiques, destaquen
els simposis internacionals Humanidades
en la red i Pelegrins i pelegrinatges,
aquest últim organitzat amb el CSIC. I
de les activitats musicals, cal esmentar
la participació en el programa Antiqva,
iniciativa emmarcada dins del 34è Festival
de Música Antiga de Barcelona.
I, com ja és habitual, aquest any l’Arxiu
de la Corona d’Aragó s’ha tornat a afegir
a la celebració de Corpus, amb l’ou com
balla.
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Al llarg del 2011 l’Arxiu ha continuat
desenvolupant la seva tasca fonamental
d’atenció al públic investigador, tant a la
sala de lectura de la seu del carrer dels
Almogàvers com a través d’internet, on ja
es troben disponibles més de tres milions i
mig 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 ara exposicions,
congressos, conferències i concerts. Pel
que fa a les exposicions, enguany s’han
pogut veure «Francesc de Borja. Virrei
de Catalunya», amb documents originals
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Altres arxius públics
A Barcelona, a banda de tots els arxius
exposats fins aquí, hi ha altres arxius
públics rellevants, que destaquen per la
seva temàtica i la importància dels fons
que conserven.
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Entre aquests, cal assenyalar l’Arxiu del
Parlament de Catalunya, que conserva
la documentació produïda per l’activitat
parlamentària des de la I legislatura (1980)
fins al moment actual, així com part de la
documentació generada pel Parlament de
l’època republicana (1932-1938). Aquest
arxiu també custodia els expedients
de les obres de rehabilitació del Palau
del Parlament (1932-1933), l’àlbum de
fotografies de condicionament del Palau
(1932) —donació de la família Mainart—,
la documentació de l’Estatut de Sau
(1978-1979), el fons personal de Marcel·lí
Domingo (1901-1939) i una col·lecció dels
documents produïts pels partits polítics
en el marc de les diferents eleccions
polítiques, entre altres fons i documents.
Així mateix, entre els arxius de titularitat
pública també hi trobem 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.
El Port de Barcelona i el Consorci de
les Drassanes van crear conjuntament el
Centre de Documentació Marítima, que
vol ser el pilar i referent de la gestió de la
documentació marítima. En aquest centre
de documentació, el Port de Barcelona
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hi ha dipositat el seu fons històric
—que aplega l’antiga documentació
administrativa, el fons de projectes i
plànols del port i el fons de fotografies
històriques— i hi ha destinat un historiador
especialitzat en temes marítims i portuaris
per atendre les consultes de totes les
persones interessades.
Entre els arxius de titularitat pública de la
ciutat de Barcelona també trobem l’Arxiu
General i Biblioteca de la Subdelegació
del Govern de Barcelona, l’Arxiu de la
Capitania General de la III Regió Militar,
la Cartoteca de Catalunya de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, l’Arxiu de
la Càtedra Gaudí, l’Arxiu General del
MNAC i l’Arxiu General del Consorci
de les Drassanes Reials i Museu Marítim
de Barcelona.

2.2.2. ARXIUS PRIVATS

Arxiu Històric
de Protocols de
Barcelona. AHPB
www.colnotcat.es
13.488 consultes presencials

L’Arxiu Històric de Protocols de
Barcelona (AHPB), integrat pels manuals,
llibres notals i protocols del districte
notarial de la capital catalana, és gestionat
pel Col·legi de Notaris de Catalunya, del
qual depèn. Ha esdevingut el primer arxiu
de l’Estat espanyol d’entre els notarials,
tant per l’antiguitat com per la continuïtat
i transcendència dels seus fons i, alhora, és
un dels principals centres d’investigació i
estudi del país.
Durant l’any 2011, l’AHPB ha continuat
desplegant les funcions que li són pròpies
com a centre responsable de la custòdia,
el tractament i la difusió del patrimoni
documental per la institució notarial
barcelonina, des de la seva gènesi, a l’inici
del segle XIII, fins avui.
De la tasca duta a terme per l’Arxiu
Històric de Protocols de Barcelona durant
l’any 2011, cal subratllar-ne diversos
aspectes. D’una banda, la finalització del
projecte de digitalització i microfilmació
dels fons medievals, començat al final
del 2006, el projecte d’abast més ampli
realitzat sobre protocols. S’ha tancat a
l’any 1450 i s’han obtingut un total de
750.000 imatges. Es continua treballant
en aquest enorme arxiu digital de
protocols medievals, en la fase de disseny
i explotació.
D’altra banda, també s’ha de remarcar
la continuació del projecte de descripció
del fons documental, amb la finalització
de la descripció de la primera meitat del
segle XIX, de publicació immediata dins la
«Col·lecció d’Inventaris d’Arxius Notarials
de Catalunya» de la Fundació Noguera.
I la publicació del número XXIX de la

revista Estudis Històrics i Documents dels
Arxius de Protocols, una prestigiosa revista
històrica i institucional, de periodicitat
anual, que recull treballs històrics i
jurídics realitzats amb preferència sobre
documentació notarial d’arreu.
Finalment, cal destacar el servei i la
difusió dels fons de l’AHPB, que és la
finalitat última del conjunt de tasques
desenvolupades a l’Arxiu. Amb un nivell
de consulta creixent, la xifra d’usuaris
i consultes situen aquest centre entre
els més prestigiosos i visitats del país.
El nombre d’usuaris de l’any 2011 ha
augmentat i s’ha situat al voltant dels
2.300 i les consultes s’han apropat a les
13.500. A més, l’AHPB té establerta una
connexió directa amb les universitats i
altres institucions culturals de la ciutat,
i per aquest motiu a la seva seu s’hi
imparteixen amb regularitat classes
pràctiques de diferents matèries
relacionades amb la documentació, i
organitzades per aquestes entitats, i també
s’hi fan nombroses visites comentades per
donar a conèixer els fons, les instal·lacions
i la gestió de l’Arxiu.

Arxiu Fotogràfic del
Centre Excursionista
de Catalunya. AFCEC
www.cec.cat

Durant els gairebé cent anys de la seva
existència, l’Arxiu Fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya (AFCEC) ha
incorporat aproximadament 300.000
fotografies d’excursionisme, espeleologia,
esquí i altres activitats relacionades amb
el medi natural, i també imatges d’altres
esports o referents a aspectes socials,
etnogràfics, industrials o arquitectònics.
Al llarg del 2011 l’AFCEC ha rebut un
total de 733 consultes, presencials i per
correu electrònic, i ha digitalitzat 60.000
plaques fotogràfiques, 25.000 de les quals
han estat catalogades i són consultables
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a la Memòria Digital de Catalunya. Pel
que fa a les publicacions, conjuntament
amb l’Arxiu Històric del CEC, enguany
ha publicat el volum 9 de la Guia dels
arxius històrics de Catalunya, titulat Guies
dels arxius del Centre Excursionista de
Catalunya i, conjuntament amb l’editorial
Prames, ha publicat els llibres Xocolata,
ciutat i pantorrilla, amb fotografies de
Carles Fargas i Bonell, i Seduït per valls
i cims, amb fotografies de Juli Soler i
Santaló. Finalment, cal assenyalar les
conferències que l’AFCEC ha organitzat
enguany: «Fotollibres, l’espai discursiu de
la fotografia al segle XX», «La fotografia a
la Biblioteca de Catalunya», «La fotografia
com a objecte i subjecte en els casos
d’espoli» i «L’experiència del Centre de
Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)».

Altres arxius privats
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La ciutat de Barcelona acull molts altres
arxius que pertanyen a les més diverses
entitats privades. Reials acadèmies, centres
d’estudis, parròquies, hospitals, monestirs,
etc. conserven fons i documentació d’un
gran valor històric.
Un d’aquests arxius és l’Arxiu Històric
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
un dels arxius hospitalaris més importants
que es conserven actualment. Es tracta
d’un fons d’una riquesa incalculable que,
per les seves característiques, revela la
història de Catalunya i de la ciutat de
Barcelona seguint la trajectòria d’una
institució de més de 600 anys.
L’Hospital de la Santa Creu es va fundar
l’any 1401 a partir de la unió de sis
hospitals medievals existents a la ciutat
de Barcelona, i es va ubicar al magnífic
edifici gòtic del Raval que avui és la seu
de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta
institució conserva una part de l’arxiu
de l’antic hospital que complementa els
documents custodiats a l’Arxiu Històric
de Sant Pau. Un conveni entre les dues
institucions impulsa actualment la creació
i el manteniment d’una base de dades
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que recull en un únic catàleg tot el fons
de l’antic Hospital de la Santa Creu. La
documentació custodiada a l’Arxiu Històric
està classificada per sèries documentals,
totes inventariades i exposades en forma
de guies per a la consulta. També és
important el fons fotogràfic, que conté
7.555 positius, 6.000 negatius i 147
plaques de vidre.
D’altra banda, l’Arxiu Històric del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va
ser creat el 1969 per preservar els fons
antics que posseïa el Col·legi provinents
de l’Associació d’Arquitectes i iniciar
després una col·lecció sistemàtica de
tots els arxius d’arquitectes catalans
notables conservats fins llavors en els
respectius àmbits familiars. L’interès per
preservar, catalogar i difondre el patrimoni
arquitectònic de Catalunya es materialitza,
per tant, en les funcions d’aquest arxiu
històric. La generositat dels donants n’ha
fet, amb el temps, un fons documental
imprescindible per a qualsevol estudi
sobre l’arquitectura catalana dels segles XIX
i XX.
L’Institut Amatller d’Art Hispànic
posa a la disposició dels investigadors
i historiadors de l’art una biblioteca
amb 26.000 títols i un arxiu fotogràfic
i una fototeca amb 350.000 negatius.
La col·lecció de negatius, començada
poc després del 1900, està formada
per plaques i pel·lícules de vidre, nitrat
i acetat.
L’Arxiu Capitular de la Catedral de
Barcelona custodia, entre altres joies
documentals, 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). Durant el
2011 aquest arxiu ha atès més de 3.700
consultes de 1.124 usuaris.
L’Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB)
és la institució que custodia el fons

documental emanat de l’activitat del bisbe
i la seva cúria diocesana, i gestiona la
consulta de les sèries d’aquest fons i dels
fons en dipòsit. La seva ubicació sempre
ha estat la mateixa, a l’edifici del palau
episcopal.

2.3.
Espais d’interès
arquitectònic
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2.3.1. ESPAIS D’INTERÈS
ARQUITECTÒNIC PÚBLICS

Castell de Montjuïc
www.bcn.cat/castelldemontjuic
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
1.318.000 visitants
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El Castell de Montjuïc és una antiga
fortalesa militar, situada a la muntanya
de Montjuïc, amb una llarga i dilatada
història vinculada a la ciutat. Durant el
2011 diversos actes han permès mostrar
a la ciutadania que el Castell de Montjuïc
s’ha recuperat en tota la seva amplitud
per a la ciutat. La novetat de l’espai, la
seva situació, les vistes sobre Barcelona
i la simbologia de l’equipament són
algunes de les raons que han dut diverses
entitats, institucions i empreses a sol·licitar
els espais del Castell de Montjuïc per
organitzar-hi les seves activitats.
La rehabilitació del Castell va començar
l’any 2009, després del tancament definitiu
del Museu Militar, i les obres importants i
de gran envergadura, que van començar
el juny del 2010 i que han acabat el
juliol del 2011, s’aniran implementant
progressivament, amb l’objectiu que el
Castell esdevingui una fortalesa oberta
envoltada de jardins, un espai per a la
formació, la relació, el lleure i la cultura.
A banda de diverses activitats esportives,
durant el 2011 el Castell ha acollit una
gran varietat de propostes culturals:
concerts, cinema a la fresca, exposicions,
observacions astronòmiques, diades i
trobades populars, fires i festes. També
ha participat en grans esdeveniments
de ciutat, com Montjuïc de Nit o La
Mercè, i ha estat escenari de filmacions
de pel·lícules, reportatges fotogràfics,
entrevistes per a programes de televisió...,
per als quals ha cedit espais oberts, com
el pati, i fossats i espais tancats, com el
menjador noble o els calabossos.
De les exposicions temporals que
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s’han pogut visitar durant l’any al Castell,
destaca «Barcelona té castell!», mostra
que havia de finalitzar el setembre del
2010, però que s’ha prorrogat davant
l’èxit assolit. També han tingut molt
bona acollida les exposicions «Xile i
con-vivència», «La maternitat d’Elna»,
«Bombai en blanc i negre» i «Aviadors
de la República».
Amb motiu dels actes anuals de
commemoració de l’afusellament del
president Lluís Companys, el dissabte 15
d’octubre s’ha hissat una gran bandera
catalana al vèrtex nord del baluard de
Santa Amàlia amb la finalitat de restituir
la que el president Lluís Companys va
col·locar-hi solemnement el 23 d’agost del
1936, com a símbol de desmilitarització
del Castell i de restitució a la ciutadania.
Amb una àmplia majoria de persones
de nacionalitat estrangera, enguany han
visitat el Castell de Montjuïc com a espai
d’interès arquitectònic 1.318.000 persones,
xifra que representa un augment notable
de visitants respecte a anys anteriors.
Per acabar, cal fer esment de l’acord
entre l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya per cedir al
Memorial Democràtic alguns espais del
Castell per tal que aquesta institució
hi pugui desenvolupar activitats de
recuperació, commemoració i foment de
la memòria democràtica.

Palau Güell

www.palauguell.cat
Titularitat: Diputació de Barcelona
151.355 visitants
El Palau Güell, edifici ideat i construït per
l’arquitecte Antoni Gaudí en el context de
l’eclosió modernista i finançat per un dels
personatges clau de la societat barcelonina
del tombant del segle XIX, Eusebi Güell,
és una de les joies arquitectòniques del
modernisme català. També és una peça
essencial per entendre l’obra de Gaudí,

ja que prefigura moltes de les claus de
l’evolució posterior de l’arquitectura
d’aquest artista.
La Diputació de Barcelona va adquirir el
Palau Güell l’any 1945 i al llarg d’aquests
anys hi ha portat a terme diverses obres
de restauració i conservació. L’última
campanya de restauració ha finalitzat a
l’abril del 2011, i el 26 de maig se n’ha
reiniciat la visita pública.
En els primers mesos d’aquest any, i
fins a l’obertura, s’han estat preparant i
adequant els espais per poder oferir una
visita de qualitat, adaptada a l’estructura
de l’edifici i a la tipologia dels públics.
Seguint les directius del Pla museològic
i amb relació a la visita pública, s’han fet
diverses intervencions: s’han establert
dos recorreguts que possibiliten l’accés a
tothom; s’ha posat a l’abast dels usuaris
el servei d’atenció personal a visitants
amb necessitats especials, el servei
d’audioguies (signoguies, audioguies amb
audiodescripció, audioguies subtitulades,
bucles magnètics), el servei de préstec
de cadira de rodes i els plànols en
relleu i en braille dels recorreguts; s’han
redactat i supervisat els continguts de les
audioguies en 8 idiomes i en diferents
modalitats (general, juvenil i exprés); s’ha
implementat el servei d’atenció, acollida
i informació per poder oferir una visita
de qualitat, amb atenció especialitzada
i que tingui en compte les necessitats
dels diferents públics; s’han definit els
elements museístics que donen suport a
la visita: audiovisual i fotografies antigues;
s’ha preparat i instal·lat l’exposició
temporal sobre la restauració del Palau
Güell; s’ha incorporat música d’orgue a la
visita pública, amb l’audició de diferents
fragments de música de finals del segle XIX
i principis del segle XX; s’ha posat en marxa
el web provisional alhora que s’elaboren i
es defineixen els continguts del nou web,
i s’ha obert la botiga del Palau Güell, amb
nous productes adequats als diferents
públics.

Pavelló Mies van der
Rohe
www.miesbcn.com / www.miesarch.com
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
89.844 visitants
La Fundació Mies van der Rohe, que
gestiona el Pavelló Mies van der Rohe,
centra la seva activitat a impulsar i
difondre el debat sobre temes propis
de l’arquitectura i l’urbanisme moderns
i contemporanis, des de la perspectiva
de seva condició urbana.
El 2011 el Pavelló Mies van der Rohe,
referent arquitectònic clau del segle XX,
ha organitzat diverses activitats vinculades
amb l’art i l’arquitectura contemporània
i que posen en relleu la capitalitat i la
internacionalitat de Barcelona en matèria
arquitectònica. Entre els actes d’enguany
destaquen, en primer lloc, el Premi
d’Arquitectura Contemporània de la
Unió Europea - Premi Mies van der Rohe,
concedit per la Unió Europea i la Fundació
Mies van der Rohe de Barcelona, que
té per objectiu reconèixer i potenciar la
qualitat de l’arquitectura actual a Europa.
Enguany el premi s’ha concedit al Neues
Museum de Berlín, dut a terme per l’equip
de David Chipperfield Architects, i la
menció especial a l’arquitecte emergent
s’ha atorgat a la Casa Collage, realitzada
per l’equip Bosch-Capdeferro de Girona.
Els resultats del premi s’han difós a
través de l’exposició itinerant que s’ha
dut a remarcables centres d’arquitectura
europeus i internacionals. La Fundació
també ha presentat exposicions relatives
a altres edicions d’aquest premi a museus
i centres d’arquitectura d’arreu.
La Fundació porta a terme una tasca
constant de conservació i millora del seu
arxiu documental, que compta amb més
de 2.300 projectes que recullen les 12
darreres edicions del Premi Mies van der
Rohe d’arquitectura europea i les dues
edicions consagrades a l’arquitectura
llatinoamericana. El 2011 s’han incorporat
BARCELONACULTURA
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als seus fons 35 maquetes dels projectes
seleccionats pel jurat. El nombre total de
maquetes de la col·lecció ascendeix a 245.
Pel que fa a debats i conferències, en
ocasió del lliurament del Premi Mies
van der Rohe s’ha celebrat al Pavelló un
debat titulat «Reutilització d’edificis», en
què dos dels guanyadors del premi han
debatut entorn a les intervencions d’obres
patrimonials i dels nous usos d’aquestes
a partir dels exemples de rehabilitació de
les dues obres guanyadores del premi. Els
guanyadors del premi, David Chipperfield
i Bet Capdeferro i Ramon Bosch, han fet
dues conferències a l’auditori de la Casa
Milà sobre les intervencions al Neues
Museum i a la Casa Collage. També s’han
programat diverses conferències amb
motiu de la inauguració de les exposicions
itinerants del premi.
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D’altra banda, la Fundació Mies van
der Rohe i la Universitat Politècnica
de Barcelona han desenvolupat el
programa acadèmic de la Càtedra Mies
van der Rohe centrat en la recerca en els
àmbits de les ciutats mediterrànies i de
l’habitatge social. Amb la col·laboració
del Patronat Municipal de l’Habitatge
de l’Ajuntament de Barcelona, s’han
presentat els resultats del curs 2010 en una
exposició sobre habitatge social dins el
saló Construmat. El segon grup de treball,
Ciutats Mediterrànies, ha programat un
taller internacional sobre el front marítim
i el port de Barcelona, amb la participació
d’importants escoles d’arquitectura
europees i també de Beirut i Istambul.
Finalment, cal indicar que la Fundació
Mies van der Rohe és la seu oficial de
Docomomo Internacional, organització
dedicada a la documentació i conservació
de l’arquitectura del moviment modern.
El 2011 Docomomo Internacional ha
publicat les revistes monogràfiques Brasília
i Modern and Sustainable i ha organitzat
dos seminaris: Tecnologia, a la República
Txeca, i Urbanisme i paisatge, a Edimburg.
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2.3.2. ESPAIS D’INTERÈS
ARQUITECTÒNIC PRIVATS
Barcelona atresora diversos espais
d’indubtable interès arquitectònic que
s’han convertit en autèntics símbols de
la ciutat tant per als barcelonins com per
als visitants.
L’exemple més significatiu és el Temple
Expiatori de la Sagrada Família, l’obra
magna i inacabada de Gaudí, una
església monumental situada al centre
de Barcelona, que amb els anys s’ha
transformat en un dels signes d’identitat
més universals de la ciutat i del país.
Anualment és visitada per milions de
persones i són moltes també les que
n’estudien el seu contingut arquitectònic
i religiós. Les obres de construcció han
prosseguit a bon ritme durant tot el 2011
i s’han començat a aixecar les torres dels
Evangelistes, de la Verge i de Jesucrist.
Al llarg de l’any han tingut lloc a la basílica
diverses eucaristies presidides pel cardenal
arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez
Sistach, i activitats complementàries,
visites guiades, commemoracions,
exposicions al voltant de Gaudí, de
la Sagrada Família i del modernisme,
concerts per als Amics del Temple, actes
d’homenatge, un taller sobre vitralls per
a nens i nenes, la presentació del llibre La
Sagrada Família de Gaudí, un recital poètic
de Joan Margarit amb poemes del mateix
autor i de Joan Maragall i jornades de
portes obertes a la basílica cada dissabte
del mes de gener, entre altres propostes.
La Casa Batlló és una peça clau en
l’arquitectura de la Barcelona modernista.
Obra mestra de Gaudí construïda entre
1904 i 1906 i situada al passeig de Gràcia,
és un edifici únic, singular i excepcional,
declarat Patrimoni de la Humanitat
per la Unesco l’any 2005. Actualment,
l’espectacular façana és una icona de
referència a Barcelona. La Casa Batlló
ofereix visites audioguiades que inclouen
un recorregut per la llegendària planta
noble, el pati d’illa, el celobert, les golfes,

el terrat i les mítiques xemeneies, i també
una exposició d’una col·lecció de cadires
de roure massís dissenyades per Gaudí per
a la Casa Batlló i la Casa Calvet. La visita
es completa amb l’esplèndid vestíbul i
l’escalinata principal.
La Casa Museu Gaudí, situada dins el
recinte del Park Güell, va ser la residència
de Gaudí des del 1906 fins al 1925. Avui és
una col·lecció privada oberta al públic que
mostra al visitant una exposició de mobles
i objectes dissenyats per l’arquitecte, i
també diverses obres d’artistes del seu
cercle més proper.
La Casa Amatller és el segon gran
monument modernista del passeig de
Gràcia, projectat per l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch entre els anys 1898
i 1900, que va voler donar a l’edifici
l’aparença de palau gòtic urbà. Des
del 2009, la Fundació Institut Amatller
d’Art Hispànic porta a terme les obres
de restauració i rehabilitació de la Casa
Amatller, en el marc d’un projecte cultural
per recuperar l’aspecte que el pis principal
tenia l’any 1900 i obrir-lo a la visita pública.
Ja des de finals del 2010 i durant el 2011
el Museu d’Arqueologia de Catalunya
(MAC) s’ha fet càrrec de la custòdia de
les col·leccions de vidre de la Fundació,
considerades de les més importants del
país, i que han sortit de la Casa Amatller
per primera vegada. Durant tot l’any al
MAC s’ha pogut veure l’exposició «Ànimes
de vidre. Les col·leccions Amatller».

2.4. ACTIVITATS I INICIATIVES
DIVERSES
Durant l’any 2011, la Comissió de la
Memòria Històrica de Barcelona ha
continuat desenvolupant la seva tasca
per recuperar i conservar la memòria de
personatges il·lustres o de fets significatius
relacionats amb la història sociocultural
de la ciutat. S’han descobert plaques en
homenatge a diverses personalitats, com
ara Juli Busquets i Bragulat, impulsor
de la Unión Militar Democrática (UMD);
Josep Maria de Sucre i de Grau, pintor,
i Mercè Rodoreda, escriptora, tots tres
barcelonins. Així mateix, s’han col·locat
plaques commemoratives per recordar
alguns espais i fets emblemàtics de la
ciutat, com per exemple el lloc on es va
instal·lar l’estudi fotogràfic de la nissaga
de fotògrafs Napoleon (1853-1933), l’espai
on es va fer la primera projecció de cinema
a Barcelona (1896) o el 50è aniversari del
primer recital públic de la Nova Cançó,
que es va oferir el 1961.
Des de la Ponència del Nomenclàtor
dels carrers de Barcelona, també s’ha
contribuït a la memòria i coneixement
de fets i personalitats rellevants per a la
ciutat de Barcelona. Al llarg del 2011 se
n’han celebrat tres sessions de les quals
ha sorgit la tramitació d’expedients per a
les noves denominacions d’espais públics
de la ciutat: jardins d’Els Setze Jutges
(Sarrià-Sant Gervasi), passatge de Llucieta
Canyà (Sarrià-Sant Gervasi), jardins de
la Segona República (Nou Barris), carrer
de la Maternitat d’Elna (Horta-Guinardó),
plaça de les Bugaderes d’Horta (HortaGuinardó), jardins de Maria Capdevila
(Horta-Guinardó), plaça de Margarida Fort
(Horta Guinardó), plaça d’Herta Frankel
(Horta-Guinardó), plaça de Mossèn Eduard
Piquer (Horta-Guinardó), jardins de Maria
Manonelles (Eixample), jardins de Beatriu
de Pinós-Milany (Eixample), carrer de Fèlix
Amat (Sant Andreu), carrer de Francesc
Pedra (les Corts), plaça de Ramon M. Roca
Sastre (les Corts) i carrer de Pere Duran
Farell (les Corts). I s’ha resolt fer canvi
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de nom del carrer de Fernando Primo de
Rivera (les Corts), el carrer d’Ignasi SolàMorales, un tram de l’avinguda de l’Exèrcit
(les Corts), els jardins de Martí Luter
(Sarrià-Sant Gervasi), el jardí de Sempronio
(Sarrià-Sant Gervasi), la plaça de Josep
Puig i Cadafalch i la plaça del Marquès de
Foronda (Sants-Montjuïc).
Per acord del Plenari Municipal de
l’Ajuntament de Barcelona, enguany s’ha
atorgat la Medalla d’Or al Mèrit Artístic
a l’escultor i pintor Josep Maria Subirachs
i Sitjar, pel conjunt de la seva obra, de
gran projecció internacional. I Òmnium
Cultural ha rebut la Medalla d’Or al
Mèrit Cultural pels seus cinquanta anys
d’intens i ininterromput treball a favor de la
llengua i la cultura catalanes.
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Amb motiu de la celebració de l’Onze
de Setembre, Diada Nacional de
Catalunya, el 8 de setembre Agustí
Alcoberro, director del Museu d’Història
de Catalunya, ha pronunciat la conferència
«La nova Barcelona: la ciutat de l’exili de la
Guerra de Successió», al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona.
D’altra banda, el dia 15 d’octubre
l’Ajuntament de Barcelona ha restituït la
bandera catalana que Lluís Companys
va col·locar al Castell de Montjuïc el
23 d’agost del 1936 com a símbol de
desmilitarització del Castell i de restitució a
la ciutadania. Amb motiu dels actes anuals
de commemoració de l’afusellament del
president Lluís Companys, s’ha hissat una
gran bandera al vèrtex nord del baluard de
Santa Amàlia del Castell de Montjuïc i s’ha
descobert una placa commemorativa.
Així mateix, les quatre columnes
dissenyades per Puig i Cadafalch, que
es van erigir a la muntanya de Montjuïc en
representació de les quatre barres de la
senyera ara fa més de vuitanta anys, han
tornat al seu emplaçament original, a la
plaça del Marquès de la Foronda, a l’espai
delimitat pels palaus de Victòria Eugènia i
Alfons XIII i sobre la zona més propera a la
cascada de Montjuïc, que aboca les aigües
sobre el pla de la Font Màgica.
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Setze anys després de la seva mort,
Barcelona ha retut homenatge a Agustí
Centelles, considerat un dels pioners del
fotoperiodisme modern a Europa, amb
un acte al Saló de Cent el dia 13 d’abril
del 2011. El conjunt de l’obra fotogràfica
de Centelles, sobretot la part que abraça
l’etapa de la Guerra Civil, constitueix un
dels llegats més importants de la memòria
de Catalunya. Agustí Centelles va captar
imatges representatives de la Guerra Civil,
que va cobrir tant des de la rereguarda
com des del front. Després d’estar al
front d’Aragó, el 1939 es va exiliar a
França i es va emportar els negatius més
rellevants. Els que no es va poder endur
els van requisar les tropes franquistes i,
posteriorment, van ser traslladats a l’Arxiu
de Salamanca. El Ministeri de Cultura li
va concedir el 1984 el Premi Nacional de
Fotografia i, des del 2009, és el propietari
de l’Arxiu Centelles.
Amb motiu de la celebració del Dia
Internacional dels Arxius, que cada
any se celebra el 9 de juny, els principals
arxius de la ciutat han organitzat una sèrie
d’activitats obertes a tothom, com ara
conferències, exposicions, visites guiades
i jornades de portes obertes per donar a
conèixer el patrimoni de què tenen cura
i explicar a la ciutadania les funcions i
serveis que ofereixen.
A Barcelona es pot participar en una
infinitat de rutes i itineraris que brinden
l’oportunitat de descobrir i entendre una
part de la història i la transformació de
diferents indrets de la ciutat. És el cas dels
itineraris organitzats pel Centre de Cultura
Contemporània pels barris del Raval,
l’Eixample, el Poble Nou o la Sagrera, o
dels que organitza el Museu d’Història de
Barcelona pel barri jueu del Call o per la
Barcelona romana o la medieval (per citarne alguns).
Una altra ruta emblemàtica de la ciutat és
la Ruta del Modernisme, impulsada des
del 1997 per l’Ajuntament de Barcelona

amb l’objectiu d’apropar el modernisme
al públic d’arreu i de promoure el
coneixement d’aquest patrimoni cultural
que fa de Barcelona una ciutat singular.
Es tracta d’un itinerari pel modernisme
de la ciutat que inclou des de palaus
espectaculars, cases emblemàtiques i
obres religioses reconegudes mundialment
fins a construccions més quotidianes, com
farmàcies, comerços, botigues, fanals o
bancs —juntament amb dos museus que
també formen part de l’itinerari. La visita a
tots aquests espais permet conèixer a fons
el treball dels grans arquitectes i artistes
que van fer de Barcelona un referent
mundial del modernisme, com Gaudí,
Domènech i Montaner o Puig i Cadafalch.

ha estat atorgat a Barcelona, destinació
turística, de Saida Palou Rubio, per la
qualitat de la recerca i el seu caràcter
interdisciplinari, per la bona factura literària
i perquè es tracta d’un tema d’interès
ciutadà.

D’altra banda, l’any 2011 ha quedat
obert al públic l’espai patrimonial del
turó de la Rovira de Barcelona, després
d’un any de treballs del Museu d’Història
de Barcelona per fer visitable aquest
espai. S’ha rehabilitat la bateria antiaèria
de la Guerra Civil i també els vestigis del
barri de barraques que hi va haver durant
més de 45 anys. El conjunt permet un
viatge a través del temps per conèixer una
part fins fa poc no gaire coneguda de la
història de la Barcelona del segle XX.
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El pailebot Santa Eulàlia, construït l’any
1918 i propietat del Museu Marítim de
Barcelona, enguany ha rebut la distinció
de Bé Cultural d’Interès Nacional pel fet
de ser un dels velers mercants més antics
que es conserven a la Mediterrània. El
pailebot és una mostra de la manera de
treballar i del transport de mercaderies
entre els ports mediterranis de principis
del segle XX. El Museu Marítim de
Barcelona va adquirir el Santa Eulàlia el
1997 i en va iniciar la seva restauració per
retornar-lo al seu estat original. Des de
l’any 2000 està amarrat al Moll de la Fusta
del Port de Barcelona, on el pot visitar
tothom qui ho vulgui.
Finalment, en el marc dels Premis Ciutat
de Barcelona 2011, el premi Agustí
Duran i Sanpere d’història de Barcelona
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3. Ciència i innovac

3.1. Museus i cen
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3.1.1. CENTRES PÚBLICS

Museu de Ciències
Naturals de Barcelona
www.bcn.cat/museuciencies
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
217.252 visitants

El Museu de Ciències Naturals de
Barcelona treballa principalment per
avançar en el coneixement i la conservació
de la diversitat natural de Catalunya i del
seu entorn proper, i també per promoure
l’aprenentatge i la descoberta del món
natural entre els ciutadans.
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Al llarg del 2010 el Museu de Ciències
Naturals de Barcelona va estar treballant
en el projecte del nou equipament
cultural, el Museu Blau, concebut per
convertir-se en el centre de referència de
les ciències naturals a Barcelona. El 27
de març del 2011 el Museu Blau ha obert
les portes, i ha culminat així una etapa
intensa de preparació de la nova seu del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona,
que consta de 9.500 metres quadrats. Al
mateix temps, s’ha inaugurat l’exposició de
referència, «Planeta Vida», amb el primer
dels tres àmbits, «La Terra avui», que conté
3.500 peces de la col·lecció en exposició,
i s’ha posat en marxa el nou pla d’activitats,
d’exposicions i de comunicació, i els nous
serveis permanents, com ara la mediateca,
el Niu de Ciència o les exposicions del
vestíbul i la botiga. A banda, s’ha continuat
treballant en la producció dels dos àmbits
restants de «Planeta Vida»: «Biografia
de la Terra» i «4 illes de ciència». El
Centre de Documentació ha dedicat un
esforç important per posar en marxa la
mediateca, ha catalogat tots els CD de
sons editats del fons del museu i ha iniciat
el servei «Sons a la carta», amb més de
8.400 registres sonors.
A principis de juliol el museu ha tancat
les portes durant uns quants dies per
muntar l’esquelet de la balena a les
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escales d’accés. Aquest esquelet, la
icona que presidia la sala d’exposicions
al Castell dels Tres Dragons del parc de
la Ciutadella, ara dóna la benvinguda a
la nova seu a tots els visitants.
Pel que fa a la tasca de conservació de
les col·leccions, s’han fet nous ingressos,
entre els quals destaquen els procedents
de la recol·lecció d’enregistraments de
sons d’aus dels parcs naturals de l’Estret i
de Los Alcornocales i dels aiguamolls del
riu Palmones de la llacuna de La Janda.
Els projectes d’investigació han estat una
altra de les línies de treball importants del
museu i han suposat una plataforma de
contacte i de relació amb altres centres
de recerca nacionals i internacionals.
També s’ha de subratllar la presència
de la recerca que es porta a terme
des del museu en diferents mitjans de
comunicació, com ara TV3 o TVE.
Entre les publicacions científiques
són rellevants un treball publicat a la
prestigiosa revista Biology Letters,
referenciat a la revista Nature, que
relaciona l’habilitat per solucionar
problemes amb l’atractiu sexual, i un
altre treball publicat a la revista Biological
Journal of the Linnean Society, sobre
genètica de poblacions de llucaretes.
Al Jardí Botànic s’ha treballat per posar a
punt una nova guia multimèdia que facilita
al públic l’accés a tota la informació de les
plantes cultivades a través de qualsevol
telèfon intel·ligent. La guia també ha
permès millorar la gestió (controls de
qualitat, seguiment de les plantes, control
de producció als vivers, manteniment de
les col·leccions especials...) als operadors
del jardí. D’altra banda, s’han incorporat
prop de 500 mostres de plantes d’interès
al Banc de Germoplasma, en col·laboració
amb altres bancs de llavors i la Generalitat
de Catalunya. A més, s’han realitzat
campanyes específiques de recol·lecció al
sud d’Espanya i al Marroc.

Des de l’Institut Botànic s’ha col·laborat
en el catàleg integral de la flora vascular
dels Pirineus, un projecte coordinat
pel Govern del País Basc i en el qual
han participat diverses institucions,
com la Universitat de Barcelona,
l’Instituto Pirenaico de Ecología, el
Conservatoire Botanique National des
Pyrénées i l’Antenne de Montpellier
del Conservatoire Botanique National
Méditerranéen.
Finalment, cal indicar que al novembre
s’ha constituït el Consorci del Museu de
Ciències Naturals integrat per l’Ajuntament
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Zoo de Barcelona

www.zoobarcelona.com
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
1.112.013 visitants
El Zoo de Barcelona té com a principal
missió ajudar a conservar la fauna silvestre
i la biodiversitat del món, i complementa
el seu treball amb el d’altres zoològics,
institucions i centres universitaris i
científics. Per aconseguir-ho, porta a
terme una acció decidida en el camp
de l’educació i l’entreteniment per a
la conscienciació en el respecte de les
espècies, els hàbitats i els ecosistemes
en general.
Pel que fa al públic, el 2011 el Zoo ha
tancat amb 110.000 visitants més que l’any
2010. També ha estat un any d’inversions:
s’han destinat 1,8 milions d’euros a noves
instal·lacions d’animals —com ara les dels
elefants, les dels llops o les dels voltors
negres, entre d’altres— o a actuacions
de manteniment, com ara la reforma de
la carpa, la rehabilitació de la façana de
la botiga del carrer Wellington o també
la reparació del paviment dels vials del
parc, entre d’altres.
Aquest darrer any al Zoo hi han nascut
286 animals, entre els quals cal destacar

la granota gegant de l’illa de Montserrat,
la tortuga mediterrània, la iguana negra
d’Utila i el panda vermell, entre d’altres.
A més, hi ha hagut 75 entrades d’animals
i 151 sortides, i és molt valorat que un
zoològic tingui més sortides que entrades,
ja que vol dir que és una instal∙lació
que facilita el contacte i, per tant, la
reproducció. En total, el Zoo compta amb
319 espècies i 2.130 individus. Aquest any
també s’han cedit animals a la Generalitat
per a projectes de reintroducció de fauna
autòctona: tortugues mediterrànies,
esplugabous i cigonyes.
El Departament d’Educació del Zoo,
com cada any, ha posat en marxa activitats
educatives per a totes les edats, des
d’educació infantil fins a batxillerat:
visites comentades i tallers, aniversaris,
matins al Zoo, matins familiars, cursos de
recerca, cursos de divulgació i casals. A
més dels 52.000 estudiants que enguany
han participat en alguna iniciativa del
programa del Departament d’Educació,
més de 44.500 escolars han visitat
lliurement les instal∙lacions del parc
zoològic.
Durant l’any 2011 s’ha donat un gran
impuls al desenvolupament i consolidació
del Programa de Recerca i Conservació del
Zoo: 10 programes específics i programes
marc, 12 beques del Programa de Recerca
i Conservació, i finalment, la beca Floquet
de Neu.
En el decurs del 2011, i a partir de la
posada en marxa del Punt Verd l’any
anterior, s’ha seguit amb les polítiques
de bones pràctiques ambientals de
disminució de residus i de reciclatge, i
s’ha aconseguit disminuir notablement el
total de residus generats. S’ha endegat
la campanya «Mobilitza’t per la selva», en
col∙laboració amb l’Institut Jane Goodall,
dedicada al reciclatge de telèfons mòbils
per apadrinar ximpanzés al Congo. La
recollida ha estat un èxit i ha permès que
s’apadrinessin dos ximpanzés.
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3.1.2. CENTRES PRIVATS

CosmoCaixa

www.laCaixa.es/ObraSocial
830.282 visitants
CosmoCaixa, el Museu de la Ciència de
l’Obra Social “la Caixa” que va obrir les
portes el 2004, ocupa les instal·lacions del
que va ser el primer Museu de la Ciència
interactiu d’Espanya, inaugurat el 1981.
Durant l’any 2011 CosmoCaixa ha
desenvolupat un programa de propostes
adreçades tant al gran públic com a
educadors i professionals: activitats
familiars, exposicions, conferències,
jornades, cursos, commemoracions
especials, etc.
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Les exposicions temporals programades
enguany han estat: «Dinosaures. Tresors
del desert de Gobi», «Imaginary. Una
mirada matemàtica» , «Abracadabra.
Il·lusionisme i ciència», «Reciclatge. Reduir,
reutilitzar i reciclar» i «Aire. Respiració i
salut infantil».
Pel que fa als cicles de conferències,
destaca el cicle Els dinosaures... a través
del cinema, coordinat per José Luis
Sanz, i amb Jordi Agustí, Miquel Barceló,
Roman Guben i Fernando Savater, entre
altres ponents. També s’ha d’esmentar
el cicle Química espectacular. Qui ha
dit por?, amb motiu de l’Any Mundial
de la Química, i Cercant camins des de
la incertesa. Què és fonamental avui en
l’educació, coorganitzat amb l’Institut
de Ciències de l’Educació de la UAB, i
dirigit a professionals de l’educació. Per
acabar, s’ha inaugurat el cicle de debats
Ecotendències; el bloc d’enguany, «La
revolució del cotxe elèctric», dedicat a la
mobilitat sostenible, té un format modern
i innovador, amb un espai virtual i tres
sessions presencials.
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Al llarg de l’any CosmoCaixa ha
presentat diverses conferències al voltant
de l’exposició «Aire. Respiració i salut
infantil»: «Podem evitar les malalties
respiratòries degeneratives?», «Respiració
i salut infantil» i «Salut infantil i medi
ambient: una relació per a tota la vida».
Al marge d’aquesta exposició, ha tingut
molt d’èxit la conferència «Converses amb
ximpanzés. Com el llenguatge de signes
esborra la separació entre ells i nosaltres»,
de la mà de Roger S. Fouts i Deborat H.
Fouts.
Quant als cursos que organitza
CosmoCaixa cal mencionar «Iniciació a
l’astronomia», «Cap a una museologia
total» i «De tres a set: infància i museus
de ciència».
D’altra banda, CosmoCaixa ofereix
diverses jornades adreçades a educadors,
així com jornades científiques adreçades
a un públic més especialitzat. Com a
novetat, s’han programat les jornades
amb el doctor Valentí Fuster Reptes en
la promoció de la salut cardiovascular,
un congrés organitzat per l’obra Social
“la Caixa”, el Centre Internacional per
al Debat Científic (Biocat) i la New York
Academy of Science.
Al setembre, CosmoCaixa ha celebrat
el seu setè aniversari amb propostes
especials i gratuïtes per a totes les edats,
com ara l’observació del Sol en directe,
amb l’ajut de telescopis, o de l’arc del cel
a la nit.
Al novembre, en el marc de la 16a
Setmana de la Ciència, i per setè 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, i s’ha engegat la desena
convocatòria del concurs de contes de
ciència «Fem contes de ciència», iniciativa
pròpia de CosmoCaixa que té molt bona
acceptació entre els centres educatius.

L’Aquàrium

www.aquariumbcn.com
1.675.735 visitants
L’Aquàrium de Barcelona és el centre
marí lúdic i educatiu més important del
món en temàtica mediterrània. 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. Enguany s’han
reproduït espècies d’aigua dolça, taurons
i sípies, entre altres espècies.
Durant l’any 2011, continuant amb la
seva tasca de divulgació, entreteniment
i educació, L’Aquàrium ha desenvolupat
noves propostes i activitats.

activitats guiades de cap de setmana:
infantils («Dormir amb taurons», festes
d’aniversari o les propostes per a casals
d’estiu) i per a adults, com la «Immersió
amb taurons».
A més a més, s’han fet programes
monogràfics en períodes concrets,
entre els quals cal destacar el programa
d’activitats de Nadal i de Setmana Santa,
el monogràfic de medi ambient, al juny,
i la participació en la celebració de la 5a
Setmana Europea del Tauró, a l’octubre,
i en la 16a Setmana de la Ciència, al
novembre, en el marc de la celebració de
l’Any Internacional dels Boscos. En cada
una d’aquestes accions s’han fet tallers,
jocs, conferències, concursos i un munt
d’iniciatives diverses i específiques.

D’entre les exposicions permanents cal
ressaltar «Planeta Aqua», per descobrir
moltes de les criatures que s’han adaptat
a les més diverses condicions del medi
aquàtic, i «Explora!», un espai interactiu
per donar a conèixer el món marí als nens
i nenes, que conté més de 50 interactivitats
per tocar, mirar, escoltar, investigar i
descobrir la natura. A «Explora!» es
representen tres ambients de la costa
mediterrània: els aiguamolls del Delta
de l’Ebre, una zona de la Costa Brava i
una cova submarina de les illes Medes.
L’exposició temporal «Sípies: reproducció
i canibalisme» ha permès als visitants
gaudir en directe dels canvis de colors,
les lluites entre mascles i l’harmonia de
l’aparellament d’aquests animals.
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Pel que fa a les activitats, se n’han
desenvolupat 97 de diferents a les quals
han participat gairebé 113.000 persones.
Aquestes propostes es divideixen segons
el públic a qui van adreçades: d’una
banda, activitats per a escoles, com el
TIC («Teatre interactiu científic»), les aules
taller, o les visites guiades; de l’altra,
activitats familiars, com els tallers «Els
taurons de ben a prop» i «Les estrelles
del Mar», o les xerrades «Els pingüins,
aus amb esmòquing». També s’ofereixen
BARCELONACULTURA

Museu Geològic del
Altres centres privats
Seminari de Barcelona
www.telefonica.net/web2/pa-ko/MGSB
4.463 visitants

El Museu Geològic del Seminari de
Barcelona té com a activitat principal
l’estudi dels fòssils, especialment
d’invertebrats. Aquest museu es va fundar
l’any 1847, tot i que té com a precedent el
Gabinet d’Història Natural, que es va crear
l’any 1817, i posteriorment es va afegir a
la Biblioteca Episcopal.
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Al llarg del 2011 el Museu Geològic del
Seminari de Barcelona ha dut a terme dos
importants estudis de grups fòssils: un
sobre les meduses triàsiques d’Alcover
Mont-ral i l’altre referent als trilobits
del Marroc. Tots dos estudis han estat
publicats a la revista Batalleria, de difusió
mundial.
La publicació del número 11 de la
revista Scripta Musei Geologici Seminarii
Barcinonensis, la revista d’investigació
paleontològica monogràfica que publica
aquest museu, ha tingut molt de ressò per
la descripció que ha detallat d’una nova
espècie del cretaci català.
També s’ha de destacar la creació de
diferents noves espècies, particularment
l’interessant Asteriacites obtusus, amb
una nova línia de recerca com a fenomen
tanatònic, i la preparació del sirènid
Prototherium montserratense, exposat a
la Sala Cardenal Carles.
Durant l’any el Museu Geològic del
Seminari de Barcelona ha programat
diverses conferències sobre astronomia,
a les quals han assistit al voltant de
600 persones, i ha ofert atenció als
investigadors amateurs.

BARCELONACULTURA

Aquest 2011 ha estat l’any de la
inauguració d’un nou museu, el Museu
d’Idees i Invents de Barcelona (Miba),
el primer d’aquestes característiques que
s’inaugura al món, i que vol crear una
experiència estimulant que desperti la
creativitat i provoqui la reacció del visitant.
Creat pel prestigiós inventor i escriptor
Pep Torres, i situat al barri Gòtic de
Barcelona, aquest museu és un invent en
si mateix, tant per les propostes i objectes
que presenta com per la particularitat dels
elements arquitectònics del mateix espai,
que el converteixen en un lloc especial.
El Miba ofereix 3 espais permanents:
Societat Il·limitada, Reflexionàrium i Espai
Absurd. Les exposicions temporals que
mostra busquen la reflexió de l’espectador
a través de monogràfics sobre temes
amb què es pretén remoure consciències
i actituds. Un exemple és l’exposició
«Futour, un tour pel futur», un recorregut
imaginari pels objectes quotidians que
farem servir l’any 2300.
Un altre museu especial, pel seu caràcter
de museu virtual, és el Museu d’Història
de la Medicina de Catalunya. Fou creat a
Barcelona el 1979 i inaugurat, de manera
oficial, el 1981, a la seu del passatge
Mercader. Va tancar les portes al públic
l’any 1995, i des d’aleshores fins avui es
pot consultar la seva activitat a través d’un
interessant web (www.museudelamedicina.
cat). En espera d’un nou emplaçament, el
museu no ha deixat de treballar tant en
tasques de desenvolupament i conservació
de les col·leccions, com en col·laboracions,
consultes, investigació i organització
d’exposicions fixes i itinerants. Els fons del
museu s’han ampliat fins als més de 6.000
objectes que formen les seves col·leccions.
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3.2.
Activitats de
Barcelona Ciència
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Amb la voluntat de continuar incentivant
la divulgació de la ciència i la tecnologia
com a part integral de la cultura
ciutadana, en el seu quart any el programa
Barcelona Ciència ha ampliat la seva acció
impulsant el programa especial Barcelona
Neurociència, un conjunt d’activitats
que serveixen de preludi a la celebració
de la trobada biennal de la Federació
Europea de Societats de Neurociències,
prevista per al juliol del 2012 a la ciutat
de Barcelona.
Paral·lelament, Barcelona Ciència ha
desplegat les seves propostes habituals
i consolidades: la Festa de la Ciència, les
Tertúlies de Ciència al Palau de la Virreina,
EscoLab: l’Escola al Laboratori, i també
suggeriments per a la Setmana Mundial
del Cervell i la Setmana de la Ciència.
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D’altra banda, s’han mantingut els
canals de comunicació i informació amb
el públic interessat en la cultura científica
i tecnològica a través del canal Cultura
Ciències i el butlletí electrònic laTalaia, i
des de Biblioteques de Barcelona s’han
dut a terme diverses activitats adreçades
tant al públic adult com familiar amb la
literatura científica com a punt de partida.

Barcelona
Neurociència
Enguany s’ha donat el tret de sortida
a Barcelona Neurociència, un programa
especial d’activitats de divulgació
neurocientífica per a tots el públics, que
representa una oportunitat immillorable
per acostar la neurociència a la ciutadania
i afavorir la transmissió del coneixement
científic a la nostra ciutat. La iniciativa
compta amb la col·laboració de diverses
institucions públiques i privades, centres
de recerca i universitats, així com d’agents
culturals.
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Barcelona Neurociència precedeix la
trobada biennal que la Federació Europea
de Societats de Neurociències (FENS)
organitzarà al juliol del 2012 a Barcelona.
Aquest congrés internacional és el més
important d’Europa, el segon a escala
mundial, i es preveu que aplegarà a la
ciutat els millors especialistes en aquest
camp.
La primera proposta de Barcelona
Neurociència ha estat el cicle de
conferències El cervell envaeix la ciutat.
Les claus neurobiològiques de la societat,
una sèrie de 15 xerrades organitzades
conjuntament per la Sociedad Española
de Neurociencia, l’Institut de Cultura de
Barcelona i l’Obra Social “la Caixa”, amb la
col·laboració de diverses institucions de la
ciutat. Es tracta d’un cicle interdisciplinari
sobre les implicacions socials de la
neurociència, adreçat al públic general,
que ha comptat amb alguns dels millors
especialistes del món.

EscoLab: l’Escola al
Laboratori
De gener a abril
3.000 assistents

Participar de manera activa i descobrir
quines poden ser les aplicacions de les
ciències, com s’organitzen els laboratoris
i com desenvolupen els seus projectes
d’investigació els científics és l’objectiu
del programa EscoLab: l’Escola al Laboratori,
un programa d’activitats gratuïtes
adreçades als alumnes de secundària,
cicles formatius i batxillerat.
Les propostes d’enguany han permès
conèixer les últimes novetats en el
camp de la genètica, la robòtica,
la nanotecnologia i la biomedicina
directament als centres de recerca i
a través dels mateixos investigadors.

Setmana Mundial del
Cervell

Cicle de xerrades i activitats per a escoles
Del 14 al 20 de març
873 assistents
Un any més, Barcelona s’ha sumat a la
celebració de la Setmana Mundial del
Cervell, que se segueix a més de 80 països
i que ha portat les neurociències més enllà
dels centres de recerca amb propostes
coordinades per la neurobiòloga Mara
Dierssen i organitzades pel Programa
Barcelona Ciència i el Centre de Regulació
Genòmica, juntament amb l’Institut
Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)
i la col·laboració de nombrosos centres de
recerca i institucions.
D’una banda, diversos científics han
visitat les escoles per parlar sobre les
drogues i altres addiccions, aprenentatge
i intel·ligència, el cervell artístic i creatiu,
nutrició i cervell, aspectes bàsics del
cervell i les seves malalties, i la Biblioteca
Sagrada Família ha presentat una
exposició de llibres i recursos especialment
seleccionats.
I de l’altra, un cicle de xerrades ha
omplert de neurociència diversos
centres culturals amb converses entre
un neurocientífic i un professional d’un
altre àmbit: al Museu de la Música, una
xerrada concert ha reunit Robert Zatorre,
neurofisiòleg, i Claudio Martínez Mehrer,
pianista, per parlar dels perquès biològics
de la passió per la música; a l’Ateneu
Barcelonès, Núria Sebastián-Gallés,
catedràtica de psicologia experimental,
i Pau Vidal, escriptor, han analitzat els
processos del bilingüisme; a la Biblioteca
Sagrada Família, Antoni Rodríguez
Fornells, del grup de recerca Cognition
and Brain Plasticity, de la Universitat de
Barcelona, i Jordi Delgado, professor
titular del Departament de Llenguatges
i Sistemes Informàtics de la Universitat
Politècnica de Catalunya, s’han centrat
en la presa de decisions i la detecció

d’errors, i Luis Martínez, del Laboratori
de Neurociència Visual de l’Institut de
Neurociències d’Alacant, amb l’ajuda d’As
de Diamantes, han mostrat el límits de la
percepció i com en treuen partit els mags
i il·lusionistes; i finalment, al Virreina LAB,
Mara Dierssen, investigadora del Centre
de Regulació Genòmica, ha reflexionat
sobre els substrats neurobiològics de la
ment humana.

Festa de la Ciència
18 i 19 de juny
11.500 assistents

Organitzada per l’Institut de Cultura
de Barcelona amb la col·laboració de
prop d’una cinquantena d’institucions,
centres de recerca i entitats, la cinquena
edició de la Festa de la Ciència ha
tornat a omplir el parc de la Ciutadella
de tallers, demostracions, itineraris,
instal·lacions artístiques, espectacles i
xerrades d’especialistes al llarg d’un cap
de setmana dedicat a la ciència. Els temes
més destacats han estat la conservació,
l’ordenació i l’explotació sostenible
dels ecosistemes forestals, el paper
fonamental de la química en els avenços
científics i tecnològics, les aplicacions de
la nanotecnologia i la tecnologia, així com
la física, les matemàtiques i l’astronomia,
entre d’altres.
A més de les iniciatives més
experimentals, s’ha programat un
itinerari especialment recomanat per a
persones amb disminució visual, i també
presentacions de novetats editorials.
A les microxerrades s’ha parlat de les
proteïnes com a peça clau de les nostres
cèl·lules, de la detecció de metalls pesants
contaminants a l’aigua, del control del
colesterol, de l’homeopatia i del context
en què es donen els terratrèmols i
tsunamis, entre altres temes. A partir
d’algunes d’aquestes microxerrades,
s’han produït 6 càpsules audiovisuals que
es poden consultar al portal Barcelona
Cultura.
BARCELONACULTURA
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Setmana de la Ciència
Del 18 al 27 de novembre

Un any més, el novembre ha portat a
la ciutat la Setmana de la Ciència, una
iniciativa anual de comunicació social de
la ciència i la tecnologia coordinada per
la Fundació Institució Catalana de Suport
a la Recerca. Museus, universitats, centres
d’investigació, parcs tecnològics i un bon
nombre d’institucions i empreses han
organitzat exposicions, cursos, visites,
tallers, taules rodones... amb l’objectiu
d’apropar la ciència al públic general.
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Entre moltes i molt diverses activitats,
CosmoCaixa, Biblioteques de Barcelona i
la llibreria Laie han programat un conjunt
de propostes per donar a conèixer les
principals novetats en la literatura de
divulgació científica. S’han dut a terme
activitats adreçades a públic infantil i
familiar a CosmoCaixa, que ha acollit
la VII Mostra del Llibre de Ciència —tal
com ja s’ha comentat anteriorment—,
espectacles i experiments, i a la Biblioteca
Sagrada Família, que ha ofert contacontes,
l’exposició de llibres i recursos i el taller de
titelles de dit.

Tertúlies de Ciència al
Palau de la Virreina
La ceguesa quotidiana
Del 28 de novembre a l’1 de desembre
460 assistents

Les Tertúlies de Ciència al Palau de
la Virreina enguany s’han dedicat a la
neurociència i han estat comissariades
per Luis Miguel Martínez Otero, director
de l’Institut de Neurociències d’Alacant.
S’han fet quatre sessions que han
convidat a discutir sobre el cervell i les
seves cegueses amb professionals de
diversos camps. La presència de convidats
internacionals ha aportat especial
rellevància a les tertúlies.
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Les sessions han pres com a punt de
partida quatre alteracions de l’experiència
humana conscient del món: la primera,
dedicada a la ceguesa a l’elecció, ha
comptat amb els neurocientífics Lars
Hall i Petter Johansson; la segona, sobre
la ceguesa per falta d’atenció, l’han
conduït el neurocientífic Robert Teszka i
Luis Piedrahita, mag, escriptor, guionista
i director de cinema; a la tercera, a
propòsit de la ceguesa al canvi, hi han
intervingut Tomás Ferrándiz, director
creatiu de l’agència publicitària Tiempo
BBDO, i Oliver Laxe, director de cinema,
i, finalment, Rodrigo Quian Quiroga,
neurocientífic, escriptor i professor de
bioenginyeria, i Antoni Gomila Benejam,
filòsof, han tractat la visió cega i la ceguesa
social.

El canal Cultura
Ciències / laTalaia

http://barcelonacultura.bcn.cat/ciencies
Associat al portal Barcelona Cultura, el
canal Cultura Ciències constitueix una
plataforma a través de la qual s’informa
de les diverses propostes de divulgació
científica i tecnològica a la ciutat.
L’actualització constant de les notícies i
l’agenda d’activitats, així com el butlletí
electrònic associat, laTalaia, representen un
vehicle d’àmplia transmissió d’informació.
Al llarg del 2011, a més de l’agenda
d’activitats, s’han publicat tres números de
laTalaia amb articles, entrevistes, ressenyes
de llibres i recursos sobre temes de
l’actualitat científica.
D’altra banda, amb motiu de la
commemoració de l’Any Internacional de
la Química 2011, Xavier Duran, químic i
doctor en ciències de la comunicació, ha
publicat un conjunt de textos breus en
els 10 números de la publicació periòdica
Qu365. Es tracta d’una publicació que
inclou algunes curiositats sobre elements
i molècules, científics i personatges
rellevants, així com textos literaris en què
la química és present.

Activitats de
Biblioteques de
Barcelona
1.050 assistents

El cicle «Visions de la ciència» és una
proposta estable de Biblioteques de
Barcelona adreçada a adults i joves,
consolidada ja com una tradició de la
divulgació de les ciències a la ciutat. El
2011 s’ha centrat en tres grans temes:
«La química nostra de cada dia», amb
la col·laboració de la Universitat de
Barcelona, la Universitat Politècnica de
Catalunya i l’Institut de Química Avançada
de Catalunya - CSIC (7 conferències entre
gener i març); «L’exploració de l’espai»,
amb la col·laboració del CSIC, l’Institut
d’Estudis Espacials de Catalunya i la
Universitat Politècnica de Catalunya (6

xerrades entre abril i juny), i «Converses
amb psicòlegs», amb la col·laboració del
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
(7 conferències entre octubre i desembre).
D’altra banda, en el marc del programa
de xerrades sobre temes d’actualitat o
d’interès general «T’interessa», s’ha parlat
sobre l’envelliment, l’educació de la ment i
els secrets del cervell.
Entre la programació per al públic
familiar s’han de ressaltar els tallers per
divulgar, a través dels llibres, diverses
àrees de coneixement d’una manera lúdica
i participativa: «Qui ha passat per aquí?» i
«Un viatge per l’univers».
De les propostes d’enguany també han
despertat molt d’interès dues exposicions:
«Això que investigues, per a què serveix?»,
realitzada amb la col·laboració de
l’Associació Catalana de Comunicació
Científica, i «Estima l’aigua».

3.3.
Altres iniciatives
de ciència i
innovació
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A més de les activitats del programa
Barcelona Ciència, al llarg de l’any
diferents entitats i institucions de la nostra
ciutat han portat a terme tot un seguit
d’iniciatives relacionades amb la ciència,
la innovació i la creativitat.
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Cal destacar especialment els actes de
celebració del centenari de la Secció
Filològica i la Secció de Ciències de
l’Institut d’Estudis Catalans, fundades
el 1911: diversos seminaris i jornades
científiques de les diferents societats; els
actes amb motiu de l’Any Internacional
de la Química, proclamat per les Nacions
Unides, amb el concurs i la publicació
del calendari «Quins elements!» i un
experiment global sobre l’aigua, en
col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament; la celebració de la
I Olimpíada de Biologia, adreçada
als estudiants de batxillerat amb la
finalitat d’estimular-los l’interès per les
ciències de la vida, i la realització de les
Quartes Jornades Catalanes de Revistes
Científiques, amb l’objectiu de donar
suport als editors de revistes científiques
en la millora de les publicacions, amb un
creixent èxit de participació i de difusió.
El 2011 la Secció de Ciències Biològiques
compta amb 2.822 socis, i la Secció de
Ciències i Tecnologia, amb 2.701.
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Una altra institució amb un programa
continuat d’activitats de divulgació
científica és la Residència d’Investigadors
del CSIC. Durant el 2011 ha seguit portant
a terme diversos cicles de conferències:
l’Estat del món. I. Àfrica; Jardins i creadors
a la Catalunya del segle XX, i Desafiaments
del segle XXI. La veu de la ciència.
També ha estat rellevant la conferència
«L’apropiació de Maimònides», que
ha presentat Michael R. McVaugh, del
Departament of History de la University
of North Carolina at Chapel Hill, i el cicle
de cinema i debat «Màfia, màfies i política
al cinema italià contemporani». Pel que
fa a les iniciatives culturals promogudes
per aquesta entitat, s’ha d’esmentar
l’homenatge a Joan Guinjoan per celebrar
els seus 80 anys amb el concert del
conjunt instrumental de l’Escola Superior
de Música de Catalunya (ESMUC), i el
Barcelona Festival of Song, repertori vocal
d’Amèrica Llatina i Espanya.
Tot i que en cada capítol d’aquesta
publicació ja es fa referència a projectes
que es defineixen per la innovació i la
creativitat, cal distingir algunes entitats
i projectes singulars en aquest àmbit.
Centres com l’Arts Santa Mònica tenen
una línia de treball sobre la ciència i l’art
que es posa de manifest en les propostes

del seu espai Laboratori. Al mes de
novembre s’ha dut a terme la novena
edició del programa Sinergia, els encontres
Noves fronteres de la ciència, l’art i el
pensament, que convida un conjunt
de personalitats locals i internacionals
provinents del món de les ciències i les
arts a tractar les metodologies de treball
i els processos col·laboratius des d’una
perspectiva multidisciplinària. Altres
activitats remarcables d’enguany han
estat Artssònica, un cicle de concerts
sobre música, ciència i tecnologia que
indaga en l’ús de les idees científiques
i dels avenços tecnològics en la música
experimental, des de John Cage fins a la
creació actual; l’exposició «Ciència i vida Vida i ciència», que reuneix l’obra iniciada
fa quatre anys per Maria Ramírez Meca
quan li van diagnosticar una insuficiència
renal crònica en fase terminal, i que
pretén sensibilitzar de la importància
de les donacions d’òrgans i teixits; el
taller «PARTNeR: un radiotelescopi de
34 metres per a estudiants», que posa
a la disposició del públic participant el
mateix tipus d’antena que utilitzen els
radioastrònoms professionals, i, finalment,
els tallers «Camps invisibles. Geografies de
les ones ràdio», que exploren com l’estudi
de les ones de ràdio ha transformat la
nostra comprensió del món i el cosmos;
són quatre tallers educatius: «Espectres
electromagnètics», «Fem antenes», «MiniFM» i «GuifiLAB: internet per a tothom!».
Hangar, com a fàbrica de creació,
té un programa important pel que
fa a la innovació. Cal anomenar el
projecte Mobile Art Lab (M.A.L.), un
taller especialment adreçat a artistes,
programadors i col·lectius que treballen
nous mitjans, la producció i línies
d’investigació dels quals es relacionen
amb els camps següents: telefonia mòbil,
mitjans locatius, realitat augmentada
i xarxes socials. Aquesta convocatòria
consisteix en el desenvolupament de
quatre dels projectes artístics emmarcats
en aquests camps i compta amb el

suport tècnic de tres programadors
experts en realitat augmentada, androide
i plataformes de telefonia mòbil, a més
del suport conceptual de tutors experts
en aquests àmbits.
El 2011 s’ha incorporat la categoria
de creativitat i innovació als Premis
Ciutat de Barcelona que anualment
convoca l’Ajuntament de Barcelona. La
incorporació d’aquesta nova categoria
respon a la voluntat d’ampliar el ventall
de persones, entitats o empreses de
la ciutat a les quals es vol reconèixer
la tasca de fer de Barcelona un referent
internacional en el camp de la creativitat,
des de la investigació, la producció o la
difusió cultural. El premi es concedeix a
una persona, empresa, entitat o institució
que hagi destacat al llarg de l’any a la
ciutat per la seva activitat creativa o
innovadora en el camp de la investigació,
la producció o la difusió cultural, incloenthi àmbits tan diversos com la tecnologia,
la formació, l’emprenedoria, la gestió o
les formes de treball col·lectiu. Enguany
s’ha atorgat el premi a Telenoika, una
comunitat creativa oberta audiovisual
que ha fet possible un gran nombre de
projectes sobre la base d’una xarxa social
innovadora amb projecció internacional.
Telenoika, que treballa amb la comunicació
audiovisual des de l’any 2000, coorganitza
el Free Culture Forum, que en l’edició
2011 ha tractat el tema «Xarxes per a una
R-Evolució». Durant el fòrum s’han lliurat
els premis oXcars, premis de la cultura
lliure. Aquesta comunitat també organitza
el programa Escolab i convoca beques per
a la producció audiovisual.
Una altra iniciativa que potencia
programes d’innovació és el Fab
Lab Barcelona, que organitza tallers
internacionals, projectes especials (com
la construcció de la maqueta del port
de Barcelona), beques per al programa
d’estudis Fab Academy a Barcelona
(organitzades conjuntament amb el
Massachusetts Institute of Technology i
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l’Ajuntament de Barcelona), en el marc del
desenvolupament del projecte Barcelona
Fab City, o la Fab Boot Camp 2011, una
setmana de fabricació digital intensiva.
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Platoniq és una organització
internacional de productors culturals i
desenvolupadors de programari, pionera
en la producció i distribució de la cultura
copyleft. A través de YOUCOOP, el seu
laboratori d’R+D a internet, que és fruit de
l’experiència acumulada gràcies al projecte
Banc Comú de Coneixements (BCC),
aquesta plataforma promou tallers, jocs i
noves metodologies. El 2011 ha presentat
el taller «Goteo, cultura del finançament
col·lectiu», que ofereix informació
teòrica sobre les diferents tipologies de
finançament col·lectiu, i apropa de manera
dinàmica i atractiva al micromecenatge
com a estratègia d’interès tant per
al finançament com per a la difusió i
generació de comunitat.
Per acabar, s’han de posar en relleu
experiències com ara les projeccions
sobre la façana de l’Ajuntament de
Barcelona durant les Festes de la Mercè,
de l’artista Franc Aleu; la presentació
a Barcelona del joc Inventum, una
iniciativa de la Universitat de Barcelona i la
Fundació Bosch i Gimpera, amb el suport
del Ministeri de Ciència i d’Innovació Fundació Espanyola per a la Ciència i la
Tecnologia, que té l’objectiu de fomentar
de manera lúdica el talent innovador i
la transferència de coneixement, i que
és obra del creador professional de jocs
Oriol Comas; o la projecció als cinemes
Alexandra de la producció Interferències,
primera pel·lícula de ficció del cinema
català i espanyol realitzada sota llicència
Creative Commons. Interferències ha estat
produïda per l’Observatori del Deute en la
Globalització i la Fundació Quepo i s’han
fet servir les xarxes socials i les eines 2.0
per donar-ne la màxima difusió.
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Biblioteques de
Barcelona

www.bcn.cat/biblioteques
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
6.178.297 visites
El 1996 l’Institut de Cultura de Barcelona
començà a treballar en l’elaboració
del Pla de Biblioteques de la ciutat de
Barcelona per al període 1998-2010. Amb
aquest projecte la ciutat apostava per les
biblioteques com a centres culturals de
proximitat. El Pla es va posar en marxa el
1998, i el 2010, un cop assolits gairebé
tots els objectius proposats que, en
alguns casos, fins i tot es van superar, es
va començar a treballar intensament per
posar les bases de treball dels deu anys
següents.
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L’any 2011 s’ha iniciat amb la presentació
del document Biblioteques de Barcelona:
10 anys +. Nous reptes i noves
oportunitats. Del Pla de Biblioteques
de Barcelona del 1998 a les propostes
del 2020 al Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona, en què s’estableixen dotze
àmbits de treball i les línies d’actuació
que s’hauran d’anar desglossant fins al
2020 per poder fer front als reptes que
els canvis en la societat i en els sistemes
de transmissió del coneixement van
exigint cada dia.
En aquest document es posen en
relleu algunes de les funcions que la
biblioteca del segle XXI ha de potenciar.
Entre aquestes funcions cal assenyalar el
paper de prescriptora de la lectura que
ha de desenvolupar la biblioteca. En
aquest sentit, Biblioteques de Barcelona
ha inaugurat un bloc de recomanacions
del fons de les biblioteques. Es tracta
del Bibarnabloc, un bloc realitzat pels
treballadors de Biblioteques de Barcelona
que, de manera voluntària, recomanen
lectures (en el sentit ampli de la paraula,
és a dir: llibres, audiovisuals, jocs...) que els
semblen destacables, no necessàriament
acabades d’arribar al mercat. El bloc ha
BARCELONACULTURA

tingut una molt bona acollida entre els
usuaris, i ha rebut el premi al millor bloc
corporatiu dels Premis Blocs Catalunya
del 2011.
El Bibarnabloc, que recull els comentaris
dels usuaris i dóna petits premis vinculats
a l’activitat cultural de la ciutat (entrades
per a espectacles i museus, llibres, etc.),
també és un exemple de la feina encetada
per Biblioteques de Barcelona per ser
present a les xarxes socials més populars,
com ara Facebook i Twitter. En aquest
sentit, el conjunt de pàgines de Facebook
de Biblioteques de Barcelona té prop de
20.000 seguidors, amb més de 3 milions
de visualitzacions. Pel que fa a Twitter,
el compte de Biblioteques de Barcelona
és seguit ja per gairebé 3.000 usuaris
d’aquesta xarxa. Aquests canals serveixen
a Biblioteques de Barcelona per informar
sobre les activitats culturals i els serveis
que ofereixen les biblioteques de la ciutat,
i alhora són una via d’intercanvi amb els
usuaris, que comenten o consulten sobre
els serveis.
El conjunt de webs de Biblioteques
de Barcelona (un de general més 37
de corresponents a cadascuna de les
biblioteques) també ha tingut un alt
nombre de visites: s’ha acostat als 3
milions.

Intervencions del 2011
Dins la lògica de creixement i aplicació
de la legislació vigent, la xarxa de la ciutat
s’ha ampliat amb un nou equipament
de proximitat, amb el qual s’arriba a
les 37 biblioteques públiques, i els dos
equipaments més petits de la xarxa
s’han traslladat a noves seus. A més, s’ha
treballat en nous projectes que s’aniran
concretant els propers anys.
El 3 d’octubre s’ha inaugurat la
Biblioteca Vallcarca i els Penitents M. Antonieta Cot, la nova biblioteca de
proximitat del districte de Gràcia, que està
situada en un edifici de nova planta de
més de 1.200 metres quadrats, al passeig
de la Vall d’Hebron.
El nom de la biblioteca és un homenatge
a M. Antonieta Cot i Miralpeix, una
bibliotecària defensora de les biblioteques
populars de la República.
La biblioteca disposa d’espai multimèdia
i del servei Internet i +, i d’una sala
d’actes, accessible també des del carrer
per donar servei al barri. Té dos fons
especials: un, dedicat al jazz i el blues, i
l’altre, a la vida sana i els hàbits saludables.
És la tercera biblioteca del districte de
Gràcia.
EL 9 de maig ha obert les portes la
Biblioteca Esquerra de l’Eixample Agustí Centelles, una biblioteca de
proximitat que ocupa més de 3.000 metres
quadrats, situada al carrer Urgell, dins
un edifici que conté altres equipaments
culturals i educatius del barri.
El nom de la biblioteca homenatja la
figura del fotògraf Agustí Centelles, un
dels pioners del fotoperiodisme modern
a Europa.
Aquesta biblioteca suposa el trasllat
de l’antiga biblioteca Lola Anglada,
que ocupava un espai de poc més
de 250 metres quadrats. El trasllat i
l’ampliació han permès dotar aquesta

zona de Barcelona de serveis que l’antiga
biblioteca no podia oferir, com ara l’espai
multimèdia i nombrosos punts d’accés
a internet, diverses sales polivalents
o una sala d’actes per realitzar-hi una
bona colla d’activitats culturals i de
foment de la lectura. La nova biblioteca
té un fons documental molt més extens
que l’anterior, una part del qual s’ha
especialitzat en fotografia, d’acord amb
la figura que li dóna nom.
El 9 de desembre ha iniciat l’activitat la
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta,
una biblioteca de proximitat situada en
una illa d’equipaments socioculturals,
sanitaris i esportius que ocupen el solar de
les antigues cotxeres de Borbó, a la part
més meridional del districte de Nou Barris.
Es tracta d’un equipament de 1.400
metres quadrats que substitueix l’antiga
biblioteca Torre Llobeta, que no arribava
als 200 metres quadrats. També en aquest
cas l’ampliació ha permès posar en
marxa serveis que l’antiga biblioteca no
podia oferir, com ara l’espai multimèdia
i nombrosos punts d’accés a internet, o
una sala d’actes per a activitats culturals
i de foment de la lectura, a més d’un fons
documental més extens, amb un centre
d’interès al voltant de les masies i els horts
urbans.
El 2011 ha estat, doncs, una mostra de
l’excel·lent acollida que han tingut les
biblioteques per part dels barcelonins, els
quals, per sisè any consecutiu, han valorat
les biblioteques públiques com el millor
servei municipal. Aquest 2011 s’ha superat
per primera vegada el llindar del 50 %
de la població que disposa del carnet de
Biblioteques de Barcelona. Exactament
el 52 % de la població o, el que és el
mateix, 837.392 persones disposen
d’aquest carnet que, a més de permetre
accedir a tots els serveis que presten
aquests equipaments, proposa avantatges
i descomptes en més d’un centenar
d’activitats culturals de la ciutat.
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Comissió de Lectura Pública de
Barcelona
Pel que fa a la Comissió de Lectura
Pública, l’espai de participació municipal
relacionat amb la lectura pública
promogut pel Consorci de Biblioteques
de Barcelona, aquest 2011 s’ha ampliat
el nombre de membres que formen part
de la mateixa Comissió, segons el que
preveuen les seves normes reguladores.
A la reunió plenària s’han presentat
les noves incorporacions, el document
Biblioteques de Barcelona 10 anys +.
Nous reptes, noves oportunitats. Del Pla
de Biblioteques de Barcelona del 1998
a les propostes del 2020 i el projecte
arquitectònic de la Biblioteca Central
Urbana de Barcelona.
Biblioteca Central Urbana
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El 2011 s’ha realitzat el Projecte bàsic
de la futura Biblioteca Central Urbana de
Barcelona, la biblioteca pública de l’Estat a
Barcelona. L’arquitecte barceloní Josep M.
Miró, de l’equip Nitidius Arquitectes, serà
l’encarregat de tirar endavant el projecte
arquitectònic de la biblioteca.

Biblioteca de l’Ateneu
Barcelonès
www.ateneubcn.org
Titularitat: privada
41.501 consultes

La Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès té
la finalitat de conservar, gestionar i difondre
els seus fons moderns i patrimonials, i
ser un centre d’informació i de servei
orientat al públic investigador en general,
i particularment als socis i alumnes de
l’Ateneu.
La Biblioteca s’actualitza de manera
permanent amb una política de noves
adquisicions que abraça un amplíssim
espectre de l’actualitat cultural, artística
i intel·lectual. Des de la seva fundació
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l’any 1860, el creixement del seu fons ha
estat continu, i actualment consta de prop
de 300.000 volums. És, tant per nombre
de volums com per la importància dels
seus fons, la biblioteca civil privada més
rellevant de Catalunya.
Pel que fa als projectes del 2011, 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, i ha pres part
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 en
són clars exemples. Enguany ha efectuat
la campanya «Apadrina un llibre!», que
pretén preservar i assegurar la conservació
de les obres bibliogràfiques patrimonials
de més valor per poder-les digitalitzar i
difondre a través de la xarxa, a partir de
la contribució voluntària dels ciutadans.
Així mateix, durant el 2011 ha continuat
ampliant el projecte Almirall, el portal
de cultura i pensament del segle XIX.
Aquest projecte, que es va posar en
marxa el 2010, reforça l’especialització
de la Biblioteca en l’estudi del segle XIX a
Catalunya, a partir de la col·laboració amb
altres biblioteques i centres de recerca. Té
per objectiu preservar els fons, posar-los a
l’abast de tots els ciutadans i fomentar la
investigació dels corrents de pensament
del segle XIX.
La Biblioteca de l’Ateneu els darrers
anys ha vist com s’incrementava
exponencialment el seu ús: si el 2008
va tenir 183 usuaris diaris, el 2011 n’ha
tingut 351, és a dir, que al llarg del 2011
la Biblioteca ha acollit un total de 125.700
usuaris, la qual cosa suposa un augment
del 3,8 % respecte a l’any 2010. Aquest
augment d’ús de la Biblioteca també
s’observa en el nombre de préstecs de
documents (9,1 % més que l’any 2010),
de consultes al catàleg (50,1 % més que el
2010), de consultes al fons antic per part
d’investigadors (que s’han doblat) i de tots
els serveis de la biblioteca en general.

Biblioteca General
i Biblioteques
Departamentals de
l’Ajuntament de
Barcelona
www.bcn.cat/bibliotecageneral
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
16.323 consultes

La Biblioteca General de l’Ajuntament
de Barcelona es va crear l’any 1983
per cobrir les necessitats informatives
i documentals de les dependències
municipals i preservar la producció
bibliogràfica i documental de la
Corporació. Així mateix, com a biblioteca
de referència municipal, ha d’atendre les
consultes de caràcter local que plantegin
els ciutadans i garantir la difusió de la
documentació municipal d’accés públic.
D’entre les tasques més significatives
que ha dut a terme la Biblioteca General
al llarg del 2011 cal assenyalar la
implantació del repositori de preservació
de la documentació governamental de
l’Ajuntament de Barcelona, les noves
seccions del web de la Biblioteca General
per a l’accés de la ciutadania a les
memòries i als plans d’actuació municipals,
la digitalització i l’accés des del web
de la Biblioteca General als reglaments
municipals històrics, i també la difusió,
al web municipal Open Data Bcn, de
les ordenances consolidades vigents.
Enguany també ha tingut lloc el conveni
d’integració del Catàleg Col·lectiu de les
Biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona
(CBAB) al Catàleg Col·lectiu de les
Universitats de Catalunya (CCUC).
D’altra banda, diferents departaments
municipals disposen de biblioteques
especialitzades en els seus àmbits
respectius. Aquestes biblioteques treballen
de manera coordinada amb la Biblioteca
General per tal de donar un servei millor i
compartir recursos, i ofereixen tant serveis
d’informació i atenció al públic tradicionals

com serveis electrònics a través del portal
de la Biblioteca General.
Una d’aquestes biblioteques, la
Biblioteca d’Urbanisme, especialitzada
en arquitectura, enginyeria i
desenvolupament urbanístic de Barcelona,
cataloga, digitalitza i difon els fons
d’imatges relatius a les actuacions
urbanístiques a la ciutat, al disseny, la
construcció i la rehabilitació d’edificis,
i a les escultures i els elements urbans.
Durant el 2011 hi han ingressat 2.130
noves imatges. També s’han catalogat més
de 16.000 imatges procedents, en gran
part, de la digitalització de les fotografies
analògiques dels projectes urbanístics de
diferents districtes. Actualment la base de
dades del fons gràfic d’Hàbitat Urbà conté
38.280 registres.
El 2011 la Biblioteca de Parcs i Jardins
s’ha integrat dins d’un projecte més ampli
amb l’objectiu de crear una biblioteca
virtual centrada en temes de medi
ambient. Sota el nom de Biblioteca
Ambiental de Barcelona (BAB) el projecte
acull altres fons de l’Àrea de Medi Ambient
i Serveis Urbans, com el fons del Servei de
Documentació d’Educació Ambiental.
El Centre de Documentació Estadística
s’encarrega de la recollida, el tractament
i la difusió d’informació i documentació
estadística relativa a Barcelona. Recull
informacions numèriques que es refereixen
tant a les seves divisions administratives
o estadístiques i al conjunt del terme
municipal com al seu entorn, i també
informacions de Catalunya, l’Estat
espanyol i l’estranger. El fons es nodreix
bàsicament de l’Anuari estadístic de la
ciutat de Barcelona, que es publica des del
1902, d’anuaris estadístics de ciutats de
l’Estat espanyol i de l’estranger, d’anuaris
estadístics de comunitats autònomes i
de països, d’explotacions estadístiques
d’arxius municipals (padró d’habitants,
impost d’activitats econòmiques,
vehicles...) i d’estudis monogràfics i
publicacions periòdiques de temes socials,
electorals, culturals i econòmics.
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Finalment, el fons de la biblioteca del
Centre de Documentació del Centre
d’Informació i Recursos per a les Dones
(CIRD) està format per documentació
relativa a les actuacions de l’Ajuntament
de Barcelona envers les dones, així com
documents que fan referència a qualsevol
matèria tractada des de la perspectiva de
gènere.

Biblioteca de
Catalunya

www.bnc.cat
Titularitat: Generalitat de Catalunya
13.646 consultes
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La Biblioteca de Catalunya va ser creada
per un grup d’intel·lectuals i polítics el
1907 amb l’afany de situar la societat i la
cultura catalanes al mateix nivell que el
de la resta de països d’Europa. Aquesta
continua sent una de les seves línies
d’actuació. Alhora, com a biblioteca

nacional que és, 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.
La trajectòria de la Biblioteca de
Catalunya ha estat paral·lela als
esdeveniments històrics de la ciutat.
Actualment, aquesta entitat proposa un
seguit de projectes que posen a disposició
de la ciutadania documents en qualsevol
suport mitjançant les tecnologies de
la informació i la comunicació. Molts
d’aquests projectes formen part del Pla
Estratègic 2009-2012 i s’han materialitzat
en actuacions determinades dutes a terme
durant el 2011.
Una d’aquestes actuacions ha estat
la digitalització de llibres de cinc
biblioteques catalanes en el marc de
Google Llibres. Aquesta iniciativa, iniciada
el 2009, està liderada per la Biblioteca de
Catalunya i hi participen les biblioteques
de l’Ateneu Barcelonès, el Centre
Excursionista de Catalunya, el Monestir
de Montserrat i el Seminari de Barcelona.
La col·laboració de les cinc biblioteques
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
projectar la cultura catalana a internet.
En acabar el 2010 hi ha processats uns
100.000 llibres de les cinc biblioteques
catalanes cooperants, bona part dels quals
ja es poden llegir a Google Llibres.
El novembre del 2008 es va presentar
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 ja hi ha aportat
més de 12.000 objectes digitals, entre
els quals hi ha manuscrits, incunables,
fotografies, enquadernacions artístiques,
cartells i mapes, i es preveu que la xifra
continuï creixent.
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Un altre dels projectes engegats, el
projecte PADICAT (Patrimoni Digital de
Catalunya), té per objectiu compilar,
processar i donar accés permanent a la
producció digital catalana. Al final del
2011 hi ha 44.374 llocs web capturats amb
un volum de 9,4 TB. El projecte compta
amb la col·laboració del Centre de Serveis
Científics i Acadèmics de Catalunya
(CESCA).
La Biblioteca de Catalunya també ha
estat la impulsora del projecte ARCA
(Arxiu de Revistes Catalanes Antigues). Es
tracta d’un portal d’accés obert que inclou
publicacions periòdiques tancades que
han estat representatives dins la cultura i
la societat catalanes. En finalitzar l’any s’hi
poden consultar 296 títols, i hi col·laboren
20 institucions o entitats.
CLACA (Clàssics Catalans) és un altre
projecte impulsat per la Biblioteca de
Catalunya. És un portal que dóna accés a
la guia digital de clàssics catalans, i s’hi pot
trobar tot tipus d’informació relacionada
amb escriptors, músics, il·lustradors,
historiadors i artistes com ara Francesc
Eiximenis, Jacint Verdaguer, Mercè
Llimona, Xavier Benguerel o Frederic
Mompou.
La Biblioteca de Catalunya també ha
pres part en altres projectes, entre els
quals destaquen el portal RACO (Revistes
Catalanes amb Accés Obert), un dipòsit
des del qual es poden consultar, en accés
obert, el text sencer de 120.000 articles
de 350 revistes científiques, culturals i
erudites catalanes de 60 institucions, i
el portal Memòria Digital de Catalunya,
dipòsit cooperatiu des del qual es
poden consultar, també en accés obert,
col·leccions digitalitzades de revistes
catalanes antigues, fotografies, mapes,
cartells, ex-libris, etc., relacionats amb
Catalunya. Amb la finalitat d’augmentar la
visibilitat i la consulta del patrimoni català,
la Memòria Digital de Catalunya conté
més de 2 milions d’imatges repartides en
68 col·leccions.

Biblioteca Pública
Arús

www.bpa.es
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
La Biblioteca Pública Arús, fundada l’any
1895, és un centre de recerca especialitzat
en moviments socials contemporanis i
producció bibliogràfica del segle XIX i inicis
del XX. És una biblioteca d’accés públic,
tot i que per la singularitat del seu fons
va adreçada especialment a investigadors
o persones interessades en la cultura i la
societat del segle XIX i principis del XX i a
estudiants universitaris.
Durant l’any 2011, la Biblioteca Pública
Arús ha passat a formar part del conjunt
d’equipaments de patrimoni cultural que
coordina la Direcció de Patrimoni, Museus
i Arxius de l’ICUB.
A més de les seves funcions habituals
de consulta, informació i documentació
i préstec de llibres, la biblioteca ofereix
visites comentades, organitza conferències
i cursos i presenta novetats editorials,
entre altres activitats. En aquest sentit,
durant els mesos de maig i juny ha
proposat un seguit de visites comentades
i jornades de portes obertes amb motiu
de les festes majors dels barris de la dreta
de l’Eixample i Fort Pienc, i a l’octubre ha
pres part en la 48H Open House Barcelona
obrint les portes del seu recinte a la
ciutadania.
D’altra banda, la biblioteca també dóna
suport a iniciatives relacionades amb la
història: el 13 d’octubre s’ha fet una ofrena
floral davant del monument a Francesc
Ferrer i Guàrdia, en commemoració del
102 aniversari del seu afusellament, i
el 7 d’abril s’ha descobert una placa
en commemoració del 120 aniversari
de la mort de Rossend Arús i del 300
aniversari de la refundació a Barcelona
de la Federación Española de la Orden
Masónica Internacional Mixta El Derecho
Humano.
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Pel que fa a l’ampliació del fons de la
biblioteca, al març s’ha incrementat amb
una col·lecció sobre Sherlock Holmes,
personatge que va crear Sir Arthur Conan
Doyle.

Altres biblioteques
Hi ha una bona colla de biblioteques
arreu de la ciutat de Barcelona. Són
biblioteques de diverses entitats,
com ara ateneus, centres culturals o
esportius, centres de recerca o centres
de documentació, o bé biblioteques
especialitzades dels diferents equipaments
públics i privats de la ciutat. Les
universitats, per exemple, tenen
biblioteques generals i biblioteques
especialitzades en les disciplines pròpies
de les diverses facultats.
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També 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, a més de treballar per
incrementar els seus fons i donar un bon
servei tot l’any, 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.
L’any 2011 ha estat destacable l’esforç
realitzat per informatitzar les biblioteques
dels museus municipals. En aquest sentit,
s’ha treballat en el desenvolupament del
catàleg col·lectiu d’aquestes biblioteques i
en l’actualització tecnològica dels catàlegs
en línia en funció dels requeriments
recollits en el projecte de sortida del 2010.
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4.2.
Entitats de
promoció i
difusió de
la llengua
i la cultura
catalanes

Ateneu Barcelonès
www.ateneubcn.org
Titularitat: privada

L’Ateneu Barcelonès té una escola
d’escriptura capdavantera a escala
europea, una de les programacions
d’activitats més intensa i extensa de
Barcelona i, com ja s’ha comentat més
amunt, la biblioteca patrimonial privada
més rellevant de Catalunya.
L’any 2011 ha estat un any d’inflexió per
a l’Ateneu Barcelonès, marcat pel canvi de
director i de junta. La nova junta, formada
en gran part per persones de l’equip
anterior, s’autodefineix com a continuista i,
alhora, ha iniciat nous projectes que, sota
el lema «Un Ateneu sense límits», han de
veure la llum al llarg dels propers tres anys.
Enguany l’Ateneu ha continuat amb la
tasca de promoció, difusió i renovació
que està duent a terme els últims anys,
en un any determinat pel 150è aniversari
de l’entitat. Aquesta efemèride s’ha fet
coincidir amb la culminació del procés de
renovació que s’ha viscut aquests darrers
set anys, amb una mirada de present i
de futur en tots els àmbits en què està
treballant. L’aniversari s’ha celebrat al llarg
de tot l’any, com a marc de les activitats
més rellevants, obertes a tothom, que han
acollit personalitats i actes multitudinaris,
amb propostes de redescobriment
de la institució i amb noves iniciatives
tecnològiques que volen situar la institució
a la xarxes socials.
També ha estat un any de recuperació
dels alts índexs de dinamisme i d’atracció
de l’entitat per a la ciutadania en general,
tal com mostren les xifres recollides:
d’una banda, s’han organitzat gairebé 700
activitats, entre tertúlies, presentacions
de llibres, taules rodones, seminaris... (el
85 % de les quals han estat promogudes
pel mateix Ateneu), i hi han participat més
de 48.000 persones, la qual cosa suposa
un augment d’assistència als actes del
12,4 %. I, pel que fa a l’Escola d’Escriptura
BARCELONACULTURA
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de l’Ateneu Barcelonès, s’ha consolidat
l’oferta de 80 cursos presencials i virtuals
en escriptura creativa i oralitat, per a
grups reduïts, i s’ha assolit la xifra rècord
de gairebé 1.700 matrícules, la qual cosa
suposa un increment del 5,4 % amb relació
al curs anterior, sobretot per l’ampliació
del ventall dels cursos que hi ha per
escollir i de l’oferta virtual, que permet
programar cursos en català i castellà per
a alumnes d’arreu del món.

Centre de
Normalització
Lingüística de
Barcelona
88

www.cpnl.cat
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona i Generalitat de Catalunya
35.231 inscrits als cursos de català
El Centre de Normalització Lingüística
(CNL) de Barcelona disposa d’una oferta
general de cursos de català de tots els
nivells i també de cursos adaptats a les
necessitats de col·lectius específics.
Durant el 2011 el CNL de Barcelona ha
registrat 35.231 inscripcions als cursos
de català, un 11,8 % menys que l’any
anterior. Aquestes xifres són un reflex
de la disminució de persones al cens
de població estrangera a la ciutat de
Barcelona, que ha afectat especialment
els cursos d’acolliment lingüístic de nivell
bàsic. No obstant això, les inscripcions
als cursos de nivell elemental s’han
incrementat un 2 % (3.081 inscripcions)
i les de nivell intermedi (4.215 persones
inscrites) s’han mantingut.
En els darrers anys el CNL de Barcelona
ha potenciat l’oferta dels cursos
d’acolliment lingüístic (nivells inicials i
bàsics) i, especialment, ha buscat els
col·lectius de població que tenen més
dificultats per apropar-se als cursos de
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català, com ara els col·lectius d’origen
xinès o pakistanès: enguany 425 xinesos
i 718 pakistanesos han estudiat català als
diversos centres del CNL de Barcelona.
Tot i la disminució de la població
estrangera en el cens de la ciutat i
també en els censos de les entitats
que configuren el teixit associatiu de
Barcelona, un total de 4.826 alumnes s’han
inscrit als cursos organitzats des de la
mateixa estructura d’entitats i associacions,
un 21 % menys respecte al 2010. La
implicació de les entitats és clau en el
procés d’aprenentatge de les persones
nouvingudes.
Pel que fa a les dades de seguiment dels
cursos, en els nivells d’acolliment lingüístic
ha augmentat considerablement el
nombre de persones que acaben el curs:
el 71,7 %, davant el 59 % que l’acabava
el 2006. De tots els alumnes que acaben
el curs, el 90,5 % assoleix el nivell.
Del total d’inscripcions del 2011, el
69 % corresponen a persones d’origen
estranger, 3 punts menys que l’any
anterior, la qual cosa respon de nou a
l’actual situació demogràfica de la ciutat.
Una dada significativa en aquest sentit
és que als cursos de suficiència (nivell C)
s’ha doblat el percentatge d’inscripcions
de persones d’origen estranger respecte
a les del 2007. El 2011, les persones
nouvingudes han representat el 18,4 %
de la inscripció, el 2010 van representar
dos punts menys i el 2007 van ser
exactament la meitat: el 9,2 %.
Finalment, cal indicar que s’ha mantingut
l’impuls al programa de Voluntariat per
la llengua. Amb aquest programa es
fomenten trobades entre alumnes que
estan aprenent català i persones que
ja el coneixen perquè parlin entre ells,
amb l’objectiu d’afavorir la fluïdesa oral
i estimular l’ús del català en entorns
informals fora de l’aula. L’any 2011 des del
CNL de Barcelona s’han constituït 1.997
parelles lingüístiques a la ciutat, només un
1,3 % menys que el 2010.

Tota l’activitat del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona i
els resultats que se n’obtenen corroboren,
d’una banda, la tasca decidida de les
administracions per apropar la llengua
catalana a les persones nouvingudes i,
de l’altra, l’esforç d’aquestes persones
per incorporar la llengua catalana als seus
hàbits lingüístics, que és una mostra més
de les seves ganes d’apropament a la
comunitat autòctona.

Espai Avinyó

blocs.cpnl.cat/espaiavinyo
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona i Generalitat de Catalunya

en un referent per a la interculturalitat
a Barcelona. La barreja de cultures,
continguts, persones, idees i activitats és
el que defineix l’Espai Avinyó, un espai
d’intercanvi i de reflexió intercultural
entorn de la diversitat de les diferents
formes d’expressió cultural a la ciutat.
Des que va engegar al març, ha ofert al
llarg de l’any 2011 un total de 33 activitats
obertes al públic general, entre xerrades,
debats, cinefòrums, exposicions i altres
propostes de sensibilització, amb una
assistència d’unes 950 persones, i 61
activitats per als alumnes, entre tallers,
visites guiades i iniciatives per gaudir de
la ciutat de manera més lúdica, amb uns
675 participants.

L’Espai Avinyó - Llengua i Cultura és
un projecte impulsat per l’Ajuntament
de Barcelona i la Direcció General de
Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya a través del Consorci per a la
Normalització Lingüística. Va començar
la seva activitat al març del 2011 amb
dos objectius prioritaris: d’una banda,
impulsar iniciatives culturals adreçades
a tota la ciutadania per potenciar els
valors de la interculturalitat i, de l’altra,
oferir propostes específiques a l’alumnat
de català del CNL de Barcelona per tal
de fomentar l’ús social de la llengua
catalana i el coneixement històric i cultural
de la ciutat. Des d’aquest punt de vista
organitza dos tipus d’activitats gratuïtes:
les adreçades a tota la ciutadania amb
el fi de crear un espai d’intercanvi i de
reflexió entorn de la diversitat de les
diferents formes d’expressió cultural a
la ciutat, i les adreçades als alumnes del
CNL amb l’objectiu d’incentivar l’ús social
del català, facilitar el coneixement de
l’entorn i de la vida cultural de Barcelona,
i afavorir el diàleg i la interrelació entre els
participants.
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L’Espai Avinyó es troba al barri Gòtic
de la ciutat, comparteix espai amb el
Centre de Normalització Lingüística (CNL)
de Barcelona i treballa per convertir-se
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Institut d’Estudis
Catalans
www.iec.cat
Titularitat: privada

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) és una
corporació acadèmica, científica i cultural
que té per objecte l’alta recerca científica
i, principalment, la de tots els elements de
la cultura catalana.
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Com a acadèmia nacional de les ciències
i les humanitats, durant el 2011 l’IEC ha
continuat la seva tasca de promoció de
la llengua i la cultura catalanes, en tots
els àmbits del saber. Com a activitats
destacades, cal assenyalar: els actes
amb motiu de l’Any Internacional de la
Química; la celebració de la I Olimpíada
de Biologia; la publicació d’un lloc web
amb l’obra completa de Santiago Rusiñol;
la presentació a Palma i Barcelona dels
actes per celebrar el centenari de la
Secció Filològica, entre els quals s’ha
presentat un web dedicat a Antoni
M. Alcover i les Obres completes de
Pompeu Fabra; l’edició en línia del
Diccionari jurídic català; la presentació
del projecte Corpus des Troubadours; les
Quartes Jornades Catalanes de Revistes
Científiques; el seminari internacional
Ciutats mediterrànies: civilització i
desenvolupament, sota els auspicis de
la Unió Acadèmica Internacional i amb la
col·laboració de l’Institut Europeu de la
Mediterrània, amb la participació d’experts
d’arreu. Aquest curs també s’han dut a
terme diversos congressos d’ampli abast,
sobre portalades romàniques i sobre
música de l’edat mitjana i el Renaixement,
entre altres temes, que han protagonitzat
l’activitat acadèmica de la corporació.
Enguany ha augmentat l’activitat musical,
amb concerts a gairebé tots els actes
principals que s’han desenvolupat, i ha
estat rellevant el que ha tingut lloc en
memòria d’Isaac Albéniz, que ha anat
acompanyat d’una conferència a càrrec de
Romà Escalas, musicòleg i historiador de la
música.
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A banda d’aquestes propostes, l’IEC
n’ha organitzat i dut a terme moltes
més, en solitari o en col·laboració amb
altres institucions. Ha publicat desenes
de monografies i de revistes, i aquest fet
l’ha consolidat com a primera editorial
científica en català. També ha celebrat
l’acte de lliurament dels Premis Sant Jordi
2011, que integren el LXXX Cartell de
premis i de borses d’estudi de l’IEC, i ha
publicat el LXXXI Cartell de premis i borses
2012.
L’IEC prossegueix la seva tasca
d’investigació amb més de noranta
programes de recerca en marxa,
corresponents a les cinc seccions de
què es compon: Històrico-Arqueològica,
de Ciències Biològiques, de Ciències
i Tecnologia, Filològica i de Filosofia i
Ciències Socials. (De les seccions de
ciències se’n parla al capítol 3.)

Òmnium Cultural
www.omnium.cat
Titularitat: privada

Òmnium Cultural és una entitat sense
ànim de lucre formada per més de 20.000
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 de la vetllada més
important en llengua catalana, la Nit de
Santa Llúcia, i participa activament en la
construcció del futur del país.
Al llarg del 2011 ha organitzat diversos
actes i activitats. La nit del 18 d’abril, i per
tercer any consecutiu, ha celebrat a la sala
Luz de Gas una festa amb representants
del món literari i editorial català per donar
la benvinguda a la diada de Sant Jordi.
Durant l’acte s’han fet públics els resultats
de La Llança de Sant Jordi, una enquesta
feta per internet per avançar els llibres
que més es regalarien durant la diada. La
vetllada ha comptat amb les actuacions
del DJ Guillamino i el grup Quart Primera,

i amb l’assistència d’unes 500 persones.
I el 23 d’abril, dia de Sant Jordi, l’entitat
ha estat present a la rambla Catalunya
amb un espai de signatura de llibres i una
activitat participativa per donar a conèixer
els actius de la cultura catalana entre els
vianants.
El 14 de juny, Òmnium ha lliurat el 43è
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a
l’escriptor i historiador Albert Manent, en
el transcurs d’un espectacle homenatge al
Palau de la Música en el qual han assistit
1.700 persones. I durant el mes de maig, a
la seu nacional de l’entitat, s’ha fet un cicle
sobre l’obra d’aquest escriptor.
El 23 de juny, l’entitat ha promogut els
actes de rebuda de la Flama del Canigó i
l’inici dels focs de Sant Joan a Barcelona,
amb un recorregut pels carrers de la
ciutat i una festa popular a la plaça Sant
Jaume que ha donat el tret de sortida a
les revetlles de tots els barris i en la qual
han pres part mig miler de persones i 25
entitats de la ciutat.
L’11 de setembre, per dotzè any
consecutiu, Òmnium ha organitzat la Festa
per la Llibertat, al passeig Lluís Companys,
per commemorar la Diada Nacional de
Catalunya. Entre les activitats realitzades
trobem jocs i tallers per a les famílies, un
dinar popular amb l’actuació d’Oriol Foll
i la Paperina i, a la nit, un concert amb els
grups Quart Primera, La Troba Kung-Fú i
Obrint Pas. Hi han participat unes 25.000
persones.
L’acte més rellevant d’Òmnium a
Barcelona el 2011 ha estat la celebració
de la 61a Nit de Santa Llúcia, la Festa
de les Lletres Catalanes, que ha tingut
lloc el 20 de desembre a L’Auditori, amb

l’assistència de 1.600 persones de l’àmbit
cívic, polític i cultural. En el transcurs de
l’acte, retransmès en directe per TV3, s’han
lliurat alguns dels premis més importants
de la literatura catalana.
A banda d’aquests actes, durant tot l’any
la seu nacional de l’entitat ha acollit una
programació continuada de propostes
diverses, com els cicles regulars «Els Dijous
de l’Òmnium» (xerrades, projeccions i
taules rodones), «Dimecres presentem»
(productes culturals) i altres cicles temàtics.
En total ha realitzat 65 activitats, amb la
participació d’unes 1.500 persones.
També durant tot l’any, i a diversos
espais i equipaments de Barcelona, s’ha
desenvolupat el programa «Quedem?»,
una iniciativa d’Òmnium que suggereix
activitats culturals i de lleure obertes a
totes les persones que tenen interès a
conèixer la ciutat, tant si fa molt temps que
hi viuen com si en fa poc, amb l’objectiu
d’enfortir la cohesió social. En total s’han
programat 180 activitats a Barcelona, que
han atret unes 4.200 persones.
Al llarg del 2011, deu centres escolars
i uns 2.000 alumnes de Barcelona han
participat al concurs de narrativa escolar
Sambori Òmnium, i nou centres més ho
han fet al projecte «Escoles en xarxa»,
impulsat per Òmnium i Vilaweb. Una de
les trobades presencials d’aquest projecte
ha tingut lloc al FAD i a diferents espais
del barri del Raval.
Finalment, cal destacar que enguany
Òmnium Cultural ha continuat donant
suport al programa Voluntariat per la
llengua: 150 persones de la ciutat han pres
part en aquest programa per a la pràctica
oral de llengua catalana.
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Un dels actius més importants de la
indústria cultural de la nostra ciutat és el
sector editorial, que produeix anualment
més del 30 % del total dels llibres editats
a tot l’Estat i compta amb unes 200
empreses editorials.
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
BARCELONACULTURA

d’importants editorials de llibres infantils
i juvenils, així com de llibres de text.

4.3.1. FIRES
El sector editorial té un escenari
imprescindible: les fires de llibres.
Barcelona acull diverses fires anuals de
llarga tradició, com la Setmana del Llibre
en Català, el Saló Internacional del Còmic
de Barcelona i la Fira del Llibre d’Ocasió
Antic i Modern.

Saló Internacional del
Còmic de Barcelona
14/4 - 17/4

Una fira assenyalada de Barcelona és el
Saló Internacional del Còmic de Barcelona,
el saló d’aquestes característiques més
important de l’Estat espanyol. El gran
èxit de públic, l’enorme repercussió als
mitjans de comunicació i l’alta participació
d’empreses expositores són alguns dels
trets més rellevants d’aquesta gran festa
del còmic.
Enguany el Saló, que ha tingut lloc del
14 al 17 d’abril al Palau 8 de la Fira de
Barcelona, ha arribat a l’edició número
vint-i-nou. Ha estat una gran festa cultural,
lúdica i pedagògica a l’entorn del món
de la historieta que ha aplegat al voltant
de 100.000 persones i que ha servit, a
més, per mostrar la cada cop més intensa
relació que el còmic manté amb el món
del cinema i del videojoc.
De les activitats proposades s’han de
ressaltar les exposicions, la principal de
les quals ha versat sobre el fenomen dels
zombis. En aquesta mostra, comissariada
per Àngel Sala, director del Festival
Internacional de Cinema Fantàstic de
Sitges, s’han pogut veure còmics i
pel·lícules protagonitzades per zombis.
Aquest gènere torna a estar de moda
també gràcies a l’èxit del còmic The
Walking Dead, que ha estat adaptat a
la televisió. El dibuixant d’aquest còmic,
Charlie Adlard, ha estat un dels convidats
del certamen. A més, s’ha dut a terme una
videoconferència amb Los Angeles amb la
intervenció de Robert Kirkman, guionista
del còmic i productor de la sèrie televisiva.
Coincidint amb el certamen, s’ha fet una
sessió de Phenomena al cinema Urgell
dedicada als zombis. Més enllà d’aquest
tema, hi ha hagut altres exposicions, com
ara una mostra sobre com l’humor gràfic i
la historieta van reflectir el cop d’estat del

23-F, o una altra dedicada a la presència
dels gats al món del còmic.
Un dels atractius del Saló és la quantitat
dels autors convidats i, sobretot, el renom
i el prestigi d’aquests autors. Entre els
artistes vinguts de fora de l’Estat espanyol
per prendre part en el Saló 2011, es
troben Eddie Campbell, Garth Ennis,
Igort, Edmond Baudoin, Camille Jourdy,
Annie Goetzinger o Brian Azzarello, entre
d’altres.
Una edició més, s’han organitzat
activitats com la jornada pedagògica
adreçada als mestres o les trobades
d’autors amb editors de còmic estrangers
i del país. L’escenari ha acollit actuacions
musicals en clau zombi on l’actor Berto
Romero ha presentat un monòleg.
Finalment, pel que fa als expositors
cal destacar, a banda de la participació
d’editors i llibreters, la presència activa de
distribuïdores de cinema que han vingut
a promocionar llançaments de pel·lícules
basades en còmics.

Setmana del Llibre en
Català
9/9 - 18/9

La Setmana del Llibre en Català és un
gran aparador de la producció editorial
del mercat en català que es presenta
acompanyat de diversos actes festius,
com ara signatures de llibres per part
dels autors o un seguit d’activitats per als
nens i nenes de les escoles i per al públic
familiar. El 2011 aquesta fira ha arribat a la
29a edició, i es consolida així com un dels
esdeveniments culturals al voltant de la
llengua i la literatura catalana de trajectòria
més llarga.
Com en la darrera edició, s’ha celebrat
al parc de la Ciutadella, enguany del 9
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al 18 de setembre, repetint l’aposta per
vincular la Setmana del Llibre a la Diada
Nacional de Catalunya. En aquesta edició
s’ha reafirmat com la fira que permet
reconèixer la tasca de les editorials que
editen en català i de les llibreries que
acosten les seves publicacions al lector, i
també com la fira que dóna visibilitat als
llibres i a les revistes i que ofereix eines per
fomentar la lectura. La Setmana promou la
trobada entre lectors, llibreries, editorials
i revistes en català, exposa un extens
fons editorial i organitza nombrosos actes
culturals i festius com ara presentacions
de llibres, lectures en veu alta amb
reconeguts personatges, sopars literaris,
taules rodones, nits musicals i de cinema
i espectacles familiars.
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Les activitats programades han tingut
molta participació, i les lectures en veu
alta i els sopars amb autors han estat
propostes noves molt ben acollides. La
rotonda de les biblioteques, amb activitats
infantils, és ja un clàssic que té un públic
devot. Cal recalcar la qualitat general
de tots els actes i la bona assistència de
públic, tant en les activitats diürnes com
en les nocturnes. També cal valorar molt
positivament l’aportació de col·lectius
(«Què llegeixes?», parelles lingüístiques,
clubs de lectura, etc.), un element
dinamitzador complementari que també
ha atret públic. Aquest any unes 70.000
persones han visitat la Setmana del Llibre
en Català.
L’escriptor Joaquim Carbó ha rebut el
Premi Trajectòria 2011 de la Setmana
del Llibre en Català, premi que es lliura
anualment des del 1997 a un professional
vinculat al món de la cultura catalana que
hagi destacat en la seva divulgació. Es
reconeix, així, a Carbó, un catàleg de més
de 130 obres de literatura per a adults i
per a públic infantil i juvenil. Ha estat un
acte molt lluït que ha tingut una segona
part amb la matinal Joaquim Carbó.
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Fira del Llibre
d’Ocasió Antic i
Modern
16/9 - 2/10

Organitzada pel Gremi de Llibreters
de Vell de Catalunya, la Fira del Llibre
d’Ocasió Antic i Modern és tot un
clàssic a Barcelona, amb més de mig
segle d’història. Aquesta fira, ubicada al
passeig de Gràcia, ofereix una exhaustiva
selecció de llibres i gravats tant antics com
moderns, entre els quals es poden trobar
rareses i joies editorials.
L’edició del 2011 de la Fira ha tingut
lloc del 16 de setembre al 2 d’octubre.
Durant dues setmanes llargues el passeig
de Gràcia de Barcelona ha quedat ocupat
per botigues improvisades de llibres, en un
any en què la Fira del Llibre d’Ocasió Antic
i Modern, la fira més antiga de Barcelona,
ha complert 60 anys.
Aquest any hi ha hagut un total de 36
expositors, de Barcelona, Madrid, Vic,
València i Granada, entre altres poblacions,
i amb la participació de l’Ajuntament de
Barcelona, que hi ha estat present amb
un estand. La majoria dels expositors de
la Fira formen part del Gremi de Llibreters
de Vell de Catalunya.
Enguany la Fira ha tornat a obrir, per
quart any consecutiu, el punt de reciclatge
«El llibre solidari», gràcies a una iniciativa
conjunta del Gremi de Llibreters de Vell
de Catalunya i UNICEF, que convida a
tothom a donar llibres per vendre’ls a un
preu simbòlic. Els diners recaptats són per
al projecte Escoles Amigues de la Infància
que la UNICEF duu a terme a Moçambic.
Tot i que és molt difícil, per no dir
impossible, calcular el volum total de
visitants i de vendes, s’ha apreciat un cert
increment d’afluència, fet que demostra
que la Fira del Llibre d’Ocasió Antic
i Modern està ben arrelada a la ciutat.

4.3.2. LLIBRERIES
El 2011 no ha estat un bon any per a
llibreries com Áncora y Delfín o la Librería
General de Arte Martínez Pérez, que s’han
vist obligades a abaixar les persianes
definitivament.
Malgrat les notícies que ens arriben i els
mals moments que estan passant algunes
llibreries emblemàtiques de la ciutat,
Barcelona segueix tenint un bon nombre
de llibreries, moltes de les quals duen a
terme una tasca important per difondre
la literatura a través d’iniciatives ben
diverses.
Des de fa més de 35 anys, la llibreria
Documenta manté el seu ideari com
a llibreria de qualitat especialitzada en
literatura, art i ciències humanes. Des
del 1980 convoca el premi Documenta
destinat a autors joves, menors de 35 anys.
La llibreria Laie organitza periòdicament
accions per promoure la lectura, com
presentacions de llibres i cicles de
conferències.

Abacus Cooperativa ofereix un
programa d’activitats que neix de la
voluntat d’acostar la cultura, l’educació i la
societat als socis de la cooperativa d’una
manera directa i atractiva, i que inclou
presentacions de llibres, dissabtes infantils,
narracions de rondalles, etc.
Amb un fons de més de 100.000 títols,
la llibreria Bertand fa especial atenció a
la literatura, l’assaig, la poesia, els llibres
il·lustrats, pràctics i tècnics i la literatura
infantil i juvenil.
Amb tres seus a Barcelona, a la Casa
del Llibre hi podem trobar tot tipus
de literatura i llibres especialitzats en
matèries com la política, les humanitats,
l’art, l’economia o les ciències. Entre
altres activitats, a la seu del passeig de
Gràcia s’hi organitzen periòdicament
presentacions de llibres.
Altres llibreries especialitzades de
renom són Altaïr —una de les llibreries
més grans d’Europa especialitzades
en viatges— o Negra y Criminal,
especialitzada en novel·la negra. Aquesta
darrera organitza presentacions de llibres i
baptismes negrocriminals, en els quals es
presenten autors i novetats entre vi negre
i musclos. També participa activament
en l’organització del festival BCNegra,
juntament amb l’Institut de Cultura, i
convoca el concurs Primera Frase Florenci
Clavé, en homenatge al conegut grafista.
D’altra banda, la llibreria Al·lots - El
Petit Príncep, una de les poques llibreries
especialitzades en literatura infantil i juvenil
que hi ha a la ciutat de Barcelona, ofereix
una acurada selecció de llibres per als més
petits, per als primers lectors i per a joves,
junt amb activitats d’assessorament.
La Central és una llibreria especialitzada
en filosofia, humanitats, història, ciències
socials, antropologia, estudis clàssics i art,
i està dotada d’un important fons dedicat
al pensament contemporani. D’entre
els actes que organitza regularment,
destaquen les presentacions de llibres.
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Sant Jordi és la jornada popular
vinculada als llibres més emblemàtica,
però Barcelona compta al llarg de l’any
amb altres celebracions que tenen la
literatura com a protagonista, com ara
lliuraments de premis, homenatges a
escriptors, festivals, trobades, cicles, rutes
literàries, seminaris, fires, recitals poètics,
debats...
Una d’aquestes celebracions és la Nit
de Santa Llúcia, la Festa de les Lletres
Catalanes. Organitzada per Òmnium
Cultural des dels seus orígens, aquest
any 2011 ha arribat a la 61a edició, amb
el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
El dia 20 de desembre, a L’Auditori,
s’ha fet el lliurament dels onze premis
literaris que s’atorguen aquesta nit,
entre els quals figuren alguns dels més
prestigiosos en llengua catalana, com el
Sant Jordi de novel·la (que enguany ha
rebut Sebastià Alzamora), el Carles Riba de
poesia (atorgat a Marcel Riera) i el Mercè
Rodoreda de contes i narracions (que s’ha
concedit a Ramon Erra). La posada en
escena l’ha dirigida Paco Mir i la banda
sonora ha anat a càrrec de David Moreno,
Pep Gol i Pep Pascual.
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Un altre esdeveniment destacat d’aquest
2011 en l’àmbit de les lletres ha estat la
Nit de l’Edició. El dia 13 de desembre, a
la Casa Llotja de Mar, s’ha celebrat la festa
dels editors, l’ocasió per homenatjar els
editors per la seva tasca i els professionals
dels mitjans de comunicació que més
s’ocupen d’informar sobre el món del llibre
i promoure la lectura i millor ho fan. En el
transcurs de l’acte de la 26a Nit de l’Edició
s’han lliurat guardons a empreses que
han complert anys en l’activitat editorial
continuada: Seix Barral (100 anys), Vicens
Vives (50 anys) i AG Ediciones, Ediciones B
i Panini España (25 anys).
Enguany s’han celebrat un seguit
d’aniversaris i homenatges. A l’octubre
s’ha retut homenatge a M. Aurèlia
Capmany i a Montserrat Roig en el
vintè aniversari de la mort de les dues
escriptores, en un acte anomenat
Complicitats que ha constat de la
projecció d’un vídeo a partir de fragments
d’entrevistes de les dues escriptores,
una taula rodona i una lectura dels
seus textos. També a l’octubre s’ha
inaugurat l’exposició «L’aventura del
Club Editor (1955-2011)», comissariada

pel crític literari Julià Guillamon i Maria
Bohigas, editora de Club Editor, mostra
que repassa la trajectòria d’aquesta
editorial independent, nascuda l’any
1959 per iniciativa de Joan Sales i Xavier
Benguerel. Durant els mesos de novembre
i desembre, la Biblioteca Jaume Fuster
ha ofert activitats relacionades amb
l’exposició. La mostra ha estat organitzada
per Biblioteques de Barcelona amb la
col·laboració del Memorial Democràtic.
Al mes de desembre s’ha fet l’acte
de cloenda de l’Any Maragall. Durant
tot l’any han tingut lloc algunes de les
fites més emblemàtiques d’aquesta
commemoració, com ara el Congrés
Internacional Joan Maragall, l’exposició
«Joan Maragall, la paraula il·luminada» al
Palau Moja de Barcelona i a la Biblioteca
Nacional de España a Madrid, les rutes
literàries per Barcelona i els indrets
maragallians del nostre país, l’edició
de les Obres completes o l’estrena
de l’obra El comte Arnau al TNC i del
documental Una flama al cor al canal
33, entre d’altres. Si al desembre es feia
l’acte de cloenda de l’Any Maragall, el
dia 2 del mateix mes es donava el tret de
sortida dels actes de celebració del 50è
aniversari de la revista Cavall Fort, amb
la presentació d’un número especial de la
revista. D’altra banda, l’Institut d’Estudis
Catalans ha celebrat el centenari de la
Secció Filològica i de les dues seccions
de ciències, que va fundar Enric Prat de
la Riba el 1911.
Una iniciativa que cal destacar d’aquest
2011 és el VII Seminari sobre patrimoni
literari i territori, El patrimoni literari,
incentiu per a les ciutats?, que té per
objectiu l’estudi de la relació entre
patrimoni literari i les ciutats. Organitzat
conjuntament pel Museu d’Història de
Barcelona, Espais Escrits - Xarxa del
Patrimoni Literari Català i la Institució
de les Lletres Catalanes, ha tingut lloc
al Museu d’Història de Barcelona al
novembre. El programa ha inclòs, a més
de conferències i debats, un espectacle

que relaciona la literatura i els imaginaris
urbans: Paraula, visió i proximitat,
Barcelona des del port.
Al mes de novembre s’ha presentat
La tempesta, d’Albert Roig, el llibre
guanyador del Premi de Poesia Jocs
Florals de Barcelona 2011, a La Caldera,
amb la participació de l’artista Perejaume,
les actrius Sílvia Bel i Mònica Van Campen,
la cantant Maria del Mar Bonet, el baríton
Eloi Prat i el músic Jordi Gaspar.
Quant als Premis Ciutat de Barcelona,
s’atorguen diversos guardons referents
a diferents àmbits de les lletres. El 2011
han estat premiats els següents autors i
obres: pel que fa a la traducció en llengua
catalana, Núria Mirabet, per l’obra de
Johann Wolfgang Goethe De la meva
vida. Poesia i veritat; la traductora ofereix
als lectors, per primer cop en llengua
catalana, una obra de referència de la
literatura alemanya. El guardó de literatura
en llengua catalana ha estat atorgat a
l’obra Pagèsiques, de Perejaume, per
la intensitat del seu pensament poètic
i per la visió que l’experiència de la
naturalesa aporta a la vida. En la categoria
de literatura en llengua castellana s’ha
concedit el premi a El día de mañana,
d’Ignacio Martínez de Pisón, per la
construcció d’un món de ficció que retrata
una època del passat recent a la ciutat de
Barcelona amb l’ambició de comprendre
les experiències del comú de la gent des
de la complexitat moral. El treball de
Sandra Santana El laberinto de la palabra.
Karl Kraus en la Viena de fin de siglo, una
renovadora aportació a un dels capítols
fonamentals de la modernitat europea,
s’ha endut el guardó d’assaig. El jurat ha
fet una menció especial a l’obra Per una
mort apropiada, de Marc Antoni Broggi,
perquè aporta una reflexió ètica sorgida
de l’experiència mèdica en relació amb
el fet de la mort.
Per la seva banda, al llarg de l’any 2011
les associacions d’escriptors amb seu a
Barcelona han continuat les seves activitats
de difusió i enfortiment del sector.
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L’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana (AELC) al llarg del 2011 ha
organitzat diversos actes, com ara el cicle
«Tritextuals», en què es dialoga sobre un
tema des de gèneres literaris diferents
entre dos escriptors invitats, presentats
per un altre escriptor especialista en
el tema triat, i en què un actor o actriu
llegeix fragments de les obres dels dos
autors convidats. Des del febrer i fins
al novembre l’Espai Mallorca ha estat
l’escenari d’aquesta iniciativa en la qual
han participat, entre d’altres, Josep-Lluís
Carod-Rovira, Jordi Cussà i Francesc
Orteu; Alfred Bosch, Xavier Moret i Anna
Casassas; Miquel Desclot, Albert Garcia
Hernández i David Nel·lo; Jordi Portals,
Vicenç Villatoro i Albert Llimós. L’AELC
també ha organitzat el premi Jaume Fuster
dels escriptors en llengua catalana, que
enguany s’ha concedit a Emili Teixidor. El
lliurament del premi s’ha celebrat al maig
a l’Ateneu Barcelonès.
D’altra banda, l’AELC ha participat
en diverses activitats, com ara en dues
taules rodones a l’Ateneu Barcelonès:
«Repercussió de l’edició digital en
la pràctica i els drets del traductor» i
«Autotraducció i traducció entre les
nostres llengües i el castellà com a llengua
de mediació», en el marc de l’encontre de
la Federació Galeusca. I el 30 de setembre
ha celebrat el Dia Internacional de la
Traducció amb una lectura de fragments
literaris en la llengua original i la traducció
a la llengua d’arribada. Hi han participat
Manuela Palacios, Iñaki Irazabalbeitia,
Montserrat Abelló, Manuel Forcano i Feliu
Formosa.
El PEN Català al llarg del 2011 ha tingut
un extens programa d’activitats, entre les
quals cal assenyalar el programa «Escriptor
acollit», que enguany ha acollit a
Barcelona la periodista Sihem Bensedrine
i el seu marit, el també periodista Omar
Mestiri; el debat «El català, una llengua
del món», per celebrar el Dia Internacional
de la Llengua Materna; la taula rodona
«Periodisme i xarxes socials», amb motiu
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del Dia Internacional de la Llibertat de
Premsa; la taula rodona en ocasió del Dia
Mundial de la Diversitat Cultural per al
Diàleg i el Desenvolupament; l’acte de
la plataforma Somescola.cat, amb motiu
del Dia Europeu de les Llengües; l’acte
de commemoració dels 15 anys de la
Declaració Universal de Drets Lingüistics;
la taula rodona «Què passa a Itàlia?
La literatura com a reflex del moment
polític», per celebrar el Dia del Traductor;
l’acte «Anna Politkòvskaia: cinc anys
d’impunitat», en memòria de la periodista
russa Anna Politkòvskaia, assassinada el
7 d’octubre del 2006; «Homenatge als
periodistes mexicans assassinats», amb
motiu del Dia internacional de l’Escriptor
Empresonat, i Complicitats, l’acte
d’homenatge a Maria Aurèlia Capmany
i Montserrat Roig en el 20è aniversari de
la mort de les dues escriptores.
Enguany, el PEN Català ha rebut el
III Premi Internacional UnescoCat. La
Unesco de Catalunya ha reconegut la
tasca desenvolupada per l’associació
d’escriptors PEN Català de promoure la
llibertat d’expressió i la projecció de la
llengua i la cultura catalanes.
Finalment, cal fer esment dels festivals
literaris que han tingut lloc a la ciutat
durant el 2011, i dels quals es parla més
extensament al capítol de festivals. Són,
entre d’altres, el BCNegra - Trobada de
Novel·la Negra de Barcelona, al febrer;
Kosmopolis - La Festa de la Literatura
Amplificada, al mes de març; el Món
Llibre, a l’abril; el Literaldia - L’Euskal
Herria d’avui, en la literatura, Como Pedro
por mi casa, i el Barcelona Poesia, al maig,
i el Festival de Polipoesia de Barcelona i
Munt de Mots - Festival de Narració Oral
de Barcelona, al mes d’octubre.
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5.1. Sales
d’arts
escèniques
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5.1.1. CIRCUIT PÚBLIC

Teatre Nacional de
Catalunya. TNC
www.tnc.cat
Titularitat: Generalitat de Catalunya
139.499 espectadors

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.
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La programació de l’any 2011 de la Sala
Gran, en el marc de la temporada 20102011, ha començat amb Agost, de Tracy
Letts, obra traduïda per Joan Sellent i
dirigida per Sergi Belbel, i ha continuat
amb Un mes al camp, d’Ivan Turguénev,
traduïda per Miquel Cabal i dirigida
per Josep M. Mestres; El misantrop, de
Molière, amb traducció de Sergi Belbel i
direcció de Georges Lavaudant; Operetta,
de Jordi Purtí, dirigida per Jordi Purtí,
i Octopus, de Philippe Decouflé, amb
direcció i creació de la companyia DCA.
Ja dins la temporada 2011-2012 s’han
representat les obres El comte Arnau, de
Joan Maragall, amb direcció de Hermann
Bonnín; Raoul, de James Thiérrée, creada
i dirigida per James Thiérrée, i El crim
de Lord Arthur Savile, d’Oscar Wilde, de
la companyia EGOS Teatre, versió lliure
d’EGOS Teatre, dirigida per Joan M.
Segura.
La Sala Petita ha acollit els espectacles
Pedra de tartera, de Maria Barbal, amb
dramatúrgia de Marc Rosich i direcció de
Lurdes Barba; Mowgli, l’infant de la jungla,
de Joan-Andreu Vallvé, a partir d’El llibre
de la jungla de Rudyard Kipling, dirigit
per Joan-Andreu Vallvé; Musicolèpsia, de
Lanònima Imperial, amb direcció de Juan
Carlos García; Copenhaguen, de Michael
Frayn, traduït per Llorenç Rafecas i dirigit
per Ramon Simó; Una vella, coneguda
olor, de Josep M. Benet i Jornet, amb
BARCELONACULTURA

direcció de Sergi Belbel, i Canigó, de
Jacint Verdaguer, dirigit per Antonio Calvo.
Les propostes de la Sala Tallers enguany
han estat Vimbodí vs. Praga, creada i
dirigida per Cristina Clemente; Gang Bang
(Obert fins a l’hora de l’Àngelus), amb
creació i direcció de Josep M. Miró; Una
història catalana, creada i dirigida per Jordi
Casanovas, i Polzet, de Charles Perrault,
amb guió i direcció de Lluís Graells.

Barcelona Teatre
Musical. BTM

www.bsmsa.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
110.576 espectadors
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, que acull
espectacles musicals, concerts, actes
privats i altres propostes.
L’espectacle estrella del 2011 ha
estat el musical Los miserables, un dels
espectacles de més èxit de tots els temps,
que ha arribat a Barcelona el 29 de
setembre i que, fins a finals d’any, ha estat
vist per més de 100.000 espectadors.

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
78.774 espectadors
El Teatre Lliure s’ha consolidat com un
dels referents escènics del panorama
teatral nacional. La seva programació és
innovadora i inclou una àmplia presència
dels llenguatges escènics contemporanis
en espectacles nacionals i internacionals.
L’any 2001 va inaugurar la nova seu a
l’antic Palau de l’Agricultura, a la muntanya
de Montjuïc, i el 2010 va reobrir la seu
restaurada de Gràcia.
El 2011 ha marcat un canvi en la direcció
del Teatre Lliure. Al juliol Àlex Rigola ha
deixat el projecte artístic d’aquest teatre
—que encapçalava des del mes de març
del 2003—, i al setembre n’ha agafat les
regnes Lluís Pasqual.
Seguint el seu interès pels textos
teatrals que suposen un repte per a la
interpretació, durant el 2011 el Teatre
Lliure ha presentat com a produccions
pròpies de teatre contemporani 6
espectacles a les sales de Montjuïc i
Gràcia: L’arquitecte, de David Greig, dirigit
per Julio Manrique; Les tres germanes,
d’Anton Txékhov, amb direcció de Carlota
Subirós; Sagarra dit per Rosa Maria
Sardà, dirigit per Carme Cané; The End,
amb creació i direcció d’Àlex Rigola, i

dues sessions del cicle «Cartes Lliures»:
Anton Txékhov i Olga Knipper, i Llorenç
Villalonga i Baltasar Porcel, totes dues
dirigides per Pau Carrió.
Enguany el Teatre Lliure ha treballat amb
altres teatres i entitats en la coproducció
de 7 espectacles, 4 dels quals en
coproducció amb El Canal - Centre d’Arts
Escèniques Salt/Girona: Celebració, de
Harold Pinter, dirigit per Lluís Pasqual;
Dues dones que ballen, de Josep Maria
Benet i Jornet, amb direcció de Xavier
Albertí; Caín & Caín, d’Eduard Fernández
i Pep Ramis (també amb la companyia
Mal Pelo), i Un fràgil equilibri, d’Edward
Albee, dirigit per Mario Gas. Les altres
3 coproduccions han estat Carta blanca
a Lluïsa Cunillé, amb La Reina de la Nit;
L’espera, de Remo Binosi, amb Bitò
Produccions i el Centre d’Arts Escèniques
de Reus, i Persèfone, amb Comediants,
el Centro Dramático Nacional (CDN) i el
Txékhov Festival Internacional de Teatre
de Moscou. Amb aquest festival i el CDN,
el Teatre Lliure ha col·laborat també
en les diverses activitats de l’Any Dual
Espanya-Rússia 2011 acollint les funcions
de la companyia RAMT - Teatre Rus
Acadèmic de la Joventut (Moscou) de La
costa de la utopia, de Tom Stoppard, obra
dirigida per Aleksei Borodín.
Altres companyies i creadors nacionals i
internacionals convidats als escenaris del
Lliure han estat Rafael Spregelburd (Tot),
Alain Platel i Frank Van Laecke (Gardenia),
Jan Lauwers / Needcompany (The Art
of Entertainment), Maria del Mar Bonet i
Manel Camp (Blaus de l’ànima), Miguel del
Arco (La violación de Lucrecia, de William
Shakespeare), Ester Formosa Quartet
(Thank you Satan), Declan Donnellan (La
tempestat, de William Shakespeare, Any
Dual Espanya-Rússia 2011), Animalario
(Penumbra) i la companyia Baro d’Evel Cirk
(Ï, de Blai Mateu, amb direcció de Michel
Cerda). Com cada any, als mesos de juny
i juliol el Lliure ha acollit el Grec Festival
de Barcelona amb 9 espectacles signats
per artistes de primera línia nacional i
internacional.
BARCELONACULTURA
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El 2011 han anat de gira les produccions
pròpies Piturrino fa de músic, de Carles
Santos, Gata sobre teulada de zinc calenta,
de Tennessee Williams, dirigida per Àlex
Rigola, i American Buffalo, de David
Mamet, amb direcció de Julio Manrique.
En total aquestes obres han fet 80
representacions en gira.
En l’àmbit de la més estricta creació
contemporània s’ha celebrat una nova
edició del Radicals Lliure, que enguany
ha programat 13 espectacles, 7 dels quals
han estat coproduccions, i la resta, de
companyies convidades de l’escena més
alternativa.

saT! Sant Andreu
Teatre

www.bcn.cat/santandreuteatre
102 Titularitat: Ajuntament de Barcelona
41.088 espectadors
Durant el 2011 la programació del saT!,
el Sant Andreu Teatre, ha continuat girant
al voltant de les tres línies de programació:
espectacles familiars (BCN Familiar), dansa
(BCN Dansa) i programació per a adults
(BCN espectacle).
Pel que fa al teatre familiar, cal destacar
l’estrena de la coproducció entre la Tresca
i la Verdesca i Xirriquiteula Teatre Per
un instant, l’espectacle de la companyia
La Roda Produccions La Ventafocs, el
musical amb ritme dels 50, i l’obra 1, 2, 3
poma!, de la premiada companyia de circ
Daraomai. També han actuat companyies
representatives del millor teatre infantil
de l’Estat espanyol, com la companyia
Títeres de María Parrato, amb Paraules de
Caramel, Los Titiriteros de Binéfar, amb
Cómicos de la legua, El Teatre de l’Home
Dibuixat, amb Una odissea de butxaca, i
la companyia Teatro Paraíso, amb Kri Kra
Kro. Tots aquests espectacles i molts més
també han format part de la campanya
adreçada a les escoles, per la qual han
passat més de 20.000 escolars de totes
les edats.
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Quant a la dansa, La Intrusa Danza /
Virginia García ha estrenat Ataraxia, la
companyia de dansa integrada Croi Glan
Integrated Dance Company ha ofert
This is i On the wall, joves creadors i
companyies consagrades han presentat
una iniciativa en defensa de la dansa
anomenada «Volem ballar», i, finalment,
cal posar l’atenció en la companyia
resident Thomas Noone Dance, que ha
tingut un paper rellevant el 2011: ha
celebrat el seu 10è aniversari amb un
resum dels seus espectacles durant tres
dies, ha estrenat l’espectacle LED i ha
estat guardonat amb el Premi Ciutat de
Barcelona 2011 en l’apartat de dansa pels
seus treballs creatius, i dins del propi saT!
Al novembre s’ha celebrat la vuitena edició
del festival DANSAT. (Trobareu informació
del DANSAT en l’apartat «Festivals d’arts
escèniques» del capítol 8.)
En l’apartat BCN espectacle durant el
2011 han passat pel saT! els espectacles
Tap experience, de Roxane Butterfly &
Xumo Nunjo, Paisajes, de Ginesa Ortega,
Soul de Lunares, de Paula Domínguez,
Hablamos, de Reugenio (que també
s’ha vist a La Villarroel), Pincha pero no
mata, del Duo Floret, i un espectacle
de la companyia de nova creació
REM que fusiona dansa espanyola,
clàssica, contemporània i tap. Ha estat
especialment entranyable el comiat dels
escenaris de la veterana actriu Carme
Contreras, que ho ha fet al saT! amb
l’espectacle Salvem les balenes, i el
meu matrimoni què?, d’Ivan Campillo,
a càrrec de la companyia Apunta Teatre,
i també la reposició a finals d’any de La
maternitat d’Elna, de Projecte Galilei, amb
què s’ha homenatjat la directora de la
mateixa maternitat, Elisabeth Eindenbenz,
desapareguda uns mesos abans.
Per acabar, com a promoció de les
arts escèniques, s’ha tornat a celebrar
el festival Fica’t al saT!, al qual han
participat 17 companyies d’arts escèniques
amateurs del districte de Sant Andreu, i la
mostra Flic Flac, organitzada per l’Institut
Barcelona Esports, en la qual alumnes de
sisè de primària prenen part en un treball
de circ i educació física.

Mercat de les Flors.
Dansa i Arts del
Moviment
www.mercatflors.cat
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona i Generalitat de Catalunya
40.904 espectadors

L’actuació del Mercat de les Flors durant
l’any 2011 s’ha fonamentat en la seva
naturalesa com a casa de dansa, que entén
el fet artístic i cultural com a eix vertebral
d’estratègies vinculades a la creativitat en
dansa i arts del moviment, a l’exhibició
de qualitat i risc, al treball amb els públics
i la incentivació de la seva participació i
interacció, a la generació de coneixement
sobre aquests àmbits temàtics, i tot sota
criteris d’eficiència i sostenibilitat.
La programació artística del Mercat
de les Flors ha ofert, d’una banda,
coproduccions artístiques corresponents
a treballs de companyies internacionals,
com Akram Khan Company / Sidi Larbi
Cherkaoui / Damien Jalet, Hofesh Shechter
Company, Protein Dance, Lemi Ponifasio /
Mau i Sydney Dance Company. Cal afegirhi tres espectacles de Perrine Valli, Kaori
Ito i Fearghus ó Conchúir, presentats dins
del programa Modul-dance, liderat pel
Mercat i compartit amb 22 cases de dansa
de tot Europa, un projecte per donar
suport a artistes a partir del seguiment i
assessorament en el procés creatiu, de la
residència per crear, de la producció i de
la difusió.
El Mercat també ha programat
espectacles coproduïts amb companyies
estatals, com ara amb loscorderos.sc,
Societat Doctor Alonso, La Veronal,
Daniel Abreu, Aracaladanza, Muriel
Romero / Pablo Palacio, Bambalina
Teatre Practicable, Circ Teatre Modern
i Ateneu Popular de Nou Barris. Altres
companyies rellevants que han pres
part en la temporada artística han estat
la Tanztheater Wuppertal Pina Bausch,

Compagnie Accrorap / Kader Attou,
Camille Boitel, Raimund Hogue, Daniel
Léveillé Danse, Dave St-Pierre, Compañía
Nómada Danza-Teatro, Vuyani Dance
Theatre i La Intrusa Danza / Virginia García
/ Damián Muñoz.
La temporada ha acollit, d’altra banda,
programacions i festivals vinculats a les arts
del moviment, com el festival IDN Imatge,
Dansa i Nous Mitjans (en coproducció amb
l’associació per a la creació NU2’s), LP (La
Porta), Flamenc Empíric (dins del Festival
de Flamenco Ciutat Vella, organitzat pel
Taller de Músics), la Fura dels Baus, el Grec
Festival de Barcelona, la segona edició de
Dansalona i el Festival Barcelona en Butoh.
El treball amb els públics ha esdevingut
un dels eixos fonamentals de l’estratègia
del Mercat. De fet, el primer espectacle
de la temporada 2011-2012 ha estat
un treball comunitari, dirigit per Luca
Silvestrini i la seva companyia Protein
Dance, que ha comptat amb la participació
de més de 400 persones en els tallers i 125
ciutadans amb ganes de ballar al Mercat i
disposats a embarcar-se en una aventura
amateur però d’exigència professional.
El resultat ha estat, a més de tota una
declaració d’intencions, un èxit de públic
ratificat per la menció en l’apartat de
dansa en els Premis Ciutat de Barcelona.
La programació d’activitats per als públics
ha inclòs un ampli programa: el cicle «Dan
Dan Dansa», l’eina la «Maleta didàctica»,
un curs de formació de professorat,
l’activitat per a instituts «Ballem una
pel·li», la mostra Tot Dansa, un taller per
a joves impartit per Gelabert Azzopardi,
el programa per a espectadors «Mitja
hora abans» (sessions de contextualització
prèvies als espectacles) i el programa
«Mitja horeta abans» (les mateixes sessions
però adaptades a públic infantil i familiar)
o «La dansa no fa por» (que ha tingut lloc
en algunes biblioteques municipals). Si al
públic de les representacions hi sumem
els assistents al conjunt de les activitats
del Mercat de la Flors, el total d’usuaris
de l’equipament el 2011 és de prop de
53.000 persones.
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Enguany el Mercat de les Flors ha
continuat generant coneixement al voltant
de la dansa i les arts del moviment a partir
del Centre de Documentació (amb un arxiu
audiovisual de prop de 3.000 registres
audiovisuals de tot tipus de dansa) i tot
un seguit d’actuacions: la revista gratuïta
Reflexions entorn de la dansa, la col·lecció
editorial de dansa i pensament «Cos de
Lletra», la col·lecció de DVD educatius i la
producció de retrats coreogràfics.
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Pel que fa a les instal·lacions, un dels fets
més destacats del 2011 ha estat l’encàrrec
que ha fet l’ICUB al Mercat de les Flors de
la gestió del Graner, un dels equipaments
inclosos en el projecte de Fàbriques de
Creació de l’Ajuntament de Barcelona,
ubicat al barri de la Marina i destinat a
la recerca i la creació d’aprofundiment
del llenguatge del cos i el moviment. En
la Comissió de seguiment del Graner
també hi intervenen les associacions de
professionals i de companyies de dansa
de Catalunya. També cal remarcar que
el 21 de gener, coincidint amb l’estada
de la companyia Tanztheater Wuppertal
Pina Bausch al Mercat, s’ha inaugurat la
Sala Pina Bausch, destinada a l’assaig de
les companyies, la residència d’artistes
i l’exhibició d’espectacle de petit format.

Institut del Teatre

www.institutdelteatre.cat
Titularitat: Diputació de Barcelona
7.828 espectadors
L’Institut del Teatre té a Barcelona dos
espais teatrals propis amb programació
al llarg de l’any: el Teatre Ovidi Montllor i
el Teatre Estudi. Enguany tots dos espais
escènics han acollit les funcions dels tallers
dels alumnes de les escoles de l’Institut del
Teatre: l’Escola Superior d’Art Dramàtic,
el Conservatori Superior de Dansa i el
Conservatori Professional de Dansa.
El curs de postgrau per a ballarins i
ballarines, IT Dansa Jove Companyia
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de l’Institut del Teatre, ha realitzat al
Teatre Ovidi Montllor 5 representacions
destinades al públic escolar, més 26
actuacions dins del programa «Petit Liceu»
al Gran Teatre del Liceu i 1 actuació al
Teatre Grec en el marc del Grec Festival de
Barcelona.
En el terreny editorial, l’Institut del
Teatre ha publicat diversos títols al llarg
del 2011: Moure i commoure. Consciència
corporal per a actors, músics i ballarins,
de Raimon Àvila; El debat teatral a
Catalunya. Antologia de textos de teoria
i crítica dramàtiques: del modernisme a la
Guerra Civil, estudi introductori i edició a
cura de Margarida Casacuberta, Francesc
Foguet, Enric Gallén i Miquel M. Gibert;
Gramàtica de la notació Laban. Volum 1
i 2. La simbolització del moviment dansat,
de Challet-Haas, i Teatre clàssic alemany.
Gotthold Ephraim Lessing, Johann
Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller,
Heinrich von Kleist, Georg Büchner,
traducció i edició de Feliu Formosa.
Durant el 2011 la Sala d’Exposicions de
l’Institut del Teatre ha acollit les mostres
següents: «IDN imatge, dansa i nous
mitjans», exposició de vídeo de dansa
organitzada en el marc del festival IDN
per l’associació per a la creació NU2’s en
coproducció amb el Mercat de les Flors;
«Pau Barceló. L’escena en imatges (19541990)», exposició fotogràfica; «10 anys
de l’EESA-CPD de l’Institut del Teatre»,
exposició commemorativa del desè
aniversari de l’escola integrada de l’Institut
del Teatre (Conservatori Professional de
Dansa), i «Fabià Puigserver, teatre d’art
en llibertat», retrospectiva dedicada a
l’escenògraf, figurinista, actor i director
escènic, coincidint amb el 20è aniversari
de la seva mort i el 35è aniversari de la
fundació del Teatre Lliure.
Finalment, cal assenyalar que la
Biblioteca General de l’Institut del Teatre
ha rebut més de 13.000 visitants.

5.1.2. XARXA PRIVADA
5.1.2.1. SALES DE MÉS DE 200
BUTAQUES

Arteria Paral·lel

http://arteria.com/ciudades/Barcelona/2
96.067 espectadors
L’Arteria Paral·lel és el nom que rep
actualment l’antic Gran Teatro Español
de l’avinguda Paral·lel. Va funcionar
amb diferents noms entre el 1892 i el
1980, s’hi va projectar cinema i després
s’hi va instal·lar una discoteca. Des del
2010 funciona com a teatre amb el
nom d’Arteria Paral·lel. L’equipament
està gestionat per la Societat General
d’Autors i Editors (SGAE), que hi programa
espectacles, actuacions musicals, cursos,
tallers de formació, congressos i activitats
culturals en general.
Durant el 2011 s’hi han representat 35
espectacles, entre concerts i obres de
teatre dels gèneres més diversos, que han
aplegat 96.000 espectadors.

ignorantes, la comèdia musical Nelly Blue,
els monòlegs d’humor de Toni Moog,
Loulogio i David Guapo o el retorn de
Verás que todo es mentira, de l’artista
Godoy.

Coliseum

www.grupbalana.com
130.926 espectadors
Amb més de 1.600 localitats, el
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.
Al llarg del 2011 el seu escenari ha acollit
propostes tan diverses com el ballet de
Moscou, amb la interpretació de Giselle i
El llac dels cignes; el Ballet Estatal Rus de
Rostov, amb El trencanous; el concert de
Pitingo; l’espectacle de l’humorista Carlos
Latre; l’obra Julieta&Romeo, en el marc
del festival Grec; l’humor de Terrat Pack;
els espectacles d’humor de Los Morancos,
i la segona edició del Festival de Flamenco
Carmen Amaya, entre d’altres.

Club Capitol
www.grupbalana.com
160.049 espectadors

El Club Capitol, ubicat al capdamunt de
La Rambla, 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, la Sala Pepe
Rubianes i la Sala 2 del Club Capitol
enguany han acollit una nova temporada
del cicle de monòlegs Comedy Zoo, els
animals de la comèdia, el monòleg El
cavernícola, l’espectacle El Xarlatan, la
comèdia Els 39 esglaons, el debat Ilustres
BARCELONACULTURA
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El Molino

Guasch Teatre

El Molino, el mític cafè concert del
Paral·lel, va tornar a obrir les portes el
2010 després de dos anys d’obres. A
més d’un edifici emblemàtic i icònic de
la ciutat, és un nou concepte d’espai a
Barcelona, entès com a espai integral
per a les arts escèniques i com a espai
per desenvolupar tot tipus d’activitats
culturals, empresarials i socials.

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 caps de setmana.

www.elmolinobcn.com
51.658 espectadors

Durant el 2011 ha ofert
ininterrompudament tres xous, de
producció pròpia: Made in Paral·lel,
Made in El Molino i Live in Burlesque; i
ha desenvolupat dos cicles setmanals: «El
Molino Tango», que ha culminat amb el
concert de Cecilia Rossetto, i el cicle de
flamenc dirigit per Mayte Martín «Poco
106 ruido y mucho duende», estrenat amb
l’última actuació d’Enrique Morente. Al
mes de maig ha organitzat, amb gran èxit
de públic i mediàtic, El Molino Burlesque
Barcelona I Festival Internacional, el primer
festival de gènere burlesc de Barcelona i
de tot l’Estat.
Pel que fa a espai com a centre
d’activitats culturals, empresarials i socials,
de més de 50 activitats cal ressaltar les
presentacions de diversos llibres, el
concert de Pascal Comelade amb Enric
Casasses, la presentació del documental
Madame Arthur, el lliurament dels Premis
FAD Sebastià Gasch, la participació a
la 48H Open House BCN o la Festa de
la Professió de l’Associació d’Actors i
Directors Professionals de Catalunya.
El Molino, a través de la seva fundació,
la FEM (Fundació El Molino), al llarg del
2011 ha pres part en moltes iniciatives
lligades al barri del Poble-sec, com ara
la rua de Carnaval i la segona edició de la
festa anual «Fem Festa, Fem Paral·lel», de
la qual és patrocinador.

BARCELONACULTURA

www.guaschteatre.com
49.684 espectadors

Durant el 2011, entre d’altres, s’han
pogut veure els espectacles Ara o mai,
un musical de la companyia Veus Veus;
L’expedient, una comèdia amb tocs de
thriller en què s’ironitza sobre la crisi i
les seves repercussions en els àmbits
laboral i personal dels que la pateixen, o
Cuando se apaguen las velas, la història
d’un assassí a sou, explicada en forma
de monòleg.

Jove Teatre Regina
www.jtregina.com
50.733 espectadors

El Jove Teatre Regina, continuant amb
la seva política d’oferir espectacles de
qualitat al públic infantil i juvenil de
Barcelona, al llarg del 2011 ha fet 229
representacions, i ha rebut més de 50.000
espectadors.
De tota la programació de l’any,
destaquen els espectacles següents: La
Ventafocs, de la companyia Dreams Teatre,
que ha estat tot un èxit de públic; l’estrena
de Rateta, i si escombres l’escaleta?,
espectacle de la companyia La Trepa,
producció pròpia del teatre; l’adaptació
d’Ulisses, una odissea musical i de L’illa
del tresor, dos clàssics de la literatura; la
reestrena de Pastorets superestel, pensat
per a públic familiar, que s’ha rebut amb
entusiasme durant les festes nadalenques,
i, finalment, dos espectacles de la resta de
l’Estat: El poeta y Platero, de la companyia
Teatro Arbolé, de Saragossa, i El flautista
mágico, del Teatro Paraíso, de Vitòria.

La Villarroel

Teatre Borràs

Fundada l’any 1972, La Villarroel sempre
s’ha distingit per la seva vitalitat i pel seu
compromís social. Gestionada pel Grup
Focus i amb la direcció artística de Carol
López, s’ha convertit en finestra per a
la dramatúrgia contemporània, el teatre
d’autor viu, i en especial, l’autoria catalana.

Al llarg de l’any 2011 aquest popular
teatre de la plaça Urquinaona ha presentat,
entre altres espectacles, el fenomen teatral
argentí La omisión de la familia Coleman,
els espectacles d’humor de Faemino y
Cansado, l’obra Madame Melville i el
muntatge Pel davant i pel darrera, una
obra que ha esdevingut un èxit de públic
i de crítica.

www.lavillarroel.cat
77.101 espectadors

D’entre els espectacles que ha ofert
aquesta sala s’ha de subratllar l’obra Pluja
constant, de Keith Huff, dirigida per Pau
Miró; Íncubo, d’Àlex Mañas; Killer, un
musical de Guillem Clua, dirigit per Joan
Maria Segura; Desclassificats, de Pere
Riera, amb un repartiment de primer nivell,
l’espectacle més vist de la temporada
a la sala barcelonina; Coses que dèiem
avui, de Neil LaBute i direcció de Julio
Manrique; Hablamos, el nou espectacle
de Reugenio (que també s’ha vist al
saT!), amb direcció de Gerard Jofra, fill
de l’humorista Eugenio; Exitus, de Titzina
Teatro, i, finalment, l’espectacle estrella
de la temporada, L’any que ve serà millor,
escrit a quatre mans per Marta Buchaca,
Carol López, Mercè Sarrias i Victòria
Szpunberg, i dirigit per Mercè Vila Godoy,
amb un gran èxit de públic.
Dins la programació del Grec Festival
de Barcelona, s’ha presentat l’obra Días
estupendos, d’Alfredo Sanzol, i dins la
segona edició del festival Dansalona, Aquí
amanece de noche, de la companyia de
dansa Mar Gómez.

Teatre Apolo
www.teatreapolo.com
102.479 espectadors

Ubicat al Paral·lel i amb un aforament
de gairebé mil persones, el Teatre Apolo
enguany ha presentat el musical Hair,
el xou d’humor Mellizos, la sarsuela La
Corte del Faraón, l’espectacle de música
i ball irlandès Celtic Legends, la comèdia
dramàtica Art i la comèdia El sopar dels
idiotes.

www.grupbalana.com
114.106 espectadors

Teatre Condal
www.teatrecondal.cat
107.379 espectadors

El Teatre Condal impulsa 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’hi han representat són:
Geronimo Stilton, el musical del Regne
de la Fantasia, amb guió i lletres de les
cançons d’Enric Llort, composició i direcció
musical de Manu Guix i direcció escènica
d’Àngel Llàcer, musical que ha estat un
èxit absolut i que ha aconseguit tres
Premis Butaca 2011 i dos Premios Teatro
Musical; Reugenio, amb el seu espectacle
Con todos mis respetos, dirigit per Gerard
Jofra; la comèdia Visca els nuvis, dirigida
per Miquel Gorriz, que ha esdevingut
la producció més vista de la temporada
al teatre; l’espectacle Antologia de la
Sarsuela, una nit a l’Edèn, dirigit per
Lluís Cabal, amb què s’ha iniciat un cicle
de sarsuela que ha finalitzat amb Cançó
d’amor i de guerra, amb música de Rafael
Martínez Valls, sota la direcció musical
de Lluís Cabal i amb direcció escènica de
Jordi Tena; Els bojos del bisturí, de Ray
Cooney, obra dirigida per Àngel Llàcer; El
apagón (Black Comedy), de Peter Shaffer,
una clàssica comèdia produïda i dirigida
per Yllana, i l’humorista Dani Martínez, que
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ha estrenat el xou Rechace imitaciones.
Finalment, dins del festival de dansa
Dansalona, s’ha presentat el muntatge
Somorrostro, de la companyia Trànsit
Dansa, amb la coreògrafa Maria Rovira
al capdavant.

Teatre Goya
www.teatregoya.cat
94.250 espectadors

El Teatre Goya, amb direcció artística de
Josep Maria Pou, aposta per grans títols
d’autors contemporanis internacionals i per
la qualitat amb la intenció d’arribar al gran
públic, i busca mantenir els espectacles en
cartellera durant mesos.
L’any 2011 el Teatre Goya ha programat
8 espectacles diferents, amb un total
de 296 funcions. La programació ha
arrencat amb el tram final de funcions de
la producció Baraka, de Maria Goos, amb
direcció de Javier Daulte, una coproducció
internacional de Focus amb Argentina que
ha acaparat elogis del públic i la crítica
de diferents països. L’obra estel·lar de
l’any ha estat Truca un inspector, dirigida
i protagonitzada per Josep Maria Pou, i
que ha estat vista per més de 50.000
espectadors. La dansa clàssica i el claqué
també han tingut cabuda a la programació
del Goya amb Giselle, de la Companyia
de Ballet David Campos, i Tapeando,
un espectacle de Tapolé que fusiona
el claqué i el flamenc. L’obra La sonrisa
etrusca, de José Luis Sampedro, amb
direcció de José Carlos Plaza, ha estat un
èxit rotund de públic. La temporada ha
finalitzat amb Concha (Yo lo que quiero es
bailar), un muntatge molt singular dirigit
per Josep Maria Pou, en el qual Concha
Velasco, acompanyada de quatre músics,
ressegueix els seus 50 anys de carrera
artística.
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Teatre Poliorama
www.teatrepoliorama.com
183.957 espectadors

El Teatre Poliorama està gestionat per
Tres per 3, una empresa formada per
l’associació de Tricicle, Dagoll Dagom
i Anexa.
Durant el 2011 han passat per l’escenari
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del Teatre Poliorama 6 espectacles ben
diversos, el primer dels quals ha estat El
mètode Gronhölm, de Jordi Galceran, un
fenomen escènic, en paraules de Sergi
Belbel, el seu director. Després de quatre
temporades, aquesta comèdia ha batut
rècords d’espectadors i s’ha convertit en
un dels fenòmens teatrals dels escenaris
de la ciutat. La temporada ha continuat
amb l’espectacle Petits crims conjugals,
d’Eric-Emmanuel Schmitt, traduït per Sergi
Belbel i dirigit per Xicu Masó; la tercera
i última temporada de Garrick, de la
companyia Tricicle; Todos eran mis hijos,
d’Arthur Miller, en el marc del Grec Festival
de Barcelona; Operetta, de la companyia
Cor de Teatre, que s’apropa al món de
l’òpera d’una manera notòriament diferent
i nova, i, per acabar l’any, un nou èxit de
Tricicle, Forever Young, un espectacle
tendre, divertit i intel·ligent per a tots els
públics.

Teatre Romea
www.teatreromea.cat
87.339 espectadors

Gestionat pel Grup Focus, 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 ha arrencat amb l’última
programació concebuda encara per
Calixto Bieito, que després de 10 anys
com a director artístic del Teatre Romea
ha passat la batuta a Julio Manrique. Entre
altres espectacles, s’ha pogut veure L’hort
dels cirerers, d’Anton Txékhov, dirigit per
Julio Manrique; Poseu-me les ulleres, de
la Companyia Teatre Micalet i dirigit per
Pep Tosar; El quadern gris, de Josep Pla,
amb direcció de Joan Ollé; Conte d’hivern,
de William Shakespeare, dirigit per

Carme Portacelli; El salt de Nijinski, de la
companyia Trànsit Dansa; els cinc concerts
dels Manel per presentar a Barcelona el
seu nou disc 10 milles per veure una bona
armadura, i Pedra de tartera, de Maria
Barbal, amb dramatúrgia de Marc Rosich
i direcció de Lourdes Barba. La temporada
2010-2011 ha acabat amb el comiat de
Calixto Bieito en el marc del Grec Festival
de Barcelona amb dos muntatges seus:
Voices, un espectacle internacional produït
pel Betty Nansen de Copenhaguen i el
festival de Bergen, i Desaparecer, a partir
de contes d’Edgar Allan Poe.
La temporada 2011-2012 ha donat el tret
de sortida a l’etapa de Julio Manrique amb
Llum de guàrdia, una obra dirigida per
ell mateix, i ha prosseguit amb Dogville,
de la companyia Rayuela, i Qui té por de
Virgina Woolf?, d’Edward Albee, una obra
dirigida per l’argentí Daniel Veronese que
ha obtingut un gran èxit de crítica i públic.
A més de la programació regular, el
Teatre Romea també ha estat escenari de
gran part de les activitats organitzades
per la Fundació Romea per a les Arts
Escèniques, com ara la conferència
inaugural de la temporada a càrrec del
president de la Generalitat de Catalunya,
Artur Mas, la conferència de l’escriptor
Pere Gimferrer, lectures dramatitzades de
textos de Màrius Torres, Carles Soldevila
i Julià de Jòdar, la ja tradicional lectura
de Don Juan Tenorio per Tots Sants, o un
concert espectacle en homenatge a Ovidi
Montllor, entre altres propostes.

Teatre Tívoli
www.grupbalana.com
185.524 espectadors

El Teatre Tívoli és un dels teatres més
emblemàtics de la nostra ciutat, i té un
aforament de més de 1.600 butaques.
El 2011 el Teatre Tívoli ha continuat
oferint el musical Hoy no me puedo
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levantar, amb música de Mecano, que
ha obtingut gran èxit de públic. A banda
d’aquest musical, a l’escenari del Tívoli
també s’hi ha pogut veure el Ballet
Corella, La Nova Trinca, el Ballet de
Monterrey, Raimon, Voca People, el Ballet
Nacional de Cuba, el Mag Lari, l’obra Un
tranvía llamado deseo (en el marc del Grec
Festival de Barcelona) i el musical Chicago.

Teatre Victòria
www.teatrevictoria.com
156.839 espectadors

El Teatre Victòria, gestionat per Tres per
3, una empresa formada per l’associació
de Tricicle, Dagoll Dagom i Anexa, s’ha
consolidat els darrers anys com una de les
sales amb més públic de Barcelona.
En la programació del 2011 del Teatre
110 Victòria el teatre musical ha tingut un gran
pes. Al llarg de tot l’any s’han programat
3 espectacles de caràcter musical: 40 El
Musical, de la productora Producciones
Rialto, Carmen, de la companyia La
Cuadra de Sevilla, i Cop de Rock, de
Dagoll Dagom.
Es tracta de tres espectacles d’estils
molts diferents: a 40 El Musical s’han inclòs
100 cançons (completes o fragments)
escollides entre els majors èxits espanyols
i internacionals de la història de l’emissora
de ràdio Los 40 Principales.
Carmen, de Salvador Távora, és una
experiència visual i sonora irrepetible
que combina la música de Bizet amb una
autèntica banda de la Setmana Santa
sevillana, cants corals i ball. Un espectacle
de teatre flamenc, música, cant i ball.
Cop de Rock és un musical estructurat a
partir de les cançons imprescindibles de la
història musical del nostre país, des dels
orígens de l’anomenat rock català, amb
cançons de Brams, Els Pets, Gossos, Ja
t’ho Diré, Lax’n’Busto, Sau, Sopa de Cabra,
Bars i Glaucs, entre altres grups.
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Teatreneu

www.teatreneu.com
128.625 espectadors
Des de fa 20 anys el Teatreneu treballa
per a la difusió de les arts escèniques
a la nostra ciutat. Compta amb una
programació per a públic adult i amb
programes específics per a públic infantil.
Pot oferir més de 30 espectacles diferents
a la setmana, i s’obre a totes les arts
escèniques i parateatrals. S’hi fa teatre,
improvisació, monòlegs, màgia, varietats,
dansa, música i teatre familiar. El Teatreneu
manté obertes les seves portes tots els
dies de la setmana, tots els mesos de l’any.
Els 42 espectacles que s’han representat
a la Sala Cafè Teatre el 2011, més els
36 de la Sala Xavier Fàbregas i els 2
espectacles de la Sala del Mig han estat
vistos per més de 128.000 espectadors.

5.1.2.2. SALES DE MENYS DE 200
BUTAQUES

Brossa Espai Escènic

Almeria Teatre

L’activitat del Brossa Espai Escènic,
el petit local per a 60 espectadors,
ha finalitzat al juliol del 2011. Fins
aquell moment s’hi han representat
10 espectacles dins de la programació
regular de la sala: obres de teatre, recitals
poètics, espectacles de màgia, cabaret i
performances d’autors tan diversos com
Txékhov, Verdaguer, Simone de Beauvoir
i Empar Moliner.

www.almeriateatre.com
9.248 espectadors

L’Almeria Teatre es va inaugurar el 2009
al barri de Gràcia. Aquest 2011 dins la
programació estable ha creat quatre grans
blocs: «Primera sessió», «Segona sessió»,
«Imperdibles» i «Matinées».
El bloc «Primera sessió» inclou
espectacles de llarga durada (un mínim
de 6 setmanes) i amb 6 o 7 funcions
setmanals. Enguany s’han programat El
casament dels petitburgesos, El projecte
dels bojos, ¡Ay, Carmela! i Dies feliços.
Els espectacles de la «Segona sessió»
són de segona hora, no necessàriament
de llarga durada, amb 4 funcions
setmanals. Els espectacles d’aquest bloc
han estat: La Frau (die musical), Je ne parle
pas François i Mon Brel.
Els «Imperdibles» són espectacles
de poques sessions que, per les seves
característiques, resulten singulars (lectures
teatralitzades, concerts, monòlegs,
nits temàtiques). S’han pogut veure
L’altre llibre de les bèsties, Antílopez
Show, Cabaret Misêria, Lady in Black,
El sembrador incansable, The Vinegar
Dances (Tribute to Gorey), Una noche de
cuento, Fes-m’ho tot! i Las Maris.
Les «Matinées» són sessions adreçades
al públic familiar, i enguany han acollit
els espectacles Un Nadal de Pastorets, El
retorn de Sant Jordi, Círculo, L’aneguet
lleig i les sessions escolars Contes del
món, La rateta presumida i En Ximpa va a
la selva.
Al juliol l’Almeria Teatre ha celebrat
la cinquena edició del Festival Barcino.
(Trobareu informació del Festival Barcino
en l’apartat «Festivals d’arts escèniques»
del capítol 8.)

www.laseca.cat
4.815 espectadors

Més enllà de la sala d’Allada-Vermell,
i fora de la seva programació regular,
l’Espai Brossa ha organitzat tres activitats
rellevants: les Festes de Commedia
dell’Arte a la Plaça, un conjunt
d’espectacles de Commedia dell’Arte,
dins del programa de la Festa Major dels
barris de Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera; la cinquena edició de l’Escola de
l’Espectador, dedicada a l’òpera, i una
nova edició del festival BarriBrossa, amb
teatre, poesia, audiovisuals, conferències,
màgia, performances i debats, i amb un
centre vertebrador, l’Oulipo, el moviment
convidat en homenatge al 50è aniversari
de la seva fundació a París. (Trobareu
informació del BarriBrossa en l’apartat
«Festivals d’arts escèniques» del capítol 8.)

Sala Atrium
www.atrium.cat
2.787 espectadors

La Sala Atrium és el pilar del projecte
d’Atrium, que fins al 2011 es definia per
la seva funció d’estudi d’arts escèniques
i productora. Ara la sala assegura poder
compartir amb el públic una línia coherent
de treball en tots els aspectes que fan
possible les arts escèniques (estudi,
producció i exhibició).
Després de dos anys i mig de feina,
finalment la Sala Atrium s’ha inaugurat el
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26 de gener del 2011. L’objectiu d’aquest
primer any de funcionament ha estat
desenvolupar una activitat artística de
rigor i qualitat al llarg de tot el 2011 que
permetés crear una marca concreta i situar
la sala dins la ciutat. Per aquest efecte
s’ha realitzat una programació continuada
amb tres produccions pròpies (Huis Clos,
de Jean-Paul Sartre, dirigida per Raimon
Molins, Hamlet o les conseqüències de
la pietat filial, de Jules Laforgue, amb
direcció de Jordi Prat i Coll, i Quartett,
de Heiner Müller, dirigida per Jordi Prat
i Coll), una coproducció (Jaz, de Koffi
Kwahulé, dirigida per Raimon Molins,
dins de la programació del Grec Festival
de Barcelona) i una producció externa
(Carmela, Lili, Amanda, dirigida per Marc
Chornet).
També s’ha iniciat una programació
estable de teatre de titelles dos dissabtes
i diumenges de cada mes a càrrec de la
112 companyia Marduix, amb els espectacles
El mariner de Sant Pau, Meitat tu, meitat
jo, Jardí de música i cristall, Els ocells de
madò Fàtima i La Lluna.

Sala Beckett
www.salabeckett.cat
10.897 espectadors

La Sala Beckett / Obrador Internacional
de Dramatúrgia és un teatre de petit
format dedicat a la creació, la recerca i
l’experimentació teatrals. Tant les seves
produccions com la programació i el
conjunt de les activitats de formació i
recerca estan enfocades cap a la promoció
de l’autoria contemporània i l’estímul de
les noves formes de la dramatúrgia.
Durant el 2011 la Sala Beckett ha donat
a conèixer, més que mai, nous textos
catalans, entre els quals destaquen El
bosc, de Daniela Feixas, Home-natja, de
Jordi Oriol, Contra la democràcia, d’Esteve
Soler, F3DRA (Pleasure and Pain), de
Marilia Samper, El biògraf i Opció B, de
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Marc Angelet, i Rates (abans que la lluna
caigui), de Javier J. Moyano. Alhora, ha
continuat estrenant textos internacionals
de referència, com ara Gos, dona, home,
de Sibylle Berg, En estat d’excepció, de
Falk Richter, Londres (Paret marina/T5),
de Simon Stephens, i La ciutat, de Martin
Crimp.
També ha programat noves relectures
de clàssics (El petit Eiolf, de Henrik
Ibsen), adaptacions dramàtiques de
textos narratius (La idea d’Europa, de
George Steiner), companyies amb
muntatges pluridisciplinaris (Katastrophe,
d’Agrupación Señor Serrano) i espectacles
de dansa contemporània (Sola, de Carles
Salas - Búbulus Dansa).
Quant a les activitats formatives,
enguany ha tingut lloc la sisena edició de
l’«Obrador d’estiu», una trobada de
caràcter internacional en la qual
dramaturgs i directors de la talla de Simon
Stephens, Joseph Danan, Theresia Walser,
Andrés Lima, Alfredo Sanzol o Sergi
Belbel, entre d’altres, han impartit cursos
i tallers en què han participat alumnes de
fins a 13 països diferents.
Els darrers anys la Sala Beckett ha
potenciat la promoció dels dramaturgs
catalans a l’estranger. Amb aquest
objectiu, el 2011 ha continuat promovent
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 a Portugal i França, a més d’un
intercanvi de residències d’escriptura amb
el Quebec.
Per acabar, a finals d’any la Sala Beckett
/ Obrador Internacional de Dramatúrgia
ha creat una fundació dedicada a la
promoció del teatre contemporani a escala
internacional i amb un patronat format
exclusivament per dramaturgs: José
Sanchis Sinisterra (fundador de la Sala
Beckett), Jordi Galceran, Lluïsa Cunillé,
Sergi Belbel, Juan Mayorga, Pere Riera,

Pau Miró, David Plana, Carles Batlle, Mercè
Sarrias i Marta Buchaca. I ha presentat
el projecte arquitectònic de la futura seu
d’aquesta fundació, a l’edifici de l’antiga
Cooperativa de Consum Pau i Justícia, al
barri del Poblenou.

Sala Muntaner
www.salamuntaner.com
23.432 espectadors

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.
Durant el 2011 a la Sala Muntaner s’hi
han representat 19 espectacles, 15 de
companyies catalanes i 4 de la resta de
l’Estat. Entre d’altres s’hi han programat
Rive Gauche, una producció de Q-Ars
Teatre ambientada al París d’entreguerres;
la versió que la companyia Les Antonietes
Teatre ha fet de l’obra Molt soroll per
no res, un dels grans clàssics de William
Shakespeare, o l’espectacle Sensualitats,
un viatge poètic i musical per les diferents
maneres d’entendre la sensualitat de
poetes com Joan Vinyoli, José Saramago
o Joan Margarit, amb la veu de Mercè
Sampietro i la música d’Eduard Iniesta.

Teatre del Raval
www.teatredelraval.com
13.665 espectadors

El Teatre del Raval, situat a les
instal·lacions de la parròquia de Nostra
Senyora del Carme, al barri del Raval,
va néixer amb esperit combatiu i de
servei, amb una alta exigència artística
i amb l’objectiu de fer reflexionar
l’espectador. Per això prioritza els
projectes compromesos, en què s’utilitza
el llenguatge i l’expressió com a eina
de denúncia social, des de totes les
disciplines de les arts escèniques.

El 2011 el Teatre del Raval ha tornat a
programar espectacles per a adults i per
a públic infantil. Pel que fa al teatre per a
adults, els espectacles han tractat un tipus
de temàtica que dóna identitat a l’espai i
a la programació, com El retrat de Dorian
Gray, que parla de l’homosexualitat,
L’amor no fa mal, sobre la violència de
gènere, Les dones de Lockerbie, entorn
de la memòria històrica, o Tocar madera,
sobre els trastorns obsessivocompulsius.
Cal remarcar l’aposta del Teatre del Raval
per les obres d’autors vius, que en la
temporada d’enguany ha assolit el 98,2 %
del total de la programació.
A finals d’any s’ha estrenat l’obra La
vampira del Raval, una superproducció
amb actors de primera fila que ha suposat
tot un repte des d’un punt de vista tècnic
i administratiu per a una sala petita com el
Teatre del Raval. És una aposta arriscada
de nova creació que encaixa perfectament
amb la filosofia d’aquest teatre.
Quant al teatre dirigit a infants, el
Teatre del Raval ha buscat recuperar la
saviesa popular dels contes i la tradició,
i fomentar el gust i el costum pel teatre.
També ha volgut mostrar la riquesa de les
diferents cultures; per això ha programat
espectacles que ensenyen la manera de
ser i de viure d’infants d’arreu del món.
En la programació d’aquest any ha apostat
fortament pels espectacles de titelles,
ombres i màgia.
A partir de la temporada 2009-2010,
el Teatre del Raval va posar en marxa la
campanya escolar «L’escola al teatre» amb
l’objectiu de facilitar als centres escolars
un instrument eficaç que complementés
la seva tasca educativa i despertar en els
més petits i l’hàbit i el gust per la cultura
i el teatre. Per aquest motiu ha ofert un
dossier pedagògic elaborat per facilitar
el treball dels alumnes i els professors.
De maig a octubre, el Teatre del Raval
ha acollit la 16a Mostra de Teatre de
Barcelona, amb 40 espectacles diferents.
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(Trobareu informació de la Mostra de
Teatre de Barcelona en l’apartat «Festivals
d’arts escèniques» del capítol 8.)
Aquest any el Teatre del Raval també ha
començat a millorar el seu equipament
per anar-se adaptant a la realitat actual
del món de l’espectacle.

Teatre Gaudí
Barcelona

www.teatregaudibarcelona.com
16.378 espectadors
Nascut el febrer del 2008, el Teatre
Gaudí Barcelona (TGB), un equipament
cultural de creació, producció i exhibició
escènica i residències, vol ser un punt de
referència del teatre més íntim i pròxim
que es fa a la capital catalana; la seva
114 gestió i direcció van a càrrec del mateix
equip del Versus Teatre.
L’equipament posa al servei de la
professió teatral dos espais escènics
equipats tècnicament per a l’activitat: la
Sala Gran La Claca i la Sala Petita Teresa
Calafell. I proposa cultura, frescor, talent,
ofici, divertiment, oci, reflexió i risc.
La temporada teatral ha inclòs una
programació contemporània sòlida que
busca l’harmonia entre obres de reflexió,
obres protagòniques, obres populars i
obres experimentals: Els antiquaris, de
Gerard Vàzquez, Buenos Aires, de Rafael
Spregelburd, In on it, de Daniel MacIvor,
Menys emergències, de Martin Crimp,
Teoria de catàstrofes, de Toni Cabré, La
importància de ser Frank, d’Oscar Wilde i
Dos punkis i un vespino, de Marilia Samper
i Llàtzer Garcia.
Si l’any 2010 es va apostar per la dansa
com a eix de la programació familiar,
el 2011, la creació Happy Ha Ha, de
Mercedes Boronat, ha consolidat aquesta
proposta. També s’ha de posar en relleu
el cicle «Ens fascina el present», fruit de
la complicitat entre el Versus Teatre i el
BARCELONACULTURA

TGB, que ha dut a escena tres muntatges
de noves veus de la dramatúrgia catalana
(Albert Boronat, Núria Vizcarro, Marilia
Samper i Llàtzer Garcia) que tenen un
denominador comú: l’actualitat, la reflexió
i el compromís social.

Teatre Tantarantana
www.tantarantana.com
19.722 espectadors

Des dels seus inicis, el Teatre
Tantarantana estructura la programació
segons el públic a qui va dirigida; el
2011 l’ha dividit en quatre blocs, a fi de
facilitar-ne la comunicació i la visibilitat:
TANTAdansa, TANTAteatre, TANTAinfantil
i TANTAjove.
TANTAdansa ha recollit dos cicles de
dansa: el festival de dansa bcstx, que
enguany ha arribat a la cinquena edició, i
el VII Cicle de Dansa i Teatre Físic, produït
pel Tantarantana. La programació de
dansa ha estat específica de companyies
catalanes i de la resta de l’Estat.
Pel que fa a TANTAteatre, la programació
per a públic adult ha continuat donant
suport a la dramatúrgia contemporània
catalana, i concretament a dramatúrgies
catalanes emergents, però també ha inclòs
teatre d’autors clàssics.
TANTAinfantil ha programat muntatges
teatrals i de dansa els caps de setmana
i sessions escolars amb diversitat de
propostes tècniques i temàtiques. Com
a novetat d’enguany, el Tantarantana ha
iniciat coproduccions amb companyies
catalanes de muntatges adreçats a públic
infantil i familiar.
El 2011 s’ha obert una nova línia
de creació, cooproducció i exhibició
d’espectacles adreçats als nous col·lectius
de públic específicament jove i adolescent:
TANTAjove.
Entre les quatre línies de programació,
el Teatre Tantarantana ha ofert 44
espectacles.

Versus Teatre
www.versusteatre.com
13.031 espectadors

El Versus Teatre programa, crea i
produeix espectacles amb dramatúrgia i
directors emergents, cercant i ponderant el
rigor, l’excel·lència i l’originalitat, amb una
atenció especial per les noves tendències
de relat dramàtic, el teatre de creació, els
arguments compromesos amb el present i
les noves formes d’estructura narrativa.
El Versus Teatre proposa programacions
temàtiques que expressen un alt nivell
d’exigència: obres de reflexió, de
comunicació sensorial i emocional,
sense oblidar que la representació és
l’art de la diversió empàtica, grupal,
compromesa amb l’estabilitat social.
Algunes de les obres presentades el

2011 han estat Des-penjades, de Virgínia
Sànchez, dirigida per Mònica Lucchetti; El
jardí de les malícies, de Miquel Desclot,
dirigida per Joan Maria Segura Bernadas;
Cavalls salvatges no m’arrancarien d’ací,
amb autoria i direcció de Víctor Sánchez
Rodríguez; In on it, de Daniel MacIvor,
dirigida per Òscar Molina; El hombre de
las 1000 voces, un xou humorístic musical
de Niko Costello; L’impostor (Versió del
Tartuf de Molière), amb versió de Joan
Oliver i direcció de Frederic Roda, i
Mediocres, de Núria Vizcarro, dirigida per
Joan Manuel Albinyana.
El 2011 ha estat un any en què
s’han endegat noves línies de treball i
estratègies de comunicació. Cal ressaltar
la dedicació a les xarxes socials com
Twitter o Facebook, que ha permès
fidelitzar i atendre un públic que demana
informació, interacció i avantatges
personalitzats.

5.2.
Xarxa de
Fàbriques de
Creació
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Ateneu Popular de
Nou Barris
www.ateneu9b.net

L’Ateneu Popular de Nou Barris és
un centre referent pel seu projecte
d’intervenció social a través de la cultura
i la promoció del circ i les arts parateatrals.
En el terreny artístic, l’Ateneu potencia la
creació i promou la formació artística des
d’una òptica no mercantilista, compromesa
socialment, amb l’ànim de donar suport a
la creació jove i a les cultures emergents
sempre des de la qualitat i l’excel·lència
artística. En el context sociocultural, té
per objectiu fomentar el compromís
social i solidari entre els ciutadans i el
seu esperit crític, mitjançant l’estimulació
de la participació i la dinamització de la
cooperació entre entitats.
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El 2011 ha estat marcat per la
continuació de les obres de remodelació
de l’edifici que permetran ampliar les
instal·lacions i els espais per oferir un
servei vmillor a les persones que prenen
part en les activitats i al públic en general.
Tot i les obres, s’ha pogut continuar
treballant en les quatre grans línies
d’actuació del projecte: la formació i el circ
social, la programació cultural continuada,
el circ i la producció pròpia i, finalment, la
dinamització comunitària.
Pel que fa a la formació i el circ social,
prop de 2.900 alumnes han passat per les
més de 400 activitats de diferents nivells
i formats: l’Escola Infantil de Circ, l’Escola
Juvenil de Circ, els tallers per a diferents
edats i públics, l’Escola Popular de Teatre,
o amb els intercanvis tant a escala nacional
com internacional a través de la Xarxa
Europea de Formació i Circ Social Caravan,
formada per 8 escoles de circ amb finalitat
pedagògica de 8 països europeus.
La programació cultural estable s’ha
desenvolupat des de diferents àmbits.
En el de la música, s’ha vehiculat a
través de dos programes: un de flamenc,
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amb actuacions de Chano Domínguez
o Las Migas, i l’altre de música negra,
en col·laboració amb el Casal de Barri
Prosperitat i l’associació Capibola Blues,
amb concerts de gran format a l’auditori
de l’Ateneu. Dins el programa Lokal, la
proposta de petit format, amb flamenc,
blues, rumba, swing, salsa o afrobeat,
ha despertat molt d’interès la Ukefesta,
el primer festival d’ukeleles, i l’últim
espectacle de l’artista Dudu abans de
marxar cap al Cirque du Soleil. Pel que
fa al teatre, la programació s’ha centrat
en companyies amateurs del barri,
companyies joves que fan un teatre
arriscat i d’altres que s’estan consolidant.
La dansa s’ha presentat a través de dues
programacions, una a la tardor i l’altra a
la primavera, una dedicada a la creació
i l’altra a la trobada de professionals del
món de la dansa i el circ. I, finalment,
hi ha les activitats puntuals, com la que
s’ha realitzat sota el títol «Llibertat de
creació, llibertat d’expressió», amb un acte
interdisciplinari que ha portat a l’Ateneu
més de 50 artistes i més de 600 assistents.
També cal fer esment de la cessió d’espais
i residència d’artistes, que cada any tenen
més pes en la programació. En conjunt,
més de 7.600 persones han pres part en
aquesta oferta cultural de l’Ateneu.
Respecte al circ i la producció pròpia,
ha estat rellevant la celebració de la 15a
edició del Circ d’Hivern, amb l’espectacle
Circumstàncies, i la col·laboració amb
el Mercat de les Flors, que ha acollit
la 16a edició del Circ d’Hivern, en què la
proposta guanyadora ha estat l’espectacle
Maravillas. També s’ha continuat el
programa de Combinats de Circ: aquest
any hi han participat 16 artistes i les
actuacions relacionades amb la preparació
i distribució dels espectacles de producció
pròpia.
Per acabar, l’activitat relacionada amb
la dinamització comunitària ha portat a
l’Ateneu més de 12.000 persones a través
dels diferents programes de dinamització
de les entitats del barri.

La Central del Circ
www.lacentraldelcirc.cat

L’any 2011 ha suposat un punt d’inflexió
per a La Central del Circ: després de més
de dos anys ubicada a l’espai provisional
de les carpes de l’esplanada del Fòrum,
el projecte s’ha traslladat a la seva seu
definitiva, sota la placa fotovoltaica.
D’ençà de la concepció i el naixement
de La Central, l’any 2008, el projecte
s’ha anat consolidant i ha pogut créixer
en programes, accions i dispositius
encaminats a la professionalització dels
artistes i a l’oferta de recursos per garantir
creacions circenses d’alt nivell i qualitat.
Si l’etapa a les carpes va significar la
descoberta del projecte i la fidelització
dels usuaris, especialment en el sector
català, amb el trasllat a la seu definitiva La
Central ha delimitat amb força el seu espai
en el panorama internacional de creació
de circ: nous projectes de cooperació
internacional, un notable augment del
flux d’artistes procedents d’Europa i una
multiplicació del diàleg i la presència
d’aquest equipament en els circuits de
creació artística internacional.
La resposta del sector a l’obertura de
la nova seu ha estat extremadament
positiva: les dades d’ocupació dels espais
i el nombre de projectes artístics que
s’han presentat a les convocatòries de
suport a la creació són la prova que el
rendiment general de l’equipament ha
superat el 80 % de la seva capacitat, en
un primer any en què les instal·lacions
no han començat a funcionar plenament
fins al mes de setembre. Hi ha contribuït,
també, l’èxit de la programació d’activitats
públiques i de difusió en el marc de
la celebració del trasllat, un programa
que s’ha desenvolupat d’octubre a
desembre i que no només ha consolidat
una oferta de cabarets nocturns com a
espai de presentació de projectes artístics
emergents, sinó també una proposta
d’activitats obertes a tots els públics
—especialment el públic infantil, amb
els tallers dels dissabtes—, que han

descobert el nou equipament i s’han
apropat al món del circ i la creació artística.
La nova seu ha estat, també, una
oportunitat per desenvolupar noves pautes
de gestió òptima dels recursos humans i
del mateix edifici: s’han dut a terme noves
pràctiques de comunicació interna, més
eficaces i específiques; s’han desenvolupat
mesures de gestió qualitativa dels equips
de treball per optimitzar el creixement de
les contractacions i per generar mercat de
treball estable, i s’ha assumit una política
ètica i respectuosa amb el medi ambient.
Totes aquestes mesures responen a la
voluntat del projecte de respectar i valorar
no només allò que pertany als continguts
circenses i de la missió de l’equipament,
sinó a tots els temes transversals que
indirectament es deriven de la gestió d’un
espai de més de 3.500 metres quadrats.
Noves estratègies de cooperació
amb altres equipaments, la definició de
projectes conjunts en el marc europeu,
l’optimització dels recursos propis i de
la seva gestió són només alguns dels
instruments per fer front al futur. El gran
repte a què s’enfronta La Central del Circ
és, en aquest context, la defensa dels seus
valors i de la seva filosofia: el suport a la
creació i al risc i la garantia dels espais
—físics i ideològics— per provar, créixer
artísticament i cercar el millor camí per
donar fruit a nous i excel·lents espectacles
de circ.
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La Seca Espai Brossa
www.laseca.cat

L’activitat del Brossa Espai Escènic al
local del carrer Allada-Vermell ha finalitzat
al juliol del 2011, i ha iniciat una nova
etapa a l’antiga fàbrica de la moneda
La Seca amb el nom de La Seca Espai
Brossa, i dins de la xarxa de Fàbriques
de Creació de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquest nou espai ha obert les portes el
24 de setembre, per La Mercè, amb la
quarta edició de les 12 hores de màgia
al Brossa, amb sis mags diferents de
renom internacional. Des de llavors ha
estrenat 8 espectacles diferents dins de la
programació regular amb vocació d’acollir
totes les arts teatrals i parateatrals: circ
amb Los Excéntricos, dansa amb Toni Mira,
poesia amb Marta Angelat i els Accidents
Polipoètics, cabaret amb textos i lletres de
118 cançons de Manuel Vázquez Montalbán,
màgia amb Mago Migue (dins un nou
cicle de «Nadal màgic»), a més de noves
dramatúrgies, noves companyies i noves
escenes, com l’estrena de Pessoa, o que
o turista deve ver.
En la seva nova etapa com La Seca
Espai Brossa, ha ofert la sisena Escola de
l’Espectador, centrada en la figura i el
paper, precisament, de l’espectador.

Nau Ivanow
www.nauivanow.com

La Nau Ivanow, situada a l’antiga
fàbrica de pintures Ivanow, a la Sagrera,
és un espai de creació i difusió de la
cultura que s’emmarca dins el projecte
Fàbriques de Creació de l’ICUB des del
2010. Especialitzada en arts escèniques
i fotografia, tot i mantenir-se oberta
a projectes interessants de totes les
disciplines artístiques, la Nau desenvolupa
la seva acció de suport donant cobertura
a totes les fases del procés de creació,
des de la idea inicial fins a l’exhibició
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dels projectes, passant per l’assaig, la
producció, la gestió i la formació.
Entre les novetats del 2011, s’ha
d’assenyalar la primera edició de la beca
Desperta, coorganitzada amb l’agència
de comunicació aPortada. Aquesta beca
té com a objectiu donar suport als joves
artistes en el procés de creació i contribuir
perquè puguin entrar en les xarxes
professionals de difusió teatral. D’entre els
27 projectes presentats a la convocatòria,
un jurat format per professionals de
reconegut prestigi en el sector teatral
ha atorgat la primera beca Desperta al
projecte (Des)hàbitat, de la companyia
La Nevera.
Durant el 2011, 44 espectacles han estat
assajats als espais de la Nau Ivanow, des
d’obres de joves companyies de teatre fins
a les produccions més prestigioses. També
s’han utilitzat els espais per a 11 rodatges,
tant de pel·lícules, videoclips i programes
de televisió com de projectes audiovisuals
d’alumnes de l’ESCAC.
En l’àmbit de l’exhibició, la Nau ha
mantingut la seva voluntat de donar impuls
als joves creadors, i ho ha fet garantint la
presentació dels seus projectes i facilitantlos l’entrada al circuit professional. En
total, s’han presentat 37 obres de teatre,
16 espectacles de dansa, 26 concerts i 19
exposicions. Cal destacar les 15 obres de
teatre de joves creadors que han saltat
al circuit teatral professional després de
la seva estrena a la Nau Ivanow. Gairebé
12.000 persones han gaudit d’aquest
conjunt d’activitats.
El 2011 ha estat un any d’un gran esforç
per connectar la Nau Ivanow amb altres
centres similars en una ferma aposta pel
treball en xarxa. Així, la Nau ha entrat a
formar part de Xarxaprod, ha participat
en la fundació de la Red Trans Ibérica de
Espacios Culturales Independientes i ha
estat inclosa en la modalitat de friend
a Trans Europe Halles, xarxa europea
d’espais culturals independents.

5.3.
Espais singulars
i centres
d’assaig
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Antic Teatre
www.anticteatre.com

Antic Teatre - Espai de Creació és un
centre cultural independent amb seu en
un edifici, patrimoni cultural, construït el
1650, al centre de Barcelona. Compta amb
una sala multifuncional, bar, terrassa i jardí.
L’Antic Teatre és un dels referents
actuals, un centre de recursos per a les
arts multidisciplinàries dedicat a l’exhibició
i el suport a la investigació, creació,
producció, promoció i difusió de les
arts escèniques i visuals compromeses
amb la recerca de nous llenguatges del
cos, les noves tecnologies o les noves
dramatúrgies, la música, les arts plàstiques,
la literatura, els temes socials, culturals,
polítics i de pensament contemporanis.
Dóna suport als creadors joves i emergents
no consolidats, així com als artistes

independents experimentats i als que
tenen una carrera extensa i reconeguda.
Tenint en compte el conjunt d’activitats
de l’equipament, durant el 2011 han
passat per l’Antic Teatre més de 8.000
espectadors, repartits en gairebé
240 funcions: 33 funcions de noves
dramatúrgies, 68 funcions de nous
llenguatges del cos, 22 funcions de
noves tecnologies, 30 funcions de teatre
d’humor i teatre d’objectes, 37 funcions
de música i performance (5 de les quals
han estat en col·laboració), 27 sessions de
projeccions d’audiovisuals en col·laboració
amb altres entitats, 3 propostes poètiques
en col·laboració amb altres entitats, 5
esdeveniments públics de difusió i 12
sessions d’altres activitats. A més, l’Antic
Teatre ha organitzat 22 residències
de creació i producció i 3 residències
d’investigació, i 1 curs de formació.
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Cafè Teatre Llantiol

Círcol Maldà

El Cafè Teatre Llantiol és un petit i
històric espai escènic del Raval que
des dels seus inicis ha apostat per
noves produccions i les propostes més
alternatives de disciplines diverses. Es
tracta d’un teatre emblemàtic que no es
lloga a la mediatització ni se sotmet a les
audiències, que té un públic heterogeni i
fidel i que ha vist néixer en el seu escenari
artistes tan diversos com Pep Carroll,
Tricicle, Màgic Andreu, Amparo Moreno,
Vol-Ras, entre una llarga llista que mostra
aquest bagatge cultural que ha dut fins
ara el Llantiol.

El Círcol Maldà, situat al cor de Ciutat
Vella i amb capacitat per a 65 persones,
aposta clarament pel teatre compromès
amb la paraula, un teatre amb identitat i
llenguatge propis, amb intenció i missatge,
i per la preservació de l’esperit propi de la
sala, centenària, que ha combinat des dels
seus orígens teatre i música en un espai
per a espectacles de caràcter íntim. Vol
ser una plataforma teatral de compromís
i d’implicació pública, amb capacitat i
voluntat d’oferir al públic alguna cosa
més que entreteniment, i amb propostes
artístiques de qualitat contrastada.

www.llantiol.com

Al llarg del 2011 han passat pel Cafè
Teatre Llantiol, entre d’altres artistes,
la companyia Los Alquimistas amb
l’espectacle Hablemos a calzón quitado,
120 de Guillermo Gentile; la companyia
Kamaleonik amb El Diván, de Bernat
Muñoz; els cantautors Divide & Wenceslao
amb Canturreos promiscuos para un
mundo peor; la còmica nord-americana
Rachel Arieff amb Planeta Catalunya;
Nicolás Acevedo i Pablo Navarro amb
l’obra El laberinto de la mente; Daniel
Higiénico amb l’espectacle teatral Palabra
de ornitorrinco, i els monòlegs de Ramon
LSD, com ara ¡Abajo las pasteladas! o En
ocasiones veo muertos... de risa.

www.circolmalda.org

Durant el 2011, el Círcol Maldà ha
proposat una programació amb una bona
varietat de muntatges escènics, sempre
de petit format, que han configurat un
ventall prou ampli de la creació actual. S’hi
han pogut veure espectacles de teatre,
música, dansa i també cinema clàssic que
han inclòs creacions noves i revisions dels
clàssics, i noms tan consolidats com Jordi
Riera, David Mengual o Moreno Bernardi,
dramaturgs emergents com Jordi Oriol i
companyies joves com Els Pirates Teatre
o Cos de Lletra.
Per primer cop des del 2009, s’han
estrenat dos espectacles en què
ha participat el Círcol Maldà com a
productora: Tots aquests dois, de Pep
Tosar, i Oblideu-vos de nosaltres, d’Evelyn
Arévalo (coproducció amb Variacions06).
Enguany també s’ha fet un important
treball en l’àmbit de la difusió de les
produccions pròpies, ja que s’han dut de
gira tres dels espectacles del Círcol Maldà.

La Puntual
www.lapuntual.info

La Puntual és un espai escènic que
impulsa des de la seva inauguració, al
setembre del 2005, línies d’activitat
relacionades amb l’univers dels putxinel·lis,
és a dir, presentació d’espectacles, tallers,
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conferències i cursos relacionats amb els
titelles, les ombres xineses, les marionetes
i el teatre d’objectes, des de les tradicions
més arcaiques fins a les noves propostes
escèniques, espectacles d’investigació i
noves tendències. De fet, un dels èxits de
La Puntual és la programació variada i de
qualitat que ofereix.
Al llarg del 2011 s’han fet 206
representacions de 19 espectacles
diferents, que han vist més de 6.200
espectadors.
A banda dels espectacles oferts, durant
el 2011 La Puntual també ha organitzat 4
tallers i cursos per a nens i nenes i 2 per
a adults, amb Pilar Aguas, Núria Mestres,
Roberto White i Eugenio Navarro com a
responsables, i un curs per a professionals
de teatre d’objectes imprtit pel reconegut
artista argentí Roberto White.
Enguany La Puntual ha rebut la visita de
directors de teatres, festivals i companyies
de titelles del Brasil, Anglaterra, Itàlia,
Alemanya, l’Argentina i Suècia.

Porta 4

www.porta4.cat
Porta 4 és un espai teatral de petit format
situat al barri de Gràcia. Si bé es consolida
amb aquest nom des de l’octubre del
2010, els seus orígens es remunten a l’any
2006. L’eix conceptual de Porta 4 se centra
en el teatre independent, entès com un
espai professional, autogenerat i autònom.
Les àrees de la seva organització són la
formació teatral, la investigació i producció
escènica i la programació de la sala.
Pel que fa a la programació, s’obre
amb dos eixos centrals d’exhibició:
d’una banda, produccions pròpies i, de
l’altra, propostes teatrals professionals
diverses, amb què Porta 4 aposta pel risc
i l’experimentació.
Al llarg del 2011 han passat per la sala
38 companyies diferents, la majoria del

territori català, però també del territori
nacional (València, Sevilla i Madrid) i
internacional (Argentina, Xile, Índia i Itàlia).
Més de 4.200 espectadors han assistit a
un total de 187 representacions dels 39
espectacles programats, entre els quals
destaquen ProtAgonizo, de la companyia
Rotura, Tinguem un fill, de La Komoi, Uno
de los grandes, de La Trama Produccions,
Hivern, de Borda Teatre, Comic
Delicatessen, de Comic Delicatessen,
Hacia Otóntoron, d’Enreda Teatro, Nerón,
de La Quadra Màgica, Inventari d’objectes
perduts, de La Prodigiosa, Romeo y
Julieta. Poesía y carnalidad, de Dottor di
Pauli, Donde se reúnen los camareros, de
Sonia Barba, Yo no sé cuentos alegres, de
Liquidación por Derribo, El último tren,
de la Companyia Nocturna, Roberto
Zucco, de Perro Amarillo i Porta 4, Tu i
jo, de fiLÒmans, Medea. Cuando el odio
se junta a la pasión, de La Moral, Coses
que mai explicarem, de la companyia
Sobretaules, La Llave, de Mary Latini,
Tenemos-chico-nuevo-en-la-oficina, d’Els
Mullats, i Jo sóc Penteu, de L’Altre Ballet
Nacional de Moscú. També s’han pogut
veure espectacles de dansa, com ara Yo
piedra que quiere ser agua, de Palma
Morena Greco, Signs of existence, de
Sharmini Tharmaratnam, i Double Bill,
d’Umma Umma Dance.

Sala FlyHard
www. flyhard.org

La Sala FlyHard és una sala inaugurada
el 15 d’octubre del 2010 al barri de Sants,
que té per objectiu acollir obres d’autors
catalans contemporanis.
Al llarg del 2011 s’han pogut veure els
muntatges teatrals Els últims dies de Clark
K., d’Alberto Ramos, dirigida per Jordi
Casanovas; Un home amb ulleres de pasta,
amb creació i direcció de Jordi Casanovas;
Nit de ràdio dos punt zero, amb autoria i
direcció de Cristina Clemente; Satisfaction,
amb creació i direcció de Blanca Bardagil,
i dues lectures dramatitzades: Només un
anunci, d’Alberto Ramos, i L’ànima de la
nit, de Blanca Bardagil.
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Altres espais singulars
A banda dels centres descrits fins aquí, hi
ha molts altres espais a Barcelona implicats
en la programació, la difusió i la formació
de les arts escèniques. Un d’aquests espais
és Conservas, 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.
La Caldera, Centre de Creació de Dansa
i Arts Escèniques Contemporànies, és
un espai estable de creació independent
fundat l’any 1995 per deu artistes que
té un doble enfocament: d’una banda,
organitza diverses activitats de suport a
la creació dirigida als professionals i, de
l’altra, fa visibles una sèrie de propostes
que s’obren al públic.
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El Riereta Teatre, una sala d’unes 85
localitats ubicada al cor del Raval, al
multiespai de l’escola de teatre que li dóna
el nom, presenta muntatges de petit o
mitjà format i està vinculat directament al
centre de formació.
Per acabar, cal mencionar el Teatre
Akadèmia, un equipament polivalent de
300 metres quadrats nascut el 2010 amb
la voluntat de convertir-se en un centre
de trobada i de suport de companyies
i projectes teatrals fonamentats en la
paraula i la poesia i que troben dificultats
per incorporar-se als circuits comercials
de la ciutat. La producció i exhibició
d’espectacles teatrals i poètics, la formació
continuada, la recerca i el debat a l’entorn
del teatre i de l’ofici d’actor són alguns
dels eixos d’aquesta iniciativa, que
també inclou el teatre com una eina de
sensibilització i integració de les persones
amb discapacitat i el teatre per a nens i
joves.
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Caixa d’Eines del
Teatro de los Sentidos
www.teatrodelossentidos.com

Caixa d’Eines del Teatro de los Sentidos
és una associació cultural que funciona des
del 2004 i que està estretament vinculada
al Polvorí de Montjuïc i a la companyia de
teatre i investigació Teatro de los Sentidos.
La Caixa d’Eines té projectes de formació
en l’àmbit de les poètiques dels sentits i la
memòria del cos, i també investiga sobre
la implementació d’aquests llenguatges en
altres disciplines artístiques i professionals.
Vetlla per un tipus d’enfocament que
permeti pensar el teatre com a experiència
viva i com a viatge personal, i que
incorpori a la societat mitjans d’expressió
que enforteixin un exercici de reflexió a
partir del cos com a espai i experiència de
sentit.

5.4.
Centres de
producció

Reconeguda internacionalment, la Caixa
d’Eines del Teatro de los Sentidos ha
acollit des del seu naixement, a través
dels seus tallers, projectes de creació i
investigació i, del seu postgrau, centenars
d’artistes i professionals vinguts d’arreu del
món.
El 2011 ha desenvolupat un nombre
notable de projectes de formació i
creació. Ha ofert una sèrie de tallers
intensius i l’edició 2010-2011 del
postgrau Llenguatge Sensorial i Poètica
del Joc, que ha reunit estudiants vinguts
especialment des de Finlàndia, Bèlgica,
Dinamarca, Itàlia, l’Argentina o Mèxic. El
projecte El primer ball, que ha comptat
amb la col·laboració de la Fundació “la
Caixa” i l’ONCE, ha aprofundit en el
vincle entre el teatre sensorial i el món
dels invidents. I s’ha de ressaltar la relació
que la Caixa d’Eines va consolidant amb
diferents empreses privades i entitats pel
que fa a formació, investigació i creació
d’experiències específiques. És el cas,
entre d’altres, dels tallers realitzats des de
l’associació per encàrrec de la Fundación
Autor, la SGAE o de les sessions de team
BARCELONACULTURA

123

building organitzades per als treballadors
d’Unilever al Castell de Montjuïc.
D’altra banda, la Caixa d’Eines del
Teatro de los Sentidos ha acollit a la seva
seu activitats artístiques i formatives (no
directament relacionades amb el Teatro
de los Sentidos) com l’enregistrament
del documental Interferències, una sessió
del festival Munt de Mots o el taller del
conegut director de teatre polonès Kristian
Lupa.

La Perla 29
www.laperla29.cat

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
124 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 el 2011 la seva
habitual col·laboració amb la Biblioteca
de Catalunya, on ha presentat les obres
Natale in casa Cupiello, d’Eduardo de
Filippo, La mort d’Ivan Ilitx, de Lev Tolstoi,
Tonio, el poeta, a partir d’un text de
Thomas Mann, Luces de bohemia, de
Valle Inclán —totes sota la direcció d’Oriol
Broggi—, i La presa, de Conor McPherson,
amb direcció de Ferran Utzet. Més de
18.500 espectadors han assistit a les 127
funcions de la temporada a la Biblioteca
de Catalunya.
Enguany La Perla 29 també ha fet
gires: ha dut Natale in casa Cupiello per
Catalunya i Balears, i ha fet campanya
escolar per Catalunya amb l’obra La bona
persona, de Rosa Gàmiz.
Oriol Broggi ha estat guardonat amb
el Premi Ciutat de Barcelona de teatre
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d’enguany, per la direcció artística de
Natale in casa Cupiello i Luces de bohemia
i per la gestió de la Sala de Llevant de
la Biblioteca de Catalunya al llarg de tot
l’any.

La Poderosa
www.lapoderosa.es

La Poderosa és un centre dedicat als
múltiples llenguatges de la dansa, un
espai dirigit i gestionat per Las Santas,
un col·lectiu de coreògrafes intèrprets
independents que comparteixen l’objectiu
de desenvolupar nous camins cap a una
creació multifocal i flexible en el terreny
de la creació escènica.
Al llarg del 2011 La Poderosa ha treballat
en la seva principal línia d’actuació:
fomentar la creació. En aquest sentit ha
continuat oferint les trobades IN_formals
—una de les activitats més antigues i
populars d’aquest espai—, ja que són
la pràctica directa i real de la creació.
Una trobada IN_formal consisteix en
una mostra de treballs de petit format,
peces curtes, experiments, creacions
relacionades amb el cos com a objecte o
com a subjecte. També amb l’objectiu de
promoure la creació, enguany La Poderosa
ha donat suport als projectes d’ARTASS
(Artistes Associats a La Poderosa) de
diferents maneres. ARTASS va néixer el
2009 amb l’objectiu de crear complicitats,
intercanvis i sinergies entre artistes de
diferents generacions.
Dins el programa de formació, cal
remarcar els cursos teoricopràctics creats
el 2010 amb l’objectiu d’introduir la teoria
com a complement de les pràctiques de
cos; el curs de principis bàsics del cos
en moviment, una nova proposta per a
principiants, els seminaris d’investigació
continuada amb Carmelo Salazar Mover
el cuerpo, i les pràctiques de creació
escènica, trobades de tres dies entre
un artista i persones (estudiants, actors,

ballarins, performers...) interessades a
conèixer de prop el seu univers i les eines
i la metodologia que utilitza.

obert noves modalitats relacionals i
d’implicació entre el treball dels creadors
i l’estructura de La Porta.

Per segon any consecutiu La Poderosa
ha format part d’un projecte d’integració
social, que enguany ha posat en relació el
treball creatiu de la dansa amb un grup de
dones immigrants. El projecte s’ha efectuat
en col·laboració amb l’associació La Oveja
Negra i La Caldera.

Així, s’han elaborat 8 Espais Còmodes de
col·laboració, suports puntuals a projectes
artístics resultat d’un diàleg constant amb
els creadors al voltant de la seva recerca
i la col·laboració amb altres estructures.
També s’ha dut a terme la tercera edició
de 3 Processos de Creació, ideat per
potenciar la creació més emergent,
que aquest 2011 ha ofert 4 propostes
i que compta amb la col·laboració de
La Poderosa, La Caldera i l’Estruch
de Sabadell.

La Porta

www.laportabcn.com
La Porta és un col·lectiu d’artistes
que des del 1992 genera iniciatives i
contextos per a la creació, el pensament
i la investigació de propostes escèniques
contemporànies al voltant del cos i el
moviment.
Per a aquest col·lectiu el 2011 ha estat
un any decisiu i d’una especial intensitat
des de molts punts de vista, però sobretot
perquè ha estat el primer des de l’obertura
del nou espai de treball, després de
gairebé 20 anys funcionant sense un centre
físic propi, amb tot el que això implica.
A més de mantenir les prioritats en les
línies d’acció (suport a la creació, difusió,
produccions pròpies, reflexió-pensament i
connexió) i incidir en els objectius generals
mitjançant el desenvolupament dels
projectes habituals, enguany La Porta ha
celebrat amb èxit la tercera edició
del festival de dansa LP —que ha
significat la seva consolidació definitiva
com a plataforma internacional per a la
creació escènica contemporània al nostre
territori—, i ha obert noves línies de
treball vinculades directament a la realitat
del nou espai, La Porta__casa, que han
impulsat la renovació de l’estructura del
col·lectiu, tant pel que fa a continguts
com a funcionament, en una clara aposta
de futur. En aquest sentit el projecte
«Ocupacions» ha estat central, i s’han

Relacionat amb la difusió, s’han presentat
dues noves entregues dels Sweet: «Atacs
d’escena experimental», i «WALA! What
about Live Art», un cicle d’activitats que ha
tingut lloc al desembre, en col·laboració
amb Live Art Development Agency, que
ha acollit diferents propostes, accions i
dispositius per donar a conèixer al públic
i a professionals de la ciutat de Barcelona
el treball que desenvolupa aquesta
agència de Londres, sens dubte un dels
referents més influents de la performance
a escala internacional.
Tota aquesta activitat ha anat
acompanyada d’una actualització
en l’àmbit de la comunicació amb el
llançament d’una nova imatge corporativa
i un nou web.

Altres centres de
producció
Hi ha altres col·lectius que treballen
a Barcelona en l’àmbit de les arts
escèniques, i que funcionen com a
veritables centres de producció i creació.
És el cas d’Almazen, que continua
mantenint el seu paper indiscutible de
laboratori de creació i experimentació
artística al cor de Ciutat Vella, amb una
sòlida aposta per nous formats escènics.
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Almazen s’ha consolidat com a lloc de
referència per a propostes de gèneres com
el clown, els monòlegs i l’humor escènic
en general, que es complementen, en la
majoria de casos, amb disciplines com ara
el vídeo o el so.
També existeixen a la ciutat diversos
centres i plataformes de producció i
creació escènica que centren la seva
atenció en la dansa. Al barri de Gràcia
trobem Area, Espai de Dansa i Creació,
un centre d’investigació i creació que
ofereix diversos cursos i que, a través de
tallers, afavoreix l’apropament de l’alumne
a altres disciplines artístiques i als seus
creadors, i tragantDansa, un espai dedicat
a l’activitat artística i docent de la dansa
contemporània i a altres disciplines al
voltant del cos i el moviment.
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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, com la dansa
teatre, la performance, el teatre físic,
el text i totes les creacions que no tenen
fronteres entre els diferents llenguatges
contemporanis de les arts escèniques.
El BIDE, Barcelona International Dance
Exchange, és una iniciativa adreçada
als professionals de la dansa que serveix
com a plataforma per al treball en xarxa
i l’intercanvi creatiu entre coreògrafs,
ballarins i performers. El BIDE consta
d’un esdeveniment principal, al mes
de març, i d’una sèrie d’esdeveniments
posteriors anomenats post-BIDE que es
van desplegant durant l’any. El 2011 se
n’ha dut a terme la tercera edició, que
ha focalitzat l’interès en la performance,
la investigació i l’ensenyament.
Per acabar, cal anomenar Elclimamola,
una agència de projectes artístics que
conté, d’una banda, Elclimamola.doc,
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un espai obert al públic, en ple barri del
Poble-sec, que funciona com a galeria
i lloc de trobada a l’entorn de les arts
escèniques: performances, exposicions,
tertúlies, tallers, projeccions… per conèixer
millor les diverses facetes dels coreògrafs
que es presenten a Barcelona i el material
que molts cops acompanya el procés de
creació; i, d’altra banda, Elclimamola.prod,
una estructura que facilita la producció,
la logística, l’administració i també la
difusió de projectes escènics nacionals
i internacionals, que dóna visibilitat en
ambdues direccions i que col·labora amb
diferents centres de creació, festivals i
projectes culturals de l’àmbit de la dansa
i les arts escèniques.

5.5.
Activitats i
iniciatives diver

Al llarg del 2011 s’han obert nous espais
d’arts escèniques a la ciutat: espais de
nova construcció, noves sales en teatres
ja en funcionament, i també s’ha fet un
nou ús d’altres espais, com la Cúpula Las
Arenas, adaptada puntualment com a
espai escènic per representar-hi el musical
Grease que, en 10 setmanes, ha aplegat
més de 62.000 espectadors.
Entre els nous espais d’arts escèniques
de la ciutat, dels quals ja s’ha parlat
anteriorment, cal fer esment de La Seca
Espai Brossa, del Teatre CCCB o de la
Sala Atrium. També s’ha comentat que
alguns teatres de la ciutat han millorat
i ampliat les seves instal·lacions amb la

rses

incorporació de noves sales d’exhibició:
és el cas de la nova Sala Pina Bausch
del Mercat de les Flors.
El 2011 ha estat un any de celebracions
en l’àmbit de les arts escèniques. Seguint
amb el Mercat de les Flors, aquest
emblemàtic equipament escènic de
la ciutat ha complert 25 anys, i ho ha
celebrat l’1 de juny amb Escena 90, una
trobada de creadors de les arts escèniques
dels anys noranta a Catalunya en la qual
han intervingut diferents protagonistes de
la creació d’aquell moment (Pep Gatell,
de la Fura dels Baus, Elena Castelar i
Manel Trias, de Zotal Teatre, representants
de La Marató de l’Espectacle, i Sabine
Dahrendorf, de Danat Dansa).
També el Teatre Lliure ha fet anys: en
aquest cas ha celebrat el 35è aniversari.
El 2 de desembre del 1976 es va inaugurar
el Teatre Lliure al carrer Montseny de
Gràcia, a la seu de la cooperativa obrera
La Lleialtat. Coincidint amb l’aniversari
del Lliure s’ha pogut veure a l’Institut
del Teatre de Barcelona una exposició
antològica sobre Fabià Puigserver, l’ànima
fundadora d’aquest teatre, i al vestíbul del
Teatre Estudi s’ha presentat una mostra
fotogràfica dels seus principals muntatges
i del seu treball de preparació de l’escena.
Com a projectes que han de veure la
llum els propers anys, durant el 2011
s’ha presentat públicament el projecte
arquitectònic del nou espai de la Sala
Beckett al Poblenou, i s’ha donat a
conèixer l’adquisició del Teatre Arnau
per part de l’Ajuntament de Barcelona.
Pendent de la seva rehabilitació, es preveu
que aquest equipament es destini a usos
culturals.
D’altra banda, diversos col·lectius
de professionals de l’àmbit de les arts
escèniques desenvolupen a Barcelona
una intensa tasca de connexió entre la
creació, les administracions i el territori,
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i ofereixen diferents serveis als seus
associats. És el cas de CIATRE, Associació
de Companyies de Teatre Professionals
de Catalunya, que fou creada l’any 1996
amb la finalitat d’enfortir i preservar un
estil independent i privat de creació,
gestió i difusió d’espectacles teatrals. Les
companyies associades, algunes de les
quals tenen més de vint anys d’història
i milions d’espectadors a tot el món, són
creadores, productores i distribuïdores
dels seus propis espectacles. Un dels
principals objectius de l’associació és fer
sentir la veu del teatre català arreu del
món, utilitzant la força de la creativitat i
el poder de la imaginació.
L’Associació d’Actors i Directors
Professionals de Catalunya (AADPC),
que aglutina actors, directors i
escenògrafs, el 2011 ha continuat oferint
assessorament laboral i jurídic als actors
i les actrius de Catalunya i organitzant
cursos de reciclatge per a professionals
de l’escena. Pel que fa a les edicions,
ha seguit preparant la revista Entreacte
i ha editat la radiografia de l’estudi
sociolaboral dels actors a Catalunya.
També ha dut a terme altres actes, com
ara la celebració dels 30 anys de l’entitat
o el Dia Mundial del Teatre.
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En l’àmbit de la dansa, hi ha dues
associacions molt actives, l’Associació de
Companyies Professionals de Dansa de
Catalunya (ACPDC) i l’Associació de
Professionals de la Dansa de Catalunya
(APdC), les quals treballen pel bon
desenvolupament professional de la dansa
al nostre país i el seu reconeixement social.
Formada per 12 companyies, l’Associació
de Companyies Professionals de
Dansa de Catalunya (ACPDC) el 2011
ha organitzat, en col·laboració amb el
FECED (Federación Estatal de Compañías
y Empresas de Danza) i el saT! l’activitat
«Volem ballar». Durant dos dies (9 i 10
de desembre) s’ha posat a disposició del
sector i del públic l’escenari del saT! per
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reivindicar la dansa en una festa que ha
celebrat el futur i el present d’aquesta
disciplina.
Per la seva banda, amb més de 450
professionals associats, l’Associació de
Professionals de la Dansa de Catalunya
(APdC) continua amb la tasca de difusió de
la dansa des del seu portal, en què es pot
trobar 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. El 2011 l’APdC ha rebut el Premi
Nacional de Cultura en la categoria de
dansa, atorgat pel CoNCA, pel nou impuls
amb què ha introduït millores en l’àmbit
de les noves tecnologies pel que fa a la
informació, la comunicació i la difusió de la
dansa, per la tasca d’ajuda i de suport als
joves creadors i, sobretot, perquè continua
lluitant per un reconeixement digne de
la professió i per la regulació dels drets
laborals del sector de la dansa. Entre altres
publicacions, l’associació ha presentat un
estudi sobre les condicions laborals dels
professionals de la dansa a Catalunya i
ha estat treballant en l’elaboració de la
primera guia de contractació del sector de
la dansa, que es distribuirà el 2012. D’altra
banda, ha publicat una convocatòria de 5
beques de formació i ha organitzat cursos
de gestió de projectes artístics i de gestió
de projectes pedagògics. La celebració del
Dia Internacional de la Dansa, i els actes
que s’han organitzat amb motiu d’aquest
esdeveniment anual, ha estat un dels
moments àlgids del 2011 per a l’APdC.
Per desè any consecutiu, el sector de les
arts escèniques ha donat la benvinguda a
la nova temporada teatral amb una festa:
la tradicional gala Barcelona aixeca el teló
ha arribat a la desena edició amb un nou
títol per guanyar rellevància: Catalunya
aixeca el teló. La festa ha tingut lloc als
jardins del Teatre Nacional de Catalunya i

hi han assistit cares conegudes del món de
l’espectacle i autoritats destacades. Com
cada any, aquesta trobada —organitzada
per ADETCA (Associació d’Empreses de
Teatre de Catalunya), l’Associació d’Actors
i Directors Professionals de Catalunya
i els teatres públics de Barcelona— ha
donat a conèixer al públic les novetats
i la programació de tots els teatres de
Catalunya, i ha servit com a tret de sortida
de la nova temporada teatral.
Pel que fa als Premis Ciutat de
Barcelona 2011 en les diverses categories
d’arts escèniques, el de teatre, com ja
s’ha indicat més amunt, s’ha atorgat a
Oriol Broggi. El de dansa ha estat per a
Thomas Noone, per Crush-Fútil, Room
i Lugares estrañamente desastrosos, a
més de les diverses iniciatives creatives
que ha anat desenvolupant els darrers
anys des del Sant Andreu Teatre, així
com el festival DANSAT, els projectes
de dansa integrada i les col·laboracions
amb altres coreògrafs. A més a més, el
jurat ha volgut fer una menció especial a
Cruïlles, de Luca Silvestrini, un espectacle
participatiu i comunitari, pel ressò i la
mobilització ciutadana que ha generat,
amb 150 amateurs de totes les edats i
procedències. Finalment, el premi de circ,
una de les noves categories d’enguany,
s’ha concedit a la Compañía de Circo
“eia”, per l’espectacle Capas; el jurat
ha valorat el risc assumit en recerca i
investigació circense.
Finalment, cal afegir que a Barcelona
cada any s’organitzen molts festivals d’arts
escèniques. El 2011 se n’han programat
més d’una vintena, els quals trobareu
explicats en l’apartat «Festivals d’arts
escèniques» del capítol 8.
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6. Música
6.1. Grans
equipaments
musicals
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L’Auditori

www.auditori.cat
Titularitat: Consorci Ajuntament de
Barcelona i Generalitat de Catalunya
426.154 espectadors als concerts a dins
l’Auditori
L’Auditori és un centre polivalent dedicat
a la música, amb una gran sala simfònica
per a 2.200 espectadors (Sala Pau Casals)
i tres sales més de diferents aforaments.
Al mateix complex musical hi tenen la seu
l’Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC) i el Museu de la Música (trobareu
tota la informació referent a aquest
museu en l’apartat «Museus d’història,
arqueologia i etnologia» del capítol 2).
Això converteix L’Auditori en un focus de
la vida musical de la ciutat en els diferents
camps de la divulgació, la docència i la
recerca.
L’any 2011 ha representat un canvi en la
Direcció General de L’Auditori. Joan Oller
ha cessat en les seves funcions a finals de
febrer i s’ha obert una etapa de selecció
que ha finalitzat amb el nomenament al
setembre d’Oriol Pérez Treviño com a nou
director.
Pel que fa a l’activitat, durant el 2011
L’Auditori ha continuat amb els cicles i
temporades estables habituals i l’any s’ha
tancat amb 544 concerts i més de 426.000
espectadors. A aquestes xifres cal afegir
més de 43.000 assistents a diversos actes,
com ara lliuraments de premis o tallers
per a mestres o per a famílies. En el marc
dels programes de descentralització i
dels programes propis de les formacions
residents, s’han fet 182 concerts fora de
L’Auditori.
L’Auditori compta amb un seguit de
cicles específics de concerts que abracen
una gran diversitat de línies musicals.
L’Auditori:Antiga inclou el XXXIV Festival
de Música Antiga de Barcelona i el cicle
«El so original: orígens i memòria», dirigit
per Jordi Savall. L’Auditori:Cambra ha
continuat comptant amb el Quartet
BARCELONACULTURA
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Casals com a grup resident. El conjunt
d’aquesta línia musical, amb 26 concerts
i més de 8.500 assistents, ha englobat
altres iniciatives, com els cicles «Piano
a L’Auditori» o «Clàssica Mas i Mas a
L’Auditori». L’Auditori:Contemporània,
amb el grup resident BCN216, inclou el
cicle «Música per a cobla», el Festival Nous
Sons, el Festival d’Ensembles Música del
Segle XXI, i també el cicle «ECM Barcelona
L’Auditori Series», amb un balanç de 16
concerts i prop de 6.500 espectadors.
L’Auditori:Coral, L’Auditori:Jove,
L’Auditori:ESMUC o L’Auditori:Simfònica
són altres cicles dels programats durant
l’any.
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El capítol de músiques populars,
en les tres línies de L’Auditori:Jazz,
L’Auditori:Moderna i L’Auditori:Món, i
amb diferents cicles i festivals consolidats,
com el Festival Internacional de Percussió
de Catalunya i el Festival de Músiques
del Món, ha ofert 64 concerts que han
estat seguits per uns 24.000 assistents.
La programació de L’Auditori:Educa ha
tingut, com sempre, tres línies de concerts:
els escolars, els familiars i els participatius.
En total s’han fet 190 representacions de
16 programes diferents, que han aplegat
uns 120.000 espectadors. Cal esmentar
que l’any 2011 L’Auditori:Educa ha estat
nominat als Premis Abacus, i que el
concert Ma, me, mi... Mozart! i l’activitat
«Cantània» han estat nominats als Premis
YEAH!, a la ciutat alemanya d’Osnabrück.
El sisè any d’existència de
L’Auditori:Apropa, programa social
pioner d’assistència a concerts destinat
a acostar la música a un preu reduït als
col·lectius d’exclusió social, ha significat
l’assistència de 5.500 persones. Gràcies
a la col·laboració de l’Institut Català
d’Assistència Social de la Generalitat, la
Diputació i l’Ajuntament de Barcelona
aquest programa ja compta amb 780
centres socials inscrits arreu de Catalunya.
Pel que fa a l’activitat pròpia de
BARCELONACULTURA

l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya (OBC) —primer
grup resident de L’Auditori i el més
rellevant pel que fa a la quantitat de
concerts, volum de públic i pressupost
econòmic— i de la Banda Municipal de
Barcelona, en trobareu tota la informació
al punt 6.2. d’aquest mateix capítol.

Gran Teatre del Liceu
www.liceubarcelona.com
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona, Diputació de Barcelona,
Generalitat de Catalunya i Ministeri
de Cultura
304.620 espectadors

Inaugurat l’any 1847, el Gran Teatre del
Liceu és, des de fa més de 150 anys, un
dels teatres 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.
El 2011 ha estat un any de grans estrenes
al Liceu. D’aquesta manera s’han complert
les tres línies generals establertes del
programa: recuperació i promoció del
patrimoni local, atenció especial a la
música del segle XX i recuperació del
patrimoni operístic. Dins la línia de la
recuperació i promoció del patrimoni
local s’ha estrenat, d’una banda, Lord
Byron, un estiu sense estiu, una òpera
del català Agustí Charles amb llibret de
Marc Rosich, i, de l’altra, Jo, Dalí, amb
música de Xavier Benguerel sobre un text
de Jaime Salom sobre la controvertida
figura del genial pintor català. Pel que fa a
l’atenció especial a la música del segle XX
s’ha pogut veure Ariane et Barbe-Bleue,
única òpera del compositor francès Paul
Dukas; Daphne, de Richard Strauss, una
de les poques òperes del compositor
que encara no s’havien estrenat al Liceu,
i Le Grand Macabre, la gran òpera del
compositor hongarès György Ligeti en una

descomunal posada en escena a càrrec
de la Fura dels Baus. Finalment, referent
a la recuperació del patrimoni operístic,
el Liceu ha programat Tamerlano, de
Georg Friedrich Händel, aquest cop en
versió concert i de la mà del tenor Plácido
Domingo i el contratenor Bejun Mehta.
Enguany s’han interpretat altres òperes
no menys destacades, com ara Carmen,
de Georges Bizet, amb una reconeguda
posada en escena de Calixto Bieito i
que, a banda de representar-se al Liceu,
s’ha projectat, en directe, a la platja de
la Barceloneta. També Anna Bolena,
de Gaetano Donizetti, l’òpera inagural
del Liceu el 1847, que ha tornat al teatre
mostrant el joc de reines, en aquest cas
personalitzades en les reconegudes Edita
Gruberova i Elina Garanca. Al febrer una
òpera tan emblemàtica per al Liceu com
Parsifal, amb una posada en escena del
reconegut dramaturg alemany Claus
Guth, ha obtingut el reconeixement dels
espectadors i la crítica en general. Més
tard, un programa doble, signat per la
cineasta italiana Liliana Cavani, presentava
les òperes més significatives del verisme:
Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni,
i I Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo.
També s’ha recuperat Der Freischütz, de
Carl Maria von Weber, que feia molts anys
que no es representava al coliseu de La
Rambla. I, finalment, el Faust de Charles
Gounod, en versió concert.
Tots aquests espectacles, com sempre,
han estat interpretats pels cantants més
reconeguts del moment, com ara Roberto
Alagna, Erwin Schrott, Carlo Colombara,
Béatrice Uria-Monzon, María Bayo,
Klaus Florian Voigt, Marcello Giordani,
Ángeles Blancas, Petra-Maria Schnitzer,
Albert Dohmen, Ofèlia Sala, Christopher
Ventris, Matti Salminen, Jeanne-Michélè
Charbonnet o Krassimira Stoyanova,
per citar-ne alguns. També s’han pogut
escoltar les grans veus, com ara Rolando
Villazón, Andreas Scholl, Philippe
Jaroussky o Juan Diego Flores, en els
molts concerts i recitals.

Pel que fa a la dansa, han visitat el Liceu
la Martha Graham Dance Company, que
ha ofert quatre peces de la reconeguda
coreògrafa americana, i el ballet del Teatre
Mariinski de Sant Petersburg, amb Le
Corsaire, d’Adolphe Adam.
Finalment, el Liceu ha programat un gran
nombre de funcions adreçades al públic
infantil incloses en el cicle «Petit Liceu».

Palau de la Música
Catalana

www.palaumusica.org
Titularitat: consorci Ajuntament de
Barcelona, Generalitat de Catalunya
i Ministeri de Cultura
421.726 espectadors
Obra de l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner, el Palau de la Música Catalana,
declarat Patrimoni de la Humanitat per la
Unesco l’any 1997, està considerat un dels
màxims exponents del modernisme.
Aquest 2011 l’Orfeó Català ha complert
120 anys d’història, un aniversari que
s’ha celebrat a l’abril amb el concert que
l’Orfeó ha dedicat als socis. Interpretat
juntament amb l’Orfeó Lleidatà, que
celebrava el 150è aniversari, s’ha recuperat
una obra de l’il·lustre compositor Enric
Granados, El cant de les estrelles, que
va estrenar l’Orfeó Català al Palau de la
Música Catalana l’11 de març del 1911,
amb el compositor al piano. Amb motiu
d’aquesta efemèride, l’Orfeó Català
també ha estat homenatjat a la Mostra
d’Associacions de les Festes de la Mercè
d’enguany, amb l’exposició «L’Orfeó
Català. 120 anys de música», en què hi
ha reflectits els moments més emotius i
transcendents de la seva història. Aquesta
mateixa exposició s’ha traslladat al vestíbul
del Petit Palau fins a finals d’any.
El 2011 s’ha inaugurat el nou Cicle de
Concerts de l’Orfeó Català, resultat del
compromís de la Fundació Orfeó Català BARCELONACULTURA
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Palau de la Música envers la música coral
i l’aposta per la centralitat de l’Orfeó
en la programació del Palau. El cicle ha
ofert una mostra representativa de les
agrupacions i els repertoris corals més
actuals catalans, espanyols i internacionals.
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D’entre les actuacions d’enguany
organitzades per la Fundació Orfeó Català
- Palau de la Música s’han de distingir les
següents: Vertavo String Quartet, que
ha actuat en el marc de la temporada de
cambra de Palau 100; el concert del cicle
Palau 100 amb la presentació a Barcelona
de Paavo Järvi com a nou director de
l’Orchestre de París; la cinquena actuació
de la temporada de Concerts Simfònics al
Palau, que ha presentat un dels directors
més imprevisibles i heterodoxos del
panorama internacional, Gilles Apap; la
interpretació de la Missa en si menor de
Bach de la mà de l’Orfeó Català, amb The
King’s Consort, i Els Amics de les Arts, que
han debutat al Palau de la Música Catalana
dins el cicle BandAutors al Palau, amb
dos concerts que han exhaurit totes les
entrades.
L’Escola Coral de l’Orfeó Català, que fins
ara estava situada en un local del carrer
Ortigosa, al novembre s’ha integrat al
mateix edifici del Palau.
Finalment, des del punt de vista
institucional, cal indicar que al febrer
ha entrat com a nou director general
Joan Oller i que al llarg de l’any s’ha
desenvolupat un pla estratègic per
al període 2012-2015.

6.2.
Temporades i cicles musicals
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Orquestra Simfònica
de Barcelona
i Nacional de
Catalunya. OBC
173.570 espectadors

L’activitat de l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)
durant el 2011 ha estat emmarcada
per les celebracions d’aniversaris de
diferents compositors, com Mahler,
Brahms, Beethoven o Schumann. Altres
protagonistes de l’any han estat Robert
Gerhard, de qui també s’ha fet ressò
la programació global de L’Auditori, i
Wolfgang Amadeus Mozart. En l’apartat
de compositors catalans, a més de
Robert Gerhard, s’ha prestat una especial
atenció a Xavier Montsalvatge, Ricard
Lamote de Grignon i Eduard Toldrà, com
a avançament de la celebració dels seus
aniversaris el 2012. En el capítol de suport
a la nova creació, l’OBC ha continuat amb
la política d’obres d’encàrrec i estrenes
de compositors, amb obres de Salvador
Brotons, Enric Palomar i Jesús Torres, totes
en col·laboració amb la Fundación Autor.
Pel que fa a la direcció de l’orquestra, a
més del seu titular, Pablo González, l’OBC
ha comptat durant l’any amb figures tan
reconegudes del panorama internacional
com Hannu Lintu, Julian Rachlin, Rudolf
Buchbinder, Emmanuel Krivine, Leonard
Slatkin, Giovanni Antonini, Ewa Podles,
François-Xavier Roth i Nikolai Demidenko.
De les col·laboracions amb altres
institucions culturals, cal posar en relleu
els concerts de l’Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu dins de la
temporada de l’OBC i la versió en concert
de l’òpera Daphne, de Strauss, que
l’OBC ha interpretat al Liceu. Com és
habitual també des de fa uns anys, la Jove
Orquestra Nacional de Catalunya (JONC)
ha ofert un programa dins de la temporada
de concerts de l’OBC.

L’OBC, com a orquestra nacional de
Catalunya, també és present a la resta
del territori català, i enguany ha tocat a
Girona, Lleida, Tarragona, Vic i Manresa.
Cal assenyalar la seva participació al 25è
Festival de Peralada, amb una gala lírica
del gran tenor Roberto Alagna.
Al setembre ha engegat el cicle
«OBC: Converses» amb l’objectiu de
debatre sobre música i aprofundir en
el coneixement d’aquesta matèria. S’han
organitzat diverses trobades, obertes
als abonats i al públic interessat, amb
el director titular i els principals directors
i solistes convidats, i amb experts del
món musical.
En col·laboració amb L’Auditori:Educa,
l’OBC ha programat l’espectacle familiar
i escolar Guia d’orquestra per a joves,
basat en l’obra de Britten, amb 13
concerts i 10.000 assistents.
Quant a la difusió dels concerts, el 2011
l’OBC ha iniciat una col·laboració amb
la plataforma digital de reproducció en
temps real Medici.tv d’àmbit internacional.
Al mateix temps, ha continuat col·laborant
amb els mitjans locals i nacionals, com
TV3, Catalunya Música i Radio Nacional
de España, i ha consolidat la presència
a internet, amb un lloc web i un perfil a
Facebook propis.
Finalment, l’OBC durant el 2011 ha
publicat 2 CD: un dedicat a Juli Garreta
amb les obres Impressions simfòniques i
Les illes Medes, i l’altre amb els Concerts
per a clarinet de Jesús Rodríguez Picó.

Banda Municipal de
Barcelona
58.859 espectadors

La Banda Municipal de Barcelona divideix
la seva activitat en tres aspectes generals: la
intervenció en els actes protocol·laris i festius
de la ciutat (La Mercè, seguici d’autoritzats,
BARCELONACULTURA
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ball de l’Àliga, Jocs Florals, Premis Ciutat
de Barcelona, commemoració de la Diada
de Catalunya...) i l’acostament de la
música als ciutadans mitjançant actuacions
als barris (festes majors de barri, cicle de
concerts Música als Parcs...); la participació
en el projecte educatiu de L’Auditori
amb concerts escolars i familiars (amb els
espectacles Vent, ritme i acció i L’ocell de
foc), i la temporada pròpia de concerts
(temporada estable d’octubre a maig amb
12 concerts i un cicle d’estiu de 3 concerts
al juliol).
Durant l’any 2011 s’ha consolidat la
temporada de concerts a L’Auditori, amb
un increment notable de públic i del
nombre d’abonaments. Aquest fet ha
obligat a traslladar part de la temporada
a la Sala 1 Pau Casals amb la voluntat de
donar resposta al progressiu augment
de la demanda dels darrers anys.
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Els directors de la formació d’enguany
han estat Salvador Brotons, com a
director titular, i Juan Miguel Romero,
com a director assistent. Entre els artistes
convidats al llarg de l’any destaquen els
directors Yaron Gotfried, Arturo Tamayo,
Jan Cober, José R. Pascual-Vilaplana,
Albert Argudo, Francisco Grau o Walter
Ratzek; solistes com Enrique Bagaria,
Pablo Manuel Fernández, Josep Fuster,
Ashan Pillai o Ala Voronkova, i també el
quintet de metalls Spanish Brass Luur
Metalls, que ha tocat amb la Banda en
el concert inaugural de la temporada a
L’Auditori, en què s’ha estrenat l’obra
Hernandiana, de José R. Pascual-Vilaplana,
dedicada al quintet i a la Banda.
Un dels fets més rellevants de l’any ha
estat l’estrena de les obres d’encàrrec,
amb motiu del 125è aniversari de la Banda
Municipal, dels compositors Pere Josep
Puértolas, Jordi Cervelló, Joan Albert
Amargós, Sergi Casanelles, Salvador
Pueyo, Francisco Fleta, Lleonard Balada
i Xavier Boliart.
Ha estat molt remarcable la col·laboració
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amb Gelabert Azzopardi Companyia de
Dansa en l’espectacle La muntanya al teu
voltant, en l’enregistrament de la banda
sonora de l’espectacle i en l’actuació
en la inauguració del Festival Grec i,
posteriorment, al Centre Cultural de Sant
Cugat del Vallès.
Aquest any la Banda Municipal de
Barcelona ha estat convidada per la
fundació Prodis (Prodiscapacitats Fundació
Privada Terrassenca) a prendre part al VII
Concert de Prodis, el concert benèfic que
es realitza a Terrassa.

Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona
Fundada a Barcelona el 1983, la Cobla
Sant Jordi té el títol de Cobla Ciutat
de Barcelona, atorgat per l’Ajuntament
d’aquesta ciutat, des del 1997. Conrea
tots els àmbits del repertori propi de la
cobla, si bé, des de la seva fundació, ha
manifestat la voluntat ferma d’atendre
específicament la música de concert,
amb la programació reiterada d’obres de
referència, obres oblidades i música de
nova creació.
Al llarg del 2011 aquesta formació ha
ofert un total de 22 actuacions, dues de les
quals han servit per enregistrar la integral
per a cobla del mestre Eduard Toldrà,
que es presentarà a principis del 2012,
coincidint amb el cinquantenari de la mort
del compositor, així com el volum Grans
èxits de la sardana, editat a finals del 2011.
La Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
ha pres part activa del calendari festiu
de la ciutat, amb motiu de La Mercè
(amb el concert a l’aire lliure, a la plaça
de la Mercè) o de Santa Eulàlia (amb la
tradicional ballada), sense desatendre
la presència regular i continuada als barris,
amb la celebració de ballades, concerts
i, ocasionalment, aplecs.

La proposta de difusió de caràcter més
popular i pròxim a la ciutadania s’ha
vist complementada per produccions
artístiques de qualitat al marge del
programa municipal, com el reconegut
espectacle La cobla convida Pascal
Comelade, presentat al gener a L’Auditori
en el marc del Cicle de Música per a
Cobla, que té lloc anualment en aquest
equipament cultural, o el concert inaugural
del Cicle Orfeó Català al Palau de la
Música Catalana de Barcelona, que neix
en substitució de l’extingit cicle «Cobla,
cor i dansa».
Cal subratllar que el 2011, per primera
vegada, la Cobla Sant Jordi - Ciutat de
Barcelona ha participat al Mercat de
Música Viva de Vic (al costat de Pascal
Comelade, presentant el CD resultant
de la seva col·laboració en un concert
memorable al teatre L’Atlàntida de Vic)
i a la Fira Mediterrània de Manresa
(presentant la proposta conjunta amb el
cantautor Roger Mas estrenada a l’abril
al Palau de la Música Catalana).
Enguany la Cobla Sant Jordi - Ciutat de
Barcelona ha estat guardonada amb el
Premi Ciutat de Barcelona de música per
la seva capacitat d’acostar el so de la cobla
a les músiques contemporànies populars
amb rigor i respecte a la tradició, afany
que es reflecteix en els projectes realitzats
al llarg del 2011 amb Pascal Comelade i
Roger Mas.

Altres temporades i
cicles musicals
A Barcelona hi ha altres entitats,
associacions, fundacions i formacions
musicals que cada any programen
temporades i cicles musicals de concerts
de qualitat per a tots els gustos:
temporades de música clàssica, de música
contemporània, cicles d’orgue, d’obres de
compositors catalans actuals, de música
de cobla o concerts de jazz, entre d’altres.

Una d’aquestes entitats, de reconegut
prestigi al circuit europeu de la música
clàssica, és Ibercamera. Aquesta entitat
presenta un cicle estable de concerts de
música clàssica del circuit internacional de
gires, amb orquestres, formacions, solistes
i directors de màxim nivell a L’Auditori i al
Palau de la Música. Tots els concerts són
de producció pròpia, pensats per al públic
barceloní; la programació adquireix, en
conseqüència, un alt grau de coherència i
qualitat. A L’Auditori, Ibercamera articula la
seva proposta a través del cicle Orquestres
Internacionals a L’Auditori.
Al llarg del 2011, Ibercamera ha portat
formacions orquestrals europees de
referència com l’Orquestra Nacional
de França, dirigida per Daniele Gatti, la
Philharmonia Orchestra, dirigida per Dmitri
Kitajenko, la Royal Philharmonic Orchestra,
dirigida per Pinchas Zukerman, l’Orquestra
Simfònica de Viena, dirigida per Andrey
Boreyko, i l’Orquestra Simfònica del Teatre
Mariinski de Sant Petersburg, liderada per
Valeri Gergiev. També ha presentat solistes
reconeguts com ara Arcadi Volodos, Maria
João Pires, Serguei Khatxàtrian, Aldo
Ciccolini, Till Fellner i Jorge Luis Prats, que
ha interpretat el cicle Goyescas, d’Enric
Granados, per commemorar el centenari
de l’estrena al Palau de la Música.
D’altra banda, Parcs i Jardins ja fa
més d’una dècada que va engegar
l’experiència Música als Parcs amb
l’objectiu d’apropar la música de qualitat,
interpretada en general per músics joves,
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. El 2011
la programació de Música als Parcs s’ha
ampliat respecte a l’any anterior: s’han
programat 35 concerts que han atret,
aproximadament, 10.000 espectadors. La
qualitat dels grups musicals ha comportat
BARCELONACULTURA
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que el cicle hagi tingut molt bona acollida
per part del públic. Per primer cop, els
concerts han ocupat tots els districtes de la
ciutat, concretament a 12 espais: als parcs
de la Creueta del Coll, de la Guineueta,
de la Barceloneta, de Joan Miró, de les
Aigües del Guinardó, de la Pegaso, del
Centre del Poble Nou i de la Ciutadella,
al Turó Park i als jardins dels Drets Humans,
Amargós (jardí del Teatre Grec) i de les
Infantes, durant els mesos de juny, juliol
i agost.
Enguany l’Associació Catalana
d’Intèrprets de Música Clàssica (ACIMC)
ha presentat la desena edició del «Cicle
Anna Ricci. De nosaltres a vosaltres»,
cicle que va néixer amb la voluntat de
difondre obres actuals de compositors
catalans, triades i interpretades per músics
professionals de primer nivell, tots ells
socis de l’ACIMC. Aquesta associació
és una entitat sense ànim de lucre
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fundada l’any 1992 que té com a finalitat
sensibilitzar la societat i les institucions
sobre la problemàtica del músic
professional, donar suport sindicalment
a les figures de l’intèrpret i del docent
de la música i vetllar per la cultura musical
catalana en el sentit més ampli.
Aquest cicle fa un concert inaugural
en el qual es ret homenatge per la seva
trajectòria artística a una figura destacada
del món de la música clàssica catalana.
En aquesta ocasió, però, tractant-se de
l’Any Maragall, s’ha fet una excepció i
s’ha volgut dedicar l’homenatge a un
poeta que, com tants d’altres, ha fornit
d’innombrables textos tants compositors
catalans. Homenatge a Joan Maragall ha
estat, doncs, el concert inaugural del X
Cicle Anna Ricci, i s’ha dut a terme al Palau
de la Música el 13 de novembre del 2011,
al mateix lloc i en la mateixa data on 84
anys abans, el 13 de novembre del 1927,
una colla de poetes i músics van retre
un homenatge semblant a Maragall,
amb un format similar que incloïa diverses
estrenes. També en aquesta ocasió hi
ha hagut estrenes: tres peces de Bernat
BARCELONACULTURA

Cabero per a tres poemes recitats, el Cant
espiritual, de Miquel Ortega, i Vora la mar,
d’Albert Guinovart, que han interpretat
Jordi Casanova, tenor, i Manuel Cabero,
piano, juntament amb obres d’Antonio
Alberdi, Manuel Blancafort, Narcís Bonet,
Guillem Brugarolas, Tomàs Buxó, Francesc
Pujol, Joaquim Zamacois i Eduard Toldrà,
entre d’altres.
Els altres cinc concerts del cicle
han tingut lloc a la Casa Orlandai. La
programació ha inclòs obres de Jordi
Vilaprinyó, Xavier Turull, Enric Morera,
Frederic Mompou, Joan Lamote de
Grignon, Salvador Brotons, Manuel
Blancafort, Agustí Grau, Jordi Cervelló,
Xavier Montsalvatge, Jesús Rodríguez
Picó, Enric Granados, Manuel Oltra i Astor
Piazzolla, entre d’altres. Els intèrprets han
estat Joan Furió i i Eulàlia Vivas; María
Escobar i Alan Branch; Kalina Macuta i
Daniel Blanch; Mireia Fornells Roselló
i Joan Miquel Hernández Sagrera, i Lito
Iglesias i Jordi Vilaprinyó.
El Cicle de Música Contemporània
XX-XXI, convocat per la Fundació
Música Contemporània, enguany ha
complert 26 anys al llarg dels quals ha
programat i interpretat la gran majoria dels
compositors catalans i ha organitzat més
de 200 concerts i prop de 500 estrenes. La
programació del 2011 ha estat composta
per 8 concerts que han aplegat més públic
que mai. Els concerts els han protagonitzat
intèrprets d’una qualitat musical altament
reconeguda: el grup Tactum Ensemble;
Diego Fernández Magdaleno, Premi
Nacional de Música 2010; el duo
d’acordions format pels bascos Iñaki
Alberdi i Iñigo Aizpiolea; Lluís Guinovart,
concertino de l’Orquestra Simfònica de
les Illes Balears; Harry Sparnaay, jutjat
com el millor clarinetista baix del món; el
quartet de flautes de bec Frullato; el Grup
21, un dels millors grups de cambra que
hi ha actualment a Catalunya, i Harmonia
Quintet de Vent, format per uns intèrprets
d’un nivell espectacular que s’han tornat a
ajuntar especialment per a aquest concert
després d’uns quants anys separats.

Altres temporades i cicles musicals
que han tingut lloc a Barcelona al llarg
del 2011 han estat la catorzena edició
de la Temporada AvuiMúsica, el gran
aparador de la música contemporània
a Barcelona que organitza l’Associació
Catalana de Compositors i que incideix
en la difusió de les obres dels compositors
catalans, i l’onzena edició del cicle de
música contemporània Nous Repertoris
- Compositors Catalans Contemporanis,
organitzat pel Gremi d’Editorials de
Música de Catalunya, que enguany ha
programat obres de compositors com

Jordi Cervelló, Joaquim Homs, Honorat
Vilamanyà, Lleonard Balada, Antoni
Massana, Agustí Borgunyó, Llorenç
Balsach, Xavier Gols i Manuel Oltra,
entre d’altres. La característica principal
d’aquest cicle de concerts és que ofereix
al públic un programa íntegrament de
compositors catalans. Descobrir obres
de cambra inèdites, malgrat la data de
la seva composició, o redescobrir obres
silenciades durant llargs períodes, fidelitza
un públic àvid d’escoltar peces diferents
als repertoris sovint massa reiterats.

6.3.
Sales de
música en viu
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Bikini

www.bikinibcn.com
La sala Bikini, formada per tres espais
i amb una programació molt eclèctica,
ha estat sempre un referent de la nit
barcelonina com a plataforma per al
llançament de grups i figures locals
i la presentació d’artistes i bandes
internacionals.
Durant l’any 2011, la sala Bikini ha
programat 105 concerts, d’artistes tant
estrangers com nacionals, amb un públic
de més de 48.000 persones.

Harlem Jazz Club
www.harlemjazzclub.es

El Harlem Jazz Club és una de les sales
140 de jazz més antigues de Catalunya, un
equipament sociocultural que programa
concerts de qualitat ininterrompudament
des del 1987. Amb una infraestructura
coherent amb l’activitat que desenvolupa,
és l’aparador d’un bon nombre de bandes
que busquen obrir-se camí en l’escena
musical i, alhora, és l’escenari d’artistes
consolidats que presenten les seves noves
propostes.
Durant l’any 2011 al Harlem Jazz
Club s’hi han realitzat 352 concerts,
278 programats per la sala i la resta per
diferents festivals i promotors, fet amb què
es referma com a infraestructura cultural
de caràcter privat amb la qual compten
tant institucions públiques com empreses
privades del sector.
Com és habitual, tots els estils musicals
compatibles amb una sala d’aforament
mitjà han estat presents en la programació:
jazz, blues, tango, funk, música brasilera,
afro... Gairebé el 85 % de les actuacions
han anat a càrrec d’artistes locals, i la resta,
internacionals.
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El cicle «Contes i cuentos», que funciona
des del 1998, ha comptat amb 36
representacions de narració per a adults.
La idea d’espai de llibertat, creativitat i
transgressió artística que és a la base del
Harlem Jazz Club es reafirma any rere any.

Heliogàbal
www.heliogabal.com

El 2011 l’Associació Cultural Heliogàbal
ha mantingut les línies de programació
que ha anat consolidant al llarg dels
anys. Com sempre ha fet, l’Heliogàbal
ha apostat també aquest darrer any per
la qualitat, la proximitat i la diversitat en
l’oferta cultural.
La programació musical de l’Heliogàbal
es fonamenta en la qualitat, la diversitat
i la coherència. Sobre aquests principis,
l’associació ha aconseguit bastir una
programació marcada amb un segell propi
i esdevenir un referent entre les sales de
petit format no ja només de Barcelona i de
Catalunya, sinó d’arreu de l’Estat espanyol.
Pel que fa a la música en directe, les
línies d’activitats musicals programades al
llarg del 2011 han estat els cicles «Petits
concerts» (amb 119 actuacions), «Músiques
disperses» (amb 32 actuacions), «Concerts
vermut» i «Gràcia jazz sessions» (amb 35
actuacions). D’entre els artistes consagrats
del panorama català que han actuat a
l’Heliogàbal, destaquen Mishima, Le Petit
Ramon, El Petit de Cal Eril, Pau Riba,
Xavier Baró i Paul Fuster, entre d’altres.
Pel que fa als artistes del panorama català
emergent, cal ressaltar les actuacions
d’Isaac Ulam, Guillamino, La Banda
Municipal del Polo Norte, Anímic, La iaia,
4t 1a, Fred i Son, Pau Vallvé, Gertrudis,
La Estrella de David, Raydibaum i El Pèsol
Feréstec, entre d’altres. L’Heliogàbal
també ha programat concerts d’artistes
rellevants del pop estatal, com ara Amaral,

Las Buenas Noches, Fernando Alfaro,
Joseba Irazoki, Maga, Remigi Palmero
o Mursego, i d’artistes de renom del
panorama internacional, com Paramount
Styles, Dirty Beaches, Bart Davenport i
Declan de Barra, entre d’altres. I, com cada
any, ha organitzat el Festigàbal, un festival
integrat a la programació de la Festa Major
de Gràcia.
El petit bar de Gràcia programa
activitats culturals de tota mena, a més
dels concerts, com ara exposicions,
presentacions de llibres i recitals poètics.
Al llarg del 2011 l’Heliogàbal ha ofert
198 concerts i recitals i 13 exposicions,
als quals han assistit gairebé 13.000
espectadors.

Jamboree

www.masimas.com/jamboree
El Jamboree és una emblemàtica cava
de la plaça Reial que ja ha superat el mig
segle d’història, i això el converteix en un
dels clubs de jazz més antics de l’Estat.
Pel seu escenari hi han passat llegendes
mundials de totes les èpoques del jazz,
i s’hi han format generacions senceres de
músics locals que avui triomfen als cinc
continents.
Fidel a la voluntat de ser un club de
referència, obert a totes les escoles
possibles del jazz i, per tant, a tots els
seguidors d’aquest gènere centenari,
el Jamboree presenta cada mes una
programació heterogènia amb el bo i
millor del jazz nacional i internacional,
i en el seu escenari és possible descobrir
el que es cou tant entre les noves
generacions com entre els artistes més
coneguts. Pel que fa a la programació
internacional, cal esmentar la presència
d’artistes nord-americans de primera
fila, reconeguts per la premsa nacional
i internacional i que acostumen a copsar
l’interès de nombrosos aficionats.

JazzSí Club

www.tallerdemusics.com
Des de la seva creació l’any 1992, el
JazzSí Club programa música en viu cada
dia i ha esdevingut un dels espais de
referència per escoltar música en directe
a Barcelona. Gestionat des del Taller de
Músics, en el transcurs dels darrers anys
ha aconseguit una concurrència amant
no solament del jazz, sinó també d’altres
músiques.
Cal destacar un tret distintiu del club:
tots els concerts es fan dins d’un horari
no nocturn, ja que en cap cas acaben més
tard de les 10 del vespre. És, doncs, un
espai que acull un públic sense distinció
d’edats, aficionat a la música i interessat
cada vegada més a aprofundir en el
coneixement de les múltiples expressions
d’aquest llenguatge.
Els cicles que s’han dut a terme aquest
2011 han estat els següents: els dilluns,
«Mestres del Jazz», els dimarts i els
diumenges, «Jam session de pop/rock/
blues», els dimecres, «Jam session de
jazz», els dijous, «Descarga cubana», els
divendres, «Flamenco», i els dissabtes,
«Jam session de jazz».
En total, al llarg del 2010 el JazzSí Club
ha ofert 360 concerts, els quals han rebut
24.400 assistents.

Luz de Gas
www.luzdegas.com

Inaugurada l’any 1995, Luz de Gas s’ha
convertit en una de les sales de música en
directe de format mitjà més consolidades
de la ciutat. Ambientada encara amb
l’esperit del cabaret Belle Époque que
abans ocupava el local, per aquesta sala
han passat artistes de renom tant nacionals
com internacionals.
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Razzmatazz

Sala Apolo

Razzmatazz és una de les discoteques
i de les sales de concerts més importants
de Barcelona pel que fa a dimensions,
prestacions i instal·lacions. Disposa de cinc
sales en les quals es programen diferents
tipus de música, encara que els estils que
hi tenen més presència són l’indie pop, el
rock alternatiu i la música electrònica.

Tot i la llarga història de la Sala Apolo, és
a partir del 1991 quan l’espai es consolida
com a sala de concerts i club nocturn.
L’any 2006 s’inaugura una segona sala,
La [2] d’Apolo, amb una capacitat idònia
per a concerts de format mitjà i que s’ha
convertit en espai de referència per a
grups petits o independents que busquen
prestigi actuant a la sala.

www.salarazzmatazz.com

Els 325 concerts que s’han programat
el 2011 a Razzmatazz han aplegat unes
450.000 persones.
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www.sala-apolo.com

Seguint la política de programació
heterogènia que caracteritza la sala, al llarg
del 2011 entre l’Apolo i La [2] hi han actuat
prop de 830 artistes amb propostes molt
diverses: Band of Horses, Janelle Monáe,
Deerhunter, OMD, Jamie Lidell, Toots &
The Maytals, Millencolin, Interpol, Elbow,
Skatalites, Anímic, Joan Masdéu, J Mascis,
ToteKing... I també hi han tingut cabuda
festivals com el Festín Caníbal, Caprichos
de Apolo, Primavera Sound, Primavera
Club, In-Somni, De Cajón! o el Festival de
Guitarra de Barcelona, entre d’altres.
A més a més, s’han consolidat
definitivament els clubs d’entre setmana
amb les sessions d’Antikaraoke, Nasty
Mondays, Crappy Tuesdays, Rumba Club,
Mundo Caníbal i el Cupcake. Cada dia
de la setmana s’ofereix una proposta
musical diferent, però tots els clubs han
sabut trobar el seu públic i gaudeixen
de moltíssim èxit. Nitsa Club i La [2] de
Nitsa, amb residència durant els caps de
setmana i programats pels organitzadors
del Primavera Sound, continuen aportant
prestigi a la sala amb la contractació de
discjòqueis i grups de música consolidats
o emergents però que aviat reben gran
repercusió a escala internacional.
També són destacables els cicles
mensuals destinats a un públic més adult,
com el «Flamenco Ob-sessions», «Jazz
& Swing», «Martes locos del Paral·lel»
(amb antics artistes del barri), «Revolta»
i el flamant «Taboo: Barcelona Burlesque
Nights», que un dijous al mes ens acosta
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al món del burlesc, el teatre, els faquirs,
el deliri i la música jazz.

Sala Mephisto
www.mephistobcn.com

La Sala Mephisto és una sala
especialitzada en rock dur, considerada
un dels locals de rock dur més importants
de l’Estat espanyol.
Durant el 2011 a la Sala Mephisto hi ha
hagut diverses actuacions significatives,
tant de bandes emergents com de músics
consolidats. D’entre els concerts que
s’hi han fet, cal anomenar el dels suecs
Negative, la celebració dels 20 anys de
la banda espanyola Lujuria, el demolidor
concert dels madrilenys Avulsed, el
poderós black metal de Watain, l’intens
concert de punk rock dels experimentats
americans Warrior, la presentació del nou
treball de San Telmo, les actuacions de
noves promeses com Caliban, els frescos
sons rockers dels alemanys Beatsteacks,
el rock gòtic de Rosa Crux amb el
seu impressionant concert de carrilló
ple de misticisme, la presentació del
segon disc de la banda local Stop Stop
i l’esperadíssima actuació de la banda
noruega de black metal Gorgoroth.
Enguany la Sala Mephisto ha organitzat
la segona edició del Troll Festival, festival
de bandes locals, que ha portat al local
el folk metal i el víking metal. També ha
acollit moltes bandes locals amb músics
que integren grups de tribut a bandes
com Mötley Crüe, Whitesnake, Bon Jovi,
Kiss, Ozzy Osbourne i Black Sabbath.

Sala Monasterio
www.salamonasterio.com

Amb un aforament d’unes 120 persones,
la Sala Monasterio aposta per la música

en viu i per la difusió i promoció de grups
i solistes novells, i també per la música
popular de diversos països, com el forró
brasiler, el candombe uruguaià, el tango
argentí o la música tradicional senegalesa.
També acull una intensa programació de
concerts de rock, jazz, reagge o funky,
fet que la converteix en un local ple de
contrastos musicals. Pel que fa al jazz, es
decanta pel so més clàssic i acostuma a
portar músics de la terra i de la resta de
l’Estat, tot i que, de tant en tant, convida
artistes estrangers.
Durant el 2011, prop de 25.000 persones
han assistit als més de 260 concerts que
s’hi han programat.

Sidecar

www.sidecarfactoryclub.com
En els seus més de 29 anys d’història, el
Sidecar ha destacat per una programació
diversa elaborada amb un únic criteri,
la qualitat, i ha assolit la confiança d’un
públic que l’omple sis nits per setmana.
És l’escenari idoni per qui vol estar al
corrent de totes les tendències, ja que
hi té cabuda la música en totes les seves
formes.
Situat a la plaça Reial, una de les zones
d’oci més cèntriques i animades de la
ciutat, el Sidecar sempre s’ha distingit
perquè ha arriscat a presentar músics que
després s’han convertit en referències
nacionals i internacionals. D’altra banda,
la sala també ha acollit concerts de
superestrelles que busquen formats
i recintes més íntims per recuperar el
contacte directe amb el públic.
D’entre els 227 artistes que han actuat a
l’escenari del Sidecar durant el 2011 s’hi
troben Centro-matic, Lagartija Nick, Nueva
Vulcano, The Sadies, Ólöf Arnalds, Chain &
The Gang, Aliment, Anímic, Gentle Music
Men, La Banda Municipal del Polo Norte,
Me and the Bees, Odio París, Remate,
Thee Oh Sees i Wye Oak, entre d’altres.
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Tarantos

www.masimas.com/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 manté
l’esperit inicial amb actuacions de flamenc
d’alt nivell.

Altres sales de música
en viu
Altres sales de la ciutat amplien el ventall
d’oferta de concerts en viu de tota mena
de gèneres musicals.
Actualment, el club del carrer Arc del
Teatre segueix acollint les millors figures
144 del gènere de casa nostra i de tot el món.
Moog és una sala de prestigi dins el circuit
internacional de la música electrònica;
un local que en el seu dia va ser pioner
i que avui ja és un clàssic de la música
electrònica a Europa.
Per la seva banda, el Bel-Luna Jazz Club
ha continuat apostant pels grups locals de
jazz i els diferents estils: boogie-woogie,
swing, bebop...
Gràcies a la seva programació, tan
interessant com arriscada, la Sala BeCool
s’ha fet un lloc en una ciutat amb sales
ben consagrades. El seu mig format, la
proximitat entre el públic i l’artista i el
seu excel·lent so, fan del BeCool una sala
que torna a la filosofia dels clubs, on el
públic forma part de l’espectacle i fa el
concert especial: es comunica amb l’artista
i aquest, a la vegada, amb ell.
La sala de concerts Be Good, una de
les sales més històriques del Poblenou,
el mític bar Pastís o la Sala Zacarías són
altres escenaris de música en directe a
la nostra ciutat.
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6.4.
Activitats i
iniciatives
diverses

A Barcelona hi conviuen plataformes de
col·laboració i iniciatives de creació en tots
els àmbits de la cultura. Una d’aquestes
entitats és Gràcia Territori Sonor, un dels
col·lectius que integren Nodes de Gràcia
(del qual s’ha parlat en l’apartat «Activitats
i iniciatives diverses» del capítol 1) i que
treballa en xarxa amb altres col·lectius,
festivals, cicles i espais. Entre les múltiples
activitats que organitza aquesta entitat,
s’ha de remarcar el Dispositiu LEM
(trobareu tota la informació d’aquest
festival en l’apartat «Festivals de música»
del capítol 8). D’altra banda, Gràcia
Territori Sonor va ser l’entitat responsable
de la confecció de la Guia de recursos
musicals de Gràcia el 2007; i des de finals
del 2010 i durant els primers mesos del
2011, ha estat l’encarregada d’actualitzar
aquesta guia. Es tracta d’un document en
format digital que conté informació de les
escoles de música, discogràfiques, estudis
d’enregistrament, corals, orquestres,
equipaments, sales, bucs d’assaig, festivals
i cicles, lutiers, mànagers, botigues
d’instruments... També inclou un catàleg
professional dels músics de Gràcia.
Al barri de Gràcia també hi trobem
El Teatre Més Petit del Món, un espai
íntim amb aforament per a 40 persones
que recrea els concerts d’altres èpoques,
quan la música de Beethoven o de
Chopin no s’interpretava en àmplies
sales de concerts, sinó en íntims salons
privats. Només piano és la refinada
proposta musical que El Teatre Més Petit
del Món ofereix els dissabtes al vespre.
Luis de Arquer, nominat compositor de
bandes sonores, concertista i excepcional
improvisador, format a l’Acadèmia
Granados-Marshall, de Barcelona,
interpreta, a un parell de metres dels seus
convidats, peces de Chopin, Beethoven,
Mozart i les seves pròpies composicions
i improvisacions. La vetllada finalitza,
tot prenent una copa de cava, en un
romàntic jardí del segle XIX a la llum
de les espelmes.

parlar del Centre Robert Gerhard
(C_RG), amb seu a L’Auditori, que
durant el 2011 ha continuat amb la
seva tasca de promocionar i difondre el
patrimoni musical català. D’una banda,
ha programat dos concerts a L’Auditori
i quatre fora d’aquest equipament, els
quals, en conjunt, han reunit més de 1.200
assistents. Pel que fa a les iniciatives de
recuperació discogràfica i documental
que porta a terme aquest centre, enguany
ha elaborat l’edició especial Robert
Gerhard, que consta d’un llibre amb 7
CD sobre la vida i obra del compositor,
i la seva col·laboració ha estat essencial
per enregistrar el CD Manuel Pla (c. 17251766) - Josep Pla (1728-1762), sobre la
música religiosa dels germans Pla. D’altra
banda, al desembre s’ha presentat la
programació conjunta Aniversaris 2012,
que coordina el Centre Robert Gerhard
i que integra, per primera vegada, la
programació dedicada a la difusió del
patrimoni musical català dels tres grans
equipaments musicals del país: L’Auditori,
el Palau de la Música Catalana i el Gran
Teatre del Liceu. Aniversaris 2012 aplega
els concerts que tindran lloc als tres
equipaments durant el 2012 amb motiu
de la celebració dels aniversaris de 5
grans compositors catalans: el centenari
del naixement de Xavier Montsalvatge,
el 50è aniversari de les morts d’Eduard
Toldrà i Ricard Lamote de Grignon i el
25è aniversari de les morts de Frederic
Mompou i Manuel Blancafort.
Seguint en clau institucional, a l’octubre
s’ha presentat a L’Auditori la Plataforma de
Concerts Educatius de Catalunya, Lacord,
creada per 22 entitats públiques i privades
amb l’objectiu d’incentivar aquest tipus
d’audicions, de les quals es van fer
més de 4.000 la temporada 2010-2011,
i a les quals van assistir uns 950.000
espectadors. Lacord, per a la temporada
2011-2012, programa un total de 1.984
concerts educatius i familiars: estrena
55 produccions, entre música clàssica,
tradicional, moderna i d’altres gèneres.

En un àmbit més institucional, cal
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Pel que fa als centres de formació
musical, el Taller de Músics ha continuat
aquest 2011 amb el seu paper de
catalitzador i promotor d’un gran
nombre d’iniciatives consolidades a força
d’experiència i passió. D’entre les activitats
que desenvolupa anualment a la ciutat
de Barcelona, destaquen el Festival de
Flamenco Ciutat Vella (trobareu tota la
informació d’aquest festival en l’apartat
«Festivals de música» del capítol 8) i el
Seminari Internacional de Jazz, Flamenc
i Latin, que enguany ha tingut lloc entre
el 13 i el 17 de desembre. En aquesta
edició hi han participat, entre altres músics
i formacions, McGill Quartet, Chicuelo,
Salaíto, David Domínguez, Las Migas,
Xavier Capellas i Jordi Oliveras. El segon
dia del seminari s’ha fet coincidir amb
l’acte inaugural de la nova seu de l’Escola
Superior d’Estudis Musicals del Taller de
Músics a Can Fabra. El nou equipament,
situat a les golfes de l’antiga fàbrica
146
de filatures Can Fabra, al barri de Sant
Andreu, té una superfície de gairebé
1.300 metres quadrats.
El 2 de març de 2011, el Conservatori
Municipal de Música de Barcelona
ha fet 125 anys que va obrir les seves
portes. Per commemorar aquest aniversari
amb la ciutat, ha organitzat diferents
activitats, gratuïtes i obertes a tothom,
algunes de les quals formen part dels
cicles d’audicions i concerts habituals i
d’altres s’han desenvolupat de manera
extraordinària per a aquest aniversari. El 26
de març ha tingut lloc el cicle «Onze hores
de música al Conservatori», tradicional
diada musical. En aquesta edició, uns
200 alumnes, dels diferents cursos del
grau professional i de la majoria de les
especialitats instrumentals, han presentat
20 concerts a diferents espais del centre.
Aquesta diada ha marcat l’inici dels actes
del 125è aniversari del Conservatori.
D’aquests actes s’ha de subratllar el
concert a càrrec de l’Orquestra Simfònica
del Conservatori i el Cor Jove de l’Orfeó
Català al Palau de la Música el 30 de
setembre, i el concert de Santa Cecília,
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el 22 de novembre al Conservatori, que
ha significat l’acte de clausura del 125è
aniversari del Conservatori Municipal de
Música de Barcelona.
Les quatre escoles municipals de
música de Barcelona (Can Ponsic,
Eixample, Nou Barris i Sant Andreu) han
celebrat el Nadal amb concerts oberts
a tothom. Alumnes de diferents cursos
i edats dels quatre centres han ofert
concerts i audicions musicals de Nadal
als centres i a altres espais de la ciutat.
Aquests concerts permeten als alumnes
mostrar públicament el seu talent i
aprenentatge, i a la ciutat, comprovar
el resultat de la tasca educativa que
s’imparteix als quatre centres.
A més a més de tot això, Barcelona
ha acollit al llarg del 2011 moltes altres
iniciatives musicals que la posicionen
internacionalment i que propicien la seva
obertura cap a tota mena de tendències.
El cas més il·lustratiu és el gran nombre
de festivals de música que tenen cita
a la ciutat (trobareu tota la informació
referent als festivals musicals de la ciutat
de Barcelona en l’apartat «Festivals de
música» del capítol 8).
També cal esmentar l’associació Foment
de la Rumba Catalana (FORCAT), que ha
organitzat la tercera edició de la Diada de
la Rumba, una mostra gratuïta que reuneix

els principals artistes d’aquest gènere
musical d’origen gitano i català. Com és
habitual, la festa s’ha celebrat el darrer
diumenge abans de Nadal (enguany, 18 de
desembre), i ha comptat amb un programa
d’activitats gratuïtes de tota mena i per
a tots els públics, per mostrar el món
de la rumba catalana a tota la societat:
tallers, animació infantil, exposicions,
presentacions de llibres, concerts, classes
magistrals, discjòqueis… S’han programat
tallers de la tècnica rítmica anomenada
guitarra ventilador amb Johnny Tarradellas
(del grup musical Chipén) i amb Ramon
del Pichón (Estrellas de Gracia), i tallers de
percussió rumbera amb Rafalito Salazar (Ai
Ai Ai) i Jack Tarradellas (Chakataga) i de
palmas amb Peret Reyes i Xavier Pastor
«Sele». En aquesta ocasió s’ha presentat
el disc de la formació de rumba
barcelonina Pantanito Ases de la rumba,
amb Chacho, Cathy Claret i Tony el
Gitano, i el llibre Sicus, 20 anys amb
sabor de rumba, de Cinta Bellmunt, amb
la presència de l’autora i d’Antoni «Sicus»
Carbonell.
Un any més s’ha convocat el Concurs
Internacional de Música Maria Canals
Barcelona, enguany la 57a edició, de
la qual ha resultat guanyador el britànic
d’origen polonès Mateusz Borowiak, qui
també s’ha endut el premi a la millor
interpretació de la música d’Isaac Albéniz.

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. El primer premi de
l’edició del 2011, la 48a, a la qual s’han
presentat un total de 468 joves cantants
de 55 països, ha estat per a la soprano
nord-americana Tamara Wilson i per al
tenor guatemaltenc Mario Chang. En veus
femenines, el segon premi l’ha obtingut
la soprano espanyola Cristina Toledo, i el
tercer, la soprano russa Elena Guseva. Pel
que fa a veus masculines, el segon premi
l’ha rebut el tenor brasiler Atalla Ayan, i el
tercer, ex aequo, el baríton coreà Jootaek
Kim i el baríton rus Roman Burdenko.
Finalment, i segons les dades de la
Societat General d’Autors i Editors (SGAE),
els concerts més multitudinaris del 2011
a Barcelona han tingut lloc al Palau Sant
Jordi. El grup que ha reunit més públic
de l’any ha estat Sopa de Cabra que, en
tres dies del mes de setembre, ha aplegat
més de 52.000 espectadors. En nombre
d’espectadors, el segueixen els concerts
de Roger Waters, els dies 29 i 30 de març,
que han atret més de 28.500 persones.
Altres concerts de l’any, que han tingut
entre 15.000 i gairebé 18.000 seguidors,
han estat els de Justin Bieber (abril), Maná
(setembre), Sensation (octubre), Red
Hot Chili Peppers i Rihanna (ambdós al
desembre).
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7.1.
Rodatges a
Barcelona

El potencial de la ciutat de Barcelona
com a plató de rodatge no s’esgota,
tal com han demostrat un any més les
1.905 produccions que l’han escollit
com a escenari. Pel·lícules per a cinema
i televisió, tant ficcions com documentals,
llargmetratges de directors consolidats
i curtmetratges que són els primers
passos del futur talent. I, de manera
paral·lela, la publicitat i la fotografia que
exporten Barcelona al món, els programes
d’entreteniment, els rodatges corporatius
i els videoclips musicals. Un cop més
l’activitat fílmica a Barcelona confirma la
solidesa d’un sector, l’audiovisual, que té
en la nostra ciutat un referent com a font
d’inspiració i com a seu professional.

Montse Guallar, Íngrid Rubio, Aina Clotet,
Nausicaa Bonnín, Marina Gatell o Joel
Joan, entre d’altres.

Són 45 les pel·lícules que el 2011 han
triat la ciutat com el seu paisatge, tot
i que de vegades l’han reconvertit en
altres metròpolis, com Nova York (11-1111, del director Darren Lynn Bousman),
l’han fet viatjar en el temps fins a l’any
1936 (Tornarem, de Felip Solé), o l’han
portat cap a un apocalíptic futur (tràiler
de The Last Days, dels germans Àlex i
David Pastor). Els llargmetratges rodats
a Barcelona enguany han comptat amb
reconeguts directors catalans i espanyols
com Agustí Villaronga (Una carta para
Evita), Ventura Pons (Any de Gràcia),
Icíar Bollaín (Katmandú, un espejo en el
cielo), Jaime Rosales (Sueño y silencio),
Manel Huerga (14 d’abril. Macià contra
Companys), Pablo Berger (Blancanieves),
Fernando Trueba (El artista y la modelo)
o Joel Joan (Fènix 11·23), entre d’altres.
Sigourney Weaver, Robert De Niro i
Cillian Murphy han estat alguns dels
intèrprets internacionals que al llarg
de l’any s’han pogut veure a Barcelona
formant part de rodatges, i també actors
nacionals de prestigi, com Marta Etura,
Mario Casas, María Valverde, Elsa Pataki,
Amaia Salamanca, Elvira Mínguez, Miguel
Ángel Silvestre o Luis Tosar, així com
actors catalans consolidats de la talla
de Lluís Homar, Pere Ponce, Sílvia Bel,

I entre aquest gran nombre de rodatges
que s’han escampat per la ciutat segueix
havent-hi una atracció principal pel
districte de Ciutat Vella, on s’han dut
a terme 1,4 rodatges per dia, seguit
de Sant Martí, amb 1 rodatge per dia,
l’Eixample, amb prop d’1 rodatge diari, i
Gràcia i Sants-Montjuïc (0,7 i 0,6 rodatges
per dia, respectivament), com els més
sol·licitats. En conjunt, la ciutat ha sumat
2.139 dies de rodatge, la qual cosa vol
dir una mtjana de 6 rodatges diaris. I, junt
amb els districtes preferits, també hi ha
les localitzacions estrella, que enguany
han estat les platges de Barcelona, amb
gairebé 300 produccions, seguides dels
parcs de la Ciutadella (237 produccions),
Güell (218) i el del Laberint d’Horta (157).

L’atractiu de Barcelona traspassa les
fronteres nacionals, fet que posen en
relleu les 115 produccions sense cap
participació catalana ni espanyola de
la resta del món que ha acollit la ciutat.
En concret destaquen 34 produccions
procedents del Japó i 22 del Regne Unit.
Els Estats Units han realitzat els llargs
11-11-11 i The Wine of Summer; el Japó,
la pel·lícula Diplomático Kuroda, i Suïssa,
el documental Sagrada, el misteri de la
creació, amb la Sagrada Família com a
eix central.
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Llargmetratges rodats a barcelona l’any 2011
Llargmetratges de ficció per a cinema
Títol
11-11-111
88
All Stars 2: Old Stars
Alpha2
Amor col·lateral
Any de Gràcia
Bizovac1
Blancanieves
Bunker1

150

Cruz del Sur
Deal
Diplomático Kuroda
El artista y la modelo
El cuerpo
El dia que murió
Gracia Imperio
El sexe dels àngels

Fill de Caín
Freeview
Hemingway for Cuba
Hotel Paraíso
Illegale
Insensibles
Katmandú, un espejo
en el cielo
La Estrella
La isla del fin del
mundo
La lapidació de Sant
Esteve
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Producció
• Canónigo Films
• Capacity Pictures
• Media Films
• Voodoo Producciones
• Zip Films
• Olwyn Films
• Els Films de la Rambla
• Xavier Joan
• Arcadia Motion Pictures
• Cactus Flower
Producciones
• Silencio Rodamos

Direcció
Darren Lynn Bousman
Jordi Mollà
Jean van de Velde
Joan Cutrina
Jordi Roigé
Ventura Pons
Xavier Joan
Pablo Berger
Andy Baiz
David Sanz
Tony López
Eddy Terstall
Hiroshi Nishitani
Fernando Trueba
Oriol Paulo
Francesc Betriu

País
Estats Units
Catalunya
Catalunya
Catalunya
Catalunya
Catalunya
Catalunya
Catalunya
Colòmbia
Catalunya

• Column Films
• Cat Media
• Rodar y Rodar
• Servicios Audiovisuales
Mat Media SL
• Continental
Xavier Villaverde
Producciones
• Oberón Cinematográfica
• Dream Team
• Life & Pictures
Jesús Monllaó
• Smile Media SL
Marc Àlvarez

Països Baixos
Japó
Espanya
Espanya

• Miasto Kina Production
• Razorback
• Roxbury Pictures
• Media Films

Giuseppe Recchia
Roberto Valtueña
Juan Carlos Medina
Icíar Bollaín

Catalunya
Espanya

• Fausto Producciones

Alberto Aranda
Dácil Pérez de Guzmán

Catalunya

• DDM Visual
• Eddie Saeta
• Age d’Or

Pere Vilà Barceló

Catalunya

Catalunya

Catalunya
-

Los besos que nos
quedan

Els nens salvatges
Los Pelayo
¿Me acompañas?
Ne me kite pa
Per què? Per què?1
Red Lights
Sal
Sueño y silencio
Tengo ganas de ti

The impossible
The Last Days (tràiler)
The Train Station
Project
The Wine of Summer
Tocant el mar

Una pistola en cada
mano
Villorrio del Caudillo:
paletos y cuchilllos
XP3D

• Grupo Estudio
de Producciones
Audiovisuales y
Comunicación
Interactiva SL
• Distinto Films
• Áralan Films
• Bausan Films
• Alea Docs and Films
• Abra Prod SL

Jesús Manuel Montané

Catalunya

Patricia Ferreira

Catalunya

Eduard Cortés

Catalunya

Patxo Tellería
Aitor Mazo
Joaquim Herrero
Rodrigo Cortés
Jaime Rosales
Fernando González
Molina

Espanya

Juan Antonio Bayona
David Pastor
Àlex Pastor
Guillem Serrano

Espanya
Catalunya

• Creandus Films
• Tinto de Verano
• Ovideo TV SA
• Televisió de Catalunya
• Canal 9
• The Green Stars Films
• Imposible Films

Maria Matteoli

Estats Units

Pau Durà

Catalunya

Cesc Gay

Catalunya

• UACE

Alan Arias
Alberto Vivó
Sergi Vizcaíno

Catalunya

• Joaquim Herrero
• Versus Entertainment
• Fresdeval Films
• Zeta Cinema
• Antena 3 Films
• Globomedia
• Apaches Entertainment
• Morena Films
• Cristina Latorre

• Rodar y Rodar

Catalunya
Catalunya
Espanya
Catalunya

Catalunya

Catalunya

1. Producció registrada el 2010 i que ha desenvolupat una part o la totalitat del seu rodatge
durant el 2011.
2. Producció registrada l’any 2011 que en finalitzar l’any encara no havia iniciat el seu rodatge.
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Llargmetratges de ficció per a televisió
Títol
14 d’abril. Macià
contra Companys
Codi 60
La baronesa3
Mariel3
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Mentides
Meublé (La Casita
Blanca)
Olor de colònia3
Postkarteen3
Tornarem3
Una carta para Evita3

Producció

Direcció

País

• Minoria Absoluta

Manuel Huerga

Catalunya

• Oberón Cinematográfica
• Brutal Media
• LaCamara
• Xarxa de Televisions
Locals
• Ovideo TV SA
• Ovideo TV SA
• Televisió de Catalunya
• Diagonal TV
• Laneta
• Brutal Media
• Copia Cero Producciones

Carlos Martín
Joaquín Llamas
Vanvelvet (Andrea Pérez)

Catalunya
Catalunya
Catalunya

Sílvia Munt
Sílvia Munt

Catalunya
Catalunya

Lluís Maria Güell
Pol Penes
Felip Solé
Agustí Villaronga

Catalunya
Catalunya
Catalunya
Catalunya

3. Minisèrie de televisió.

Llargmetratges documentals
Títol
Cans
Juntas, un viaje a
través de los océanos
Sagrada, el misteri de
la creació
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Producció

Direcció

País

-

-

-

• Fontana Film GmbH

Stefan Haupt

Suïssa

7.2.
BarcelonaCatalunya Film
Commission

L’any 2011 la Barcelona-Catalunya Film
Commission (BCFC) ha registrat un total
de 2.298 produccions a Barcelona, un
18 % més que fa un any. D’aquestes,
1.905 han tingut lloc a Barcelona, i 596
han sol·licitat els serveis de coordinació
de la BCFC. La majoria dels rodatges que
acullen Barcelona i Catalunya són catalans
o amb participació d’una productora
catalana; la resta procedeixen d’altres
països europeus, principalment del
Regne Unit, o d’Àsia, amb una presència
significativa de produccions del Japó (34
aquest any, respecte a les 10 del 2010).
Alemanya, França i els Estats Units són
els altres països que han filmat a la ciutat.
Malgrat que individualment no comporten
un percentatge elevat, les produccions
que tenen més complexitat són els 57
llargmetratges que la BCFC ha registrat el
2011 a Catalunya, dels quals 45 han passat
per Barcelona. Són aquestes produccions,
la preparació de les quals suposa mesos
i el rodatge setmanes senceres, les que
precisen més atenció de l’oficina d’atenció
als rodatges. D’aquests 45 llargmetratges,
31 són de ficció per a cinema, 10 són
de ficció per a televisió (4 telefilms i
6 minisèries) i 4 són llargmetratges
documentals.
En aquest tipus de produccions,
precisament a causa de la seva
complexitat, la BCFC organitza reunions
amb la productora i amb els diferents
departaments de l’Ajuntament implicats
en el rodatge, i duu a terme un seguiment
continuat del tràmit de permisos de
filmació a la ciutat de Barcelona. Una
de les més rellevants el 2011 ha estat la
preparació del tràiler de la pel·lícula dels
germans Àlex i David Pastor, que s’ha
rodat a l’agost en vistes del gran rodatge
del film, que tindrà lloc a la primavera
estiu del 2012 i que presentarà al món
una Barcelona apocalíptica i anormalment
deserta i inhabitada.
En el camp de la promoció del territori i
la indústria, la BCFC ha estat present a les
BARCELONACULTURA
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principals cites cinematogràfiques de l’any,
com el Festival Internacional de Cinema
de Berlín, el Locations Trade Show de
Santa Monica, el Festival Internacional de
Cinema de Cannes i el Festival de Cinema
Fantàstic de Catalunya a Sitges.
Pel que fa a la xarxa territorial d’oficines
d’atenció als rodatges, es constata que
continua creixent cada any; l’atractiu
dels rodatges com a eina de promoció
territorial i de creació de feina fa que s’hi
adhereixin nous membres. El 2011 la xarxa
ha crescut un 4 %, i ha tancat l’any amb un
total de 166 membres.
Des del 2010 l’Ajuntament de Barcelona
disposa d’un nou sistema electrònic de

sol·licitud de permisos de rodatge, pioner
a Europa. Gràcies a la integració de totes
les administracions vinculades a la via
pública, s’han pogut agilitzar i facilitar els
rodatges a la via pública, realitzar el procés
de sol·licitud i obtenció del permís en
línia, aconseguir llicències de filmacions i
fotografia de forma automàtica i consultar
de manera immediata la disponibilitat d’un
carrer o d’una plaça. Durant el 2011 s’han
gestionat a través d’aquest sistema 3.495
permisos, dels quals 1.722 eren generals
i s’han pogut tramitar amb el sistema més
àgil. Dels 1.773 restants se n’han autoritzat
1.304 i se n’han denegat 49. La resta s’han
cancel·lat.

7.3.
El públic i
les sales
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Segons les dades de l’Institut Català
de les Indústries Culturals (ICIC), respecte
al cinema de circuit comercial, durant
l’any 2011 hi ha hagut 203 sales en
funcionament a la ciutat de Barcelona,
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9 més que l’any anterior. Però malgrat
aquest increment de pantalles, paral·lel
a un increment de pel·lícules exhibides
(738, davant de les 706 del 2010), el
nombre d’espectadors ha seguit la línia

descendent ja encetada fa uns anys, i ha
passat dels prop de 7,5 milions del 2010
als poc més de 7,1 milions el 2011.

què, per primera vegada, la Filmoteca ha
acollit un cicle del Festival Internacional
de Cinema de Sant Sebastià.

D’altra banda, arran de l’acord que el
Departament de Cultura va tancar amb
el Gremi d’Empresaris de Cinema de
Catalunya i la Federación de Distribuidores
Cinematográficos Fedicine amb l’objectiu
d’incrementar la presència del català a les
pantalles de cinema, ha millorat la quota
de mercat del cinema doblat al català, que
a principis del 2012 s’ha situat en el 3,1 %,
quan entre el setembre del 2010 i l’abril
del 2011 era del 0,6 %.

L’any 2011 la programació de la
Filmoteca de Catalunya s’ha dut a terme
a la sala de projeccions del cinema
Aquitània, a l’avinguda Sarrià. S’hi han
fet 862 sessions en 294 dies, que han
compat amb un total de gairebé 90.000
espectadors. El 21 de novembre ha tingut
lloc la darrera sessió cinematogràfica al
cinema Aquitània, seu al llarg de 20 d’anys
de la sala de projeccions de la Fimoteca,
amb l’objectiu de preparar el trasllat i
l’inici d’activitats a la nova seu de la plaça
Salvador Seguí, al barri del Raval.

Pel que fa al cinema no comercial, no
es disposa de dades oficials de tots els
centres, ja que es tracta d’un entramat
d’entitats, associacions, ateneus, casals,
col·legis professionals... amb programació
pròpia, que durant l’any participen en
mostres i festivals o bé organitzen els
seus propis cicles de projeccions. Dins del
cinema no comercial mereix una menció
especial la Filmoteca de Catalunya que,
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.

Filmoteca de
Catalunya

www.filmoteca.cat
Titularitat: Generalitat de Catalunya
89.406 espectadors
Enguany la Filmoteca de Catalunya
ha programat cicles tan diversos com
«Stanley Donen o l’alegria de viure», al
voltant de la comèdia musical d’aquest
director, «Memòries de la Guerra Civil»,
en commemoració del 75è aniversari de
l’inici de la Guerra Civil, i «Ombres digitals,
cinema xinès d’última generació», amb

Les sessions més especials de la
Filmoteca s’han acompanyat de
presentacions, taules rodones o col·loquis
amb la intervenció de personalitats
invitades. També s’ha iniciat una
col·laboració amb Televisió de Catalunya
per projectar entrevistes realitzades
pel programa Cinema 3. A més de la
programació regular, durant el curs
acadèmic s’ha desenvolupat una sessió
setmanal d’«Aula de cinema» amb la
participació d’alumnes procedents de
quatre universitats catalanes (UB, UAB,
URL i UPF) i una escola especialitzada
(ESCAC - Escola Superior de Cinema
i Audiovisuals de Catalunya), i s’ha fet
un seminari (Els oficis del cinema), en
col·laboració amb l’ESCAC. Dins del
marc de les activitats pedagògiques de
la Filmoteca, cal esmentar el programa
«Filmoteca per a les escoles», en
col·laboració amb diverses institucions. La
Filmoteca forma part de l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona (IMEB).
En set ciutats catalanes es programen les
«Sessions de Filmoteca», coorganitzades
amb diverses entitats, i la Federació
Catalana de Cineclubs també ofereix
material fílmic a través de l’Arxiu de la
Filmoteca de Catalunya.
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7.4.
Activitats i
iniciatives diverses
A Barcelona el nombre de certàmens i
mostres de cinema continua augmentant
any rere any, amb propostes que tenen en
compte tota mena de públics i gèneres i
que possibiliten estrenes de films de ficció
i documentals que difícilment arribarien
a les nostres sales. El 2011 a la nostra
ciutat s’hi han dut a terme prop de 40
festivals i mostres de cinema. En trobareu
tota la informació en l’apartat «Festivals
d’audiovisuals» del capítol 8.
Pel que fa als premis, el Premi Ciutat
de Barcelona d’audiovisuals enguany
ha recaigut en l’exposició «Totes les
cartes. Correspondències fílmiques»,
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feta al CCCB, per la reivindicació que
el seu comissari i els seus autors fan del
cinema com a llenguatge universal en
un context que transgredeix les pantalles
convencionals.
El 17 de gener s’ha celebrat al teatre
Arteria Paral·lel la cerimònia d’entrega
dels Premis Gaudí, que atorga l’Acadèmia
del Cinema Català. Els III Premis Gaudí
han tingut una clara pel·lícula favorita:
Pa negre, d’Agustí Villaronga, basada
en la novel·la d’Emili Teixidor, ha
obtingut, entre altres guardons, el premi
a la millor pel·lícula en llengua catalana,
a la millor direcció (Agustí Villaronga),

a la millor protagonista femenina (Nora
Navas), al millor actor secundari (Roger
Casamajor) i a la millor actriu secundària
(Marina Comas). Bicicleta cullera poma,
l’emotiva descripció que Carles Bosch
ha fet de l’Alzheimer de què és víctima
Pasqual Maragall, ha estat considerada
com a millor documental, i Viatge màgic
a l’Àfrica, de Jordi Llompart, la primera
producció europea rodada en 3D, ha rebut
el guardó als millors efectes especials i
digitals. Un dels moments més emotius
de la vetllada ha estat l’entrega del Gaudí
d’Honor a l’actor Jordi Dauder, que ha
recollit el premi visiblement malalt. Dauder
ha mort a Madrid el 16 de setembre
d’enguany.
En la 25a edició dels Premis Goya, que
lliura l’Acadèmia de les Arts i les Ciències
Cinematogràfiques de l’Estat espanyol,
també ha estat l’any de Pa negre, que
ha arrasat amb 9 premis, entre els quals
destaquen el de millor pel·lícula, millor
actriu principal (Nora Navas), millor actriu
de repartiment (Laia Marull), millor actor
revelació (Francesc Colomer) o millor
actriu revelació (Marina Comas). Bicicleta
cullera poma s’ha endut el premi al millor
documental.
El 25 de febrer s’ha estrenat Chico &
Rita, el llargmetratge dirigit per Fernando
Trueba, Javier Mariscal i Tono Errando,
amb la il·lustració i posterior animació
realitzada per professionals del barceloní
Estudi Mariscal. Dani Alcaraz, Kimo Osuna,
Arturo Hernández i Esteve Puig n’han estat
els principals artífexs, mentre que Javier
Mariscal n’ha supervisat tot el treball i
Arnau Quiles n’ha realitzat el muntatge.
Multipremiada dins i fora d’Espanya,
Chico & Rita ha estat guardonada en
diversos certàmens i festivals, entre els
quals cal assenyalar els Premis Gaudí,
Premis Goya, Premis EFA (Acadèmia
Europea de Cinema), festival Anima de
Brussel·les, Festival de Cinema Animat de
Stuttgart, Festival Internacional d’Animació

d’Holanda (HAFF 2010), premi Cineuropa
2010 al Festival de Cinema Europeen des
Arcs, premi José María Forqué o premi
Sant Jordi. Després d’aquesta llarga
carrera farcida de premis, Chico & Rita
ha estat la primera pel·lícula d’animació
catalana i espanyola nominada als Oscar
de Hollywood. La gran originalitat del film
resideix, precisament, en el seu format
animat.
D’altra banda, el director de fotografia
barceloní Carlos Catalán ha guanyat un
dels Premis Filmfare, considerats els
Oscar de Bollywood, per la seva feina
feta al film Zindagi Na Milegi Dobara,
una pel·lícula que explica el viatge de tres
amics per Espanya.
Finalment, cal comentar que el darrer
trimestre del 2011, el Departament de
Cultura de la Generalitat a través de
l’ICIC, l’Ajuntament de Barcelona a través
de l’ICUB, el Centre de Convencions
Internacionals de Barcelona, l’empresa
Prometheus Global Media i la Unió
Internacional de Cinemes (UNIC)
han arribat a l’acord que la trobada
internacional dels exhibidors i distribuïdors
europeus de cinema, CineEurope,
que els darrers 14 anys ha tingut lloc a
Amsterdam, se celebri a Barcelona en les
properes tres edicions, els anys 2012, 2013
i 2014. Amb aquest acord es fa un pas més
que se suma a les darreres mesures preses
per potenciar el cinema fet a Catalunya
en el panorama cinematogràfic no només
europeu, sinó també internacional.
Amb aquesta cita, la capital catalana
se situarà com un dels referents de la
indústria del cinema. CineEurope és una
de les quatre grans fires de cinema del
món, hi assisteixen entre 2.000 i 3.000
representants de les empreses d’exhibició
i distribució, i hi participen, entre d’altres,
els principals estudis i productors nacionals
i internacionals que presenten les seves
noves pel·lícules i els nous projectes.

BARCELONACULTURA

157

8. Festival

8.1.
Grec. Festiva

158

BARCELONACULTURA

ls

al de Barcelona

159

BARCELONACULTURA

Grec. Festival
de Barcelona
35a edició

www.bcn.cat/grec
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament
de Barcelona
110.320 espectadors
17/6 - 31/7
El Grec Festival de Barcelona és la
principal cita de la ciutat amb el teatre,
la dansa, la música i el circ. És un festival
amb una llarga tradició, que ha esdevingut
la principal proposta cultural de l’estiu
barceloní i també una referència al
calendari europeu de festivals.
El 2011 el Grec ha complert 35 anys i ha
estat la darrera edició del director artístic
Ricardo Szwarcer.
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Durant 7 setmanes, entre el 17 de
juny i el 31 de juliol, el Grec ha ofert 65
propostes (57 de pagament, 20 de les
quals han estat produccions pròpies o
coproduccions) d’una alta qualitat escènica
i pensades per a un públic divers: 24 de
teatre, 14 de dansa, 18 de música i 1 de
circ, a més de les activitats de l’Obrador
d’estiu de la Sala Beckett, la pel·lícula
Galop Arrière a l’Espai Lliure (al Lliure
de Montjuïc) i una nova edició dels cicles
«Converses a les biblioteques» (tertúlies
amb els protagonistes d’alguns dels
espectacles programats al Grec) i «Juliol
a La Cuina» a la Biblioteca Francesca
Bonnemaison (propostes dels més joves
creadors locals, enguany amb el cabaret
de protagonista), fruit de la col·laboració
amb Biblioteques de Barcelona.
El Teatre Grec s’ha mantingut com a
epicentre artístic del festival; 22 dels
espectacles programats s’han pogut
veure en aquest espai, inclòs l’espectacle
inaugural, La muntanya al teu voltant,
creació de la companyia de dansa
Gelabert Azzopardi, amb la participació
de Cesc Gelabert, Perejaume, Carles
Santos i Borja Ramos, la Banda Municipal
BARCELONACULTURA

de Barcelona, membres de diferents colles
sardanistes i els ballarins de la companyia
Gelabert Azzopardi. Per primera vegada
en la història del Grec, un espectacle de
dansa fet a Catalunya ha obert una edició
del festival. D’aquesta manera, Ricardo
Szwarcer ha mantingut la seva aposta
d’inaugurar amb muntatges pensats
especialment per al Teatre Grec, alhora
que ha completat el cicle d’inaugurar cada
edició de la seva direcció (2007-2011) amb
un gènere diferent: dansa internacional,
teatre musical, circ, teatre clàssic i dansa
local.
Com en els darrers anys, la resta
d’espais escènics de la muntanya de
Montjuïc han ocupat un lloc preferent de
la programació: Teatre Lliure de Montjuïc,
Mercat de les Flors, Sala Ovidi Montllor de
l’Institut del Teatre i CaixaForum. L’activitat
del Grec 2011, però, va més enllà de
Montjuïc i s’expandeix per diverses sales
de la ciutat: TNC, Teatre Romea, La
Villarroel, Sala Beckett, Teatre Poliorama,
Coliseum, Teatre Tívoli, Sala Atrium, Espai
Brossa, La Caldera i un renovat Lliure de
Gràcia. I, com en altres edicions, el festival
també ha ocupat espais que habitualment
no es dediquen a les arts escèniques:
Museu Picasso, Biblioteca de Catalunya,
MACBA, Palau de la Virreina, MUHBA,
La Seca, el Centre Cívic del Convent
de Sant Agustí, i diverses biblioteques de
Barcelona. Enguany el Grec ha arribat a un
espai nou, la Fundació Antoni Tàpies, però
ha perdut un espai emblemàtic, la plaça
del Rei.
El teatre ha estat de nou el gran
protagonista del festival, amb 24
produccions representades en més de 14
espais de la ciutat. Al Teatre Grec s’hi ha
pogut veure La caída de los dioses, una
revisió del film de Luchino Visconti dirigida
per Tomaz Pandur, i Tragèdia, de Friedrich
Nietzsche, dirigida per Àlex Rigola. França
ha estat el país convidat d’aquest any a la
secció «Panorama», secció que ha ofert
obres d’autors consagrats de l’escena
teatral francesa contemporània, com ara

Peter Brook o Patrice Chéreau, i d’alguns
dels nous valors de la dramatúrgia
francesa. Fora de França, han mostrat les
seves creacions al Grec altres grans noms
del teatre internacional, com ara Romeo
Castellucci o Claudio Tolcachi, i també
de la nostra escena teatral: Calixto Bieito,
Mario Gas, Oriol Broggi, Carme Portaceli,
Xavier Albertí i Marc Martínez.
La dansa, com en les últimes edicions
del festival, ha ocupat un lloc destacat
en el programa. Al marge de l’espectacle
de dansa inaugural del Grec, companyies
i ballarins catalans han compartit
cartell amb grans figures de la dansa
internacional: Sol Picó, Mal Pelo, Andrés
Corchero, Àngels Margarit, Sasha Waltz,
Virgilio Sieni, Philippe Decouflé, Aurélien
Bory i la Compagnie 111. La dansa ha
tingut especial presència al Teatre Grec:
IT Dansa, Blanca Li, Israel Galván, i La nit
de Break Dance. La Caldera ha continuat
com a espai de referència per als joves
artistes emergents (amb una programació
que combina propostes escèniques
amb activitats paral·leles de diàleg entre
creadors i públic), i Dies de Dansa ha
tornat a presentar múltiples propostes a
diferents espais de la ciutat (i també de
fora de la ciutat).
La música del Grec 2011 ha estat
marcada per la diversitat d’estils i

procedències. La major part de concerts
han tingut lloc al Teatre Grec: Alva Noto
i Ryuichi Sakamoto (en un espectacle
d’experimentació sonora amb què el Grec
col·laborava per segon any consecutiu
amb el festival Sónar), Dulce Pontes,
Sole Giménez, BCN216, Maria del Mar
Bonet (interpretant El Cant de la Sibil·la
per celebrar que aquest cant ha estat
declarat Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat per la Unesco), Manel,
Ainhoa Arteta i l’Orquestra de Cadaqués,
Las Migas i Rafaela Carrasco (en el seu
darrer concert amb Sílvia Pérez Cruz com
a cantant), Noa & Solis String Quartet,
Niña Pastori, Jordi Savall i la màgia dels
tres grans mestres del jazz: Keith Jarret,
Gary Peacock i Jack Dejohnette.
El circ enguany ha estat present al Grec
amb un únic espectacle que s’ha pogut
veure durant 7 dies al Mercat de les Flors:
Call me Maria, la primera coproducció que
el festival ha fet amb un circ local.
L’edició del 2011 del Grec Festival de
Barcelona ha estat la que ha aplegat més
públic dels últims anys als espectacles
de pagament: ha comptat amb un total de
110.320 espectadors, xifra que representa
el 68 % d’ocupació. Del total d’espectacles
programats, 16 han exhaurit totes les
localitats.

8.2.
Més festivals
a Barcelona
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8.2.1. FESTIVALS D’ARTS VISUALS

Screen from Barcelona
9a edició

www.loop-barcelona.com / www.screenbarcelona.com
Organitza: Screen from Barcelona / Loop
100.000 assistents
11/5 - 21/5
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De l’11 al 21 de maig ha tingut lloc
el festival Screen from Barcelona (l’antic
festival Loop), dins el marc del qual s’han
programat un gran nombre de projectes
capdavanters en l’àmbit de les pràctiques
artístiques de la imatge en moviment a
diferents espais culturals de Barcelona.
Exposicions, projeccions, performances,
conferències, tallers, artists talks, classes
magistrals o maratons, entre altres actes,
han omplert la ciutat durant aquestes
dates.
Per primera vegada el programa del
festival s’ha construït al voltant d’eixos
temàtics que exploren qüestions i
circumstàncies específiques i la manera
com són tractades aquestes qüestions
pels artistes audiovisuals. S’han agrupant
diferents exposicions i activitats per
temes amb la intenció de permetre que
diverses propostes configurin exploracions
polifacètiques sobre qüestions concretes.
Els eixos temàtics al voltant dels quals
s’ha bastit el programa del festival han
estat els següents: «L’efecte del cinema»,
amb exposicions com «L’efecte del
cinema» del CaixaForum o les instal·lacions
a La Pedrera dels artistes Rosa Barba i
David Maljkovic; «Performance, teatre
i imatge en moviment», amb diferents
propostes, com ara l’exposició «Estació
experimental: per un cinema performatiu»,
a l’Arts Santa Mònica, i, finalment, l’eix
temàtic «Geografies ambigües», amb
exposicions com «Hidrarquia», al Museu
Marítim de Barcelona.
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D’altra banda, del 19 al 21 de maig s’ha
celebrat la novena edició de la Fira Loop,
amb la participació de 42 galeries de 13
països diferents.

Swab Barcelona. Fira
Internacional d’Art
Contemporani
4a edició

www.swab.es
Organitza: Espacio de Arte
Contemporáneo Diezy7
15.000 assistents
26/5 - 29/5
Swab Barcelona, Fira Internacional d’Art
Contemporani, enguany ha tornat a millorar
les seves expectatives: ha rebut més de
15.000 visitants nacionals i internacionals,
ha ofert diferents activitats i espais per a la
promoció de l’art contemporani emergent
nacional i internacional, hi han participat
48 galeries de 15 països i ha comptat amb
la col·laboració de diferents fundacions,
institucions i col·lectius relacionats amb
l’art contemporani emergent.
En aquesta quarta edició Swab Barcelona
ha complert les seves expectatives i
ha tancat les portes amb un alt índex
de públic i de vendes de les galeries
participants. La fira també ha complert
un dels seus principals objectius:
atraure galeries de països de l’Est, Àsia
i Hispanoamèrica, que han manifestat el
desig de participar en la propera edició
de la fira. Per tot això, Swab Barcelona
2011 ha establert les bases d’una fira
internacional d’art contemporani de
qualitat que pretén oferir noves propostes
amb una línia multidisciplinària on
conflueixin noves sinergies entre art, ciutat
i plataformes artístiques, tant a escala local
com nacional i internacional.
A banda de la fira, que té lloc al recinte
de Fira de Barcelona, Swab Barcelona ha
presentat per primer cop un programa

d’activitats paral·leles creades per donar
més visibilitat a l’art contemporani
emergent i acostar-lo als ciutadans.
Aquestes propostes han tingut lloc
abans, durant i després de la fira, amb
la col·laboració de diferents institucions
i plataformes de la ciutat. Algunes
d’aquestes activitats han estat la trobada
entre art i disseny «SentARTE», de la mà
de Kognitif; el projecte «Swab Stairs»,
emmarcat dins del programa Primavera
Cultural i elaborat per estudiants de 4
escoles de disseny; diverses intervencions
i performances d’artistes a diferents
espais públics de la ciutat, i col·loquis
internacionals al CCCB.

especial importància i per això se n’ha
ampliat el nombre de participants. S’hi
ha reunit una selecció d’artistes i petites
editorials sobretot de Barcelona, però
també d’altres de València, Galícia,
Madrid, Figueres, França, Itàlia, Letònia...
El resultat, després de tres edicions,
és cada cop millor, i l’assistència va en
augment.
També com a novetat cal mencionar la
introducció de tallers oberts en què s’ha
convidat a tothom, professionals i profans,
a dibuixar, il·lustrar i crear allò que han
volgut a partir d’uns paràmetres indicats.
Uns petits jocs creatius que han tingut
molt bona acollida i que es continuaran
fent fora de l’àmbit del festival.

Ilu·Station
3a edició

www.ilustation.com
Organitza: Associació Noveno A
9.000 assistents
2/6 - 12/6
Ilu·Station és el primer festival
d’il·lustració i edició independent de
Barcelona, i té com a objectiu difondre la
cultura de la il·lustració en totes les seves
vessants a través de diverses exposicions
i altres activitats, com ara mercats artístics,
tallers oberts, festes de presentació,
inauguracions i trobades.
L’edició del 2011 s’ha centrat en el llibre
imprès, l’edició tradicional i artesana, i
l’olor de la tinta. Davant d’un món cada
cop més digitalitzat, Ilu·Station reivindica
el format analògic com a objecte artístic
i de culte. Per això ha convidat el col·lectiu
alemany Biografiktion, especialista en
tirades molt limitades, amb tècniques
d’impressió i enquadernació artesanes.
Biografiktion ha presentat la seva feina
a la galeria Miscelanea amb una exposició
d’originals i impressions limitades que ha
obtingut un èxit rotund.
Atesa la temàtica del festival, el mercat
ambulant de cada any ha tingut una

FADfest
1a edició

www.fadfest.cat
Organitza: FAD - Foment de les Arts i del
Disseny
65.843 assistents
28/6 - 15/7
El FADfest és l’esdeveniment del FAD
(Foment de les Arts i el Disseny) que
celebra l’excel·lència creativa, reconeix la
feina de professionals i empreses i apropa
el disseny a la ciutadania. Un aparador per
descobrir les millors propostes de l’any en
arquitectura, interiorisme, disseny gràfic,
publicitat, disseny industrial, artesania, art
i moda que s’ha celebrat a Barcelona per
primera vegada entre el 26 de juny i el 12
de juliol en el marc del Barcelona Design
Festival, que segueix fins a l’octubre del
2012.
L’eix del debat ha agrupat un total de
10 activitats entre conferències, taules
rodones i tallers, entre els quals cal
assenyalar la conferència «The Language
of Things», conduïda per Deyan Sudjic,
director del Design Museum de Londres;
la taula rodona «And the Winner Is», al
voltant dels Premis Delta 2011; el taller
BARCELONACULTURA
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«The Map of Design Thinking», adreçat
als professionals i empreses vinculades
al disseny, la innovació i les indústries
creatives; la taula rodona «30+30», en
què Òscar Tusquets i Boris Izaguirre han
parlat del glamur i la frivolitat, o «The
Making Of», en què tàndems formats
per dissenyadors i empreses han abordat
el procés de tres productes de disseny
industrial. En un format més distès, han
tingut lloc dues taules rodones amb
professionals de referència de diferents
entorns del disseny i la cultura: Juli
Capella, Nani Marquina, Rafael Argullol,
Jordi Badia, Ferran Mascarell, Javier
Mariscal, Benedetta Tagliabue i Anna
Soler-Pont.
Amb una clara voluntat d’apropar
el disseny a la ciutat, el FADfest ha
programat diverses activitats en diferents
punts de Barcelona: l’ArquinBus, un
recorregut per la ciutat que fa parada als
164 edificis guardonats amb un premi FAD
dels darrers 50 anys; la jornada de portes
obertes als estudis i tallers de diversos
professionals del disseny i l’arquitectura,
o la ruta «Visitem el Palau Güell», guiada
per Antonio González, l’arquitecte que ha
restaurat el Palau, entre altres propostes.
En el marc del festival, i en diferents
espais de la ciutat, s’han celebrat diversos
lliuraments de premis. El Molino ha estat la
sala que ha acollit el lliurament dels Premis
FAD Sebastià Gasch d’arts parateatrals,
al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona s’hi ha fet el lliurament del premi
internacional City to City Barcelona FAD
Award, i al FAD s’hi ha celebrat l’entrega
dels Premis ArtFAD d’art i artesania, i
d’arquitectura i interiorisme, i la festa dels
Premis Delta.
La primera edició del FADfest ha estat
un èxit: s’ha aconseguit donar visibilitat a
l’excel·lència del disseny i l’arquitectura, hi
han participat més de 3.000 professionals
i empreses, i s’ha apropat el disseny a la
societat, amb un programa d’activitats
que ha atret diferents tipus de públic, tant
professional com general.
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48H Open House BCN
2a edició

48hopenhousebcn.org
Organitza: Associació Arquitectura
Reversible
35.000 assistents
22/10 - 23/10
L’any 2010 Barcelona es va incloure
a la xarxa Open House Worlwide, un
esdeveniment arquitectònic que té lloc a
diverses ciutats del món, i va ser la primera
ciutat mediterrània que va celebrar el
48H Open House, un festival gratuït de
caràcter divulgatiu que obre edificis de
diferents tipologies, formes i mesures per
acostar i difondre l’excel·lència de la bona
arquitectura, l’urbanisme i el bon disseny
de la ciutat tant entre els barcelonins com
al públic internacional.
El cap de de setmana del 22 i 23
d’octubre del 2011, per segon any
consecutiu, Barcelona ha celebrat el
48H Open House BCN, que en aquesta
edició ha comptat amb l’adhesió de
155 espais, una xifra que representa
un notori increment davant les 130
localitzacions obertes l’any 2010, a més
de la consolidació d’aquesta iniciativa
independent.
L’afluència de públic ha demostrat
l’interès que desperta la proposta. Més
de 35.000 visitants han pogut conèixer
de primera mà la remodelació d’El Molino;
descobrir les recentment estrenades
instal·lacions de La Central del Circ al
Fòrum; participar en l’itinerari temàtic
Homes for Open Minds de Monapart,
i infiltrar-se en habitatges que mostren
formes alternatives de personalització
dels espais privats. Aquestes són algunes
de les propostes noves d’enguany.
També com a novetat d’aquesta segona
edició, s’han ampliat horaris en els espais
que així ho han permès, s’ha ofert una
mostra de les activitats que normalment
acullen algunes de les ubicacions visitades,
i també s’han inclòs activitats creades
específicament per a l’ocasió.

Els visitants han pogut escollir entre
un total de 10 rutes urbanes, cada ruta
pertanyent a un dels 10 districtes en
què es divideix Barcelona. Les visites
arquitectòniques han tingut un valor
afegit: el públic ha pogut dialogar amb els
arquitectes i autors dels diversos projectes,
amb els usuaris actuals dels edificis o amb
els responsables de la planificació de l’àrea
visitada.
Aquest any el festival ha desenvolupat
tot un seguit d’activitats complementàries,
com ara el diàleg entre espai arquitectònic
i espai escènic a La Seca Espai Brossa
amb l’assaig general de Pessoa, o que
o turista deve ver; el taller de dansa i
arquitectura conduït per l’arquitecta Isabel
Vega i el coreògraf Carles Salas a la Casa
Àsia; l’evolució dels espais a partir de la
sostenibilitat dels materials al voltant d’una
proposta de cuina i gastronomia, o un
concurs de fotografia d’un edifici o d’algun
detall de l’esperit del festival.

Drap-Art. Festival
Internacional de
Reciclatge Artístic
de Barcelona
8a edició

Enguany el Drap-Art ha cercat l’equilibri
entre artistes nacionals i internacionals,
entre artistes novells i consolidats,
per afavorir l’intercanvi entre països i
generacions. Per aquesta raó, a més dels
artistes, músics, talleristes, dissenyadors,
conferenciants, realitzadors, etc.,
seleccionats per la convocatòria oberta,
el festival ha comptat amb la participació
d’artistes convidats en col·laboració amb
entitats, galeries i curadors independents
especialitzats. En total, més de 40 artistes
han exposat les seves creacions en aquesta
fira on el reciclatge es barreja amb l’art,
formant d’aquesta manera un festival de
colors i idees sota un únic lema: la cultura
del reciclatge artístic.
El festival ha programat la tradicional
fira d’art i disseny, tallers, projecció de
documentals, taules rodones, espectacles,
dues intervencions a l’espai públic,
exposicions individuals i una exposició
col·lectiva, que aquest any ha recollit unes
30 peces d’artistes seleccionats entre les
més de 300 propostes que s’han rebut.
La novetat d’aquesta edició ha estat
que per primera vegada s’han ofert dos
concerts a la nova sala Teatre CCCB, amb
la qual cosa s’ha donat més rellevància a la
música. El concert principal ha estat el de
Pierre Bastien, músic i compositor francès
que toca amb màquines construïdes per ell
mateix.

www.drapart.org
Organitza: Drap-Art
12.539 assistents
16/12 - 30/12
El 2011 el Drap-Art, Festival Internacional
de Reciclatge Artístic de Barcelona,
s’ha celebrat al CCCB i al FAD i s’ha
desenvolupat, com en l’edició anterior,
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, fires d’art
i disseny, tallers interculturals participatius,
espectacles i performances, audiovisuals i
cinema del medi ambient.
BARCELONACULTURA

165

Altres festivals d’arts
visuals
Els festivals d’arts visuals que s’han pogut
veure durant el 2011 a Barcelona, però, no
acaben aquí. D’una banda, ha tingut lloc
el Publifestival, Festival Internacional de
Publicidad Social, el qual incentiva, amb
el lliurament dels seus premis, la creació
d’un món més social i respectuós amb
el medi ambient. Alguns dels premiats
d’enguany han estat Arrels Fundació,
l’espot de televisió Save the children, la
fundació We are Water, Diluvia Equanimal,
Fundació La Marató, l’espot televisiu sobre
les xarxes de centres cívics de l’Ajuntament
de Barcelona, Lantana Films, Intervida,
la fundació The Love Comes, Metges
sense Fronteres, l’associació Barri.tv o
l’organització humanitària Acción contra
166 el Hambre, entre molts altres.
D’altra banda, la cinquena edició de
l’Arquinset, Setmana de l’Arquitectura,
s’ha bastit al voltant de la idea que la
transformació arquitectònica de Barcelona
s’ha de centrar en la remodelació, la
rehabilitació i la sostenibilitat. Del 29
de setembre al 6 d’octubre s’han fet
conferències, exposicions, festes, visites
a edificis i a intervencions, debats,
simposis i taules rodones, entre un total
de 19 activitats. Destaca l’exposició «El
món canvia, la teva llar canvia, tu també
canvies» i el simposi La sostenibilitat dels
edificis.
Finalment, cal esmentar el BAC! Festival
Internacional d’Art Contemporani
a Barcelona, un dels festivals d’art
contemporani de referència que sempre
ha tocat temes propers als discursos
del pensament contemporani i amb la
transversalitat com a element comú. La
dotzena edició s’ha celebrat entre el 20
d’octubre i el 30 de desembre.
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8.2.2. FESTIVALS LITERARIS

BCNegra. Trobada
de Novel·la Negra
de Barcelona
7a edició

www.bcn.cat/cultura/bcnegra
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament
de Barcelona
4.064 assistents
31/1 - 5/2
Alguns festivals literaris han arrelat amb
força al calendari cultural barceloní. És el
cas del BCNegra, Trobada de Novel·la
Negra de Barcelona, que convoca autors
i especialistes de novel·la negra d’arreu
i ofereix un extens programa d’activitats,
entre les quals destaca el premi Pepe
Carvalho.
La setena edició del BCNegra ha
tingut lloc del 31 de gener al 5 de febrer
del 2011 i ha atret un total de 4.064
assistents. Hi han participat més de 50
autors i especialistes de novel·la negra de
Barcelona, Suècia, Alemanya, el País Basc,
Florència, Trieste o Marsella, entre altres
contrades; s’han ofert més de 30 activitats
entre converses, taules rodones, lectures,
cinema, exposicions, tallers i gastronomia
amb la novel·la negra de teló de fons, i hi
han col·laborat 26 editorials.
El programa d’aquesta edició del
BCNegra ha portat a Barcelona la
Kriminalroman, la novel·la negra que es
fa a Alemanya; ha anat fins a la costa
d’Escòcia i l’arxipèlag d’Öland, al sud-est
de Suècia, per explicar per què s’hi mata
tant, literàriament, en aquelles latituds;
s’ha apropat als espies, un dels oficis més
antics de la història; s’ha mogut per la
Barcelona negra i històrica: pels assassinats
i la intriga de la Barcelona de finals del XIX
i principis del XX i per la Barcelona delictiva
dels anys setanta i vuitanta; ha presentat

tres nous narradors britànics, i, com
sempre, ha mostrat el millor de la collita
del gènere en català i en castellà.
La proposta estrella de la trobada
d’enguany —que ha desbordat les
previsions de públic— ha estat la taula
rodona entre el jutge Baltasar Garzón,
l’exfiscal José María Mena i el periodista
José Martí Gómez al voltant del crim
organitzat i els poders polític i econòmic.
D’entre els convidats internacionals
que han acudit a la trobada cal subratllar
Zoran Drvenkar, Volker Kutscher, Mari
Jungstedt, Peter May, Johan Theorin, R.
J. Ellory, David Peace i Craig Russell. El
festival també ha aplegat molts escriptors
i escriptores del gènere negre català i
espanyol.
El premi Pepe Carvalho, en homenatge
a Manuel Vázquez Montalbán, s’ha lliurat
en aquesta ocasió a l’autor Andreu
Martín, escriptor que, segons el jurat, s’ha
convertit en un dels punts de referència
del gènere negre i criminal, ja que el seu
treball mostra l’amplitud de temes i de
perspectives que el gènere pot adoptar
per descriure una realitat, de vegades
oculta. A banda del premi Pepe Carvalho,
l’edició d’enguany del BCNegra ha fet un
doble homenatge a Vázquez Montalbán:
un cicle de cinema negre dedicat a Pepe
Carvalho a la Filmoteca de Catalunya i
una mirada a la vessant més periodística
de l’escriptor.
Per primer cop, el món de la gastronomia
ha entrat de ple al BCNegra: 6 restaurants,
de l’associació Barceloneta Cuina, i 9
cocteleries de Barcelona han proposat
la degustació de menús i còctels inspirats
en autors o personatges de novel·la negra.
Una altra novetat d’enguany ha estat «On
és l’Andreu Martín?», un joc de pistes
trepidant a través dels codis QR per a
tothom que hi ha volgut participar.
Com cada any, Biblioteques de
Barcelona ha programat durant aquesta

setmana activitats al voltant de la narrativa
negra i criminal: exposicions, com la
dedicada a Enriqueta Martí, la vampira
de Barcelona, o a Joaquim Carbó i al seu
cèlebre detectiu barceloní, Felip Marlot;
trobades de clubs de lectura de novel·la
negra; xerrades en el marc del programa
«Parlem amb...», i cicles de cinema negre.
D’altra banda, 15 biblioteques de la ciutat
han apropat el BCNegra al públic infantil,
engrescant els més petits en una activitat
amb l’inspector Sito, personatge creat per
Antonio Iturbe i Álex Omist.

Kosmopolis. La Festa
de la Literatura
Amplificada
6a edició

www.cccb.org/kosmopolis/ca
Organitza: CCCB
6.478 assistents
24/3 - 26/3
Kosmopolis, la Festa de la Literatura
Amplificada, ha celebrat la sisena edició
al març del 2011, coincidint amb la
inauguració d’un nou espai cultural
del CCCB: el Teatre CCCB. Després
del preludi organitzat al mes d’octubre
anterior, la festa literària més important
de Catalunya ha tornat a convertir
Barcelona en el punt de trobada dels
amants de la literatura i la cultura.
La festa s’ha desenvolupat al llarg
de tres intensos dies, i ha reunit més
de 80 participants, entre els quals s’hi
troben escriptors, poetes i performers
de reconegut prestigi, com Ian McEwan,
Alessandro Baricco, Eduardo Lago,
Enrique Vila-Matas, Claudio Magris,
Jorge Wagensberg, Janne Teller, Wajdi
Mouawad, Joan Margarit, Jordi Puntí,
Flavia Company, Eloy Fernández Porta,
Manuel Vicent, Mathias Enard i Laura
Dockrill, entre molts altres.
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L’edició d’enguany de Kosmopolis ha
permès al públic assistir a diàlegs sobre
ciència i literatura, participar en un nou
BookCamp —després de l’èxit que va tenir
aquest format participatiu en la jornada
d’octubre—, formar part de tallers sobre
literatura i noves tecnologies i descobrir
nous talents de l’slam, l’spoken word
britànic i sud-africà. La festa també ha
programat dos homenatges, a Stanislaw
Lem i Czeslaw Milosz; una extensa mostra
de documentals, pel·lícules i curtmetratges
(Canal Alfa); una jam d’escriptura en què
vuit escriptors han creat una novel·la en
directe davant el públic, i una nova sessió
del celebrat Cafè Europa, el cafè literari
del festival.
Kosmopolis, una festa laboratori sempre
oberta als nous formats, ha incorporat
com a novetat en aquesta edició una
sessió dedicada a les noves dramatúrgies
i un concurs de literatura desenvolupat
168
íntegrament a Twitter, s’ha fet ressò de
l’actualitat amb una xerrada dedicada a
WikiLeaks i les revoltes àrabs, i també ha
ofert performances poètiques, actuacions
musicals i tallers infantils dedicats a la
literatura.
La Festa de la Literatura Amplificada
ha tingut una important presència a les
xarxes socials Twitter i Facebook, a través
de les quals s’ha anat informant de totes
les activitats, i s’han anat actualitzant
continguts, imatges i vídeos a través del
seu web i d’un bloc creat per a l’ocasió,
el Diari Kosmopolis 11.

Món Llibre
7a edició

www.bcn.cat/cultura/monllibre
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament
de Barcelona
18.000 assistents
9/4 - 10/4
Món Llibre és un festival pioner i únic
a Europa que té com a objectiu apropar
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els llibres a infants i joves i despertar-los
el gust per la lectura. La setena edició
de Món Llibre s’ha celebrat al llarg
del cap de setmana del 9 i 10 d’abril
a la plaça dels Àngels, la plaça Joan
Coromines, el MACBA i el CCCB, i ha
rebut 18.000 participants. Aquesta festa
literària l’organitza l’Institut de Cultura
amb la col·laboració de Biblioteques
de Barcelona, el CCCB, el MACBA i 37
editorials de literatura infantil i juvenil, i
s’adreça a tots els nens i nenes de la ciutat
de 0 a 12 anys. Aquest any s’han proposat
més de 100 activitats i tallers al voltant del
món del llibre i la lectura.
Biblioteques de Barcelona ha repetit
l’experiència d’Els Savis del Què Llegim
—l’espai d’assessorament literari per
a famílies— i de les activitats de Petit
Format —propostes escèniques de curta
durada basades en llibres, que combinen
la narració amb la dramatització i el suport
d’objectes, titelles i música.
Una altra activitat que també ha tornat a
tenir presència en aquesta edició ha estat
la participació del convidat internacional,
que enguany ha estat Taro Gomi, destacat
il·lustrador japonès de llibres infantils i
juvenils. Un dels seus llibres més coneguts

és el llibre Gargots, un llibre per dibuixar,
pintar i crear. Gomi ha compartit la seva
imaginació amb tallers participatius amb
els nens i nenes de Món Llibre.
Al festival hi ha hagut diversos espais:
n’hi ha hagut d’especials per als més
grans, com l’espai Air-Book 1104, la torre
de control més singular, dedicat als més
grans de 9 anys, i també n’hi ha hagut
per als més petits, com l’espai Nascuts
per Llegir, per a prelectors de 0 a 3 anys.
També s’ha de ressaltar l’espai dedicat
a les noves generacions d’il·lustradors
coordinat per Tantàgora a partir del seu
projecte «Il·lustrador resident».
Artistes de diferents disciplines (cantants,
músics, ballarins, actors, compositors,
performers...), tots exponents de la creació
més contemporània, han mostrat la
seva manera d’apropar-se als llibres dins
l’activitat «A la manera de...».
Enguany Món Llibre, en col·laboració
amb la Japan Foundation i Casa Àsia, ha
volgut retre un homenatge a tots els nens i
nenes del Japó amb una sèrie d’activitats i
la lectura d’un manifest a tots els escenaris
de la festa.

Altres activitats rellevants del festival han
estat la mostra «Astèrix, els arxius d’Albert
Uderzo», que s’ha pogut veure al mirador
del CCCB, el concert homenatge a María
Elena Walsh, poeta, escriptora i cantautora
argentina desapareguda recentment,
i el racó de llibres infantils dedicat a
Hispanoamèrica, fet en col·laboració
amb Casa Amèrica Catalunya. Un mercat
d’intercanvi de llibres, portes obertes
durant tot el cap de setmana al MACBA i
al CCCB, tallers d’il·lustracions, i concerts,
presentacions, endevinalles, tallers d’art
i poesia, jocs, narracions de rondalles,
corals i un munt d’espectacles proposats
per les editorials, entre altres activitats, han
complementat l’oferta de Món Llibre.

Barcelona Poesia
15a edició

www.bcn.cat/canalcultura
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament
de Barcelona
6.983 assistents
11/5 - 17/5
Barcelona Poesia, que inclou el Festival
Internacional de Poesia, els Jocs Florals
i la Setmana de la Poesia, enguany ha
arribat a la quinzena edició. En aquesta
ocasió, que ha tingut lloc durant la
setmana de l’11 al 17 de maig del 2011,
ha estat comissariada per dos dels nous
directors presentats l’any passat: Eduard
Escofet i Martí Sales, que han presentat
un programa més dens i divers que mai
repartit en diferents línies de programació:
«Pensament», «Amb nocturnitat»,
«Biblioteques», «Llibreries» i «Enrenous».
Les gairebé 50 activitats programades han
aplegat 6.983 assistents.
L’edició del 2011 ha ofert poesia
novella, consagrada i clàssica, catalana i
internacional, espectacles trencadors de
poesia i jazz, viatges musicals per nou
segles de poesia catalana, propostes en
la frontera entre paraula i ritme, actes
pensats expressament per fer als espais
de les llibreries, barreges sonores de
poesia i música, lectures poètiques en
biblioteques, tot un seguit de propostes
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que han repartit poesia per diferents
espais emblemàtics de Barcelona, des
de la Pedrera fins a la plaça de Rei,
passant pel Palau de la Música, el pati
de la Virreina, el Teatre Lliure, l’Institut
del Teatre, el pati de l’Institut d’Estudis
Catalans, la Fundació Miró, diversos bars,
com l’(H)original, i diverses biblioteques
de la ciutat, entre altres escenaris. Aquest
any s’ha volgut afegir a la Setmana de la
Poesia la col·laboració amb les llibreries,
amb un programa d’actes especial per
desenvolupar en diverses llibreries de la
ciutat, com La Central, Laie, Documenta,
l’Espai Mallorca...
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Hi han intervingut poetes i formacions
poètiques i musicals com ara Joan
Margarit, Enric Casasses, Lluís Roda,
Accidents Polipoètics, Dolors Miquel,
Josep Pedrals, Marta Pessarrodona, Feliu
Formosa, Antoni Clapés, Màrius Sampere,
Carles Duarte, Bel Canto Orquestra,
Big Bang Valona, David Castillo, Maria
Rosa Font, Za!, Luna Miguel i Luis García
Montero, entre d’altres.
El Festival Internacional de Poesia, el
tradicional esdeveniment que té lloc cada
any al Palau de la Música Catalana, ha
tornat a ser, per segona vegada, l’acte
inaugural de la Setmana de la Poesia.
Amb el nom de Nit de Poesia al Palau,
enguany se n’ha celebrat la 27a edició,
que ha comptat amb tots els extrems de
la poesia, des de la reflexió serena fins a
l’experimentació sonora. S’ha de subratllar
la intervenció de Jerome Rothenberg
(EUA), Kgafela ao Magogodi (Sud-àfrica),
Arnaldo Antunes (Brasil), Pamela Z (EUA),
Luis Alberto de Cuenca, Kirmen Uribe,
Valentí Puig, Vicenç Altaió i Núria Martínez
Vernis, entre d’altres, i la col·laboració
especial de l’orquestra mecànica de Cabo
San Roque.
L’altre acte tradicional emmarcat dins
de Barcelona Poesia és el lliurament del
Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona,
un dels premis de poesia més antics
d’Europa, al Saló de Cent de l’Ajuntament
de Barcelona. El guanyador de l’edició
2011 ha estat el poeta Albert Roig, pel
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seu poemari La tempesta. Aquest 2011
s’ha volgut donar més impuls als Jocs
Florals, amb un nou jurat i millores en
el plantejament de l’acte.

Altres festivals
literaris
Durant el 2011 hi ha hagut altres festivals
literaris a la ciutat, com ara el festival
de literatura basca Literaldia, L’Euskal
Herria d’avui, en la literatura, que té per
objectiu donar a conèixer la literatura que
es fa al País Basc, especialment la que es
fa en eusquera. Durant quatre setmanes
s’han fet debats crítics, homenatges,
sopars, improvisacions orals cantades,
recitals de poesia, presentacions de llibres,
conferències i altres activitats al voltant
de la literatura basca. Aquesta setena
edició del festival ha tornat a comptar amb
escriptors consagrats, com Kirmen Uribe
i Jabier Muguruza, i amb un ampli ventall
dels poetes, bertsolaris, narradors, músics,
crítics i filòsofs més actuals de la literatura
basca.
Como Pedro por mi casa és un
festival internacional de llibres dedicat
íntegrament als llibres il·lustrats per a
adults. Del 23 al 28 de maig, La Central
del Raval ha acollit obres vingudes de
realitats tan diferents com França, Mèxic,
l’Argentina, el Japó, Anglaterra o l’Iran,
que comparteixen dues premisses: la
qualitat del treball i la seva novetat
absoluta en la nostra ciutat. La cinquena
edició del festival ha inclòs una conferència
de l’il·lustrador iranià Morteza Zahedi,
d’altres a càrrec de la responsable de
l’editorial Ekaré i l’editorial Milimbo, tallers
d’il·lustració i edició de llibres per a nens i
adults, i un procés d’autoedició en directe
del col·lectiu Papermind.
Per acabar, cal mencionar el Festival
de Polipoesia de Barcelona, i el Munt
de Mots, Festival de Narració Oral de
Barcelona.

8.2.3. FESTIVALS D’ARTS
ESCÈNIQUES

TOT. Festival
de Titelles i
Teatre d’Objectes
de Barcelona
2a edició

www.poble-espanyol.com/pemsa/ca/01-elpoble/tot-festival.html
Organitza: El Poble Espanyol de Barcelona
5.604 assistents
18/3 - 27/3
El 2010 es va celebrar la primera edició
del TOT, Festival de Titelles i Teatre
d’Objectes de Barcelona, un festival que
va néixer de la trobada anual Concentració
de Titelles amb la voluntat de ser
transversal tant pel que fa als llenguatges
artístics com pel que fa al públic de
l’espectacle en viu, i sobretot, va néixer
amb la voluntat de tenir una mirada atenta
al conjunt de la creació contemporània.
El TOT és un festival multidisciplinari
amb una mirada transversal al món
dels titelles. Arts escèniques, concerts,
exposicions, tallers, curtmetratges i espais
professionals en formen el contingut. És
l’únic festival de titelles de Barcelona,
ciutat amb llarga tradició titellaire, i s’ha
convertit en les seves dues edicions en un
espai de presentació per a la nova creació.
La segona edició del festival TOT
(Titelles·Objectes·Teatre) ha tingut lloc
al Poble Espanyol del 18 al 27 de març
i ha comptat amb Jacques Trudeau,
secretari general de la UNIMA (Unió
Internacional de la Marioneta), com a
director artístic. S’hi han presentat diverses
funcions d’algunes de les companyies
més reconegudes del panorama titellaire
català, i també de companyies de renom

de fora del nostre país. El TOT és un
festival amb projecció internacional: hi han
participat companyies d’Itàlia, el Canadà,
l’Iran, Israel i Bèlgica.
El festival va enfocat a un públic
adult, familiar, jove, i també a un públic
professional.

BarriBrossa
9a edició

www.laseca.cat
Organitza: La Seca Espai Brossa
1.314 assistents
31/3 - 10/4
El BarriBrossa no és únicament
un festival, és un conjunt d’accions
relacionades amb les arts teatrals,
cohesionat i vertebrat de manera que
susciti nexes d’unió amb el pensament
i l’art contemporani.
La novena edició del BarriBrossa
ha ofert teatre, poesia, audiovisuals,
conferències, posades en espai, màgia,
performances i debats, amb un centre
vertebrador, l’Oulipo, el moviment
convidat en aquesta edició en homenatge
al cinquantè aniversari de la seva fundació
a París. El moviment Oulipo és una
conspiració que ara fa 50 anys havia de
revolucionar des de París l’escriptura i la
poètica textual europea. L’Oulipo, d’arrels
dadaistes, preconitza una creació en la
qual matemàtica i música es retrobin, i
en aquesta edició del BarriBrossa cerca
coincidències i confluències amb la creació
contemporània.
A més de les presentacions d’obres
oulipianes, el BarriBrossa d’enguany ha
inclòs un homenatge a Montserrat Abelló
i al seu dilatat combat a favor del progrés
de la cultura del segle XX a casa nostra. I
també, com sempre, una mostra de teatre
emergent.
D’entre totes les propostes del festival,
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cal ressaltar Salflorvatge, una combinació
de poesia i botànica; Les naixences
latents, projecte multimèdia a partir
de dos textos poètics; visites guiades
a l’exposició «Salvat-Papasseit.
Poetavantguardistacatalà»; L’Oulipo mode
d’emploi, un documental de Jean-Claude
Guidicelli i Frédéric Forte; Verbàlia 2.0,
lectura del llibre de Màrius Serra; Contra
el caire del temps, una revisió cronològica
de l’obra de Montserrat Abelló; Hamlet
Machine, de Heiner Müller; «Traduir
l’Oulipo», conferència d’Annie Bats, El
darrer triangle, de la companyia Els Pirates
Teatre, a partir de textos de Joan Brossa,
i Exercicis d’estil i xocolata calenta, amb
textos de membres de l’Oulipo.
En total han estat 20 activitats gratuïtes
que, promogudes i organitzades des del
Brossa Espai Escènic, s’han representat al
MACBA, CCCB, Museu Picasso, Convent
de Sant Agustí, carrer d’Allada-Vermell,
172 Arts Santa Mònica, Palau Moja, Foment de
les Arts i del Disseny (FAD), i a les facultats
de Lletres i de Traducció i Interpretació de
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Radicals Lliure
5a edició

www.teatrelliure.com
Organitza: Teatre Lliure
3.334 assistents
4/5 - 15/5
Radicals Lliure ha arribat a la cinquena
edició, sempre amb la voluntat d’obrir
el teatre a formats i idees que sovint no
arriben als escenaris del gran públic.
Seguint la trajectòria dels altres anys,
aquest cop s’ha comptat amb la presència
de reconeguts creadors de l’Estat
espanyol amb una trajectòria internacional
consolidada, com Ángela Liddell, amb
l’espectacle La casa de la fuerza, i Rodrigo
García, amb Muerte y reencarnación en un
cowboy.
També s’ha donat veu a creadors
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emergents, com el col·lectiu Babazorro,
amb l’espectacle Extraordinario, o David
Espinosa, amb Desconcierto nº 1 para
teclado y fracasado, i a d’altres que ja
han establert les bases del seu projecte
estètic, com Jordi Oriol, que ha presentat
Home-natja, el Colectivo 96º amb Fingir,
l’associació inèdita de Ferran Dordal i
Àlex Serrano amb MAD (Mutual Assured
Destruction), la Fundación Collado - Van
Hoestenberghe, amb Vida de Lázaro, o el
duet format per Nao Albet i Marcel Borràs,
amb HamlE.T.3.
En aquesta edició s’ha comptat,
a més, amb la participació de dos
creadors vinculats a altres àmbits: el
director cinematogràfic Albert Serra,
que ha presentat Més enllà dels Alps, i
Completely Naked, un col·lectiu de creació
fotogràfica establert a Londres amb Pau
Ros i Pablo Goicoetxea al capdavant,
que ha realitzat una de les seves accions
flashing bodies, titulada The Casting.
També s’ha col·laborat durant el cicle amb
el festival Barcelona Poesia amb l’exhibició
de l’espectacle Más triste es robar, en
ocasió del 20è aniversari de la companyia
Accidents Polipoètics.
De tots aquests espectacles, 6 han estat
coproduccions del Teatre Lliure amb els
creadors, i la resta, produccions invitades.

Mostra de Teatre
de Barcelona
16a edició

www.teatredelraval.com/mostra-teatrebarcelona
Organitza: Artípolis
5.000 assistents
10/5 - 22/10
La Mostra de Teatre de Barcelona és un
projecte de promoció i difusió artística que
s’inicià l’any 1996, creat per Empar López
i organitzat per Artípolis. Durant aquests
quinze anys de vida, s’ha consolidat
com una plataforma indiscutible que
ha impulsat actors, autors i directors i
els ha facilitat la seva promoció dins del
panorama teatral del nostre país. Aquest
any ha arribat amb grans novetats: ha estat
una mostra diferent, arriscada i popular,
i el públic assistent hi ha tingut un paper
essencial.
En cada edició la Mostra posa de
manifest el gran moment que viu el
teatre de creació a Catalunya, fet que es
reflecteix en el gran nombre de projectes
que opten a ser seleccionats. Enguany ha
adoptat el nom Mostra Teatre Barcelona
v2.0 i, conscient de l’actual crisi i de
l’escassetat de recursos econòmics, en
aquesta setzena edició ha fet un pas
endavant i ha volgut donar una oportunitat
a tantes propostes com fos possible, les
quals han representat els seus espectacles
passant per diferents fases eliminatòries
fins a arribar a la gran final. La puntuació
del públic ha decidit quines obres
superaven les diferents fases i quines
resultaven premiades.
Després de gairebé cinc mesos de
representacions i 40 companyies sobre
l’escenari, la Mostra Teatre Barcelona v2.0
arribava a la seva fi amb 5 espectacles
finalistes. La decisió final ha recaigut en
el públic que, conjuntament amb el jurat
constituït per a l’ocasió, ha decidit les
3 obres guanyadores, el millor actor i la
millor actriu de l’edició d’enguany. Les
obres guardonades formaran part de la
programació estable del Teatre del Raval.

Dies de Dansa.
Festival Internacional
de Dansa
Contemporània en
Paisatges Urbans
20a edició

www.marato.com/dies.html
Organitza: Associació Marató de
l’Espectacle
8.700 assistents
1/7 - 6/7
Dies de Dansa, Festival Internacional
de Dansa Contemporània en Paisatges
Urbans, és un esdeveniment artístic que
es desplega en diferents espais urbans.
Consta d’una programació de dansa
amb una gran varietat de llenguatges,
tendències i procedències.
La vintena edició s’ha desenvolupat de
l’1 al 6 de juliol en el marc del Grec. Amb
l’objectiu de seguir integrant nous territoris
i espais, el festival s’ha celebrat en 18
escenaris diferents de Barcelona, Sabadell
i Sitges. Enguany s’ha aconseguit reunir 47
programadors de tres continents: Europa,
Àfrica i Amèrica del Nord i del Sud.
La programació del 2011, en coincidir
amb una edició d’aniversari, ha comptat
amb una part retrospectiva de companyies
i artistes professionals que tornaven al
festival després d’anys d’èxit internacional;
aquestes intervencions reflecteixen la bona
imatge que Dies de Dansa té en l’àmbit
professional. Aquesta edició ha posat
èmfasi en el desenvolupament de les
activitats participatives de dansa en l’espai
urbà per crear nous vincles entre la dansa
i la societat: tant s’han fet tallers o accions
de dansa espontànies als carrers de la
ciutat, com s’ha proposat als habitants i als
turistes apropar-se a la dansa a través de
les noves tecnologies (projecte DCODE
amb ús de codis QR).

BARCELONACULTURA

173

A Dies de Dansa 2011 han estat
convidades 31 companyies locals,
nacionals i internacionals, entre les quals
cal assenyalar Ziya Azazi (Àustria / Turquia),
Mal Pelo (Catalunya), Anton Lachky & Peter
Jasko - Les SlovaKs (Eslovàquia), Laurence
Yadi, Nicolas Cantillon - Compagnie 7273
(Suïssa), Company Chameleon (Regne
Unit), Rootlessroot (Grècia), Ember - Laura
Arís i Jorge Jáuregui (Espanya), La Intrusa
Danza - Damián Muñoz i Virginia García
(Espanya), Yiphun Chiem - Tribal Sarong
(Cambodja / Bèlgica), Lotte Sigh Company
(Dinamarca), Eléonore Valere Lachky
(França), Colla Sardanista Blanca Espurna
(Sitges), Jessica Llano / Silvia Cuesta
(Sitges) i Friday Flow Night (Vilanova),
entre moltes altres.

Dansalona
2a edició

www.bcn.cat/cultura/dansalona
174 Organitza: ADETCA
16.374 assistents
16/08 - 2/10
Dansalona és un esdeveniment
cultural amb Barcelona i la dansa com
a denominadors comuns, que vol situar
aquesta ciutat al costat de les capitals
europees de referència mitjançant una
oferta plural de dansa tant als carrers com
als teatres de renom durant els mesos
d’agost i setembre.
Aquesta segona edició ha volgut
consolidar la implicació artística del teatre
públic i del privat amb l’únic propòsit
de construir un festival de dansa amb
identitat pròpia i oferir una programació
artística d’interès general. Enguany el
festival ha vingut marcat per una nova
col·laboració: ADETCA, l’Associació
d’Empreses de Teatre de Catalunya, ha
estat l’encarregada, juntament amb els
teatres públics, d’organitzar aquesta
segona edició.
Dansalona s’ha inaugurat dins dels actes
festius de la Festa Major de Gràcia amb
BARCELONACULTURA

l’espectacle Minimón, de la companyia
Nats Nus Dansa, a La Caldera. L’escenari
de la cloenda del festival ha estat el parc
de la Ciutadella, on s’ha representat
l’espectacle de dansa Barcelona balla
emmarcat dins els actes de La Mercè.
Entremig, s’ha programat dansa en
diversos espais de la ciutat, com l’Almeria
Teatre, el Teatre Condal, La Villarroel
o el Teatre Lliure, entre d’altres. S’han
pogut veure espectacles com ara Todos
los grandes tienen problemas de piel,
de Txalo Toloza-Fernández; Sola, de la
companyia Búbulus; Somorrostro, de
la companyia Trànsit Dansa, amb Maria
Rovira al capdavant; El llac dels cignes, del
Ballet Nacional de Cuba, o Aquí amanece
de noche, de la Companyia Mar Gómez, i
també cicles de dansa, com ara el VII Cicle
de Dansa i Teatre Físic del Tantarantana
o el cicle «Dansa i cinema a la fresca»,
organitzat pel Mercat de les Flors i el
Teatre Lliure.

Mercè Arts de Carrer.
MAC
2a edició

www.bcn.cat/merce
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament
de Barcelona
117.424 assistents
22/9 - 25/9
El 2010 La Mercè va estrenar el Mercè
Arts de Carrer (MAC), un festival d’arts de
carrer ple de creacions contemporànies
per a tots els públics. El 2011 el MAC
ha omplert de propostes teatrals, circ,
dansa i animació el parc de la Ciutadella
i el Castell de Montjuïc. Amb la presència
d’una quarantena de companyies catalanes
i també de diferents països del món, el
MAC ha ofert espectacles, molts de nova
creació, pensats per ser representats al
carrer i adreçats al públic familiar.
Les propostes del MAC han estat molt
diverses, però totes han tingut en comú
una mirada contemporània, la condició

d’espectacles familiars i un sentit de
l’humor que les fa fresques i divertides,
sense renunciar en cap moment a la
tècnica més exquisida i a la qualitat més
alta.
A més, el MAC ha consolidat la seva
projecció internacional. En la passada
edició es va comptar amb la presència de
programadors internacionals, i enguany
han visitat Barcelona professionals del món
del teatre de carrer provinents de Suècia,
Anglaterra o França, i de la federació
italiana d’arts de carrer FNAS.
El Castell de Montjuïc ha tornat a acollir
propostes de circ clàssic i contemporani
amb artistes vinguts des de la ciutat
convidada de La Mercè, Sant Petersburg,
des de diversos països d’Europa i també
des de casa nostra. Destaca el Combinat
de Circ, que ha reunit un munt d’artistes
reconeguts que han mostrat les seves
habilitats a la carpa, bona part dels quals
procedeixen del Circus Bolshoi, de Sant
Petersburg, creat el 1877. També el 15è
Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular de
Nou Barris, que ha portat a La Mercè
la creació Circumstàncies, espectacle
guanyador de la Medalla d’Or 2011 al
Festival Mondial du Cirque de Demain,
que lliga circ i poesia, humor i risc escènic.
I no cal oblidar l’espectacle de màgia
còmica Màgia itinerant, de la companyia
catalana Zootroupe; la proposta de circ,
teatre i música Plecs, de la companyia
catalana Enfila’t; l’espectacle de circ i
música amb jocs malabars, acrobàcies,
una mica de sensualitat i molta comèdia
moderna Radio Armeniac, dels italians
Jashgawronsky Brothers, o l’actuació de la
companyia de Sant Peretersburg Licedei.
El parc de la Ciutadella també ha
acollit diverses propostes del Mercè Arts
de Carrer, com ara Tubo Transformer,
del Circus Bolshoi i Victor Savrasov,
una original proposta arribada de Sant
Petersburg; les interpretacions de cançons
tradicionals catalanes que Anna Maria
Reverté ha fet sonar al carilló ambulant

vingut des de Douai (França), sovint
acompanyades per l’actuació d’esbarts
dansaires; l’espectacle de Suïssa Camus
& Schmutz, del Duo Full House, una
barreja de cabaret còmic, acrobàcies,
jocs malabars i piano; les creacions El
llit i Dans, de l’actor, pallasso i director
de circ i teatre Adrian Schvarzstein,
amb cançons, molt de circ, teatre i bon
humor; l’homenatge humorístic a Julie
Andrews Sonrisas y magia, del Mag Lari;
l’espectacle popular amb música i dansa
tradicionals de Sant Petersburg del grup
de folk Barynya, o el claqué i la percussió
amb ferro, fusta i sorra de La dansa dels
sentits sonors, de la companyia catalana
Camut Band, entre d’altres.

Escena Poblenou
10a edició

www.escenapoblenou.com
Organitza: Associació Festival de Creació
Contemporània Poblenou
3.283 assistents
18/10 - 24/10
Escena Poblenou és un festival
multidisciplinari de les arts escèniques
contemporànies que té lloc en diversos
indrets del barri del Poblenou. Creat el
2002 com una plataforma per a noves
propostes de llenguatges tan diversos
com la dansa, el teatre físic, el clown, el
circ, el teatre de carrer i les performances,
Escena Poblenou aviat es va convertir en
l’aparador ideal d’una escena alternativa
que s’estava coent però que no tenia
visibilitat.
Enguany el festival ha durat 7 dies, del 18
al 24 d’octubre, i ha acollit 16 espectacles
de 14 companyies diferents que han
arribat a oferir 23 representacions a un
públic força nombrós i ampli. En aquesta
edició Escena Poblenou ha celebrat el
seu desè aniversari i ha volgut donar un
pes especial al públic. En aquest sentit ha
encetat una nova línia que es pretén seguir
en el futur: un curs per a l’espectador, un
curs que dóna les eines per aproximar-se
a les arts escèniques contemporànies.
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Una altra de les apostes ha estat
presentar una de les representacions
als menjadors de diferents habitatges
privats del barri del Poblenou. El resultat
és un espai molt íntim on es trenquen
les barreres entre artista i espectador. La
resta d’espectacles programats han seguit
l’aposta per la creació contemporània
arriscada i de qualitat.

Altres festivals d’arts
escèniques
A banda dels festivals d’arts escèniques
explicats fins aquí, al llarg del 2011 se
n’han organitzat d’altres. Del 4 al 27 de
març el col·lectiu La Porta ha realitzat amb
èxit la tercera edició del festival biennal
de dansa LP, un festival que s’actualitza
constantment, buscant la manera més
176 adequada de publicar la creació actual al
voltant del cos, i que es defineix no tant
com un lloc d’exhibició sinó com un espai
d’intersecció, de trobada i de diàleg.
Del 7 al 25 de juliol l’Almeria Teatre ha
celebrat la cinquena edició del Festival
Barcino, mantenint la mateixa línia de
programació que en les quatre darreres
edicions, és a dir, una mostra de diferents
disciplines artístiques, tant escèniques
com audiovisuals, amb cabuda per a
espectacles de teatre, circ, dansa i música
i per a audiovisuals de ficció, documentals
i videocreacions. Dins del festival ha
programat els espectacles Para parar un
tren, Si yo no me quiero hoy, ¿quién me
va a querer mañana?, L’estança, Malavida,
Res de nou (Tragicomèdia estranya sobre
l’horror de les guerres) i Encerrona.
La Seca Espai Brossa ha obert les
portes el 24 de setembre amb la quarta
edició de les 12 hores de màgia al
Brossa, un festival que busca consolidarse dins l’oferta cultural de les Festes de
la Mercè i, per extensió, de Barcelona.
També en aquesta ocasió s’han ofert 12
intervencions màgiques, una cada hora
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en punt, i amb una duració aproximada
de 45 minuts cadascuna. Aquesta marató
màgica és la primera iniciativa d’aquestes
característiques que acull la ciutat i que es
fa a escala internacional. Ha comptat amb
6 dels més importants il·lusionistes del
panorama estatal, i la coordinació ha anat
a càrrec, com en cada edició, de Hausson.
Els Lluïsos de Gràcia i la Companyia
Mag Oli han organitzat la segona edició
del Màgicus, Festival de Màgia Jove de
Barcelona, durant el cap de setmana del
21 al 23 d’octubre. Màgicus, que va rebre
el Premi Jove Proposa 2009, s’ha convertit
en una experiència engrescadora per a
mags joves. Les activitats més remarcables
de l’edició d’enguany han estat el concurs
de mags amateur, la màgia als mercats,
els tallers de màgia i la gala de màgia jove
com a acte final del festival, presentada
pel Màgic Sergio i que ha comptat amb
la presència de diversos mags joves. En
acabar la gala s’ha fet un homenatge al
Màgic Andreu.
El Festival Barcelona en Butoh ha
arribat a la quarta edició. El butoh, a mig
camí entre el teatre i la dansa, cada any
atrau més seguidors; en aquesta edició
hi han assistit 2.000 persones, que han
omplert tots els espectacles. S’ha de
ressaltar la quantitat, varietat i qualitat de
les peces programades, tant dels artistes
locals com dels estrangers. Enguany el
festival ha comptat amb la col·laboració
de nous espais, com el CaixaForum i el
Mercat de les Flors. S’han programat 20
espectacles, 5 classes magistrals d’un
dia i un taller de 4 dies. Cal destacar
l’espectacle Paradise in the Jar Oddisey
2001, de la companyia japonesa de butoh
Dairakudakan.
Enguany el DANSAT, el festival de dansa
del Sant Andreu Teatre, no ha tingut lloc
al mes d’abril, com era tradició, sinó del
9 al 13 de novembre. La programació ha
estat equilibrada, uniforme i harmònica
i, sobretot, de qualitat. Ha comptat amb
companyies catalanes i internacionals,

i amb espectacles amb coreografies
contrastades, espectacles d’investigació,
espectacles amb una bona dosi teatral i
imatges d’una gran potència o espectacles
on s’ha barrejat dansa, circ, música
en directe i humor. Hi han intervingut
intèrprets i formacions com Paloma
Muñoz, LaMov, Contrapunctus Danceport,
movingtheatre.de, RootlessRoot i
Mariantònia Oliver, entre d’altres.
Altres festivals que han tingut lloc
enguany a Barcelona en l’àmbit de les arts
escèniques han estat el festival de dansa
bcstx, el cicle de lectures dramatitzades
d’autores contemporànies Primavera
Vaca i la mostra de creadores escèniques
Novembre Vaca.

8.2.4. FESTIVALS DE MÚSICA

Festival del Mil·lenni
12a edició

www.festival-millenni.com/cat
Organitza: Concert Studio
10/12/2010 - 28/4/2011
La dotzena edició del Festival del
Mil·lenni ha engegat el desembre del
2010 i ha tingut lloc durant més de quatre
mesos al Palau de la Música Catalana, al
Gran Teatre del Liceu, a L’Auditori i a la
Sala Bikini. Com cada any el festival ha
presentat un cartell molt eclèctic amb el
millor de cada estil musical marcat per la
diversitat i la fusió d’estils i disciplines, que
se situen entre el jazz, blues, folk, rock,
etc. D’aquesta manera, la programació
de l’edició d’enguany ha ofert més de
30 actuacions dels artistes internacionals
i nacionals més rellevants del panorama
musical.
D’una banda, hi trobem figures tan
emblemàtiques i influents del panorama
musical com Patti Smith, Kool and the
Gang, Gilberto Gil i The String Concert,
José Feliciano, María Dolores Pradera,
Dyango i el Dúo Dinámico, músics
provinents d’estils ben diferents. D’altra
banda, una colla de grups i solistes més
joves també han format part del cartell,
tots d’una qualitat indiscutible: Bebe,
Nena Daconte, Nouvelle Vague, Joanna
Newsom, Delafé y Las Flores Azules,
Mariza, Pastora, Esperanza Spalding
i molts més que configuren el ventall
musical que caracteritza aquest festival
que s’ha consolidat en el panorama
musical de Barcelona. Sílvia Pérez Cruz ha
tancat el Festival del Mil·lenni al costat del
Javier Colina Trio. La cantant de Palafrugell
ha estat la primera artista que ha actuat
dues vegades en la mateixa edició del
festival, ja que el 7 de gener ha debutat
al Palau amb el seu grup Las Migas.
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El 2 de desembre del 2011 ha engegat
la tretzena edició del Festival del Mil·lenni,
que s’allargarà fins al 28 d’abril del 2012.
El concert inaugural d’aquesta edició ha
anat a càrrec del Dúo Dinámico, coincidint
amb la celebració dels seus 50 anys dalt
de l’escenari. La formació ha ofert tres
concerts al teatre Coliseum.

De Cajón.
Festival Flamenco
de Barcelona
6a edició

www.theproject.es
Organitza: The Project
17.253 assistents
3/1 - 25/3
178

El De Cajón, Festival Flamenco de
Barcelona, en tan sols 6 anys s’ha
convertit en un punt de referència per als
aficionats d’aquest gènere a Barcelona. El
plantejament i propòsit d’aquest festival
és popularitzar el flamenc i cridar l’atenció
sobre aquest gènere, a través de concerts
estel·lars, i aprofitar el ressò del festival per
presentar propostes locals desconegudes.
Malgrat la seva joventut, ja és
segurament el festival de flamenc més
important de la ciutat, i presenta totes
les disciplines del gènere: cante, baile
i toque. La seva programació ha passat
dels 4 espectacles de la primera edició
fins als 18 concerts programats en l’edició
d’enguany, en què s’han pogut sentir veus
tan emblemàtiques com Niña Pastori,
Rosario, Vicente Amigo, Estrella Morente,
Kiko Veneno, Marujita, Rocío Márquez i
José Andrés Cortés, entre d’altres. A banda
dels concerts, també s’ha organitzat una
exposició de fotografies, el cicle «La
aristocracia del flamenco» i l’espectacle
familiar Minimúsica Flamenco.
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Festival Folk
Internacional
Tradicionàrius
24a edició

www.tradicionarius.com
Organitza: CAT. Centre Artesà
Tradicionàrius
14/1 - 15/4
La música tradicional i d’arrel ha tornat
a Barcelona amb la 24a edició del Festival
Folk Internacional Tradicionàrius, que ha
programat més de 40 concerts i altres
activitats que han omplert de folk i
músiques del món el CAT i diversos espais
de la ciutat durant tres mesos.
L’edició d’enguany ha engegat el 14 de
gener amb els veterans Ministrers de la
Vila Nova, seguits d’un nou espectacle
conjunt entre La Mata de Jonc, Jordi
Molina i Enric Canada, Cants a tenora, i
de la presentació de l’últim treball dels Trilla,
Folk sense clofolla.
Com cada any, molts dels grups i artistes
convidats han presentat els seus darrers
treballs, com La Carrau, Txala, Caliu, El
Pont d’Arcalís, La Musgaña, Kaj Tiel Plu,
Eduard Iniesta, Bruel i La PortàtilFM,
entre d’altres. I alguns han portat nous
espectacles, com Oda al folklore, de
Tarannà i Agustí Fernández, Cançons de
bandolers i molt mala gent, de Refree i
Maria Rodés, o Lo Carrilet de la Cava i les
cançons de Josep Bo, de Quico el Célio,
el Noi i el Mut de Ferreries, i molts altres.
Al costat dels grups autòctons del país,
el festival ha acollit artistes internacionals,
com Balkan Alien Sound, d’Irlanda,
Calamus, d’Itàlia, Patric, d’Occitània,
Claudio Gabriel Sanna, de l’Alguer,
Alasdair Fraser i Natalie Haas, d’Escòcia
i dels Estats Units, i Absynthe, de França,
entre d’altres. I n’hi ha que no han
vingut de terres tan llunyanes, com La
Musgaña, de Castella, Milladoiro, de
Galícia, Celtas Cortos, de Valladolid, o

Olga y los Ministriles, d’Aragó. Enguany,
el Tradicionàrius també ha col·laborat
amb el cicle BandAutors del Palau de la
Música amb un concert de Pep Gimeno
«Botifarra» i Miquel Gil.
L’habitual cap de setmana dedicat a
la cultura de les Illes Balears, amb els
Foguerons de Sant Antoni, ha anat
acompanyat de l’exposició «Joves artistes
de les Illes Balears Interpreten Chopin»,
d’un tast gastronòmic presentat per
Pere Tàpias, dels concerts de Caliu i els
Xeremiers de Sóller i dels foguerons a les
diverses places de Gràcia, a més a més
de moltes altres activitats previstes arreu
del barri.
El cap de setmana monogràfic ha
anat adreçat al violí i ha dut per títol
El Violinàrius. Pel que fa a les activitats
paral·leles, en aquesta edició no han faltat
les trobades familiars Matinals Infantils
Folk, conduïdes pels grups Ara Va de
Bo i La Bicicleta, ni el programa Folk als
Mercats.

BarnaSants
16a edició

www.barnasants.com
Organitza: BarnaSants
10.779 assistents
27/1 - 14/4
El BarnaSants es consolida en el
panorama dels certàmens de cançó
d’autor a Catalunya i 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. I ho fa
portant a escena la paraula compromesa
i la música de qualitat a diversos espais
de la ciutat de Barcelona —com ara
L’Auditori, el Palau de la Música Catalana,
la sala Luz de Gas, el Harlem Jazz Club
o la Nau Ivanow— i d’altres ciutats dels
Països Catalans —com el Teatre Joventut

de l’Hospitalet de Llobregat, l’Auditori de
Girona, el Teatre Principal de Badalona, el
Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès i
l’Atrium de Viladecans, entre d’altres.
El BarnaSants 2011 ha programat un total
de 108 concerts, 63 dels quals han tingut
lloc a la ciutat de Barcelona. Han estat dos
mesos i mig d’intensa programació tant
d’artistes consagrats com de novells.

Surface Festival
1a edició

www.surfacefestival.com
Organitza: Pablo Molinero Martínez
10.000 assistents
3/2 - 3/9
Surface Festival és un festival concurs
per a grups emergents que es duu a
terme en 5 països (Anglaterra, Escòcia,
Gal·les, Espanya i Alemanya) i 12 ciutats
(Barcelona, Sevilla, Londres, Manchester,
Birmingham, Liverpool, Bristol, Cardif,
Edimburg, Glasgow, Berlín i Swansea)
de manera simultània. El seu objectiu és
descobrir i promocionar nous talents i
difondre les seves propostes musicals tant
a escala nacional com internacional.
En aquesta primera edició del Surface
Festival a Barcelona, hi han participat
140 grups. D’aquests, 2 han estat els
guanyadors que han viatjat a Londres per
disputar la final internacional, i han actuat
davant d’un jurat compost per un comitè
d’experts en música independent. A més,
han obtingut premis de producció musical,
distribució i promoció dels seus projectes
musicals atorgats pel Passatge de la
Música de Barcelona.
Després de l’èxit i les bones crítiques
recollides en aquesta primera edició a
Barcelona, el Surface Festival ha generat
un gran interès, no només entre els grups
de música, sinó també dins dels diferents
sectors professionals de la indústria
musical.
BARCELONACULTURA
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Festival Internacional
de Percussió
de Catalunya
6a edició

www.auditori.cat
Organitza: L’Auditori
4/2 - 27/2
La sisena edició del Festival Internacional
de Percussió de Catalunya s’ha
caracteritzat per la seva internacionalitat:
des del músic hindú Trilok Gurtu, que ha
repetit després de la seva memorable
actuació de l’any 2008, fins a intèrprets
de Portugal, el Brasil, Dinamarca, Noruega,
els Estats Units i Andalusia; tot això,
però, sense menystenir una ben nodrida
representació catalana.
El festival ha engegat amb una
producció pròpia que ha protagonitzat
el bateria català Marc Ayza amb el seu
discjòquei predilecte, Helios, dels Estats
Units, els quals han ofert una reveladora
mostra de l’exploració del ritme amb
el seu nou espectacle Beat’a’Boom.
També cal posar en relleu, entre altres
concerts, l’actuació del trio liderat per
la percussionista de Nova York Marilyn
Mazur al costat del trompetista Nils
Peter Molvaer i el guitarrista Eivin Aarset;
l’espectacle Transversal, del trio format
per Pedro Javier González a la guitarra,
Raúl Rodríguez al tres cubà elèctric i Trilok
Gurtu a les percussions; la tradicional
interpretació del conjunt de percussió de
l’ESMUC, i, tancant el festival, el muntatge
basat en una antologia poètica de Miquel
Martí i Pol Tot és en tot, a càrrec de Santi
Arisa i el Jove Cor Coral·lí.
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Festival de Guitarra
de Barcelona

Festival de Música
Antiga de Barcelona

www.theproject.es
Organitza: The Project
24.102 assistents
1/4 - 7/5

www.auditori.cat
Organitza: L’Auditori
1/4 - 12/4

22a edició

Considerat un clàssic del circuit de
festivals musicals europeus, el Festival
de Guitarra de Barcelona acull cada any
un important nombre de grups i artistes
nacionals. Per al públic, el festival actua
com a catalitzador de les noves propostes
que es fan al nostre país, i per als artistes
és una plataforma per potenciar els seus
projectes. Artistes catalans, com els
avui ben populars Manel, han tingut en
aquest festival una excel·lent plataforma
de llançament. Al llarg d’aquests anys
han passat pel festival, entre molts altres,
artistes com John Williams, Path Metheny,
Paco de Lucía, Tomatito, Vicente Amigo,
Milton Nascimento, Robert Fripp o David
Byrne, noms de capçalera que han ofert
al públic diverses i molt variades maneres
d’expressar-se, a través del flamenc, del
jazz, del blues o del rock.
En aquesta edició, més de 24.000
persones s’han donat cita per assistir a uns
concerts que tenen com a denominador
comú un instrument tan característic i
alhora tan flexible, tan permeable a tots
els gèneres musicals com la guitarra.
Els concerts han tingut lloc al Palau de
la Música, L’Auditori, el Gran Teatre del
Liceu, la sala Bikini, el Razzmatazz i la Sala
Apolo, entre altres espais de la ciutat.

34a edició

El Festival de Música Antiga torna
cada any a Barcelona per mostrar tot
el paisatge musical europeu, tan variat
i ple de contrastos, del barroc i el seu
desenvolupament posterior.
El compositor Johann Sebastian Bach
ha estat el protagonista de l’edició
d’enguany, la 34a. Els concerts i les
activitats programades al voltant d’aquest
festival han servit per retre homenatge al
músic alemany.
El Festival de Música Antiga ha
programat actuacions d’alguns dels millors
representants de la nova generació de
músics antics, com Benjamin Alard i el
conjunt canadenc Masques, així com els
concerts del pianista Alexandre Tharaud
i la companyia Chant de Balles, que han
demostrat la gran influència que Bach
continua tenint en músics i artistes de
tot tipus. La companyia Chant de Balles
ha presentat l’espectacle Bach en Balles,
en què el virtuosisme del llaütista Éric
Bellocq ha compartit escenari amb els
malabarismes de Vincent de Lavenère.
Fahmi Alqhai (viola de gamba) i Alberto
Martínez Molina (clavicèmbal) han estat
els encarregats d’interpretar les sonates
per a viola de gamba compostes per Bach
el 1740, justament en un moment en què
l’instrument ja havia quedat obsolet.
Una altra de les cites del festival és
Antiqva, una activitat gratuïta que porta
la música antiga a alguns patis i places
del Barri Gòtic, amb l’objectiu d’apropar
al públic la música interpretada amb
criteris i instruments històrics. El programa
d’enguany ha incorporat els principals
corrents musicals compresos entre el segle
XIV i principis del XIX i ha estat interpretat
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per vuit joves conjunts musicals provinents
de tot Europa: des de la música medieval
de l’Ensemble Barbaresque fins a la música
del classicisme de l’Ensemble Vela passant
pel repertori renaixentista de The Marian
Consort i el repertori barroc dels grups
Melante’s Band, Concordi Musici, Les
Esprits Animaux, Ensemble Meridien i La
Ca’ d’Oro.

Festival de Flamenco
Ciutat Vella

de Flamenc Empíric, un aparador de la
creació contemporània en el marc del
flamenc, pel qual han passat alguns dels
creadors emergents del ball flamenc
més avantguardista: s’han pogut veure
mostres de peces curtes experimentals
de dansa i música, documentals i un
viatge videogràfic, projectes que, en el
seu conjunt, parlen d’art en evolució. Cal
subratllar la videoinstal·lació del grup
audiovisual Pelai de la Frontera inspirada
en el tema que obre el disc Pablo de
Málaga, en el qual Enrique Morente posa
música als versos de Picasso.

18a edició

www.flamencociutatvella.com
Organitza: Taller de Músics, CCCB,
Ajuntament de Barcelona i Mercat de
les Flors
7.900 assistents
18/5 - 21/5
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El Festival de Flamenco Ciutat Vella ha
esdevingut imprescindible en l’escena
flamenca de Barcelona i una cita de primer
ordre en el calendari cultural de Ciutat
Vella.
Enguany el Festival ha brindat al públic
l’oportunitat de gaudir, durant quatre
dies, de les veus, el ball i la guitarra de
grans creadors, com ara Ginesa Ortega,
Juan Manuel Mora, Argentina, Carrete
de Málaga, Rafaela Carrasco, Belén Maya,
La Moneta i Juan Ramón Caro, i descobrir
noves produccions a càrrec de les
companyies de dansa de referència.
En aquesta divuitena edició, el festival
ha tingut un record molt especial per
a Enrique Morente, el gran artista
recentment desaparegut. Prova d’això ha
estat l’actuació de Gospel Messengers
Taller de Músics & Alba Guerrero,
un treball de polifonia vocal, creat
especialment per al festival, en què
l’experimentació és el punt de partida
i l’obra de Morente, el mirall.
També s’ha celebrat la tercera edició
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San Miguel Primavera
Sound
11a edició

www.primaverasound.com
Organitza: Primavera Sound
137.500 assistents
25/5 - 29/5
San Miguel Primavera Sound en l’edició
del 2011 es consolida com un clar referent
internacional de la música independent
amb més de 137.000 assistents i 221
bandes. En els seus onze anys de
trajectòria, el festival s’ha convertit en
un punt de trobada entre espectadors
i artistes de diverses generacions.
L’increment progressiu de públic
experimentat en cada edició ha anat
acompanyat d’un augment del nombre
d’escenaris i artistes. Amb l’objectiu
d’acostar la música a tanta gent com sigui
possible, l’organització ha anat engrossint
el cartell principal amb una programació
complementària que ha guanyat
rellevància i ha pres el nom de Primavera
a la Ciutat.
El cartell de l’edició d’enguany ha estat
el més extens de tots els programats fins
ara al San Miguel Primavera Sound, i les
actuacions han assolit un extraordinari
nivell artístic. S’han ofert actuacions en
directe de músics i formacions tant de

l’àmbit local i estatal com de l’àmbit
internacional, i tant d’artistes consolidats
com de músics emergents.
Les jornades que han despertat més
interès han estat les d’obertura i de
cloenda del festival, al Poble Espanyol,
amb les actuacions de Caribou, Echo
& The Bunnymen, Comet Gain i
Nisennenmondai, d’una banda, i Mercury
Rev, BMX Bandits, My Teenage Stride i
Me and the Bees, de l’altra, i els concerts
de Pj Harvey, Animal Collective i la tornada
als escenaris de la banda Pulp.
Els clàssics també han brillat amb
intensitat. Grups de culte com The
Monochrome Setembre, Pere Ubu, P.I.L.
o John Cale al costat del grup instrumental
BCN216 han demostrat que la veterania
és un grau. El festival ha servit, com és
habitual, per confirmar noves estrelles en
formació, com James Blake i Twin Shadow.
També cal subratllar les actuacions
de Sonny & The Sunsets, Big Boi, Of
Montreal, Ainara LeGardon, Dotore,
Mujeres, Nacho Umbert & La Compañía,
Lüger i Toundra.
D’altra banda, Primavera a la Ciutat
ha començat a ser més que un aperitiu
musical. El gran nombre d’actuacions
programades en diversos llocs i en formats
inusuals han inundat de bona música el
centre de Barcelona durant més de dues
setmanes i han congregat més de 5.000
persones. El gruix de la programació ha
estat centrat en noves propostes nascudes
a la ciutat, com Violet Lades, Desmond,
Vistalegre i molts més, encara que també
ha comptat amb convidats de la talla de
Darren Hayman o Eli Paperboy Reed.

Pel que fa a la trobada de la indústria
musical PrimaveraPro, que aquest any es
fa per segona vegada, ha reunit més de
1.000 professionals de 36 països diferents,
a més de 1.200 periodistes acreditats amb
motiu del festival.

Sónar. Festival
Internacional
de Música Avançada
i Art Multimèdia
18a edició

www.sonar.es
Organitza: Advanced Music
79.454 assistents
16/6 - 18/6
El Sónar, Festival Internacional de
Música Avançada i Art Multimèdia, ha
arribat a la 18a edició com una cita
ineludible del panorama de la música i la
cultura electròniques a Europa i al món, i
conserva així el seu inqüestionable prestigi
internacional.
L’edició del 2011 s’ha caracteritzat per
les nombroses propostes que ha desplegat
el festival. Durant tres dies, el Sónar ha
presentat al voltant de 150 activitats.
Enguany el Sónar ha rastrejat els sons
més avanguardistes dels cinc continents
per presentar-los al públic de la ciutat al
MACBA i al CCCB (Sónar de dia) i a la
Fira Gran Via 2 de l’Hospitalet (Sónar de
nit). Han estat un bon grapat d’actuacions

El Minimúsica, que s’ha fet per cinquè
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. Enguany hi han intervingut
formacions com ara Anímic, Internet2 i
Manos de Topo i Za!, entre d’altres.
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d’artistes de primera fila, molts d’ells
noms de referència de l’electrònica recent:
Aphex Twin, M.I.A., Cut Copy, Actress,
Four Tet, Hype Williams, Underworld, The
Human League o Nicolas Jaar, entre molts
altres. En aquest recorregut pel món, el
festival ha presentat artistes de Sud-àfrica
(Die Antwoord, Jullian Gomes i Shangaan
Electro), el Japó (Open Reel Ensemble,
Daito Manabe), Suïssa (OY, Filewile),
Noruega (els artistes del segell Smalltown
Supersound) o Rússia (DZA, Mujuice).
A més, aquesta edició ha posat la
mirada en l’Amèrica del Nord, i ha
convidat artistes consagrats, com James
Murphy o Janelle Monáe, i d’altres de
més joves i prometedors, com Toro y
Moi o Dominique Young Unique, per
posar-ne alguns exemples. I, com és ja
habitual i l’objectiu principal principal del
festival, el Sónar ha presentat molts dels
184 més interessants artistes que treballen
ara mateix en el territori català: més
d’una vintena de propostes, entre les
quals destaquen Downliners Sekt, C156,
Beat’A’Boom, Shelby Grey, L’Eix, Noaipre
o els ja veterans Astrud, acompanyats
del Col·lectiu Brossa.
El concert de clausura ha tingut lloc
al Teatre Grec, i d’aquesta manera s’ha
reeditat la nit Grec-Sónar que va començar
l’any passat, i que aquest 2011 ha estat
protagonitzada pel binomi entre el pianista
i compositor japonès Ryuichi Sakamoto
i el prestigiós artista experimental
alemany Alva Noto, en un espectacle
d’experimentació sonora.
L’art multimèdia i les noves formes
d’expressió tecnològiques han pres
forma en l’exposició «OFFFMàtica: Other
Mirrors», comissariada conjuntament amb
el festival OFFF, i que ha portat al CCCB
peces de gran valor que giraven al voltant
del concepte clàssic del retrat des de
perspectives i aproximacions totalment
contemporànies.
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Festival Flamenco
a Nou Barris
12a edició

www.bcn.cat/noubarris
Organitza: Districte de Nou Barris
(Ajuntament de Barcelona) i Fasol
Management
2.400 assistents
30/6 - 2/7
El Festival Flamenco a Nou Barris és una
de les propostes de referència a Barcelona
pel que fa a la cultura flamenca. Durant
dotze anys el programa d’aquest festival
ha combinat el flamenc més ortodox amb
la fusió, l’experiència amb la novetat i la
consagració de primeres figures amb els
nous talents del flamenc a Catalunya.
L’edició d’enguany s’ha caracteritzat pels
joves artistes i figures ja consagrades del
cante, baile i toque flamenc que han pujat
a l’escenari del pati de la seu del Districte
a la plaça Major de Nou Barris. El cante
jondo, el ritme i el compàs i l’art flamenc
català han estat els protagonistes del
certamen.
El cante jondo més tradicional ha marcat
l’obertura del festival. La jove cantaora
sevillana La Tana, amb la seva formació
artística, i el cantaor de Jerez Miguel
Flores «El Capullo de Jerez» han ofert al
públic el flamenc més pur. La nit del ritme
i el compàs l’han protagonitzat els grans
cantaores Luis «El Zambo», Cancanilla de
Marbella, José Valencia i Luis Peña, amb
un espectacle de gran qualitat. El jove
guitarrista català Eduardo Cortés i un grup
d’amics han presentat el treball Volando
voy, tocando vengo. Cortés, amb la seva
guitarra, teclat i bateria ha delectat el
públic amb temes propis i altres clàssics.
El festival s’ha acomiadat dedicant la
jornada a l’art flamenc català amb dues
grans actuacions: la del jove bailaor català
Iñaki Márquez, amb Encuentros, i la de
la reconeguda cantaora catalana Mayte
Martín, amb el seu espectacle Flamenco
clàssic, que ha tancat el Festival Flamenco
a Nou Barris del 2011 amb gran èxit
d’assistència.

San Miguel Mas i Mas
Festival
9a edició

www.masimas.com/festival
Organitza: Grup Mas i Mas
42.843 assistents
28/7 - 11/9
El San Miguel Mas i Mas Festival és una
suggerent alternativa a la minsa oferta de
concerts que hi ha a la ciutat de Barcelona
durant el mes d’agost, i vol introduir en
aquest període la música de qualitat
menys comercial.
En la novena edició, els diferents
escenaris utilitzats i uns 141 espectacles
de diferents estils han posat novament
de manifest la pluralitat d’aquest
esdeveniment. Des de l’excel·lència
dels concerts de música clàssica fins a la
negritud del jazz, passant per la fogositat
del flamenc i les sonoritats més ballables
del funk, hi ha hagut música per a tothom
i tots els gustos repartida en escenaris
tan diversos com La Pedrera, el Palau de
la Música, la Sala Apolo i les sales Moog,
Jamboree i Tarantos.
Com a prova del caràcter eclèctic del
festival, l’edició d’enguany s’ha inaugurat
amb un dels patriarques del funk, Maceo
Parker, amb un concert de gran èxit
de públic, i com a cloenda s’ha tancat
amb un estil tan diferent com el concert
homenatge a Joan Manén titulat Nova
Catalonia, amb l’Orquestra Simfònica
Camerata XXI. Entremig, han passat
pels escenaris del San Miguel Mas i Mas
Festival artistes de música clàssica tan
rellevants com Julia Farrés-Llongueras,
el Trío Arriaga, Akiko Nomoto o Katia
Michel, músics de flamenc de referència,
com Ginesa Ortega, Alberto Fernández, el
grup Candelaria o Sara Flores, i intèrprets
de jazz i d’altres estils programats tan
reconeguts com Llibert Fortuny, Jeff
Ballard, Tom Harrell, Giulia Valle, Kenny
Garrett, Santiago Auserón, Joan Vinyals o
Mohamed Soulimane, per anomenar-ne
uns quants.

El resultat de l’edició del 2011 del San
Miguel Mas i Mas Festival ha estat molt
satisfactori, en tots els sentits, i el nombre
d’assistents continua creixent any rere any.

Busker’s Festival
Barcelona
7a edició

www.buskersfestivalbarcelona.org
Organitza: La Casa Amarilla
50.000 assistents
4/8 - 7/8
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. Està pensat per a tota
la família i es desenvolupa el primer cap
de setmana del mes d’agost al barri de
la Barceloneta.
Es tracta d’un festival de música solidari
organitzat per La Casa Amarilla, una
entitat cultural sense ànim de lucre que
porta a terme molts altres projectes
d´àmbit sociocultural, de difusió artística
i de cooperació internacional. El festival
funciona com a plataforma per donar a
conèixer bandes de músics professionals
de carrer amb propostes molt interessants.
Enguany el festival ha comptat amb
l’apadrinament del grup La Pegatina,
que en els seus incis va participar en
les primeres edicions del festival.
La setena edició del festival ha comptat
amb formacions procedents dels Països
Baixos, Itàlia, Hongria, Àustria, l’Argentina,
Austràlia i Singapur, a banda de grups
establerts a Barcelona, Segòvia, Mallorca,
les Canàries i Madrid. En total, més
de 20 bandes han actuat al llarg de 4
dies repartides en 15 punts de música
simultània pel passeig Marítim de la
Barceloneta, la plaça del Mar, el passeig
Joan de Borbó i el passeig Mare Nostrum.
Cal afegir que també hi ha hagut activitats
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paral·leles, com ara concerts promocionals
i tallers diversos.
El resultat del Busker’s Festival Barcelona
ha estat molt satisfactori, amb uns
50.000 assistents i amb una presència de
programadors cada vegada més notòria.

Festival l’Hora
del Jazz. Memorial
Tete Montoliu
21a edició

www.amjm.org
Organitza: Associació de Músics de Jazz
i Música Moderna de Catalunya
4.800 assistents
1/9 - 29/9
Després de més de vint anys, el Festival
186 l’Hora del Jazz s’ha consolidat com un
festival de gran prestigi, un aparador
de la música de jazz i moderna que es
fa actualment a Catalunya.
En l’edició del 2011, en un moment
d’ajustos pressupostaris, s’ha optat
per reduir el nombre de concerts, però
no se n’ha rebaixat la qualitat, que ha
tornat a ser altíssima. La varietat d’estils
representats i el gran moment creatiu
que viuen els grups catalans de jazz i
música moderna ho han fet possible.
Com és habitual, el repertori de la majoria
de grups programats és de composició
pròpia, i això s’ha reflectit en el fet
que 7 de les formacions programades
han presentat disc o n’han anunciat
la imminent publicació, aprofitant la
projecció mediàtica que té el festival.
El públic assistent al Festival l’Hora
del Jazz és un públic fidel a una cita de
caràcter anual que li permet arribar a
propostes més arriscades, potser no tan
comercials, però molt interessants i d’una
gran qualitat artística.
El nucli del cicle continua sent el del
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seu origen, els concerts gratuïts a la plaça
de la Vila de Gràcia, i s’ha mantingut la
programació nocturna, amb concerts
al Jamboree, Continental Bar, Cafè
del Conservatori del Liceu i Centre Cívic
Can Deu.
Al llarg del mes de setembre, a la plaça
de la Vila de Gràcia s’ha pogut gaudir de
la música de Selnik/Mezquida Duo, Eladio
Reinón Quartet, CAP, Josep Tutusaus
«Champagne Sparkle», Cesc Miralta
Quartet i Anna Luna Lucas Quintet. Pel
que fa a la programació nocturna, als
diferents clubs participants, ens hem
pogut acostar a les propostes de Laia
Fortià Quartet, David Pastor & Pere Foved,
Mauricio Villavecchia Trio i Jaume Vilaseca
Quartet.
Aquest any ha estat especialment
significatiu el ressò que ha tingut el
Festival l’Hora del Jazz en els mitjans de
comunicació, sobretot en premsa escrita
i ràdio i, especialment, televisió.

BAM. Barcelona Acció
Musical
19a edició

www.bcn.cat/bam
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament
de Barcelona
146.770 assistents
22/9 - 24/9
El festival BAM, Barcelona Acció
Musical, ha complert 19 anys estrenant
director artístic, i mantenint-se fidel
als seus inicis: oferir als ciutadans una
programació musical gratuïta i oberta a
les últimes tendències musicals. Del 22
al 24 de setembre ha ofert concerts amb
un gran protagonisme d’artistes locals i
estatals, a més d’una selecció d’artistes
internacionals.
Celebrat com cada any en el marc
de La Mercè, el BAM 2011 ha tornat

a portar el millor de l’escena musical, amb
artistes consagrats i amb noves promeses,
i amb un ampli ventall d’estils musicals
representats: pop, folk, rock, punk, música
experimental, electrònica, alternativa,
indie, tropical, clàssica, soul, jazz, funk,
country, hip-hop, rap, techno, músiques
del món, cantautors...
L’escena catalana ha vingut carregada de
qualitat, i ha comptat amb algunes de les
bandes més aclamades. D’entre els artistes
que han pujat als escenaris, podem trobar
noms com 4t 1a, Anímic, Antònia Font,
Astrud amb el Col·lectiu Brossa, Bedroom,
Estúpida Erikah, Guillamino, Mazoni i El
Petit de Cal Eril, entre d’altres.
Pel que fa a les formacions d’àmbit
estatal que han participat en l’edició
d’enguany del BAM, cal destacar El
Columpio Asesino, Parade, Meyers, Grupo
de Expertos Solynieve, Pulshar, Lori Pional,
Sr. Chinarro i Remate, entre moltes més.
El panorama internacional ha estat
representat per Aloe Blacc, Herman Dune,
Javiera Mena, JC Brooks and The Uptown
Sound, John Vanderslice, King Midas
Sound, Man Man, Pe’z, Portico Quartet,
Rita Indiana y Los Misterios, Little Scream
i Villagers, entre altres artistes.

MPB. Festival
de Música Popular
de Barcelona
24a edició

Organitza: Zingaria Produccions
6.300 assistents
10/10 - 11/11
El Festival de Música Popular de
Barcelona, MPB, s’ha consolidat com un
dels esdeveniments musicals de la ciutat,
en què participen des de grups emergents
fins a artistes consolidats, i tant de l’escena
local com de la internacional. Amb la
intenció d’apropar la música a la ciutadania
i de deixar de banda els guetos musicals,
totes les expressions són incloses en la
programació: cançó, rock, jazz, ètnica,
blues, funk, tango, pop...
Les paraules d’Ígor Stravinski «no
només s’ha d’escoltar música, també s’ha
de veure» són l’esperit de l’MPB, que
aposta per espectacles d’alta qualitat en
diferents espais de la ciutat, recreant un
mapa musical divers que varia en cada
edició, sense oblidar el compromís social
mitjançant concerts solidaris.
Els criteris del festival es fonamenten
en els termes llibertat, igualtat i solidaritat.
Llibertat perquè els artistes s’expressen
de la manera que volen sense cap tipus
d’imposició. Igualtat, ja que tots els
concerts reben el mateix tractament
independentment del grau de fama dels
artistes. I solidaritat perquè la música ha
de tenir un vincle estret amb la realitat
social en què es desenvolupa i participar-hi
activament.
La quarta edició del Festival de Música
Popular de Barcelona s’ha desenvolupat
en espais repartits per tota la ciutat, i fins
i tot en escenaris en què habitualment no
es programa música. Alguns dels espais
que han acollit l’edició d’enguany han
estat el Harlem Jazz Club, la Sala Apolo,
Luz de Gas, l’Hotel Pulitzer, el Círcol
Maldà, el consulat argentí de Barcelona i el
Teatre Tantarantana.
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Dispositiu LEM.
Encontre Internacional
de Música
Experimental
16a edició

www.gracia-territori.com
Organitza: Gràcia Territori Sonor
11.304 assistents
19/10 - 29/10
Des dels seus inicis, la voluntat del
Dispositiu LEM, Encontre Internacional de
Música Experimental, ha estat presentar
al públic de totes les edats espectacles
musicals innovadors, inusuals, de risc,
inèdits.
El Dispositiu LEM d’enguany ha
aprofundit en les línies de treball i de
188 recerca desplegades durant tot l’any per
Gràcia Territori Sonor com a laboratori i
plataforma de suport a la creació sonora
experimental i emergent. En aquest sentit,
el LEM ha servit d’aparador per mostrar
els resultats dels projectes de residència
i de mobilitat internacional de projectes,
per mitjà dels acords de col·laboració
amb la xarxa europea d’entitats, aquest
any representandes per Granular (Lisboa)
i Studio Forum (Annecy, França). L’artista
resident de Gràcia Territori Sonor
en aquests projectes ha estat Carola
Ortiz, i les entitats esmentades han
desembarcat al LEM les propostes del
ZNGR Electroacoustic Ensemble (Granular)
i Bernard Donzel-Gargand amb Jacqui
Détraz (Studio Forum).
També s’ha visualitzat el treball amb la
xarxa local d’espais i entitats de creació
(algunes aglutinades a Nodes de Gràcia),
i s’han consolidat treballs de laboratori
vinculats a la multidisciplinarietat (Àgape)
i la improvisació musical (Impronit). Dins
aquest apartat, cal destacar l’ampliació
de la incidència del Dispositiu LEM a
equipaments públics del mateix territori,
com ara l’Espai Jove La Fontana, o el
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Centre Cívic d’El Coll-La Bruguera, que,
amb Ràdio Gràcia, ha estat objecte d’una
maratoniana ocupació de 12 hores amb
emissió radiofònica i accions en directe.
La presència de l’escena local ha
tingut un pes específic molt notable en
aquesta edició: ha suposat el 81 % de
les propostes programades, amb grups i
artistes com Libas Traum Trio, Mireia Tejero
i Adele Madau, Cargo, Graves, La Mosca,
Sin Anestesia (una agrupació de 10 dels
millors saxofonistes de Barcelona), Xavier
Theros, Institut Fatima, Ragul o Vernier
1418, als quals s’ha afegit la participació
d’artistes consolidats de l’escena
internacional, provinents de països com els
Estats Units, França, Mèxic o Anglaterra
(Philippe Petit, Ted Daniel i Charlie Collins,
Murcof...).

Voll-Damm Festival
Internacional de Jazz
de Barcelona
43a edició

www.theproject.es
Organitza: The Project
99.000 assistents
20/10 - 1/12
L’històric Voll-Damm Festival
Internacional de Jazz de Barcelona, de
ressò mundial, 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.
La 43a edició del festival ha programat
el bo i millor de l’escena internacional
i també de casa nostra, i ha congregat
una espectacular xifra d’espectadors que
supera els 99.000, sumant els 68.000
visitants que han tingut les activitats
gratuïtes del festival (la Font Màgica, el
concert inaugural al parc del Poblenou,
la sessió de ball a la plaça Reial, els

maridatges de vins al Monvínic, les
exposicions...) i els gairebé 32.000 que
han acudit a les sales. L’índex d’ocupació
mitjana s’ha establert per sobre del
85 %, i han estat 8 els concerts amb una
ocupació del 100 %: Andrea Motis i Joan
Chamorro Group, La Vella Dixieland, Sílvia
Pérez Cruz, Paolo Fresu - Omar Sosa Duo,
Stefano Bollani, Ryuichi Sakamoto Trio, Pat
Metheny Trio i Paolo Conte.
A banda del gran èxit de públic i
crítica de les figures del jazz català i de
les grans estrelles internacionals, en
l’edició d’aquest any també cal posar
en relleu el balanç molt positiu que s’ha
fet de l’agermanament amb el festival
italià Umbria Jazz, un veritable gegant
de l’escena europea que ha permès als
aficionats barcelonins gaudir de primeres
espases del jazz europeu.

Gran Festa de Tardor
Ribermúsica
16a edició

www.ribermusica.org
Organitza: Fundació Ribermúsica
6.000 assistents
20/10 - 23/10
La Fundació Ribermúsica, organitzadora
de la Gran Festa de Tardor Ribermúsica,
ha tornat a omplir de sons, cants, músics
i instruments el barri de la Ribera-Born,
celebrant la seva festa a carrers, places
i botigues de la zona. La Fundació
Ribermúsica ja fa 17 anys que participa
de forma activa al barri, a través de la
Gran Festa de Tardor Ribermúsica, però
també amb els projectes socioeducatius
que desenvolupa al llarg de l’any i amb
els quals disposa els seus tallers de música
al servei de les persones del barri.
La Gran Festa de Tardor Ribermúsica
2011 s’ha inaugurat el 20 d’octubre
amb el pregó de l’actriu Roser Batalla.
Seguidament s’ha dut a terme l’acte

central del festival: la lectura d’un poema
escènic narrat per Mercè Managuerra
i escrit i dirigit per Joan Puigdellívol,
director de la Fundació Ribermúsica, sota
el títol El nou món. El poema, inscrit dins
la pentalogia Catalans... i universals, és
el primer capítol d’una epopeia urbana
contemporània en què el nou món
comença al Born.
Hi ha hagut el concert del grup Izuran
al Centre Cívic Convent de Sant Agustí
i, seguidament, s’ha donat el tret de
sortida al cicle «Música, copes i...», amb
l’actuació de diferents músics a diversos
bars i restaurants del barri. Al llarg de tot
un dia ha tingut lloc el projecte Música,
Art i Comerç: més de 500 artistes han
actuat en 65 establiments del barri de
la Ribera-Born, amb un total de més de
4.000 assistents. La Gran Festa de Tardor
Ribermúsica ha tancat amb l’espectacle
Cultures en ritme - Trobada Ribermúsica,
amb què els diferents participants de les
activitats socioeducatives de la Fundació
Ribermúsica s’han trobat per fer un gran
concert familiar.

EH SONA! Festival
de Música Basca
a Barcelona
14a edició

www.ehsona.com
Organitza: Euskal Etxea
2.340 assistents
29/10 - 15/12
El festival de música basca EH SONA!
té com a objectiu fer de plataforma a
grups bascos de qualitat i apropar al
públic barceloní tot el ventall de les
millors propostes musicals que ofereix
Euskal Herria. Es tracta d’un festival molt
consagrat a la ciutat, i que continua
creixent any rere any, tant en termes
de qualitat com de quantitat.
La catorzena edició ha comptat amb un
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programa carregat de bona música, una de
les millors mostres de la música basca que
es fa en eusquera, una barreja de diferents
estils, ha trencat tòpics i s’ha obert a nous
escenaris, com ara el Razzmatazz, la Sala
Apolo o l’Heliogàbal.
El festival ha acollit diversos estils, des
del rock de Zea Mays, Atom Rhumba
i Willis Drummond, fins al rock acústic
d’Anari, passant pel pop rock de Ken Zazpi
o Peachy Joke, el rock ska de Vendetta,
el zouk de Gora Japon, el folk rock
experimental de Joseba Irazoki, el folk de
Xabi Aburruzaga, Kepa Junkera i Rolando
Luna, la música de cantautors de Ratafia,
Mikel Markez i Erramun Martikorena o
la creació Hostoak, un espectacle de
música, dansa i cançó protagonitzat per
Oreka Tx, la companyia de dansa Kukai
i el grup vocal Amaren Alabak. També
hi ha hagut espai per a altres propostes,
190 com ara Karrikan, un espectacle de carrer
per a sis ballarins i un discjòquei creat per
Kukai i representat al passeig del Born; la
conferència «Història de la música basca
moderna (1961-1990)», realitzada per
Andoni Tolosa «Morau», o el Kantu Afaria
(‘sopar amenitzat’) que ha tingut lloc a
l’Euskal Etxea.

San Miguel Primavera
Club

termes artístics com de públic: 8.000
persones han assistit als 50 concerts
de Barcelona.
Els 5 dies de música a Barcelona
han aportat sorpreses, revelacions,
confirmacions i l’oportunitat de gaudir
amb grups que ja s’acosten al qualificatiu
de clàssics, com és el cas de The Pop
Group. S’ha pogut comprovar el bon estat
de forma dels nord-americans Superchunk,
en la seva primera visita al nostre país
després d’una llarga temporada. L’esperat
concert dels californians Girls, una de
les revelacions del pop americà, i la
presentació del nou disc del cantant de
Pavement, Stephen Malkmus, amb la seva
banda The Jicks, han tingut molt d’èxit.
Però els triomfadors d’aquesta edició han
estat els Fleet Foxes, que han desplegat
aquest folk pop ple de matisos i harmonies
que els ha convertit en un dels referents
d’aquest gènere, gràcies en gran part al
seu espectacular directe.
El capítol de revelacions ha vingut
carregat aquest any. Els concerts més
aplaudits pel públic han estat el pop
hedonista de Givers, el punk del duo Jeff
The Brotherhood i els portuguesos Gala
Drop, un dels millors grups experimentals
del país veí.

www.primaverasound.com
Organitza: Primavera Sound
8.000 assistents
23/11 - 27/11

L’escena estatal i local ha tingut una
representació àmplia i de gran qualitat.
Han destacat els concerts dels madrilenys
Fira Fem, Ginferno o Los Eterno, i
de l’escena catalana cal ressaltar les
actuacions de les formacions Aliment
i Villarroel.

La versió hivernal del Primavera Sound
ha tornat a tenir lloc de forma simultània
a Madrid i Barcelona. L’esdeveniment
musical ha arribat a la sisena edició,
marcada per la recerca de grups inèdits
i de noves promeses. El balanç dels
resultats ha estat molt positiu, tant en

El San Miguel Primavera Club del 2011
no ha estat només pop i rock. El jazz de
formes lliures de Fire Room o el soul
del veterà Charles Bradley, al costat de
projectes electrònics com Com Truise,
han omplert de matisos les sales que han
acollit la sisena edició del festival.

6a edició
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Altres festivals
de música
Els festivals de música que ha acollit
Barcelona al llarg del 2011, però, són
molts més. Al febrer ha tingut lloc la
cinquena edició de l’IN-SOMNI, Festival
Itinerant de Música Independent de
Catalunya, que enguany ha volgut
donar més rellevància a formacions
locals i estatals, com ara Very Pomelo,
Litoral, Mujeres, Mine!, Fuckin’ Bollocks,
Astradyne, Polock o Estereotypo, entre
d’altres. Al llarg dels tres dies que ha durat
el festival, han assistit als concerts 3.500
persones.
El CCCB ha estat l’escenari on s’ha
desenvolupat la tercera edició del festival
de música independent Emergència!, una
sessió dedicada a mostrar els darrers sons
emergents de la música independent, tant
nacional com internacional. En una aposta
de futur per una sèrie de noms concrets,
l’edició del 2011 ha revelat 8 veus que
just comencen a transcendir el boca-orella:
Fiera, Ornamento y Delito, Caballo,
Dotore, YoYMiPaYa, Me and the Bees,
Patrick Bower & The World Without Magic
i Stranded Horse.
La setena edició del Barcelona Festival
of Song ha engegat amb un concert de la
soprano Patricia Caicedo i la pianista Irene
Aisemberg, amb obres de compositors
catalans, colombians, brasilers, argentins,
mexicans, peruans i veneçolans. Han
seguit 7 concerts en què han actuat
convidats provinents de Mèxic, Portugal,
els Estats Units, el Brasil, Cuba, Colòmbia
i Catalunya. Paral·lelament s’ha impartit un
curs d’història i interpretació del repertori
vocal d’Amèrica Llatina i la península
Ibèrica.
Per concloure la secció de festivals
de música, cal esmentar el festival Els
Grans del Gospel, la quarta edició del
Cruïlla BCN, els Concerts de l’Estiu al
Poble Espanyol, el Festival de Blues de
Barcelona, la tercera edició del Catalunya
Arte Flamenco, el festival Músics al
Metro de Barcelona i el festival de
projectes sonors Zeppelin.
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8.2.5. FESTIVALS
D’AUDIOVISUALS

DocsBarcelona
14a edició

www.docsbarcelona.com
Organitza: Paral·lel 40
5.032 assistents
1/2 - 6/2

192

DocsBarcelona, el festival internacional
de documentals, és una trobada de debat,
d’entreteniment, de projeccions i de
xerrades que se celebra a Barcelona amb
creadors de documentals recents, variats
i de qualitat. DocsBarcelona és la cita
ineludible per a totes aquelles persones,
professionals o no, que volen fer un viatge
fins al centre mateix de la realitat més
propera o més llunyana.
La catorzena edició ha incorporat els
premis DocsBarcelona, per incentivar
la indústria documental no sols des del
reconeixement, sinó també convertint
l’esdeveniment en plataforma per a nous
projectes a partir de l’ajut que pot suposar
la dotació econòmica dels guardons.
Apostant pel creixement i per la
diversificació, aquest any també s’han
creat dues noves seccions: Finisterrae,
secció que aposta per propostes que
exploren noves formes de mostrar
la realitat, allunyant-se dels models
canònics i utilitzant nous recursos
formals, i DocsAffairs, una secció per
als documentals centrats en temes
d’actualitat, hereus del reportatge però
amb la voluntat de mostrar una mirada
particular.
Peter Greenaway, considerat un dels
directors contemporanis més originals, ha
estat enguany el programador de la secció
Le Dernier Repas i ponent d’una de les
classes magistrals. La resta de seccions
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del festival (Panorama, Història, 7-11 i
12-16, Catalan Day, D’Amèrica, Doc! Doc!
Doc! i Xtra) han portat a la ciutat l’estrena
de les millors pel·lícules documentals
del panorama internacional, algunes de
les quals són candidates als Oscar de
l’Acadèmida de Hollywood o guardonades
i presents als festivals de cinema més
reconeguts del món.
Dins les seccions 7-11 i 12-16, 630 nois
i noies d’entre 7 i 16 anys de les escoles
i instituts de Barcelona han pres part al
festival. D’aquesta manera, han descobert
el món del documental i han mantingut
un enriquidor debat amb els directors dels
films que han vist.
Pel que fa als dos dies de Pitching
Forum, aquest 2011 han visitat el mercat
288 professionals de 34 països diferents,
i hi han assistit més de 30 finançadors
de tot el món, fet que demostra la
consolidació de DocsBarcelona com una
cita ineludible pels professionals d’arreu.

Barcelona
VisualSound.
Festival Audiovisual
de Creació Jove
8a edició

www.bcnvisualsound.org
Organitza: Ajuntament de Barcelona
2.312 assistents
8/2 - 18/2
El Barcelona VisualSound, Festival
Audiovisual de Creació Jove, és un
festival anual que se celebra a l’hivern
i que combina concursos en diferents
àrees de la creació artística amb activitats
gratuïtes divulgatives relacionades amb les
mateixes àrees. Durant 10 dies, diferents
equipaments municipals de Barcelona
(centres cívics, espais joves, etc.) acullen

els concursos i les activitats d’una o dues
àrees o seccions del festival. Hi ha seccions
d’animació, de banda sonora original, de
disseny web, de documental de contingut
social, de videocreació, de documental de
muntanya-aventura-natura, de tràilers falsos
o de vídeos publicitaris, entre d’altres.
D’entre els tallers que s’han elaborat, han
estat rellevants el taller de videocreació
«Taller d’iniciació a la videocreació
amb Albert Sitjes», que ha mostrat una
aproximació al disseny i captura de
videocreacions; el taller d’animació i classe
magistral de Tagtool, en què s’ha pogut
conèixer una eina revolucionaria en el camp
audiovisual i de creació, i el taller de tràiler
fals «12 hores de nitmetratge», en què s’ha
realitzat un curtmetratge en un temps rècord
de 12 hores.
Dins la secció de ficció, s’ha ofert
l’espectacle Argento, un espectacle de
fusió entre música en directe, ballarins
de tango i imatges de la pel·lícula La
Antena. I dins l’àrea de banda sonora
original, s’ha pogut veure Showcase
Col·lectiu Autonoise, un concert electrònic
experimental del Col·lectiu Autonoise
amb consoles manipulades i un mur de
32 televisions.
L’àrea de documental de muntanyaaventura-natura ha inclòs l’espectacular
projecció La Salle International Team Photo
3D, l’àrea de vídeos publicitaris ha ofert una
doble projecció amb un selecció dels millors
anuncis premiats en el prestigiós festival
publicitari iberoamericà El Sol, i l’àrea de
documental social ha recollit la projecció
del documental Infància en risc, de Gemma
Larrègola i Clara Vinardell, documental que
aborda el problema del maltractament.
La vuitena edició del Barcelona
VisualSound ha programat 56 activitats i
ha seleccionat un total de 114 obres. La
cloenda del festival i el lliurament de premis
ha tingut lloc a l’Espai Jove La Fontana i s’ha
retransmès en temps real.

Curt Ficcions
Barcelona
14a edició

www.curtficcions.org
Organitza: Curt Ficcions
1.500 assistents
11/3 - 17/3
Al llarg dels anys, el festival Curt Ficcions
Barcelona ha anat ampliant la seva
activitat, ha ofert els millors curts al màxim
nombre possible d’espectadors i s’ha
convertit en un festival de referència.
La catorzena edició del festival de
curts nacionals Curt Ficcions Barcelona
ha estat un homenatge a Jose Luis
García Berlanga i la seva pel·lícula més
coneguda, Bienvenido, Mister Marshall.
Per aquest motiu el cartell d’aquest any
era Bienvenidos a Curt Ficcions, i l’espot,
un breu resum del film amb l’eslògan Ay,
que corto.
Hi ha hagut tres programes a concurs,
amb un total de 24 curtmetratges. El premi
del jurat ha estat per al curt La huida,
de Víctor Carrey, el premi Curt Ficcions
«Dirige otro corto» l’ha rebut Ejercicio,
de Raúl Pérez, i el premi del públic de
Barcelona se l’ha endut Las piedras no
aburren, de Marta Parreño; tots tres curts
es projecten davant de pel·lícules en
sales de cinema de tot l’Estat espanyol. A
més a més, s’han projectat dues sessions
paral·leles fora de concurs: Cortos sin
límite (de tiempo), amb tots els curts de
gran qualitat que excedien els 12 minuts
fixats per concursar a Curt Ficcions, i
Cruzando el charco, amb una selecció de
curts llatinoamericans. També ha tingut lloc
una projecció matinal per a instituts.
La novetat més rellevant d’aquesta edició
ha estat el concurs Barcelona en corto:
rueda en 72, en què 15 grups d’escoles
de cinema i audiovisuals de tot Catalunya
han filmat un curt amb dues premisses:
hi havia d’aparèixer l’eslògan Ay, que
corto i se n’havia de rodar una escena a
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la rambla Catalunya. Els guanyadors han
estat Cal·ligrafília, de Marga Almirall (UAB),
Sonríe, por favor, d’Andreea Matei (CECC),
La culpa, de Sergi Gómez (ESCAC), i una
menció especial per Entrada lliure, de
Miquel Soler (EMAV).

Mecal. Festival
Internacional
de Curtmetratges
de Barcelona
13a edició

www.mecalbcn.org
Organitza: Associació Mecal
13.120 assistents
8/4 - 17/4
Els 13 anys dedicats al curtmetratge,
a
la seva difusió i al seu reconeixement
194
públic, han servit a Mecal, Festival
Internacional de Curtmetratges de
Barcelona, per convertir-se en un
certamen de gran prestigi dins i fora
de la ciutat de Barcelona. A l’estranger,
perquè Mecal ja és un nom destacat en
el panorama internacional de certàmens
de curtmetratges, i és àmpliament reconegut
tant per festivals i distribuïdors com per
productors i realitzadors de curts. I en
el nostre país, i especialment la ciutat
de Barcelona, perquè la seva trajectòria
continua sent premiada i seguida per un
públic fidel i per col·laboradors, empreses
i institucions.
La tretzena edició de Mecal s’ha celebrat
en diferents espais de la ciutat, com ara el
Cinema Maldà, l’Arts Santa Mònica, l’Espai
Jove La Fontana, el MACBA, l’Institut
Francès de Barcelona, la Sala Apolo, el Sal
Cafè i l’Espai Cultural Caja Madrid, entre
d’altres.
S’han projectat prop de 300 obres
provinents de més de 30 països,
seleccionades d’entre les gairebé 3.500
mostres rebudes, una xifra rècord que ha
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brindat una oportunitat única de veure
el millor d’aquest àmbit a la Ciutat Comtal.
Les tres seccions a competició
(Internacional, Obliqua i Documental) s’han
complementat amb nombroses seccions
paral·leles que han recorregut diferents
països, èpoques i temàtiques: a República
Txeca País Convidat, s’ha pogut conèixer
el millor cinema en format de curt d’aquest
país, i s’ha dedicat una retrospectiva a
Jan Svankmajer; els amants del fantàstic
han gaudit de les sessions de terror i de
terror i sexe, i de viatges en el temps; la
secció de curtmetratges de realitzadors
de videoclips francesos de renom ha
mostrat curtmetratges de Gondry, Gavras
i Sednaoui; la secció Green ha posat de
manifest inquietuds ecològiques; l’univers
femení ha tingut el seu espai amb Womart;
curtmetratges catalans i espanyols també
han tingut el seu espai al festival, i hi ha
hagut sessions matinals infantils per als
més menuts, entre moltes altres seccions.
Mecal ha presentat durant tres dies
a l’Arts Santa Mònica la performance
Kuleshov’s Kitchen, una experiència
sensorial que posa de manifest les
múltiples percepcions d’una experiència
gustativa en contrast amb la resta de
sentits.
D’altra banda, Mecal ha portat a terme
una estreta col·laboració amb el Base Film
Festival, que s’ha celebrat a Terrassa de
l’11 al 15 d’abril. Dins de les projeccions
d’aquest festival, Mecal hi ha organitzat
una projecció especial amb curtmetratges
internacionals de les seccions a competició
amb la presència de tres dels directors,
que hi han mantingut un col·loqui amb
els estudiants assistents.
Mecal, a més d’un festival, és un mercat
del curtmetratge on cada any assisteixen
professionals disposats a comprar i
a vendre les seves obres. Enguany,
l’assistència de professionals ha augmentat
considerablement i Mecal ha organitzat
reunions entre compradors i distribuïdors,

i la Coordinadora de Festivals i Mostres
de Cinema i Vídeo de Catalunya.
En definitiva, Mecal ha demostrat, amb
l’èxit d’aquesta nova edició, que és una
proposta sòlida, de qualitat i, el que és
més important, encara necessària a causa
de les grans dificultats del curtmetratge
per arribar al públic.

D’A. Festival
Internacional
de Cinema d’Autor
de Barcelona
1a edició

www.cinemadautor.cat
Organitza: Noucinemart
7.000 assistents
29/4 - 8/5
El D’A, Festival Internacional de Cinema
d’Autor de Barcelona, presenta el millor
cinema internacional contemporani
inèdit als nostres cinemes. Més de 60
llargmetratges que combinen l’obra recent
de directors consagrats, èxits i premis de
crítica i públic a festivals d’arreu del món,
el millor cinema independent i propostes
de nous talents. El D’A és una iniciativa
de Noucinemart, una difusora audiovisual
especialitzada en la promoció i difusió del
millor cinema contemporani. Les sessions
tenen lloc a l’Aribau Club i a la Filmoteca
de Catalunya.
El D’A ha clausurat la seva primera
edició amb un balanç artístic molt alt, una
bona asistència de públic i molt bones
perspectives de futur de cara a la propera
edició. L’organització del Festival ha
constatat el gran interès que ha despertat
la seva programació, sobretot pel que fa
al descobriment d’un director com Guy
Maddin, inèdit a les pantalles nacionals
i del qual el festival ha permès veure tots
els seus llargmetratges i 32 dels seus curts.

Sense cap dubte les grans triomfadores
entre el públic han estat la projecció en
3D de Cave of Forgotten Dreams, de
Werner Herzog, estrena a Catalunya, que
ha esgotat totes les entrades de la sessió,
i la nord-americana Meek’s Cutoff, de Kelly
Reichardt, que ha guanyat el premi del
públic del D’A 2011.

FICMA. Festival
Internacional
de Cinema del Medi
Ambient
18a edició

www.ficma.com
Organitza: Associació Festival Internacional
Cinema i Vídeo Medi Ambient
4.058 assistents
1/6 - 8/6
El FICMA, Festival Internacional
de Cinema del Medi Ambient, es
va fundar a Barcelona el 1993 i, des
de llavors i de forma ininterrompuda,
ha celebrat anualment una edició de
l’esdeveniment. És el festival de cinema
de medi ambient més antic del món en
el seu gènere. És l’únic que té una secció
competitiva que no accepta produccions
amb més d’un any d’antiguitat a l’any
d’edició de l’esdeveniment, cosa que
el situa al capdavant dels festivals
d’aquesta temàtica. Festival reconegut
internacionalment, l’any 2000 va rebre
el Prince’s Award, premi de la Comunitat
Europea. El FICMA va obrir una finestra
per donar a l’audiovisual el paper
d’educar, sensibilitzar i denunciar, a més
d’entretenir.
Mitjançant el cinema, el festival vol
apropar a la ciutadania les últimes
produccions que toquen temes
mediambientals: noves energies, canvi
climàtic, residus, boscos, aigua, drets
humans... L’objectiu del festival, a part
de donar suport al cinema independent,
BARCELONACULTURA
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un cinema informatiu i formatiu, és
sensibilitzar la ciutadania sobre temes
mediambientals i poder generar un canvi
positiu en la societat.
Un altre aspecte del FICMA és l’educació
ambiental i audiovisual a les escoles i
als més petits, ja que organitza sessions
concretes per a aquest públic.
Les sessions de l’edició d’enguany han
tingut lloc a l’Institut Francès de Barcelona,
als cinemes Alexandra i a la Casa Amèrica
Catalunya, entre altres espais.

Mecal Air
3a edició

www.mecalbcn.org
Organitza: Associació Mecal i El Poble
Espanyol
11.200 assistents
196
3/6 - 30/9
De l’èxit del Mecal, el Festival
Internacional de Curtmetratges de
Barcelona, va néixer el 2009 la proposta
de fer un festival de curtmetratges a l’aire
lliure. De principis de juny a finals de
setembre, la plaça del Baluard del Poble
Espanyol de Barcelona es converteix en
una sala de cinema a la fresca. Es tracta
d’un esdeveniment audiovisual que
combina projeccions de curtmetratges,
que es poden visionar des d’hamaques,
amb una selecció musical, una barra de
begudes i barbacoa.
La tercera edició de Mecal Air com
a novetat s’ha celebrat no únicament
els divendres, sinó també els dissabtes,
des del 3 de juny fins al 30 de setembre,
i d’aquesta manera ha programat el
doble de sessions que l’any passat.
Aquest esdeveniment audiovisual i
ludicograstronòmic ha ofert 36 sessions
de curtmetratges, videoclips i fins i tot
publicitat creativa, al voltant d’idees
temàtiques, amb títols com Terror al
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bosc (especial terror), Toca’m aquí. No,
aquí no. Aquí (especial sexe) o Sóc el
teu pare (especial Star Wars). Tot plegat
amb l’objectiu de seguir oferint una
proposta cultural diferent als més d’11.200
espectadors que han assistit a Mecal Air al
llarg de l’estiu.

Festival de Cinema
Jueu de Barcelona
13a edició

www.fcjbarcelona.org
Organitza: Associació Festival de Cinema
Jueu de Barcelona
5.000 assistents
11/6 - 19/6
La tretzena edició del Festival de Cinema
Jueu de Barcelona ha portat a l’Institut
Francès de Barcelona i a la plaça Sant Felip
Neri una programació cinematogràfica de
luxe, amb produccions guardonades en
certàmens internacionals. S’han projectat
films llargs i curts, tant de ficció com
documentals, que en alguns casos el
festival ha tingut l’honor d’estrenar a l’Estat
espanyol.
El festival, que ha adoptat com a lema
«Cinema obert de ment», ha apostat fort
per la comèdia, amb títols com The Infidel,
de Josh Appignanesi, Life Is Too Long,
de Dani Levy, i El viatge del director de
recursos humans, d’Eran Riklis, preestrena
a l’Estat espanyol. I ha comptat amb
la presència dels directors Dani Levy i
Eran Riklis, que han presentat les seves
comèdies.
Del cinema independent americà s’ha
estrenat Holy Rollers, de Kevin Ash, una
història dels baixos fons protagonitzada
per Jesse Eisenberg. S’ha de remarcar una
sessió de curtmetratges documentals amb
títols com l’impressionant Cohen on the
Bridge, d’Andrew Wainrib, o el guanyador
de l’Oscar Strangers No More, de Karen
Goodman i Kirk Simon. I la pel·lícula

polonesa de Jan Kidawa-Blonski Little
Rose, en col·laboració amb el Memorial
Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
També han intervingut en aquesta edició
del festival Andreas Merck i Noa Heyman,
protagonistes del multipremiat documental
I Shot My Love, de Tomer Heymann,
pel·lícula que ha clausurat el festival, i que
ha anat seguida d’un còctel per celebrar
el bar mitzvà del Festival de Cinema Jueu
de Barcelona, ja que enguany ha complert
tretze anys.

FIRE!! Mostra
Internacional de
Cinema Gai i Lesbià
16a edició

www.lambdaweb.org
Organitza: Casal Lambda
8.000 assistents
27/6 - 9/7
La FIRE!!, 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. La setzena
edició ha engegat uns dies abans del
programa oficial, el 9 de juny, amb una
festa promocional, festiva i reivindicativa,
dins la qual també s’han celebrat els 50
anys d’Amnistia Internacional al món.
Enguany la mostra FIRE!! ha volgut
consolidar els canvis introduïts en anteriors
edicions per acomplir els objectius que
s’havia marcat i entrar així en una nova
etapa. El festival ha arrencat el 26 de juny
amb la primera jornada del programa
educatiu, que en aquesta edició s’ha
consolidat com un dels apartats més
innovadors de la mostra, amb temes
d’interès i un gran èxit de públic.
L’acte d’inauguració, ja dins del
programa del festival pròpiament dit, ha
tingut lloc el 28 de juny, Dia Mundial de
l’Orgull Gai, a la seu central de l’Institut
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Francès, amb un acte gratuït adreçat a les
autoritats, als patrocinadors, a les entitats
culturals i als amics de la mostra, que
ha consistit en la projecció d’una de les
millors pel·lícules de la FIRE!! 2011 i un
aperitiu amb el públic assistent.
El cicle de cinema familiar s’ha
desenvolupat dins el marc de la mateixa
mostra amb dues pel·lícules especialment
seleccionades per poder-les veure en
família, dirigides especialment a pares,
adolescents, educadors i famílies.
El cicle de cinema asiàtic, celebrat
anualment a Casa Àsia, s’ha consolidat
satisfactòriament com una cita estable i ha
comptat amb l’interès del públic que, que
per segon any consecutiu, ha omplert les
100 butaques de l’aforament de la Sala
Samarcanda.
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Sala Montjuïc
9a edició

www.salamontjuic.org
Organitza: Associació Cultural Modiband
31.700 assistents
4/7 - 5/8
Sala Montjuïc és un festival que té lloc
cada estiu al fossar del castell de Montjuïc
i que té la 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. Cada sessió
de cinema va precedida d’una actuació
musical en directe. Enguany el festival ha
arribat a la novena edició i ja s’ha convertit
en un clàssic de les nits d’estiu a la ciutat
de Barcelona. Música en viu i pel·lícules
d’arreu del món han omplert un any més
la cartellera d’aquest singular cinema a
l’aire lliure.
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El cicle ha engegat amb «La nit
catalana», una nit en què tot el programa
s’ha compost de produccions i artistes
del país. Sanjosex ha obert la vetllada, el
curtmetratge d’animació Les bessones del
carrer Ponent l’ha seguit i, finalment, s’ha
projectat l’apassionant documental Garbo,
l’espia. L’home que va salvar el món, del
cineasta català Edmon Roch.
El programa ha continuat amb altres
pel·lícules per a la reflexió: Un profeta, A
propósito de Elly, Frozen River, El escritor,
Leonera, Still Walking o Donde viven los
monstruos. Films realitzats a diferents
indrets del món, amb diferents sensibilitats
però amb un fons comú: la capacitat de
resoldre situacions complexes des de la
fragilitat i alhora fortalesa de l’ésser humà.
La mostra també ha acollit comèdies,
com ara Con faldas y a lo loco, amb Toni
Curtis, Marilyn Monroe i Jack Lemon, film
que ha omplert de gom a gom el fossar
del castell. Com també ho han fet Audrey
Hepburn i Cary Grant la nit de Charada.
Jean-Luc Godard amb Al final de la
escapada, i Nosferatu (amb Isaac Becerra
al piano) han completat una edició que ha
apostat fortament pel cinema clàssic.
BARCELONACULTURA

La música també acompanya any rere
any les nits de Sala Montjuïc. Aquest estiu
han passat per l’escenari un total de 15
formacions: de jazz, amb Andreu Zaragoza
Quatriometry, Luca Tondena Quartet i Laia
Fortià Quartet; de flamenc, amb Cargolé;
de swing, amb Mala Junta Trio, i de fado,
amb Névoa, entre d’altres.
En la sessió de clausura de Sala Montjuïc
2011, que s’ha dedicat al director
Christopher Nolan, els espectadors han
pogut decidir a través dels seus vots el film
que han volgut que es projectés, d’entre
tres títols diferents.

Gandules
10a edició

www.cccb.org
Organitza: CCCB
5.510 assistents
2/8 - 18/8
Gandules s’ha consolidat com alguna
cosa més que un cicle de cinema d’estiu
amb èxit. El públic de Barcelona continua
desbordant l’aforament del pati del Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona,
amb més de 600 persones per sessió, i
les pel·lícules programades fascinen any
rere any. Gandules s’ha convertit en un
punt de trobada i una plataforma des de
la qual s’explora un concepte de cinema
obert i integrador que barreja gèneres,
llenguatges i èpoques.
La programació de la desena edició
de Gandules s’ha articulat al voltant
d’històries sobre desigualtats socials,
èpoques difícils i la pressió dels diners,
que porten a idear nous plantejaments
i possibilitats en la vida de cadascú. La
popular i caòtica mirada cinematogràfica
sobre la manera com els diners ofeguen
la llibertat de les persones ha aparegut
en aquesta programació contagiada
d’intensitat poètica, i amb les ganyotes
de cobdícia, desitjos i altres atraccions que
poden despertar els diners en els rostres

dels individus. Tot això s’ha pogut veure
en les projeccions de pel·lícules de Claire
Denis, Joseph Losey, Jean-Luc Godard,
Véréna Paravel i J. P. Sniadecki, Lech
Kowalski i Jean-Pierre Melville, i en les
estrenes de treballs de Kiyoshi Kurosawa,
Hiroshi Shimizu i Kent Mackenzie, i de les
produccions pròpies de Félix Pérez-Hita
i Artur Tort.
Més de 5.500 persones han passat
pel CCCB al llarg de les 9 sessions del
cicle. Aquesta xifra confirma de nou que
Gandules és una activitat que té molt bona
acollida entre el públic.

In-Edit Festival
9a edició

www.in-edit.beefeater.es
Organitza: In-Edit Producciones
30.792 assistents
27/10 - 6/11
In-Edit Festival és l’únic festival de
cinema documental musical que hi ha
a l’Estat espanyol i un dels pocs que hi
ha al món, i ha tancat la novena edició
traspassant la frontera dels 30.000
espectadors, fet que el converteix en
el festival especialitzat en documentals
musicals amb més públic d’arreu del món,
i també el col·loca en la primera posició
dels festivals de documentals del país.
Durant 10 dies el festival ha programat
54 documentals musicals estructurats

en diferents seccions, d’entre les quals
han despertat molt d’interès les seccions
competitives i l’homenatge a un dels pares
del gènere, Murray Lerner, que ha estat
a Barcelona per participar en aquesta
activitat i impartir una lliçó magistral.
La filosofia de la programació és oferir
les novetats més actuals del sector
(englobades en la majoria dels casos
dintre de les seccions oficials del festival),
però també recuperar grans clàssics
del gènere a través d’homenatges i
retrospectives, i amb seccions específiques
com l’Imperdible o la Marató Nocturna
London’s Backstage. Entre els documentals
de més èxit d’aquesta edició trobem obres
com George Harrison: Living in a Material
World, David Bowie: Cracked Actor, O
samba que mora em mim, Queen: Days of
Our Lives o Miles Electric: A Different Kind
of Blue, entre d’altres.
Pel que fa a les activitats paral·leles,
ha estat molt rellevant el naixement de
la secció Work in Progress, en què s’han
pogut veure primícies de documentals
sobre Antonio Vega i Adrià Puntí, la classe
magistral de Lerner i la projecció gairebé
completa de la sèrie Next Music Station
encarregada per Al Jazeera a Fermín
Muguruza.
Mantenint l’esperit d’innovar i de
prestigiar el gènere, In-Edit Festival ha
organitzat amb èxit la segona edició del
Mercat Internacional de Documental
Musical de Barcelona, i per segon
any consecutiu ha ofert part dels seus
continguts a tot el país gràcies a la seva
col·laboració amb Filmin.
Finalment, quant al palmarès, Last
Days Here, dirigit per Don Argott i
Demian Fenton, ha estat guardonat amb
el premi de millor documental musical
internacional; Next Music Station:
Morocco, de Fermín Muguruza, ha
obtingut el premi al millor documental
musical nacional, i Papagordo. En casa
de Raimundo Amador ha rebut el premi
Beefeater del públic.
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Marató de Cinema
Fantàstic i de Terror
de Sants
23a edició

www.cotxeres-casinet.org/marato
Organitza: Ajuntament de Barcelona i
Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs
i la Bordeta
2.350 assistents
14/11 - 19/11
La Marató de Cinema Fantàstic i de
Terror de Sants 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 Marató vol oferir una programació
variada combinant la programació de
200 curts de nous realitzadors, pel·lícules
de realització recent, llargs que estan fora
dels circuits comercials, pel·lícules d’autor,
sessions de gore i projeccions freakes.
Enguany cal destacar la quantitat de
curts que han participat en la 13a edició
del Concurs de Curts i l’augment de la
participació internacional: s’han projectat
20 curtmetratges seleccionats dels 165
que s’hi han presentat. També s’ha de
posar en relleu la gran afluència de públic
de les activitats prèvies a la Marató, tant
en el «Cortos para cortos» com en la
Minimarató.
El cicle de conferències sobre el tema
fantàstic i el terror iniciat en l’edició
passada, aquest any s’ha dedicat al
cinema mexicà, amb una conferència
sobre la simbologia del Dia dels Morts i
la projecció de la pel·lícula mítica Macario,
i una conferència dedicada al Santo i la
projecció dels millors moments de les
seves pel·lícules, entre d’altres.
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El Meu Primer Festival
4a edició

www.elmeuprimerfestival.com
Organització: Modiband
6.100 assistents
19/11 - 27/11
El Meu Primer Festival és una mostra de
cinema per a nens i nenes de 2 a 12 anys
que té l’objectiu d’acostar als més petits
obres cinematogràfiques d’arreu del món
i de tots els temps que no tenen cabuda
a les sales de cinema comercials. La quarta
edició de la mostra ha continuat creixent
pel que fa als espectadors, que han estat
6.100, repartits de forma equitativa entre
escolars i públic familiar.
En la part retrospectiva, aquest any s’han
pogut veure curts clàssics de Chaplin o
Max Fleischer en una sessió de cineconcert
amb piano en directe, i llargmetratges tan
memorables com Fantasia, de Disney, o ET
l’extraterrestre, pel·lícula que ha tancat la
mostra per petició popular.
Dins de la secció Una Finestra al Món
s’han mostrat treballs de diferents punts
del planeta, com ara la pel·lícula Sang
Woo y su abuela, el curt multipremiat
Birthday Boy, sobre les vivències d’un
nen durant la guerra de Corea, o la cinta
boliviana Abuela Grillo, que parla de la
importància dels recursos naturals.
Una de les seccions més triomfadores
ha estat Cine + Menuts, en què els nens
a partir de 2 anys han pogut degustar, per
exemple, un conte de Nadal portat a la
gran pantalla: El ninot de neu.
Pel que fa la secció Competició
Internacional, s’han mostrat obres
d’animació de l’Argentina, França, Itàlia,
el Canadà i Espanya, entre altres països. És
en aquesta secció en la qual les votacions
dels nens i nenes determinen l’adjudicació
dels premis. Happy Duckling, Teclópolis i
El rei de l’illa han estat els curts premiats.

I per als que busquen peces més
experimentals, ha tingut molt d’èxit el
programa de curts en col·laboració amb
el festival L’Alternativa, que ha atret més
de 250 espectadors.
El programa amb les escoles ha acollit
més de 3.000 alumnes i professors de 30
centres diferents. El Meu Primer Festival
ofereix eines pedagògiques als mestres
de preescolar i primària.

Altres festivals
d’audiovisuals
Al llarg del 2011 s’han pogut veure altres
festivals d’audiovisuals a Barcelona, com
ara el festival Flux, Festival de Vídeo
d’Autor, que vol oferir una plataforma per
als autors de vídeo vinculats a Barcelona
que treballen en el camp del vídeo de
creació. Els autors centrals de la setena
edició han estat Iñaki Álvarez, Juan
Gamero i Albert Merino, que han estrenat
els seus autoretrats. S’ha presentat
la videoinstal·lació col·lectiva Flux
VideoCapsa, integrada per vídeos d’Adolf
Alcañiz, Glòria Basté, Harmonia Carmona,
Lluís Escartín, Xavi Hurtado i Llorenç Soler,
entre d’altres, i l’actuació d’Xmarx amb
l’espectacle audiovisual Direct to Video,
dins de la secció Influx. Enguany s’ha
ampliat la secció Flux Club, amb dotze
sessions amb projeccions i col·loquis amb
els autors. El Flux ha rebut uns 1.500
assistents.
El Zinemaldia és un festival que té
com a finalitat difondre el cinema que
es desenvolupa actualment al País Basc,
especialment el que es fa en eusquera. La
sisena edició del festival ha ofert 9 sessions
en què ha projectat llargmetratges de
diferents gèneres i curtmetratges, tots
en versió original subtitulada. Totes les
projeccions han anat acompanyades
d’un col·loqui amb un representant de
la pel·lícula (director, actor, productor...).

Al Zinemaldia hi han assistit unes 750
persones.
Al maig s’ha celebrat el festival BCN
Sports Film, una finestra oberta a les
produccions audiovisuals sobre l’esport
i la seva relació amb el medi ambient,
el respecte a la diversitat i els valors
culturals. S’han programat projeccions per
a tots els públics (familiar, infantil, escolar,
juvenil...), de diversos temes (esports
extrems, temàtica social...) i activitats
paral·leles. Un ampli ventall de temes i
de formats, exposicions, activitats i actes
per a professionals del sector i per a tots
els públics, que fan del BCN Sports Film
un gran esdeveniment cultural, esportiu,
televisiu i cinematogràfic. Enguany
diverses seus han allotjat el festival: el
Museu Olímpic i de l’Esport, l’Ateneu
Barcelonès, el Centre Excursionista de
Catalunya, la Sala Àmbit Cultural d’El
Corte Inglés, el CaixaForum, la Filmoteca
de Catalunya i l’INEFC. I per primera
vegada s’han fet projeccions a centres
penitenciaris de Catalunya. La segona
edició del BCN Sports Film ha tingut molt
bona acollida tant pel públic general com
pels professionals del sector: ha atret unes
800 persones.
BccN Barcelona Creative Commons
Film Festival és el primer festival del
món de cinema llicenciat exclusivament
sota Creative Commons (CC): es pot
descarregar, copiar, remesclar i projectar
de manera gratuïta en qualsevol lloc
del món. En la segona edició, 1.970
persones han participat a les 28 activitats
programades, entre les quals s’han
presentat els tres projectes de cinema
en CC més rellevants de Catalunya: No
res, Tweet Peli i Arròs Movie; s’ha dut a
terme la secció de creació jove Made
in Barcelona, de la qual ha resultat
guanyador Ignacio F. Rodó amb el
curtmetratge Ocaso, i s’han projectat
un total de 20 pel·lícules de ficció,
documentals i curtmetratges del millor
cinema en CC del moment, 5 de les quals
són espanyoles.
BARCELONACULTURA
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La Mostra de Cinema del Quebec de
Barcelona, un aparador del millor cinema
quebequès actual, ha reunit 500 persones
en la seva segona edició. Del 20 al 22
de maig al Cinema Maldà s’hi han pogut
veure llargmetratges i curtmetratges, molts
no estrenats al nostre país, guanyadors
de nombrosos premis internacionals, com
ara Les signes vitaux, de Sophie Deraspe,
The Trotsky, de Jacob Tierney, Umbra, de
Malcolm Suherland, Jo pour Jonathan,
de Maxime Giroux, Les journaux de
Lipsett, de Theodore Ushev, i À l’origne
d’un cri, de Robin Aubert, entre d’altres.
La vuitena edició del Festival de Cinema
i Drets Humans de Barcelona s’ha
inaugurat amb els documentals Maybe I
Should Have, de Gunnar Sigurdsson, sobre
les causes i els efectes de la crisi financera
d’Islàndia, i Collateral Murder, de Kristinn
Hrafnsson i Ingi Inganson Ragnar, socis
fundadors de WikiLeaks. Un dels plats
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forts del festival ha estat la taula rodona al
voltant de la llibertat de prensa, protecció
als periodistes i democràcia. L’edició
d’enguany ha presentat 50 pel·lícules a
competició, treballs de ficció, animació
i documental, procedents de més d’una
vintena de països. A més dels premis al
millor curtmetratge i millor llargmetratge,
s’ha concedit el Premi Festival de Cinema
i Drets Humans a Jordi Vilardell i a l’equip
del programa Latituds de TV3, i el Premi
Periodisme Internacional i Drets Humans
a Kristinn Hrafnsson i Ingi Inganson Ragnar.
Unes 3.000 persones han assistit al festival.
El Cicle de Cinema de Dones té lloc
a la plaça de les Dones del 36, al centre
penitenciari de dones de Wad-Ras i a la
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Casa Elizalde. El 2011 se n’ha celebrat
la 21a edició, i el més significatiu ha estat
l’augment de públic: 516 persones. Les
pel·lícules projectades han estat: Meek’s
Cutoff, de Kelly Reichardt, Vacaciones
de Ferragosto, de Gianni Di Gregorio,
i Qui compta? Marilyn Waring a sexe,
mentides i economia global, de Tere Nash.
L’Associació Cultural L’Ull Anònim va
dissenyar i promou des del 1996 la 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 l’Estat espanyol. Aquest
any la mostra ha tingut lloc als Cinemes
Girona, on s’han projectat 19 pel·lícules
(4 llargmetratges, 7 curtmetratges i 8
documentals) procedents d’Algèria,
Burkina Faso, el Camerun, Egipte, Gabon,
Mali, Mauritània, Nigèria, el Marroc, el
Senegal, Tunísia i Sud-àfrica, i de països
amb població afrodescendent, com
Colòmbia. La secció de produccions
recents ha presentat films de ficció i
documentals estrenats el 2010 i premiats
al FESPACO (Festival Panafricà de Cinema
d’Ouagadougou), una secció dedicada
a les escoles de cinema africanes i una
especial Mama Àfrica dedicada a les
produccions audiovisuals de Colòmbia.
Els alumnes del Màster d’Escriptura
Cinematogràfica de la Universitat Gaston
Berger de Saint Louis du Senegal (projecte
de cooperació cultural hispanosenegalesa)
han presentat els seus primers
curtmetratges, amb gran èxit de públic.
Altres festivals d’audiovisuals que
han tingut lloc a Barcelona durant el
2011 han estat el festival de cinema

experimental, documental i d’assaig
Xcèntric; el festival OVNI (Observatori
de Vídeo No Identificat); el BANG,
Festival de Videoart de Barcelona;
la Mostra Internacional de Films de
Dones de Barcelona; la Mostra de
Cinema Colombià; el festival de cultura
i creativitat digital ArtFutura; el Festival
Internacional de Cinema Gai i Lèsbic
de Barcelona; L’Alternativa, Festival
de Cinema Independent de Barcelona,
i la mostra internacional de curtmetratges
al metro Subtravelling.

8.2.6. FESTIVALS
MULTIDISCIPLINARIS

Primavera Cultural
2a edició

www.primaveracultural.tmb.cat
Organitza: TMB
1.700.000 assistents
18/3 - 30/6
Primavera Cultural presenta una
programació que, al llarg de tota la
primavera, omple les instal·lacions del
metro i dels autobusos de propostes
musicals, teatrals, de moda, literàries,
de videocreació, etc., amb l’objectiu de
fomentar els valors socials i culturals de la
ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana,
dins el marc del transport públic i la
mobilitat sostenible. És una iniciativa que
expressa el compromís de TMB amb la
promoció i la democratització de la cultura
i que pretén aproximar la cultura als usuaris
per enriquir l’experiència del viatge i donar
un valor afegit al transport públic.
El programa d’activitats de la Primavera
Cultural del 2011, que s’ha celebrat entre
el 18 de març i el 30 de juny, ha estat
molt ben rebut entre els més d’1,7 milions
d’usuaris que no s’han volgut perdre les 33
activitats que han tingut lloc en 15 escenaris
diferents del metro i dels autobusos. La
segona edició, que s’ha consolidat com

una proposta cultural pionera al transport
públic, ha ampliat el ventall de disciplines
amb una gran aposta per la tecnologia
(iPaint i iMusic) i els artistes emergents, i ha
incorporat al cartell les cultures asiàtica i
africana.
A més, els festivals de més renom
de Barcelona, com ara el Sónar, el San
Miguel Primavera Sound, el festival Screen
from Barcelona, el Festival de Guitarra
de Barcelona i el Swab Barcelona, entre
d’altres, s’han apuntat a aquesta iniciativa.
Durant els 3 mesos i mig de programació,
els usuaris de TMB han ballat amb la música
més underground, han creat melodies
digitals amb iPads, han escoltat recitals lírics
a càrrec d’estudiants del Conservatori del
Liceu i s’han delectat amb l’art del MNAC
i amb les creacions de videoart del festival
Screen, entre altres vivències. Entre totes
aquestes iniciatives, una de les propostes
més aplaudides ha estat l’espectacle de
dansa vertical a l’estació de metro de
Fondo, de la mà de la companyia Sacude.
D’altra banda, les activitats de més èxit
del 2010 han tornat a posicionar-se entre
les més aclamades de l’edició del 2011: el
ral·li de vehicles històrics, la desfilada de
moda Sub ModaFAD a l’intercanviador de
Diagonal, la Gimcana TMB de Barcelona,
les proves d’idoneïtat dels músics al metro,
el Concurs Maria Canals i el Concurs de
Relats Curts de TMB per Sant Jordi, entre
altres propostes. També s’han pogut visitar
llocs insòlits, com ara l’estació fantasma de
Gaudí, en dues sortides nocturnes en el
primer metro del 1924. Altres instal·lacions
de TMB no gaire conegudes s’han pogut
veure a Metropolità, un documental
d’Albert Solé.
L’Espai Mercè Sala ha acollit dues noves
exposicions: «Barcelona, pell i ombra», de
Manel Esclusa, i l’exposició de fotografia
«La publicitat al transport públic». I parlant
de fotografies, el passadís d’enllaç de
l’estació de Passeig de Gràcia s’ha convertit
durant uns dies en un passadís de somriures
plasmats en un mural de 1.300 imatges de
diferents usuaris sota l’emblema «Somriu,
és primavera».
BARCELONACULTURA
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les dels mexicans Cartel de Santa, els reis
del hip-hop suec Looptroop Rockers o els
MC espanyols Costa o ZPU, amb lletres
carregades de compromís social.
Els combats de break dance i d’MC, en
què més de 40 grups han defensat el seu
art, han omplert totes les sessions. D’altra
banda, més de 150 persones han assistit
a les projeccions de films musicals, i la
reproducció en temps real del festival, que
s’ha retransmès a través de l’HipnotikTV,
ha registrat pics de fins a 280 usuaris
simultanis.

nunOff. Festival
de Creació Emergent
de Barcelona
3a edició
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Hipnotik Festival
8a edició

www.hipnotikfestival.com
Organitza: Hipnotik - Sonarcam
13.653 assistents
9/7 - 9/7
L’Hipnotik Festival 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.
La vuitena edició del festival ha augurat
l’inici d’una nova era del hip-hop, d’un nou
començar sense renunciar als seus principis
bàsics: rendir-se a la cultura urbana amb
la voluntat de fer sonar els ritmes i trencar
els tòpics de la cultura hip-hop. Aquesta
edició ha programat música, break dance,
conferències, audiovisuals, disseny i molt
flow. Els diferents escenaris del CCCB
han vibrat amb actuacions de luxe com
BARCELONACULTURA

www.nunartbcn.com/nunoff
Organitza: nunArt
2.800 assistents
14/7 - 30/7
Un altre festival multidisciplinari que té
lloc a Barcelona és el nunOff, Festival de
Creació Emergent de Barcelona. Aquest
festival ha esdevingut viver i espai de
trobada, creació i investigació de grups
amb mentalitat multidisciplinària.
En la tercera edició del nunOff, 30 grups
tant de l’àmbit local com del nacional
i l’internacional han mostrat les seves
creacions de dansa, teatre, música, titelles,
audiovisuals, poesia, videodansa i altres
disciplines. De la programació d’enguany
destaquen noms com Elena Gadel o
Ninette & The Goldfish (música), La Intrusa
Danza o Mopa (dansa) i The Zombie
Company o el cabaret poeticomusical Jo
tenia un fanal a la boca, de la companyia
El Fanal (teatre).
Pel que fa al públic, hi ha hagut un
augment molt significatiu: dels 2.000
espectadors de l’edició del 2010 enguany
s’ha passat als 2.800 assistents que s’han
acostat al claustre de l’Oratori de Sant
Felip Neri.

FunDub
3a edició

www.fundub.info
Organitza: Niu, Disboot i The Family Step
2.500 assistents
23/7 - 23/7
El FunDub és un festival de músiques i
arts urbanes que concep el dub com una
manera especial de relacionar-se amb la
ciutat. Una ciutat de la qual el creador
absorbeix ritmes, imatges i sons i els
transforma en beats, delays i melodies.
Per tercer any consecutiu, el barri del
Poblenou ha acollit els ecos de l’escena
dub de Barcelona i altres ciutats germanes.
Més de 20 creadors àudio i visuals han
mostrat al parc del Centre del Poblenou
la seva reinterpretació (i apropiació) del
dub, que en els últims anys s’ha regenerat
en variants com el dubstep, el breakstep
o el minimal dub, entre molts altres estils
i tendències.
Hi ha hagut propostes artístiques de
músics, discjòqueis, realitzadors visuals,
performers, artistes gràfics... I també un
mercat artístic, servei de menjar vegetarià,
parc infantil i microclima per aspersió.

procedents dels països asiàtics. Aquest
2011 ha celebrat el seu desè aniversari
dirigint la mirada cap a l’Àsia Central com
a protagonista, a través d’una programació
multidisciplinària orientada a tots els
públics. Durant deu dies, gairebé 17.000
persones han gaudit de l’oferta de 30
propostes gratuïtes, vinculades a 14 països
orientals i realitzades per més de 130
participants.
El Festival Àsia s’ha instal·lat al centre de
la ciutat, a l’Ateneu Barcelonès, al MACBA,
al CCCB i a la Biblioteca Nacional de
Catalunya, entre altres espais, i enguany
s’hi ha afegit un escenari nou: la rambla
de Santa Mònica.
La desconeguda Àsia Central s’ha vist
reflectida en la música tradicional del
Kazakhstan a càrrec del grup Turan; en
l’artista xinès Mamer, figura de culte de
la música independent xinesa; en les
exhibicions d’un grup de lluitadors de
Mongòlia; en els relats amb música kirguís
que han transportat el públic a la Ruta de
la Seda; en la petita joia cinematogràfica El
gos mongol, o en els tallers de cal·ligrafia
farsí (Iran).

10a edició

Però el festival és una finestra oberta al
conjunt d’Àsia i del Pacífic. Més enllà de
l’Àsia Central, s’ha ofert el concert de la
formació coreana Sorum; el concert del
famós grup japonès Pe’z, que fusiona jazz
amb pop-rock, funky, ska i música llatina;
el màgic teatre d’ombres indonesi Wayang
Kulit amb l’acompanyament de l’orquestra
Gamelan Charaka Laras, i els músics de
l’Índia Indradeep Ghosh i Arup Sen Gupta.

El Festival Àsia, festival de les cultures
asiàtiques organitzat cada any des del
2001 per Casa Àsia, reuneix espectacles,
projeccions, concerts i altres activitats

El Festival Àsia ha tancat la desena
edició amb «Un dia a l’Àsia», la tradicional
jornada pensada per descobrir l’Àsia en
família. Durant tot un dia hi ha hagut relats,
meditació, cant sufí, tallers de cal·ligrafies
asiàtiques, balls i tradicions, artesania, arts
marcials, projeccions de curtmetratges,
jocs i concerts.

Entre els artistes que han actuat al
FunDub 2011 cal assenyalar Tomix Dub,
Leones Humildes, Ish Dub, Mr. Cholo &
Supersensi, Benjammin & Inés Pardo,
Herbata i elDubmitry, entre d’altres.

Festival Àsia
www.casaasia.es/festival
Organitza: Casa Àsia
16.986 assistents
16/9 - 25/9
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Pulgas Mix. Festival
de Cultura en Acción
17a edició

www.pulgasmix.net
Organitza: Associació Cultural Pulgas Mix
4.500 assistents
15/10 - 16/10
El Convent de Sant Agustí ha acollit la
dissetena edició del Pulgas Mix, Festival
de Cultura en Acción, una festa que
parteix de la idea que l’art popular hauria
d’estar més present en la vida diària dels
habitants del planeta. Enguany hi han
participat més de 100 artistes de diferents
àrees (dissenyadors, músics, performers,
cineastes...) i hi han assistit 4.500 persones.
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Les activitats infantils s’han desenvolupat
amb una alta participació de pares i fills,
fet que reforça la idea que el Pulgas Mix
és un escenari idoni per a jocs i intercanvi
entre persones de totes les edats. De les
propostes infantils destaquen el taller de
màscares reciclades, per fomentar entre els
petits noves conductes de conscienciació
ambiental i d’educació en la sostenibilitat,
i l’estudi de fotografia participatiu,
desenvolupat en innombrables ocasions
per tot Europa i Sud-amèrica, en què
s’han treballat temes com la socialització,
representació, territori i identitat.
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En resum, han estat 20 hores de
moda, música, creació, innovació, noves
tendències artístiques, sostenibilitat i,
sobretot, reciclatge; 20 hores durant les
quals el públic ha pogut gaudir dels més
de 60 projectes de creadors nacionals
emergents, amb més de 10 projectes
musicals, diversos col·lectius artístics
entre pares i fills, un total de 14 accions
artístiques i un mercat ambulant.

Raval(s)
9a edició

www.totraval.org
Organitza: Fundació Tot Raval
i 97 organitzacions del Raval
10.791 assistents
10/11 - 13/11
Raval(s) és un festival de cultura que
se celebra cada any a la tardor, i que
consisteix en una mostra dels molts Ravals
que habiten el barri. És un projecte de
dinamització comunitària a través de la
cultura que ha estat possible gràcies a
la implicació de 130 entitats del Raval que
treballen en els àmbits cultural, artístic,
social, educatiu, etc. L’objectiu del festival
és donar a conèixer la riquesa cultural
del barri, fomentar la convivència i el
sentiment d’identitat en una zona que
actualment acull població molt diversa i

incentivar la cooperació entre els diferents
actors del barri.
Aquest 2011 s’ha celebrat la novena
edició del festival amb l’assistència de més
de 10.700 persones de públic. Raval(s) ha
engegat amb el toc d’inici per la rambla
del Raval amb el Taller de Músics i ha
continuat amb 83 accions i activitats de
caràcter molt divers: tallers, espectacles
de ball, dansa, música, teatre, animacions,
exposicions, activitats itinerants (com la
Gimcana de Raval(s) o la Festa d’Àlbum
de Cromos) i diferents rutes per conèixer
el barri i visites als grans equipaments
culturals del Raval, entre d’altres.
Durant el 2011 s’han incrementat
considerablement les accions realitzades
conjuntament entre diversos agents
socials, culturals i comercials del barri. Això
s’ha reflectit en activitats noves del festival,
com la ruta de tapes EnTapa’t, amb la
participació d’uns 50 bars i restaurants de
les diferents associacions de comerciants
del Raval. La Xarxa de Lectura del Raval
(formada per unes 15 entitats) i el Grup
de Diàleg Interreligiós del Raval (format
per 12 entitats) han aprofitat el marc
del festival per celebrar i fer visible la
feina comunitària realitzada al llarg de
tot l’any. També cal assenyalar que en
aquesta edició del festival ha augmentat
notablement la participació dels teatres
de la zona.
Les activitats de Raval(s) han tingut lloc
a la via pública i també en els principals
equipaments i entitats culturals del
barri del Raval, com ara el Gran Teatre
del Liceu, la Biblioteca de Catalunya, la
Biblioteca Sant Pau i Santa Creu i el Palau
Güell, entre d’altres.

Altres festivals
multidisciplinaris
A banda dels festivals multidisciplinaris
explicats fins aquí, durant el 2011 a

Barcelona se n’han organitzat d’altres. La
setzena edició del Minifestival de Música
i Cultura Independent de Barcelona
ha engegat al Convent de Sant Agustí
amb un concert de presentació de grups
emergents de la ciutat: Plou, Triulet,
Gespa, Vera Wenzel i Petrus. Al mateix
espai ha tingut lloc la II Mostra de Cinema
de Petit Format, amb projeccions, taller
de revelat en Súper 8 i concert final del
grup Nikosia amb clips rodats en Súper 8.
El Centre Artesà Tradicionàrius ha acollit
la part més musical del festival, amb les
actuacions de les bandes Dakota Suite,
Standard Fare, Magnapop, First Aid Kit
i Le Pianc, entre d’altres. També hi ha
hagut exposicions i xerrades sobre música
independent. El festival ha reunit 800
assistents.
El festival De Prop és un festival referent
de l’escena independent que creix en
noves propostes musicals i visuals, i que
té lloc a La Pedrera. La quinzena edició
s’ha celebrat al llarg de deu dies del
mes de març i ha presentat concerts i
espectacles videomusicals, o musicals
amb imatges documentals, d’artistes com
ara Astrud i el Col·lectiu Brossa, Beef vs
Venuspluton!com, Mujeres vs Productora
Canada, Sanjosex i Maria Rodés, entre
d’altres. Més de 1.500 persones han
assistit al festival.
L’objectiu principal del festival Femelek
és promoure el desenvolupament de
la dona en el món de la creació i de
les noves tecnologies. La sisena edició,
titulada «Art, dona i tecnologia», ha
reunit 600 persones al Convent de Sant
Agustí. Durant dos dies s’han presentat
10 actuacions en directe multidisciplinàries:
dansa, creacions visuals, música,
discjòqueis i 4 instal·lacions artístiques
de participació i interacció amb el públic.
Han estat rellevants les intervencions
musicals de la sevillana Chica Fábrica i de
la francesa La Fée Déchirée, les actuacions
de les discjòqueis Paula Cazenave i
Elieken, les creacions visuals del col·lectiu
Luma, Red Dakini, Blowshe o Continent
BARCELONACULTURA
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Virtuel, i les instal·lacions de l’artista visual
Julie Guiches i de la fotògrafa catalana
Cristina Domènech, entre altres creacions.
El 27 de març s’ha celebrat amb un
èxit d’assistència de 2.000 persones, a
la marquesina de la Via Júlia, el vuitè
Festival de Sopes del Món Mundial,
organitzat per la Xarxa 9 Barris Acull i
la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements
amb l’objectiu de contribuir a fomentar
la convivència i les relacions entre antics
i nous veïns. En aquesta edició s’han fet
85 sopes, i hi han pres part més de 190
artistes sopers i 50 voluntaris i voluntàries
d’organització. Al llarg del matí hi ha hagut
circ i blues per amenitzar la festa.
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La segona edició del festival de música
emergent i cinema musicat Autòcton
Festival s’ha centrat en la interacció entre
música i cinema, obrint un nou format
per a l’experimentació: el Banda Sonora
Autòctona, en què tres grups (Balago,
Hitabaldaäs i Los Probeta) han musicat
cinema mut i experimental en directe al
Cinema Maldà. Aquesta experiència ha
tingut molt bona acollida entre el públic.
El festival també s’ha compost de dues nits
de concerts a la Sala BeCool, amb Inspira,
4t 1a, Oso Leone, Stromboli no., Gúdar i
Defelpa.
Plug Festival és un festival de música i
creació audiovisual que aposta per artistes
que mostren nous llenguatges i camins
en la creació. Amb una proposta arriscada
en la programació, en la tercera edició
el festival ha comptat amb creadors de
qualitat com Rec Overflow, Alba G. Corral,
Chelis, Snack, Pisu, Do Not Disturb o
Suckafish P Jones, entre d’altres.
Del 9 a l’11 de juny el CCCB i el
DHUB han acollit l’onzena edició del
festival OFFF Let’s feed the future,
que enguany ha atret 3.000 persones. El
festival s’ha articulat en diverses seccions:
conferències, propostes noves i arriscades,
exposicions, projeccions, tallers a càrrec de
reconeguts artistes internacionals, mercat
BARCELONACULTURA

ambulant i, com a novetat d’enguany, un
speaker corner on els més valents mostren
les seves creacions. L’edició de l’OFFF
d’aquest any ha tractat sobre el Year Zero,
un any de descobriments, una mirada
cap al futur i una renaixença de la mà
dels millors professionals del disseny i la
comunicació: Alex Trochut, Joshua Davis,
Stefan Sagmeister, Neville Brody, Digital
Kitchen, Erik Spiekermann i Vincent Moon,
entre molts altres.
La segona edició del Festival d’Artistes
Vinculats a la Creació Sonora s’ha
celebrat del 9 al 22 de juny. Durant 14
dies s’ha exposat una selecció de les
instal·lacions sonores presentades a la
convocatòria oberta del festival, obres
d’artistes majoritàriament emergents. El
públic assistent, 400 persones, ha pogut
descobrir nous camins d’expressió artística
i sonora. S’han desenvolupat 2 dies de
directes musicals i performances en què
s’han mostrat els treballs d’investigació
dins de la disciplina d’art sonor.
Cada dijous del mes de juliol al jardí
del Museu Marítim de Barcelona ha
tingut lloc el Festival Llei de Costes,
que té com a objectiu apropar la cultura
musical i gastronòmica de les costes
catalana, valenciana, andalusa i canària
a través de concerts acústics en directe
i de degustacions gastronòmiques. Els
artistes programats en l’edició inaugural
del festival han estat, entre d’altres, Sr.
Chinarro, La Habitación Roja, El Guincho,
Pumuky, Néctar i Elvira. Pel que fa a la
gastronomia, el restaurant Norai del
Museu Marítim ha preparat tapes típiques
de cada zona: paella, papas arrugás,
pescaíto frito, acompanyades de begudes
com aigua de València o tinto de verano.
L’assistència, unes 1.700 persones, ha
superat les expectatives inicials.
Finalment, cal mencionar els festivals
The Influencers, BarnÀfrika Afrofestival
de Catalunya, Ulls Festival Barcelona
Cultura i el Festival Lilliput.

9.
Festes de
ciutat i cultura
popular
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9.1. Festes
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9.1.1. FESTES D’ÀMBIT DE CIUTAT

La Mercè

www.bcn.cat/merce
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament
de Barcelona
1.174.525 assistents
22/9 - 25/9
Pels volts del dia de la Mercè, Barcelona
celebra la seva Festa Major, La Mercè,
una festa que concentra en pocs dies
centenars d’activitats de tota mena i que
s’estructura al voltant de dos eixos que la
caracteritzen: la modernitat i la tradició.
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L’edició de La Mercè del 2011, que
ha tingut lloc del 22 al 25 de setembre,
s’ha caracteritzat per l’alta qualitat de
la programació. Durant aquests dies
de celebració, una trentena d’espais han
estat escenari de tota mena de propostes
festives: concerts, espectacles de dansa,
circ, arts de carrer i activitats relacionades
amb la cultura popular i tradicional,
que han aplegat al voltant d’1.175.000
persones.
Enguany s’ha celebrat la segona edició
del festival Mercè Arts de Carrer (MAC),
un festival que es vol consolidar com el
millor aparador perquè els artistes d’arts
de carrer mostrin les seves creacions
contemporànies. El MAC ha omplert de
propostes teatrals, circ, dansa i animació
per a tots els públics els espais del parc
de la Ciutadella i del Castell de Montjuïc.
Més de 40 companyies catalanes i d’arreu
del món hi han participat i més de 115.000
ciutadans han gaudit dels espectacles.
Com cada any, la música ha estat
un dels plats forts de La Mercè: s’han
proposat més de 70 concerts de tots els
estils i per a tots els gustos, als quals han
assistit al voltant de 315.000 persones.
En aquesta edició s’han diversificat els
espais de concerts de gran afluència, amb
escenaris a l’avinguda Maria Cristina i el
BARCELONACULTURA

Fòrum. El BAM (Barcelona Acció Musical),
el festival de músiques independents,
ha arribat a la dinovena edició, amb un
gran protagonisme dels artistes locals i
estatals, a més d’una selecció d’artistes
internacionals. I el Mercè Música també
ha ofert un gran nombre de concerts de
diferents estils repartits pels escenaris de
la ciutat.
Entre les activitats més participatives
de la Festa Major d’enguany trobem la
cavalcada, el correfoc i, per cloure la festa,
el piromusical. També cal ressaltar la diada
castellera de colles convidades, en què
per primer cop a la història s’han carregat
quatre castells de gamma extra a la plaça
Sant Jaume. La diada de les colles locals
—i també altres espectacles— s’ha hagut
de suspendre a causa de la pluja.
Un dels eixos que caracteritzen La
Mercè és la tradició, i en aquest sentit
s’han programat ballades de sardanes,
passejades de dracs i bèsties de foc,
matinades de grallers, balls de gegants,
concerts de carrilló, falcons, bestiari... I
precisament una de les novetats rellevants
de la festa d’enguany s’ha produït en una
de les activitats tradicionals: el correfoc.
Per primera vegada, la Porta de l’Infern ha
ocupat tota l’amplada de la Via Laietana;
de la porta infernal n’han sortit els diables
i les bèsties de foc que han participat al
correfoc.
I, com cada any, La Mercè ha acollit la
cursa popular i altres activitats esportives,
l’exhibició pirotècnica, el Festival Àsia i la
Mostra d’Associacions de Barcelona, que
en aquesta edició ha fet setze anys. També
han tornat els espectacles de llum al parc
de la Ciutadella, així com l’exhibició de les
projeccions a la façana de l’Ajuntament
que, amb un públic proper a les 55.000
persones, s’ha consolidat com un dels
espectacles d’èxit de La Mercè.
I un any més, durant aquestes dates
s’han celebrat jornades de portes
obertes a la majoria de museus i centres

d’exposicions de la ciutat, que han rebut al
voltant de 120.000 visitants.
L’edició d’enguany de La Mercè ha
comptat amb el periodista barceloní
Joaquim Maria Puyal com a pregoner
i amb l’artista il·lustradora colombiana
Catalina Estrada com a autora del cartell.
La ciutat convidada en aquesta ocasió ha
estat Sant Petersburg, una de les ciutats
russes més actives en l’àmbit de les arts,
i sobretot en la dansa, la música i el circ,
i s’ha de destacar l’alt nivell artístic dels
espectacles que aquesta ciutat ha portat
a la Festa Major de Barcelona d’enguany.

La Cavalcada de Reis

www.bcn.cat/canalcultura
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament
de Barcelona
450.000 assistents
5/1
La tarda del 5 de gener del 2011, com
cada any, han arribat al Moll de la Fusta
de Barcelona, a bord del pailebot Santa
Eulàlia, Ses Majestats els Reis d’Orient,
Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats
del seu seguici.
La Cavalcada 2011 ha tornat a apostar
per la creació artística i la interacció
ciutadana. Companyies i artistes
professionals del món del teatre, la música
i la dansa, artistes plàstics, escenògrafs,
coreògrafs i creadors diversos, amb l’ajut
de voluntaris i la participació ciutadana,
han creat, un any més, l’espectacle de
carrer més gran i participatiu de Barcelona.
Aquest 2011 la Cavalcada de Reis ha
superat les previsions i la xifra estimada
d’assistents ha estat de 450.000 (respecte
als 350.000 del 2010).
La Cavalcada d’enguany, que s’ha
retransmès en directe per La 2 de Televisió
Espanyola, ha recorregut més de 5
quilòmetres, ha repartit 18.000 quilos de
caramels (el 70 % dels quals, aptes per a

celíacs), s’ha estructurat en 7 grans blocs
(bloc Barcelona, bloc Patge Estel, bloc
dels xumets i els correus, seguici del Rei
Melcior, seguici del Rei Gaspar, seguici
del Rei Baltasar i bloc del foc i el tren del
carbó) i ha ofert 800 metres d’espectacle
itinerant. Hi han participat més de 200
ballarins professionals acompanyats dels
alumnes de 18 escoles de teatre i dansa,
i un centenar de voluntaris de Voluntaris
2000, la Coordinadora de Geganters de
Barcelona, la Coordinadora de Diables
de Barcelona i l’Associació Los Ríos
de Catalunya. En total, més d’un miler
de participants entre ballarins, actors,
xanquers, geganters, voluntaris, diables...
Un any més la Crida ha sol·licitat
col·laboradors per a la Cavalcada. De
la Crida Ciutadana n’han sortit 222
ciutadans; a través de la Crida Artística,
s’han seleccionat 204 alumnes de diferents
escoles de teatre i dansa de Barcelona
que, coordinats per coreògrafs catalans
i àrabs especialitzats en danses hindús
i africanes, han marcat el pas de les
comparses.
D’altra banda, per facilitar la visibilitat
del seguici al seu pas pels carrers de
Barcelona, la Cavalcada ha tornat a tenir
dos nivells. A les carrosses habituals, s’hi
han afegit xanquers, i també plataformes
elevades 2,80 metres de terra on actors
i ballarins han apropat l’espectacle als
espectadors més allunyats de la comitiva.
Enguany la Cavalcada ha estat una
cavalcada de conte que, amb música,
actors, ballarins, carrosses i comparses, ha
explicat la història dels Reis d’Orient. La
música i les cançons han estat creades pel
músic i compositor José Manuel Pagán, i
el guió, pel guionista David Cirici.
D’entre les novetats d’aquest any cal
destacar els tres emissaris reials que han
recollit les cartes dels nens i les nenes
de la ciutat: a l’Ajuntament de Barcelona,
al pailebot Santa Eulàlia i a la carpa de
la Barcelona World Race al Port Vell; les
BARCELONACULTURA

211

llançadores de caramels que han permès
que aquests arribin a tot arreu; nous
elements escenogràfics (noves comparses,
noves carrosses, la figura de la patge
Carbonera i la seva cort de miners...),
i la participació de la Barcelona World
Race. Aquest any la dissenyadora Cristina
Losantos ha estat l’artífex del cartell de la
Cavalcada 2011.

Carnaval

www.bcn.cat/carnaval
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament
de Barcelona
25.000 assistents
5/3
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El Carnaval del 2011 ha volgut tornar a
donar presència als barris que configuren
la ciutat de Barcelona. L’Ajuntament, com
ja va fer l’any anterior, ha promogut una
campanya de subvencions per a grups i
entitats dels barris. Un total de 19 entitats
han rebut subvencions per a una carrossa
o comparsa, i han estat aquestes les que
han desfilat en els primers llocs de la rua
representant els diferents barris de la
ciutat.
El dissabte 5 de març del 2011 a les
vuit del vespre la gran rua de Carnaval ha
desfilat al llarg de l’avinguda del Paral·lel,
des del parc de les tres Xemeneies fins
al carrer Tamarit. Hi han assistit més de
25.000 espectadors i hi han participat
37 comparses. La comparsa inaugural
d’enguany ha anat a càrrec de l’equip
artístic d’El Molino, i a la façana d’aquesta
sala emblemàtica s’hi han projectat les
imatges de la rua. Abans de començar la
rua, a l’escenari situat davant d’El Molino,
hi han actuat El Tio Carlos, autors de la
Rumba del Carnaval 2011.
Les comparses del Carnaval opten a
un total de 8 premis, amb una dotació
econòmica global de 17.000 euros. L’acte
de lliurament de premis ha tingut lloc el
diumenge 6 de març a la sala 2 de l’Apolo.
BARCELONACULTURA

Festes de Santa
Eulàlia

www.bcn.cat/cultura/santaeulalia
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament
de Barcelona
11/2 - 13/2
Des de ja fa uns anys, el programa de
les Festes de Santa Eulàlia inclou un ampli
ventall d’espectacles de qualitat i activitats
tradicionals o relacionades amb la cultura
popular destinades al públic familiar, en
què els protagonistes són tots els nens i
nenes de la ciutat.
Enguany la Festa Major d’hivern de
Barcelona s’ha celebrat de l’11 al 13 de
febrer i ha comptat amb la implicació de
desenes d’entitats, institucions i escoles,
coordinades per l’Institut de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona.
Tot i que els protagonistes han continuat
sent, com cada any, els nens i les nenes,
aquest 2011 també s’ha volgut seduir els
que ja no són tan menuts. El circ català,
el hip-hop o el break dance són algunes
de les propostes que han convidat els
joves de la ciutat a ser espectadors i
protagonistes de la festa.
El programa d’activitats i espectacles
d’enguany ha fet conviure la cultura
tradicional amb les arts i la cultura urbana
contemporànies, i s’ha dividit en tres grans
blocs: cultura tradicional, espectacles
presentats per les escoles artístiques i
espectacles d’artistes convidats. S’han
convidat artistes d’àmbit nacional i
internacional, però s’ha volgut posar la
mirada en el circ català amb una selecció
de números de companyies catalanes per
mostrar la diversitat, qualitat i vitalitat del
circ que es fa a casa nostra.
Les Festes de Santa Eulàlia volen ser
l’aparador de les noves generacions
que s’estan preparant en tots els àmbits
artístics (tradició i arts escèniques) a la
nostra ciutat, i combinar-ho amb els

Nit dels Museus
4a edició

www.lanitdelsmuseus.cat
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament
de Barcelona
77.583 assistents
14/5
El dissabte 14 de maig del 2011, des de
les 7 del vespre fins a la 1 de la matinada,
48 museus de la ciutat de Barcelona i la
seva àrea metropolitana han obert les
portes als ciutadans per celebrar la Nit
dels Museus, una iniciativa promoguda
pel Consell d’Europa en què participen
més de 3.000 museus de 40 països, i que
se celebra al voltant del 18 de maig, Dia
Internacional dels Museus.

espectacles d’artistes ja consagrats.
Enguany s’ha comptat amb la col·laboració
de l’Associació de Professionals de Circ
de Catalunya i, per aquest motiu, tres
pallasses han representat la Laia i han
estat les encarregades de presentar els
espectacles.
Com cada any, diversos equipaments
de la ciutat s’han volgut afegir a la festa i
han acollit un ampli programa d’activitats i
representacions; s’ha fet jornada de portes
obertes i activitats adreçades als més
petits en una trentena de museus i centres
d’exposició de la ciutat, i 3 biblioteques
de Barcelona (Sant Antoni - Joan Oliver,
Poblenou - Manuel Arranz i Gòtic - Andreu
Nin) han programat un espectacle de
narració teatralitzada basat en la llegenda
de santa Eulàlia.
La il·lustradora del cartell d’enguany
ha estat Carla Besora, formada a l’Escola
Massana.

L’Institut de Cultura de l’Ajuntament
de Barcelona impulsa la Nit dels Museus
amb l’objectiu d’acostar el patrimoni de
la ciutat a nous públics. Aquesta proposta
contribueix any rere any a fer arribar als
museus un públic molt divers i heterogeni,
que, en molts casos, s’hi apropa per
primera vegada. Enguany, malgrat la pluja,
més de 77.000 persones han visitat les
col·leccions i exposicions d’una bona colla
de museus de la ciutat, com ara el CCCB,
La Pedrera, la Fundació Antoni Tàpies, la
Fundació Joan Miró, el MACBA, el MNAC,
el Museu d’Història de Catalunya, el
Museu Frederic Marès o el Museu Picasso,
entre molts altres. En aquesta edició, 10
museus i centres de la ciutat de Barcelona
s’han adherit per primera vegada a
aquesta iniciativa: Arxiu Fotogràfic de
Barcelona, DHUB Pedralbes (Museu Tèxtil
i d’Indumentària i Museu de les Arts
Decoratives), Espai Mercè Sala, MUHBA
El Call, MUHBA Temple d’August, Museu
d’Idees i Invents de Barcelona, Museu de
Ceràmica, Museu de la Xocolata i Museu
del Rei de la Màgia.
En total, 48 centres han obert les
portes de manera gratuïta i han ofert
un gran ventall d’activitats lúdiques
complementàries: concerts, espectacles
de màgia, dansa, teatre, activitats
BARCELONACULTURA
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infantils, visites guiades, tallers,
sessions d’audiovisuals, conferències i
performances. Aquest any, coincidint amb
la programació de la quinzena edició del
festival Barcelona Poesia, en molts museus
ha tingut lloc l’activitat «Poemusa-1. Poesia
a cau d’orella», en què quatre actors
i actrius s’oferien a recitar poemes als
visitants.

Montjuïc de Nit
4a edició

www.bcn.cat/cultura/montjuicnit
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament
de Barcelona
110.000 assistents
2/7
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El dissabte 2 de juliol del 2011 la
muntanya de Montjuïc s’ha omplert de
música amb motiu de la 4a edició de
Montjuïc de Nit, la nit blanca de Barcelona,
una nit d’accés lliure i popular dedicada
a la música i a la cultura. Des de les deu
de la nit fins a les quatre de la matinada,
diversos museus, jardins, equipaments i
altres espais de la muntanya de Montjuïc
han obert les seves portes per presentar
sis hores ininterrompudes de música i una
oferta cultural paral·lela que han portat
110.000 persones fins a la muntanya, xifra
que ha superat amb escreix els 90.000
assistents de l’edició del 2010.
Al llarg de la nit ha sonat sense
interrupció música de diversos estils
amb artistes programats per 20 dels
festivals de música més importants de la
ciutat. Festivals com Sónar, BAM, Festival
de Blues de Barcelona, Voll Damm Festival
Internacional de Jazz de Barcelona,
BarnaSants, Festival del Mil·lenni, De
Cajón!, San Miguel Primavera Sound,
Festival de Música Antiga o Tradicionàrius,
per citar-ne alguns, han programat, en
10 escenaris diferents, una quarantena
de grups i artistes de diversos països
i gèneres, que van des de la música
electrònica fins al flamenc, passant per
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la música tradicional, el blues, el jazz, el
pop, el rock alternatiu, la música d’autor
o el rap, entre altres estils.
Hi ha hagut actuacions d’artistes com
Mishima, Pegasus, Gossos, Barcelona
Big Blues Band, Paula Domínguez, Peret
Reyes, Albert Pla, Pastora, Orquestra Àrab
de Barcelona, Arianna Puello, Mujeres, The
Jamboree Big Latin Band amb Lucrecia i
Jimmy Jenks, Eduard Iniesta, Joan Isaac,
LinaLab i Quico el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries, entre d’altres.
S’ha projectat cinema documental
musical (Soul Train: the hippest trip in
America i When You’re Strange: a film
about The Doors) en el marc de l’In-Edit
Festival, i s’ha pogut gaudir de diverses
exposicions i col·leccions als museus i
espais d’interès de Montjuïc que han obert
portes: el CaixaForum, la Fundació Joan
Miró, el Museu Etnològic, el MNAC, els
Jardins del Teatre Grec, el Museu Olímpic
i de l’Esport Joan Antoni Samaranch i el
Poble Espanyol han fet jornada de portes
obertes fins a la 1 de la matinada, i fins a
les 3 en el cas dels Jardins del Teatre Grec.

9.1.2. FESTES MAJORS DE BARRI
Un exemple de la diversitat cultural
de la ciutat són les festes majors dels
diferents barris que la integren. Aquestes
han esdevingut amb els anys una clara
celebració de la identitat local de
Barcelona.
La Festa Major de Gràcia del 2011,
celebrada del 15 al 21 d’agost, s’ha
inaugurat, com ja és tradicional, el 14
d’agost amb el pregó a la plaça de la Vila
de Gràcia. Aquest any la pregonera ha
estat la periodista Laia Ferrer, veïna del
barri.
La festa gracienca ha ofert un 20 % més
d’activitats que l’any anterior. Entre les més

de 40 propostes que s’han realitzat durant
els 7 dies de festa, cal destacar totes
les relacionades amb la cultura popular
i, especialment, la diada castellera de
Festa Major, la baixada del pilar caminat
o l’actuació de la Nova Muixeranga
d’Algemesí. En la franja de matins cada
dia hi ha hagut jocs infantils per a nens i
nenes. Als migdies, dinars populars. A les
tardes, concursos de sudokus, animacions
infantils i tallers diversos. A la nit, a part
dels assajos a plaça dels Castellers de
la Vila de Gràcia, s’han ofert projeccions
de cinema a la fresca, balls i envelats,
havaneres i concerts ben variats, com ara
els de Brams, Pastorets Rock o l’Orquestra
Mitjanit.
Enguany el nivell general d’ornamentació
dels carrers ha estat força alt i igualat, amb
molts carrers amb elements remarcables.
El carrer Fraternitat de Baix, ambientat en
el conte de Peter Pan, ha estat escollit el
carrer més ben guarnit de la Festa Major,
seguit del carrer Berga, inspirat en un
galliner, i l’homentage a Mozart del carrer
Mozart.
Després d’una setmana de festa a Gràcia,
les celebracions s’han traslladat al barri de
Sants, on la cantant i actriu Núria Feliu ha
llegit el pregó que ha donat la benvinguda
a la Festa Major de Sants.

Ciutat Vella

Eixample

La Festa Major de Sants s’ha celebrat
del 20 d’agost al 28 d’agost i ha acollit
actuacions castelleres, cercaviles, balls,
fires d’artesania, dinars populars, activitats
infantils, sardanes, xocolatades, correfoc
i el piromusical al parc de l’Espanya
Industrial, un dels escenaris principals
per on han passat grups de referència de
l’escena catalana actual, com ara Mishima
i Mazoni, i on s’han fet nits musicals
temàtiques de pop, gospel, hip-hop o jazz.
De la Festa Major Alternativa cal subratllar
el concert de la Companyia Elèctrica
Dharma en homenatge al guitarrista de
la formació, Esteve Fortuny, en el 25è
aniversari de la seva mort.
Enguany s’han guarnit 14 carrers i places.
El carrer Valladolid, submergit en el món
de Jules Verne i el Nautilus, ha guanyat el
primer premi del concurs de guarniments
de la Festa Major de Sants. El segon premi
l’ha rebut la plaça de la Farga, inspirada en
un aeroport, i el tercer premi, Alcolea de
Baix, amb la recreació d’una explosió en
un laboratori.
A banda de les festes majors dels barris
de Gràcia i de Sants, molts altres nuclis
dels diversos districtes de la ciutat es
vesteixen de festa cada any durant uns
dies per celebrar la seva identitat:

Barri del Pi
El Raval
Sant Roc / Barri Gòtic
La Ribera
La Rambla
Sant Miquel / Barceloneta
Sant Antoni
El Fort Pienc
La Sagrada Família
Esquerra de l’Eixample
Dreta de l’Eixample

2a quinzena de març
Mitjan juliol
Mitjan agost
1a quinzena de setembre
1a quinzena d’octubre
Finals de setembre - principis d’octubre
Mitjan gener
1a quinzena de juny
Mitjan abril
1a quinzena d’octubre
2a quinzena de maig
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Sants-Montjuïc

Les Corts
Gràcia

Sarrià-Sant Gervasi

Horta-Guinardó
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Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí
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Sants
El Poble-sec
La Bordeta
Hostafrancs
La Marina
Font de la Guatlla
Les Corts

2a quinzena d’agost
2a quinzena de juliol
1a quinzena de setembre
Finals de setembre - principis d’octubre
2a quinzena de juny
Mitjan juny
1a quinzena d’octubre

Gràcia
El Coll
Parc Güell
El Camp d’en Grassot
Vallcarca
Santa Maria de Vallvidrera
Les Planes
Sarrià
Sant Gervasi
Les Tres Torres
El Putxet
Horta
Montbau
El Carmel
La Teixonera
La Clota
El Guinardó
Can Baró
Sant Genís dels Agudells
La Vall d’Hebron
La Font d’en Fargues
El Baix Guinardó
Porta
Verdum
El Turó de la Peira - Vilapiscina
La Trinitat Nova
Can Peguera
La Prosperitat
Roquetes
Ciutat Meridiana
Vallbona
Torre Baró
Nou Barris
Sant Andreu
El Bon Pastor
Baró de Viver
La Trinitat Vella
La Sagrera
Navas
El Congrés
El Poblenou
La Verneda
El Clot - Camp de l’Arpa
El Besòs
El Front Marítim
La Vila Olímpica
La Llacuna

2a quinzena d’agost
1a quinzena de juny
Setembre
1a quinzena de setembre
1a quinzena de setembre
Mitjan agost
Mitjan setembre
1a quinzena d’octubre
2a quinzena de juny
1a setmana de juny
1a quinzena de juny
1a quinzena de setembre
2a quinzena de setembre
1a quinzena de juliol
1a quinzena de juny
2a setmana de juliol
Mitjan maig
2a quinzena de juny
2a quinzena de juny
2a quinzena de juny
2a quinzena de juny
1a quinzena de juny
1a quinzena de juny
2a quinzena de setembre
2a quinzena de juny
1a setmana de juny
2a quinzena de juny
1a setmana de juny
Finals de juny - principis de juliol
1a setmana de juny
2a setmana de juliol
1a setmana de juliol
2a quinzena de maig
Finals de novembre - principis de desembre
2a quinzena de maig
Mitjan juny
1a quinzena de juny
2a quinzena de novembre
2a quinzena de maig
1a quinzena d’octubre
1a quinzena de setembre
1a quinzena de novembre
1a quinzena de novembre
2a quinzena de setembre
1a quinzena de setembre
1a quinzena de juliol
2a quinzena de setembre

9.2.
Entitats
de cultura
popular

217

La Casa dels
Entremesos

www.lacasadelsentremesos.cat
Inaugurada al setembre del 2009 al cor
de Ciutat Vella, la Casa dels Entremesos
ha esdevingut un actiu centre de difusió
i producció de la cultura popular d’arrel
tradicional catalana. Gestionada per la
Coordinadora de Colles de Gegants i
Bestiari de Ciutat Vella de Barcelona,
produeix i coprodueix festes, actes
tradicionals, trobades, aplecs i mostres
arreu de la ciutat i del país, i també
exposicions, xerrades, tallers, cursos,
presentacions de llibres i de música,
concerts, visites especialitzades... que
tenen lloc a la mateixa seu, la qual
també alberga una exposició permanent

d’imatgeria festiva barcelonina, d’una
cinquantena de figures (gegants,
capgrossos, bestiari...).
A La Casa dels Entremesos hi tenen la
seu associacions d’àmbits de la cultura
popular tan diversos com els gegants,
els nans i els capgrossos, els diables,
la pirotècnia, el bestiari festiu, la dansa
tradicional, els bastoners, les sardanes,
els falcons, els trabucaires, els grallers,
els tabalers, la música tradicional, el
pessebrisme, els jocs tradicionals i
populars i les comissions de festes dels
barris.
El 2011 han visitat La Casa dels
Entremesos prop de 10.500 persones,
entre turistes i públic local. A més, més
de 900 alumnes de diferents centres han
BARCELONACULTURA

participat a les activitats específiques
que s’organitzen per a aquest col·lectiu
(«Un tast de tradicions», «El dinar dels
entremesos» i «La festa dels entremesos»)
i que inclouen jocs, visites teatralitzades,
gimcanes i altres propostes adaptades a
cada cicle educatiu.
A banda de l’exposició permanent
d’imatgeria festiva de Barcelona, durant
el 2011 el centre ha acollit 11 exposicions
temporals, com les mostres cedides pel
Museu Etnològic de Barcelona «Calendari
de pagès» i «Gent de festa», l’exposició
«Gegants», que s’ha pogut veure durant
La Mercè, o les mostres de caganers i de
diorames de pessebres que han arribat
amb les festes nadalenques.
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D’altra banda, La Casa dels Entremesos
pren part i col·labora en diverses festes
de la ciutat, com ara les Festes de Santa
Eulàlia, les de la Barceloneta, el Raval,
el Barri Gòtic, la celebració del Corpus
o les sortides de la tradicional Carassa
de Nadal per la Fira de Santa Llúcia, per
citar-ne algunes. Una menció especial
mereix la participació activa en gran part
dels actes festius i tradicionals de les festes
de La Mercè: toc d’inici, seguicis, esbarts,
falcons, trabucaires, etc.

Coordinadora
de Geganters
de Barcelona
www.gegantsbcn.cat

La Coordinadora de Geganters de
Barcelona és l’entitat de referència en
el món dels gegants a la nostra ciutat.
Aplega les 30 colles de geganters més
actives de la ciutat de Barcelona, la qual
cosa significa més d’un centenar de
figures, entre gegants i gegantons, i un
miler de portadors, aproximadament.
La fundació data del 1984 i va néixer de
la necessitat d’ajuntar esforços davant
dels diferents esdeveniments en què els
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geganters eren requerits cada cop amb
més freqüència. Al llarg d’aquests anys
han estat moltes les activitats en les quals
ha participat la Coordinadora, i sempre
unides a la vida de la ciutat de Barcelona,
darrerament molt activa.
El 2011 s’han recuperat per a la ciutat els
gegants de La Pedrera, que va fer construir
el 1998 l’Obra Social de CatalunyaCaixa,
després d’haver restaurat La Pedrera. En
un principi, les figures només havien de
participar en l’espectacle de presentació i
restar exposades a l’interior de La Pedrera,
però enguany han passat a representar
l’edifici de Gaudí i el conjunt de la ciutat
en els esdeveniments culturals i festius
d’arreu del territori català. Es tracta
d’una comparsa de quatre gegants i dos
nans, obra del cardoní Toni Mujal, que,
utilitzant els diversos elements gaudinians
de La Pedrera (ornaments, xemeneies,
respiradors...), representa una sèrie de
personatges mitològics i inquietants que
combinen la tradició llegendària més
clàssica dels gegants amb la innovació
figurativa i conceptual més imaginativa.
Aquest any la Coordinadora de
Geganters de Barcelona ha continuat
organitzant els actes tradicionals de
cada any. Pel que fa a les Festes de
Santa Eulàlia, ha organitzat la mostra de
gegantons i bestiari infantil i d’escola, la
trobada de gegantons i bestiari infantil
i d’escola i la ballada de gegantons, tres
dels actes amb més afluència de públic
de la Festa Major d’hivern. Per La Mercè,
del 12 al 23 de setembre els gegants
dels diversos barris barcelonins han estat
exposats al Pati Manning de la Casa de
la Caritat, i el dia 23 han sortit a prendre
part en la festa, amb la xambanga de
gegants, i el dia 24 amb la mostra de balls
de gegants i passada de nans i gegants,
al matí, i a la cavalcada de La Mercè, a la
tarda. Enguany la Coordinadora també ha
organitzat diverses cercaviles d’escoles,
ja que actualment a Barcelona moltes
associacions de barri, grups diversos,
centres d’educació infantil i primària,

instituts d’educació secundària o escoles
bressol tenen els seus propis gegantons,
bèsties o capgrossos que utilitzen en
les seves celebracions o que els serveix
d’escola gegantera.

Coordinadora de
Colles Castelleres de
la Ciutat de Barcelona
La Coordinadora de Colles Castelleres
de la Ciutat de Barcelona (CCCCB) és una
federació formada el 2006 per divulgar
i potenciar el fet casteller i representar
i defensar els interessos comuns de les
colles de la capital catalana. Des de la seva
formació, ha fet molta feina, i s’ha avançat
molt en el terreny casteller: el 2006 a la
ciutat hi havia 5 colles, 2 de categoria de
vuit pisos, 1 de set i 2 de sis, i en iniciar
el 2011 ja són 6 colles, 1 de les quals ha
assolit la categoria de nou pisos, 2 són
de vuit i 3 de set. Durant aquests anys hi
ha hagut un creixement tant en la qualitat
com en l’activitat i en el nombre de
barcelonins que han pres part activa de les
colles. El 2011, hi ha uns 2.000 castellers
actius i es fan castells gairebé tots els caps
de setmana des de febrer fins a novembre.

cultura popular i tradicional de Catalunya:
el foc. Cada barri té com a mínim una colla
de diables o de bèstia de foc, sorgida del
món de l’associacionisme.
Al llarg del 2011 la Coordinadora ha
participat en múltiples activitats, tant per
a públic adult com infantil; en són un
exemple el correfoc de Santa Eulàlia, la
Festa dels Súpers o les diferents activitats
de foc de La Mercè, entre moltes altres.
Precisament una de les novetats de La
Mercè d’enguany ha estat en el correfoc,
ja que per primera vegada la Porta de
l’Infern ha ocupat tota l’amplada de la Via
Laietana i ha pogut estrenar els annexos i
les dues figures infernals.
Aquest any la Coordinadora de Colles
de Diables i Bestiari de Foc de Barcelona
ha complert 25 anys i ho ha celebrat el 12
de novembre al passeig Lluís Companys
amb una diada plena d’activitats que
han combinat festa i tradició. Els actes
commemoratius han inclòs tallers,
concerts, una exposició, foc estàtic,
tabalada estàtica i un dinar de germanor.

Coordinadora
de Colles de Diables
i Bestiari de Foc
de Barcelona
www.ccgbcv.cat

La Coordinadora de Colles de Diables
i Bestiari de Foc de Barcelona engloba
un centenar de colles de diables adults i
infantils, amb bestiari i amb tabalers, tant
de Barcelona ciutat com de la seva àrea
metropolitana, amb l’objectiu de preservar
una de les tradicions més antigues de la
BARCELONACULTURA
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Coordinadora
d’Entitats Sardanistes
de Barcelona
coordinadorasardanista.blogspot.com.es

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. La Coordinadora està
composta per les entitats sardanistes
següents: Agrupació Cultural Folklòrica
Barcelona; Associació de Veïns del Parc de
l’Escorxador; Agrupació Sardanista l’Ideal
d’en Clavé; Agrupació Sardanista Fonts de
Montjuïc; Colles Sardanistes de Barcelona;
220 Comissió Sardanista del Secretariat de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta; Grup
Sardanista Horta; Obra Sardanista Violetes
del Bosc, i Unió de Colles Sardanistes.
Els aficionats a les sardanes han pogut
gaudir dels concerts de música per a
cobla i de les ballades que han organitzat
aquestes entitats durant l’any en diversos
indrets de la ciutat, com ara la plaça de la
Catedral, el parc de la Guineueta, la plaça
Eivissa, el parc de l’Escorxador, el passeig
Lluís Companys, l’avinguda Gaudí o el parc
de l’Espanya Industrial.

Altres entitats
A Barcelona hi ha moltes altres
associacions i entitats organitzades
a l’entorn d’algun àmbit de la cultura
tradicional i popular. Una d’aquestes és
l’Agrupació Cultural Folklòrica que, a
més d’organitzar ballades de sardanes
a la plaça de la Catedral els caps de
setmana, és l’entitat que des de fa onze
anys organitza el Memorial Joaquim Serra,
amb la intenció de mantenir viu el llegat
musical d’aquest compositor. L’onzena
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edició d’aquest memorial ha tingut lloc
el 20 de novembre a L’Auditori, amb la
participació de la Cobla Sant Jordi - Ciutat
de Barcelona i la Cobla Mediterrània.
Enguany el Memorial Joaquim Serra ha
recuperat la seva vocació internacional
i, pel que fa a les obres d’encàrrec, ha
comptat amb la participació del prestigiós
saxofonista i compositor anglès Tim
Garland.
D’altra banda, ja fa vint-i-set anys
que l’Associació Danses a la Plaça
del Rei organitza el cicle de concerts i
danses Divendres a la Plaça del Rei (en
el seu origen, a la plaça Sant Iu) amb la
voluntat de recuperar antigues tonades
vuitcentistes i ballar danses tradicionals al
carrer. Alguns dels grups que han actuat
el 2011 són Bufanúvols, que ha presentat
un repertori variat de danses de Rússia,
Estònia, Holanda i Gal·les; Mentideta,
un conjunt de música popular de petit
format, que ha presentat peces de ball
del repertori dels vells sonadors catalans,
sons de la Mediterrània i composicions
pròpies, i Stukat del Bolet, un grup de nou
joves garrotxins, que han portat la música
catalana de ball arreu d’Europa.
Altres entitats com l’Esbart Català de
Dansaires, l’Esbart Ciutat Comtal, els
Falcons de Barcelona, el Grup Torxa i
la Federació de Colles de Sant Medir,
entre moltes altres, contribueixen a fer
de Barcelona una ciutat de referència de
la cultura popular i tradicional.

9.3.
Activitats i
iniciatives
diverses

221

Els Tres Tombs
Els Tres Tombs és una festa popular
vinculada al Carnaval i estretament lligada
a la figura de sant Antoni Abat, a qui la
tradició atorga el patronatge dels animals.
El ritus principal consisteix a donar tres
voltes amb cavalls, carros i animals de
tir per recorreguts determinats de dos
dels barris de la ciutat: Sant Antoni i
Sant Andreu. La celebració té lloc el 17
de gener i és un homenatge a carreters,
traginers i pagesos.
Els primers anys del segle XXI es va
constituir la Comissió dels Tres Tombs
de Sant Antoni de Barcelona, integrada
per diverses entitats i associacions,
amb l’objectiu de regenerar, actualitzar
i consolidar els Tres Tombs barcelonins
i donar-los més abast i difusió per tota
la ciutat.
A Barcelona la cavalcada dels Tres
Tombs es realitza, almenys, des del 1826.

Llavors es feia al voltant del portal de Sant
Antoni Abat, espai que uns anys més tard
va donar pas a un nou barri: el de Sant
Antoni. Actualment altres barris de la ciutat
s’han afegit a aquesta divertida i curiosa
festa, com ara el barri de Sant Andreu.
El 2011 els barris de Sant Antoni i Sant
Andreu han tornat a celebrar la festivitat
dels Tres Tombs. Les carrosses han donat
tres voltes, també anomenades passades o
beneïdes, al voltant de l’església dedicada
a sant Antoni Abat o bé davant la figura
del sant, per beneir els animals. Enguany
hi ha hagut més participació que mai, amb
10.000 assistents.

Festa de Sant Medir
La festa de Sant Medir és una celebració
popular que té lloc als barris de Gràcia,
Sarrià-Sant Gervasi i Sants. El matí del dia
de la festivitat del sant, el 3 de març, les
colles de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi fan
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una romeria fins a l’ermita de Sant Medir,
a la serra de Collserola. I al vespre, fan una
desfilada pel barri en què llancen tones
de caramels als veïns. A Sants, la desfilada
té lloc el diumenge següent del dia 3 de
març.
Les colles de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi
i Sants participen activament en aquesta
festa des de fa molt anys. La colla més
antiga de totes era de Gràcia, fou fundada
l’any 1830 i forma part de les que van
desaparèixer amb el temps.
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L’any 2011, com cada 3 de març, les 27
colles de Sant Medir han sortit al carrer
per llençar caramels, tal com mana la
tradició. Al matí hi ha hagut la passejada
amb cavalls de les colles per Gràcia, Sarrià
i Sant Gervasi. Com ja va passar l’any
passat, la pluja ha deslluït la cercavila
dels romeus. La festa ha acabat al vespre
amb la tradicional desfilada de les colles
pel carrer Gran de Gràcia, que enguany
ha anat encapçalada per la colla L’Antiga
de Sant Medir, amb motiu del seu 150è
aniversari. Aquest 2011 la festivitat de Sant
Medir ha coincidit amb el Dijous Gras de la
setmana de Carnaval.
A Sants, la colla de la parròquia de Sant
Medir va començar a celebrar la festa de
Sant Medir pels carrers de la Bordeta el
1949. Enguany la celebració ha tingut lloc
el diumenge dia 6 de març. Ha començat
amb una cercavila de les colles del barri,
amb la Banda de la Guàrdia Urbana a
cavall, que han desfilat pels carrers de
la Bordeta llançant una gran pluja de
caramels. A continuació, a la parròquia
de Sant Medir, hi ha hagut la missa,
amb imposició de llaçades a les colles
participants, i l’actuació del grup infantil
i d’adults de la Coral de Sant Medir.

Diada de Sant Jordi
La diada de Sant Jordi té un caràcter
reivindicatiu de la cultura catalana i molts
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balcons s’engalanen amb la senyera. A tot
Barcelona es venen llibres i roses, però és
a La Rambla, que s’omple de parades, on
l’esdeveniment arriba a la seva màxima
expressió. És tradicional promoure la
venda de llibres amb signatures dels
autors i fent un descompte en el preu de
venda. També hi ha lectures de poemes o
de fragments de llibres, i els teatres i sales
d’espectacles fan promocions especials.
Però sobretot cal destacar l’ambient
festiu que genera la diada. Es realitzen
Jocs Florals a les escoles, activitats a les
biblioteques i concerts als carrers que
s’afegeixen a l’atrafegada agenda cultural
de la ciutat. Els mitjans de comunicació
fan retransmissions en directe des dels
punts més emblemàtics i cèntrics de la
ciutat. COMRàdio, per exemple, ja fa anys
que cada Sant Jordi emet un programa
especial des d’un escenari que situa a la
façana del Palau de la Virreina. Enguany
en aquest escenari hi han actuat grups de
renom de l’escena catalana actual, com
ara La Pegatina o Gertrudis, i l’emissió
del programa s’ha fet en videostreaming.
El Sant Jordi 2011 ha estat un Sant Jordi
de commemoracions: Joan Maragall,
Josep Pla, Eugeni d’Ors, Josep Maria
de Sagarra, Jacint Verdaguer, Santiago
Rusiñol i Maria Aurèlia Capmany han estat
alguns dels autors recordats el Dia del
Llibre a través d’exposicions i, sobretot,
lectures de fragments de les seves obres.
Com cada any, Biblioteques de Barcelona
ha organitzat un ampli ventall d’actes i
activitats amb motiu del Dia del Llibre, que
ha arrencat el dimarts 19 d’abril amb el ja
tradicional pregó de la lectura, l’inici oficial
de les activitats de la diada de Sant Jordi,
al Saló de Cent de l’Ajuntament. Enguany
el pregó ha anat a càrrec de Josep Maria
Castellet, un dels crítics literaris més
influents de la generació dels setanta, que
ha conversat amb el també crític Jordi
Gràcia. Des del dia de Sant Jordi i fins
al 5 de maig, Biblioteques de Barcelona
ha ofert diverses activitats infantils,
recomanacions de llibres i de música, la

possibilitat de felicitar el Sant Jordi amb
una postal, descomptes amb el carnet de
Biblioteques de Barcelona i moltes altres
propostes.
Una altra iniciativa que es repeteix
cada any per Sant Jordi a la ciutat és
la del teatre al 50 %. ADETCA i els
teatres públics de Barcelona ofereixen
descomptes especials per anar al teatre
coincidint amb la festa de Sant Jordi.
Enguany les entrades amb descompte
s’han pogut comprar entre el dissabte
23 d’abril i el dissabte 30 d’abril, per a
les funcions del 25 d’abril a l’1 de maig.

Corpus i l’ou com
balla
Les festes del Corpus són de les més
antigues de la ciutat de Barcelona. La
processó data del 1320, i l’ou com balla,
una de les tradicions barcelonines més
genuïnes i singulars, se celebra des del
1637.
Les festes del Corpus del 2011 han
començat el dijous 23 de juny i s’han
allargat fins al diumenge 26. El dia 23
s’ha fet jornada de portes obertes a
l’Ajuntament (on s’ha exposat el Seguici
Popular de Barcelona), al Palau de
Capitania, al Palau Centelles, a l’Ateneu
Barcelonès, a l’Arxiu Històric de la Ciutat Casa de l’Ardiaca, al Museu Frederic Marès
i a la Casa dels Entremesos.
També de dijous a diumenge s’ha pogut
veure com ballen els ous als brolladors
de 6 fonts de claustres i jardins: al verger
del Museu Frederic Marès, l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Barcelona, la parròquia de
Sant Jeroni de Montbau i els claustres de
la catedral, de l’església de Santa Anna
i de la basílica de la Puríssima Concepció.
L’altre acte important de les festes és la
processó del Corpus, que ha tingut lloc
el diumenge 26. Considerada, durant

segles, com una festa major, ha estat
origen de molts elements d’imatgeria
festiva i de balls populars. Des del 1992
el Seguici Popular de Barcelona precedeix
la processó. Així, un quart d’hora abans
de l’inici de la processó, han sortit de
l’Ajuntament els gegants i els nans,
l’Àliga, els Cavallets Cotoners, el Lleó,
la Mulassa, el Bou, la Víbria, el Drac, la
Tarasca i el Dofí, els balls de bastons,
el ball de cercolets i diversos grups de
música tradicional i popular en direcció
a la plaça de la Catedral. Des d’allà s’ha
iniciat el recorregut de la processó, que ha
passat per diversos carrers de Ciutat Vella
fins a arribar, de nou, a l’avinguda de la
Catedral.

Revetlla de Sant Joan
La revetlla de Sant Joan se celebra la
nit del 23 al 24 de juny. Aquest 2011
l’Ajuntament de Barcelona ha publicat un
web especial dedicat a la revetlla amb tota
la informació relacionada amb la tradició
(com ara les coques de Sant Joan), les
festes de tots els districtes, els punts de
venda de petards i també consells de
seguretat.
La festa a Barcelona comença a escalfar
motors el dia 23 a la tarda, amb l’arribada
de la Flama del Canigó al Parlament de
Catalunya i, posteriorment, a la plaça de
Sant Jaume. Enguany, el recorregut entre
la seu parlamentària i l’Ajuntament s’ha
fet mitjançant una marxa popular, amb
animació de carrer i amb la participació
dels equips de foc i de tots els ciutadans
que s’hi han volgut afegir. En arribar a la
plaça Sant Jaume, s’ha encès el gresol i
s’ha repartit el foc cap als diferents barris
de la ciutat.
A Barcelona, cada barri prepara la seva
pròpia revetlla. Aquest 2011, entre moltes
d’altres, hi ha hagut revetlla popular a
la plaça del Sortidor del Poble-sec, on
s’ha llegit el manifest de la festa, i hi ha
BARCELONACULTURA
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Diada de l’Onze
de Setembre
La Diada Nacional de Catalunya inclou
diversos actes institucionals. Enguany
l’acte que ha obert la commemoració de
l’Onze de Setembre ha estat el lliurament
de la Medalla d’Honor del Parlament,
que ha tingut lloc el dijous 8 de setembre
al Parlament de Catalunya. La Medalla
d’Honor del Parlament del 2011 ha estat
concedida a Pep Guardiola, per raó de
la seva trajectòria com a esportista d’elit,
pels èxits assolits en la seva etapa com
a entrenador, per la projecció d’una
Catalunya culta, cívica i oberta i pels valors
que ha transmès exemplarment.
El mateix dia 8 de setembre ha tingut lloc
al Saló de Cent la tradicional conferència
que l’Ajuntament de Barcelona organitza
cada any uns dies abans de l’11 de
setembre amb motiu de la Diada Nacional
de Catalunya. La conferència d’enguany ha
dut per títol «La nova Barcelona: la ciutat
de l’exili de la Guerra de Successió», i ha
anat a càrrec d’Agustí Alcoberro, director
del Museu d’Història de Catalunya.
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hagut foc, coca i vi dolç i l’actuació del
grup Rockstock; al Casinet d’Hostafrancs
hi ha hagut diables i ball amb l’orquestra
Aquarium; al parc de la Sagrada Família
s’ha fet sopar popular, foguera i ball amb
l’orquestra Harlem, i al carrer Progrés
l’Associació de Joves de Gràcia i la
comissió de festes del carrer Progrés
han organitzat la revetlla conjuntament.
Enguany molta gent, i especialment
molts visitants i turistes joves de la ciutat,
han celebrat la revetlla a les platges de
Barcelona.
El metro i els Ferrocarrils de la
Generalitat s’han mantingut en servei
durant tota la nit de Sant Joan.
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El primer acte institucional del diumenge
11 de setembre ha estat la tradicional
ofrena floral que el Govern, encapçalat pel
president Artur Mas, ha fet al monument
a Rafael Casanova. Seguidament, la resta
d’autoritats i altres entitats del país han
rendit homenatge a qui va ser el darrer
conseller en cap de la ciutat.
Al migdia s’ha realitzat l’acte institucional
conjunt de la Generalitat i el Parlament
de Catalunya al parc de la Ciutadella,
amb la participació de diverses entitats,
artistes, escriptors i formacions de cultura
popular, i la direcció artística de Joan Ollé.
L’acte s’ha obert amb la desfilada de la
formació de gala dels Mossos d’Esquadra,
als acords de la Marxa dels armats de
Manresa, i el lliurament de la senyera per

part de l’alcalde de Manresa. La bandera
catalana s’ha hissat als acords d’El cant
de la senyera, enguany interpretat per
l’Orfeó Lleidatà, que commemora els 150
anys de la seva fundació, i que també ha
estat l’encarregat de cloure l’acte amb Els
segadors. Entremig, hi ha hagut lectures,
música i dansa de la mà d’artistes com
Lluís Soler, Roger Mas, Màrius Serra,
Àngels Poch i Carles Belda, entre d’altres,
que han commemorat els aniversaris de
Santiago Rusiñol, Jacint Verdaguer, Joan
Maragall, la Secció Filològica de l’IEC,
Josep Maria de Sagarra, Josep Pla, Pere
Quart i el concert al Palau Sant Jordi de
Sopa de Cabra, Sau, Els Pets i Sangtraït.
I, com ja és habitual, al llarg de tot el
dia 11 de setembre, i també el matí del
dia 10, hi ha hagut jornada de portes
obertes al Parlament de Catalunya perquè
els ciutadans en puguin conèixer les
instal·lacions.

Més activitats festives
El públic familiar gaudeix a Barcelona
i durant tot l’any d’un gran nombre
de festes de temàtiques diverses que
generalment tenen lloc en cap de
setmana.
Al parc de la Ciutadella i al passeig Lluís
Companys el 16 i 17 d’abril s’ha celebrat
la 16a edició de la Fira per la Terra Mercat de la Terra, dedicada a impulsar la
democratització de la generació d’energia
i a recordar que fa 25 anys hi va haver
l’accident de Txernòbil. La idea que ha
volgut transmetre la fira és que cal que
cadascú aprengui a generar l’energia
que fa servir en la seva vida quotidiana a
partir de la captació dels fluxos biosfèrics
renovables, sense combustibles fòssils
ni nuclears. La Fira per la Terra és una
trobada d’entitats de tota mena per cridar
l’atenció de les agressions que la societat
moderna fa als sistemes naturals i socials

i per proposar formes de comportament
respectuosos, cooperatius i solidaris.
El parc de la Ciutadella també ha
acollit la 34a edició de la tradicional
Tamborinada, el 29 de maig. Aquest
any han estat protagonistes les activitats
dedicades a l’esport com a eina de
dinamització i cohesió social. Gimcanes,
jocs de tot tipus, tallers per a totes les
edats, espectacles de dansa, teatre,
titelles, pallassos, música, ball familiar,
màgia, animació i contes, amb el nou
festival de contes Eva Infantil.0. L’oferta ha
estat molt àmplia i variada, i enguany s’ha
estès als més petits, amb un espai per a
infants de 0 a 5 anys. També per primera
vegada, la Tamborinada ha presentat
el Passeig dels Teatres, un aparador
en què les sales de teatre familiar de
Barcelona han mostrat la seva oferta de
teatre infantil i juvenil. Organitzada per la
fundació de lleure La Roda, aquesta festa
ha proposat més de 30 espectacles i 60
tallers d’activitats de lleure, esportives i
educatives.
Un altre exemple de vitalitat festiva es
troba als diferents centres regionals de
la ciutat 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, el Centro Galego de
Barcelona o la Casa de Andalucía de
Barcelona.
D’altra banda, la Federación de
Entidades Culturales Andaluzas en
Cataluña i la Fundación FECAC organitzen
any rere any la Feria de Abril, que el
2011 ha complert 40 anys. Celebrada al
recinte del Parc del Fòrum del 29 d’abril
al 8 de maig, ha ofert actuacions de grups
i solistes de Catalunya i ha presentat
espectacles i actuacions dels quadres de
ball que ofereixen totes les entitats que
hi participen. D’entre els espectacles
que s’han pogut veure, cal esmentar
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les actuacions dels artistes Candela,
Malandar, Los Marismeños, Raquel Morey,
Diego Benjumea, Voces de Romero,
Guadaljarafe, David Gutiérrez i Enrique
Casellas, entre d’altres.
Altres comunitats establertes a
Barcelona també celebren a diferents
barris de la ciutat les seves festes
i commemoracions. Es tracta de
celebracions vinculades als calendaris
musulmà i hebreu, a les festivitats budista,
hindú, xinesa i sikh, o a les diferents
tradicions llatinoamericanes, entre d’altres.
Un dels molts exemples és la Festa del
Xai, la festa del sacrifici, una de les festes
més importants del calendari musulmà.
Celebrada enguany el 6 de novembre,
ha començat amb una oració col·lectiva
matinal que algunes comunitats de
Barcelona han fet en equipaments públics
226 de la ciutat. Un cop acabada l’oració, la
gent ha anat a recollir el seu xai sacrificat,
una part de la carn del qual s’ha destinat
a les persones més desfavorides.
Durant el 2011, i seguint l’ordre
cronològic, les diferents comunitats també
han celebrat 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.
Barcelona també ha acollit la celebració
del 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 i el Dia del Perdó (comunitat jueva),
el Diwali o any nou hindú, i el Día de
Muertos o el Día de Difuntos (comunitats
mexicana i equatoriana).
També cal fer referència a les
celebracions de les festes nacionals de les
diferents comunitats hispanoamericanes,
sempre multitudinàries. Colòmbia, el Perú,
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Xile, Bolívia, l’Equador, l’Uruguai o Mèxic
celebren les seves festes en consonància
amb el calendari festiu dels seus països
d’origen.
Finalment, cal indicar que enguany
el Consell de la Cultura de Barcelona
ha incorporat tres noves categories
als Premis Ciutat de Barcelona que
anualment convoca l’Ajuntament de
Barcelona; una d’aquestes categories
és la cultura popular i tradicional. El
premi de cultura popular i tradicional es
concedeix a una obra de creació, recerca,
publicació, producció, esdeveniment o
projecte col·lectiu en l’àmbit de la cultura
popular i tradicional realitzat, estrenat,
publicat, editat o presentat a Barcelona
per una persona, grup, col·lectiu, entitat o
coordinadora o federació d’entitats durant
l’any 2011.
El jurat ha acordat per unanimitat atorgar
el Premi Ciutat de Barcelona de cultura
popular i tradicional a la Coordinadora
de Colles de Diables i Bestiari de Foc de
Barcelona per l’assoliment del projecte
d’adaptació, durant l’any 2011, de tots
els col·lectius de diables de la ciutat a la
nova normativa sobre els espectacles de
foc amb pirotècnia, tot coincidint amb la
celebració del seu 25è aniversari, del qual
es vol destacar la realització definitiva
de l’estructura i de l’espectacle La porta
de l’infern com a inici consolidat dels
correfocs de la ciutat.
El jurat ha volgut fer una menció especial
a Josep Maria Mayol i a Maria Antònia
Pujol pel seu treball Requetetxec, pel seu
alt valor pedagògic i innovador en l’àmbit
del coneixement dels instruments i dels
grups instrumentals de música popular
i tradicional dels Països Catalans.

10.
Les
institucions
i la ciutat.
Altres visions
de la cultura
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Als capítols anteriors s’ha fet una
aproximació a l’activitat cultural de la ciutat
durant el 2011 seguint una classificació
per àmbits: arts visuals i disseny, història
i memòria, ciència i innovació, lletres
i biblioteques, arts escèniques, música,
audiovisuals, festivals i festes i cultura
popular. En aquest capítol es presenta
des d’altres punts de vista: en primer lloc,
es repassa l’actuació municipal des d’una
visió de ciutat; a continuació, s’ofereix
la visió de proximitat des de l’òptica

228

dels districtes (amb una selecció feta pels
regidors i regidores dels deu districtes de
Barcelona), i, finalment, es fa un resum de
l’actuació d’algunes institucions i entitats
que aporten una visió internacional de
la cultura, ja sigui perquè aquest és el seu
objecte d’estudi o bé perquè apropen a la
nostra ciutat la cultura del seu país i la fan
més accessible a la ciutadania.
Amb el nou govern municipal sorgit
de les eleccions del 22 de maig, s’ha
donat més centralitat a la cultura, ja que

10.1.
Visió des de la ciutat.
L’Institut de Cultura
de Barcelona
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la responsabilitat de la política municipal
d’aquesta àrea recau ara en una tinència
d’alcaldia, la cinquena, amb el regidor
Jaume Ciurana al capdavant. La nova
àrea, Cultura, Coneixement, Creativitat i
Innovació, inclou la Regidoria d’Educació
i Universitats —dirigida pel regidor Gerard
Ardanuy— i treballa a través d’uns òrgans
de govern i executiu conjunts i de dos
instituts: l’Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB) i l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona (IMEB).
Concretament és l’ICUB el que té per
objectiu gestionar l’activitat cultural de
la ciutat. Des del 1996 treballa tant des
de l’actuació directa —amb programes
com el Grec, les festes o la gestió dels
museus municipals— com, i sobretot,
des de la cooperació amb els sectors
artístic i creatiu. La participació en els
grans equipaments culturals, a través
de fundacions o consorcis, l’establiment
d’acords de col·laboració per a grans
esdeveniments o festivals, el suport a la
creació o a la música en viu mitjançant
subvencions, o el programa Fàbriques
de Creació són exemples d’aquesta
cooperació. Bona part d’aquestes
actuacions ja s’ha explicat en els capítols
anteriors. A continuació es farà referència
a les polítiques transversals, les de
suport a les entitats i les de participació
i cooperació.

10.1.1. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT
DEL PATRIMONI
Les actuacions en aquest àmbit les
coordina la Direcció de Patrimoni, Museus
i Arxius, que durant l’any 2011 ha treballat
en diferents línies d’actuació. En primer
lloc, en la rehabilitació d’equipaments:
han continuat els treballs de construcció
del nou edifici del Disseny HUB Barcelona
a la plaça de les Glòries i les obres de
remodelació i adequació del Born, Centre
Cultural. Han finalitzat les obres i la

instal·lació museogràfica del nou Museu
Blau del Museu de Ciències Naturals de
Barcelona a l’Edifici Fòrum, i s’han iniciat
les obres de reforma del Museu Etnològic
de Barcelona amb motiu de la incorporació
de la col·lecció Folch als fons d’aquest
museu. D’altra banda, s’ha inaugurat
l’ampliació del Museu Picasso, un nou
espai dedicat a la recerca i el coneixement
que inclou el centre de documentació,
l’arxiu, la biblioteca i els espais per als
serveis educatius i científics. També ha
estat objecte de renovació el Museu
Frederic Marès, del qual s’ha reformat
íntegrament la primera planta, dedicada
a la col·lecció d’escultura moderna.
L’ICUB forma part dels diversos
organismes i institucions que
s’encarreguen de la gestió del patrimoni
cultural de la ciutat. Una de les iniciatives
creada el 2011 en aquest àmbit és la
Taula de Patrimoni Arquitectònic, Històric,
Artístic i Arqueològic, impulsada amb
l’objectiu de facilitar la coordinació
municipal en aquestes matèries. Així
mateix, la Direcció de Patrimoni, Museus
i Arxius de l’ICUB aquest any ha assumit
la secretaria del Consell Assessor d’Art
Públic, des de la qual es representa el
consistori en les diferents comissions
de projectes d’intervenció patrimonial,
com la Comissió Tècnica de Seguiment
de la restauració de la Casa Amatller,
o la Comissió Mixta de Seguiment i
Avaluació de la restauració del Monestir de
Pedralbes, entre d’altres. Altres secretaries
que es troben sota la responsabilitat de
l’ICUB són la secretaria de la Ponència del
Nomenclàtor dels carrers de Barcelona
—que enguany ha tramitat fins a 18
expedients per dotar de nom espais de la
ciutat— i la secretaria de la Comissió de la
Memòria Històrica de Barcelona —que ha
gestionat la col·locació de noves plaques
commemoratives i d’homenatge, de les
quals trobareu informació en l’apartat
«Activitats i iniciatives diverses» del
capítol 2.
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Quant al foment de l’accessibilitat dels
centres patrimonials, cal comentar que
s’han seguit impulsant els estudis per
conèixer el públic dels museus i que, en
coordinació amb l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat, s’ha continuat
treballant per millorar les condicions
d’accessibilitat comunicativa als museus.
Finalment, s’han tornat a coordinar les
iniciatives «Estiu als museus» i «Nadal als
museus» per al conjunt dels museus de la
ciutat.
Amb referència a la recerca i el
coneixement, s’ha incidit de manera
especial en el desenvolupament i la
millora de les eines per a la documentació
i la difusió de continguts especialitzats
i s’ha treballat de cara a la unificació
internacional del mapa d’equivalències
entre els noms que utilitzen els museus
230 municipals barcelonins per denominar
els objectes de les seves col·leccions
i els definits al tesaurus del Paul Getty
Museum. En la mateixa línia de suport
documental, s’ha continuat treballant
per fer possible l’accés a les col·leccions
dels museus per internet. L’any 2011
també ha estat destacable el treball per
a la informatització i el desenvolupament
del catàleg col·lectiu de les biblioteques
dels museus municipals. D’altra banda,
s’han iniciat les tasques de registre
i documentació de les col·leccions
no adscrites a cap centre museístic
i dels béns artístics ubicats a diferents
dependències municipals. És el cas de
la col·lecció filatèlica Ramon Marull, que
aplega més de 65.000 segells, dels quals
se n’ha documentat uns 12.000, que es
podran consultar en línia durant el 2012.
Finalment, s’ha posat en marxa el Sistema
d’Informació Geogràfic, que possibilita la
consulta georeferenciada de la informació
arqueològica (jaciments i refugis) de
Barcelona.
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10.1.2. SUPORT A LA CREACIÓ
L’any 2011 s’ha caracteritzat per la
posada en marxa de bona part dels
nous espais que configuren el programa
Fàbriques de Creació, després de la
finalització de les obres d’adequació i
rehabilitació dels centres. Amb el nou
equip de govern municipal, s’han redefinit
les línies mestres d’aquest programa
per tal de posar l’accent en quatre
punts: posicionar els centres a escala
internacional; generar nous continguts
amb la màxima qualitat i excel·lència
artística; afavorir la integració d’aquests
centres en les xarxes i projectes culturals
ja existents, i cercar noves fórmules
híbrides de gestió (en complicitat amb
altres sectors més enllà de l’Administració
pública) amb la finalitat de fer-los viables
i sostenibles, en un context social i
econòmic tan complex com l’actual.
Al mes de març, La Central del Circ
(espai especialitzat en circ), i als mesos
d’abril i juny el Graner (espai especialitzat
en dansa) i La Seca (espai especialitzat
en arts parateatrals), respectivament, han
iniciat les activitats i els programes de
suport a la creació.
A l’octubre han finalitzat les obres de
remodelació de les dues primeres fases
de la fàbrica de creació Fabra i Coats.
Amb aquesta rehabilitació parcial, i en
espera de la dotació d’inversió per a les
dues fases següents, ja s’han pogut posar
en funcionament 5.000 metres quadrats
del total de 12.000 que configuren l’edifici.
En els casos d’Hangar i de l’Ateneu
Popular de Nou Barris, dues
infraestructures que ja estaven en marxa,
s’ha combinat l’activitat regular amb les
obres d’ampliació, que es preveu que
finalitzin el primer semestre de l’any 2012.
El 2011 l’Institut de Cultura ha continuat
donant suport a les entitats de la ciutat
que treballen en cultura, a través del

programa anual de subvencions —del
qual es parla més endavant— o a partir
de convenis amb espais de creació,
amb entitats de cultura popular i amb
institucions de la ciutat.

10.1.3. EL CONSELL DE LA
CULTURA DE BARCELONA
Durant el 2011 el Consell de la Cultura
de Barcelona ha centrat la seva activitat
en tres punts bàsics: l’elaboració de
l’Informe preceptiu sobre la configuració
del sistema públic de centres d’art i cultura
contemporànies de Barcelona; la renovació
parcial del plenari del Consell, i, finalment,
la participació de les 11 comissions del
Consell en el procés d’elaboració del Pla
d’Actuació Municipal 2012-2015 en l’àmbit
de cultura.
Així mateix, el Consell de la Cultura de
Barcelona ha participat en els processos
d’atorgament de subvencions a entitats i
de nomenament dels jurats i aprovació de
les bases dels Premis Ciutat de Barcelona
2011.
L’Informe preceptiu sobre la
configuració del sistema públic de
centres d’art i cultura contemporànies
de Barcelona ha estat elaborat, a iniciativa
pròpia, pel Comitè Executiu del Consell,
presidit per Antonio Monegal, i també
integrat per Toni Casares, Flavia Company,
Xavier Cordomí, Daniel Giralt-Miracle,
Rosa Pera i Eva Vila. L’Informe té una
motivació clara: construir una proposta
en clau analítica sobre un conjunt de
temes que, tot i tenir incidència directa
en el sistema cultural de la ciutat, estaven
sent objecte exclusivament de debats de
caràcter mediàtic, amb més tendència a
la creació de rumors que a l’aportació de
coneixement. En aquest sentit, el Comitè
Executiu considerà que el tractament de
temes complexos, com ara el Centre d’Art
de Barcelona, la creació d’un holding
d’equipaments, el creixement d’alguns

centres o la hipotètica desaparició d’altres,
havien de ser objecte d’una anàlisi
rigorosa, construïda des d’una mirada
independent.
Per elaborar l’Informe, el Comitè ha
realitzat un total de deu entrevistes amb
els màxims responsables polítics i amb
els directors dels principals equipaments
culturals relacionats amb el sistema públic
d’art i pensament de la ciutat. Es tracta
de: Jaume Ciurana, tinent d’alcalde
de Cultura, Coneixement, Creativitat i
Innovació de l’Ajuntament de Barcelona;
Josep Ramoneda, director del CCCB;
Llucià Homs, director de Promoció dels
Sectors Culturals de l’Institut de Cultura de
Barcelona i director de La Virreina Centre
de la Imatge; Bartomeu Marí, director
del MACBA; Esteve Riambau, director
de la Filmoteca de Catalunya; Moritz
Küng, exdirector de Canòdrom Centre
d’Art; Oriol Gual, director de La Capella;
Marta Clari, gerent de l’àrea de Cultura,
Coneixement, Creativitat i Innovació de
l’Ajuntament de Barcelona; Vicenç Altaió,
director de l’Arts Santa Mònica, i Ferran
Mascarell, conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Totes aquestes persones han estat
entrevistades a partir d’un guió comú,
amb la finalitat que cadascú aportés la
seva visió sobre l’objectiu del procés,
i també sobre el document resultant:
diagnòstic i valoració de la situació, amb
recomanacions específiques, segons la
perspectiva i criteri del Comitè Executiu,
al voltant de dos interrogants generals:
1) què s’està fent amb relació a la
configuració del mapa dels centres d’art
i cultura contemporànies de Barcelona?, i
2) què s’hauria de fer?
El document final, estructurat en sis
apartats, fa explícita la visió del Comitè
Executiu del Consell de la Cultura
sobre la necessitat o no d’un canvi en
la configuració del sistema públic de
centres d’art i cultura contemporànies
de Barcelona i, a continuació, fa una
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mirada individualitzada a cadascun dels
centres. Els dos darrers apartats proposen
solucions a partir dels cinc models
diferents d’actuació que es perfilen, i
formulen dotze recomanacions adreçades
als responsables de la presa de decisions.
L’Informe s’ha presentat al Ple del Consell
de la Cultura de Barcelona, el 20 de
desembre del 2011 i, posteriorment, a
la Comissió d’Arts Visuals del Consell.
Transcorreguts quatre anys des de la
seva creació, i d’acord amb allò que
prescriu la normativa que el regula, durant
el 2011 s’ha dut a terme la renovació
parcial del Ple del Consell de la Cultura
de Barcelona. D’aquesta manera, després
dels diversos processos d’elecció existents,
el Ple del Consell ha quedat format per:
•
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•
•

•

•

President: Jaume Ciurana, tinent
d’alcalde de Cultura, Coneixement,
Creativitat i Innovació.
Vicepresident: Antonio Monegal.
Persones de reconeguda vàlua en
l’àmbit cultural: Xavier Antich, Judit
Carrera, Toni Casares, Lourdes Cirlot,
Flavia Company, Xavier Cordomí,
Carles Duarte, Daniel Giralt-Miracle,
Jordi Jané, Toni Mira, Sílvia Muñoz,
Isona Passola, Rosa Pera, Álex
Sàlmon, Montserrat Vendrell i Eva
Vila.
En representació de la Comissió de
Lectura Pública: Mercè Muntada,
presidenta del Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya.
En representació de les entitats
culturals: Ignasi Aballí (AAVC Associació d’Artistes Visuals de
Catalunya), Josep Maria Busquets
(Consell Català de la Música), Carlos
Duran (Art Barcelona), Nèlida Falcó
(APCC - Associació de Professionals
de Circ de Catalunya), GuillemJordi Graells (AELC - Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana),
Jaume Ferrús (APIC - Associació
de Productors Independents
de Catalunya), Joan Maria Gual
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(AADPC - Associació d’Actors i
Directors Professionals de Catalunya),
Santiago Lapeira (Col·legi de
Directors de Cinema de Catalunya),
Isabel López (FAD - Foment de
les Arts i del Disseny), Toni Lucena
(Coordinadora de Geganters de
Barcelona), Daniel Martínez (ADETCA
- Associació d’Empreses de Teatre de
Catalunya), Xavier Martínez (APdC
- Associació de Professionals de la
Dansa de Catalunya), Joan Segura
(Coordinadora de Colles de Diables
i Bestiari de Foc de Barcelona) i Max
Sunyer (UMC - Unió de Músics de
Catalunya).
En representació dels grups polítics:
Ángeles Esteller (Grup Municipal
del Partit Popular), Guillem Espriu
(Grup Municipal Socialista), Jordi
Portabella (Grup Municipal d’Unitat
per Barcelona), Ricard Mas (Grup
Municipal de Convergència i Unió),
Miquel-Lluís Muntané (Grup Municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa).

Entre l’octubre i el desembre, s’han
convocat les 11 comissions sectorials
del Consell, que han contribuït a
l’elaboració de les bases del Pla
d’Actuació Municipal en cultura 20122015. L’esborrany inicial d’aquestes bases
s’ha nodrit de plantejaments i aportacions
realitzats per les 317 persones que han
participat en les reunions de les comissions
d’Arts Visuals, Ciències, Cinema, Circ,
Cultura Popular i Tradicional, Dansa,
Disseny, Lletres, Música, Patrimoni i Teatre.

SUBVENCIONS A ENTITATS
Les subvencions atorgades per l’Institut
de Cultura l’any 2011 han estat valorades,
com ja és habitual, per una comissió
nomenada pel Consell de la Cultura de
Barcelona. De les 656 sol·licituds que
s’han presentat a la convocatòria ordinària
de subvencions del 2011, 314 han

rebut subvenció, per un import total de
4.358.100 €. S’ha seguit prioritzant l’ajuda
a les activitats de difusió cultural, activitats
a les quals s’ha dedicat un 70 % del total,
i s’ha mantingut el suport a la creació i als
projectes d’educació.
PREMIS CIUTAT DE BARCELONA
El Comitè Executiu del Consell de la
Cultura de Barcelona proposa els membres
dels jurats dels Premis Ciutat de Barcelona.
El 2011 la funció del Consell ha anat més
enllà, ja que ha participat en el procés
de creació de tres noves modalitats dels
Premis: circ, cultura popular i tradicional
i gastronomia. A més, la categoria
d’innovació en l’àmbit cultural enguany
s’ha reconvertit en la modalitat de
creativitat i innovació.
Els guardonats amb els Premis 2011 han
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Teatre
Dansa

Circ
Arts visuals
Audiovisuals

Música
Cultura popular
i tradicional

Traducció en llengua
catalana

Oriol Broggi, per la direcció artística de Natale in casa Cupiello i Luces
de bohemia i per la gestió de la Sala de Llevant de la Biblioteca de
Catalunya al llarg de tot l’any.
Thomas Noone, per Crush-Fútil, Room i Lugares estrañamente
desastrosos, a més de les diverses iniciatives creatives que ha anat
desenvolupant els darrers anys des del Sant Andreu Teatre.
Compañía de Circo “eia”, per l’espectacle Capas, pel risc assumit en
recerca i investigació circense.
Oriol Fontdevila i Txuma Sánchez, pel compromís amb la creació
emergent de la ciutat i per l’impuls als artistes joves a través de
projectes de diferents formats desenvolupats a la Sala d’Art Jove.
«Totes les cartes. Correspondències fílmiques», exposició al CCCB,
per la reivindicació que el seu comissari i els seus autors fan del
cinema com a llenguatge universal en un context que transgredeix
les pantalles convencionals.
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, per la seva capacitat d’acostar
el so de la cobla a les músiques contemporànies populars amb rigor i
respecte a la tradició.
Coordinadora de Colles de Diables i Bestiari de Foc de Barcelona, per
l’assoliment del projecte d’adaptació de tots els col·lectius de diables
de la ciutat a la nova normativa sobre els espectacles de foc amb
pirotècnia, tot coincidint amb la celebració del seu 25è aniversari,
del qual es vol destacar la realització definitiva de l’estructura i de
l’espectacle La porta de l’infern com l’inici consolidat dels correfocs
de la ciutat.
Núria Mirabet i Cucala, per l’obra de Johann Wolfgang Goethe De la
meva vida. Poesia i veritat.
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Literatura en llengua
catalana
Literatura en llengua
castellana
Mitjans de
comunicació
Agustí Duran i
Sanpere d’història
de Barcelona
Disseny
Arquitectura
i urbanisme
Investigació
científica
Assaig
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Creativitat
i innovació
Educació
Gastronomia

Projecció
internacional
de la ciutat

Pagèsiques, de Perejaume, per la intensitat del seu pensament poètic
i per la visió que l’experiència de la naturalesa aporta a la vida.
El día de mañana, d’Ignacio Martínez de Pisón, per la construcció d’un
món de ficció que retrata una època del passat recent a la ciutat de
Barcelona amb l’ambició de comprendre les experiències del comú
de la gent des de la complexitat moral.
Jordi Évole, pel programa Salvados, perquè aborda temes complexos
i de la màxima actualitat amb rigor i audàcia.
Barcelona, destinació turística, de Saida Palou Rubio, per la qualitat de
la recerca i el seu caràcter interdisciplinari, per la bona factura literària
i perquè es tracta d’un tema d’interès ciutadà.
Dvein, per la seva aportació a la pel·lícula Eva en la presentació
audiovisual d’artefactes virtuals.
Torre Júlia, de Ricard Galiana, Sergi Pons i Pau Vidal, per la seva
recerca en un tipus d’habitatges per a gent gran en alçada i pel seu
treball en convertir els espais de comunicació en àmbits de relació i
en elements de composició arquitectònica.
Ben Lehner, per les publicacions del 2011 en què exposa les seves
aportacions en l’estudi, en diferents organismes, de com la informació
genètica s’executa fins a donar lloc a cadascun dels sistemes vius.
El laberinto de la palabra. Karl Kraus en la Viena de fin de siglo, de
Sandra Santana.
Telenoika, comunitat creativa oberta audiovisual, que ha fet possible
el 2011 un gran nombre de projectes sobre la base d’una xarxa social
innovadora amb projecció internacional.
Maria Bobes i Bandia Ribeira, pel projecte Racons: una manera de
representar que vivim entre extrems, realitzat al centre penitenciari
de dones de Wad-Ras.
Moritz, per la seva iniciativa empresarial posada en marxa el 2011,
Fàbrica Moritz Barcelona, per la seva aposta a la cultura gastronòmica,
pel continuat suport al mecenatge cultural i per la projecció
internacional i l’excel·lència del projecte.
Josep Ramoneda, perquè ha convertit Barcelona en un espai de
reflexió i debat crític de ressò europeu i internacional en l’àmbit del
pensament, la cultura, l’urbanisme i les arts.

L’acte de lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona ha tingut lloc el dia 13 de febrer
del 2012 al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.
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estat:

10.1.4. 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. En aquest sentit, l’any 2011
ha continuat sent clau per a l’Institut
de Cultura la vinculació a la Fundació
Barcelona Cultura (FBC), el principal
òrgan per a la promoció i projecció de
la cultura barcelonina amb el suport del
sector privat. L’objectiu de la FBC és la
promoció 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, i la projecció
i divulgació internacional de la cultura
catalana.
La Fundació Barcelona Cultura i l’Institut
de Cultura de Barcelona han renovat
el marc de col·laboració i participació
establert en el conveni atès l’interès de la
FBC de tenir un marc d’actuació en l’àmbit
de l’activitat cultural pública, i de l’ICUB
d’obtenir el suport de la iniciativa privada
per ajudar al finançament de les activitats
culturals que es promouen des d’aquest
institut.
Des de la seva constitució, la FBC
promou la creació dels cercles dels museus
de la ciutat de Barcelona. Durant el 2011
l’activitat dels cercles dels museus s’ha
centrat a impulsar la recerca, preservar
béns culturals i difondre amb exposicions
i activitats que han estat molt ben rebudes
pel públic i els agents culturals de la ciutat.
Gràcies a la feina dels cercles dels
museus i a l’impuls de la col·laboració
amb el sector privat, enguany s’ha pogut
comptar amb un suport molt important
especialment per a dos grans museus:
el Museu d’Història de Barcelona i el

Museu Picasso. El Museu d’Història de
Barcelona a través de la FBC ha mantingut
el contracte de col·laboració empresarial
amb Ediciones Primera Plana, i ha rebut
donacions de les empreses Agbar, Abertis
Infraestructuras i Gas Natural. Gràcies a
aquestes aportacions el Museu d’Història
de Barcelona ha pogut millorar la seva
comunicació, ha programat l’exposició «La
revolució de l’aigua a Barcelona. Aigua
corrent i ciutat moderna (1867-1967)», que
ha tingut més de 56.000 visitants, o ha
pogut obrir la mostra «Murals sota la lupa.
Les pintures de la capella de Sant Miquel»
al Monestir de Pedralbes. També ha pogut
ampliar el programa d’activitats i de
recerca sobre la història de la nostra ciutat.
D’altra banda, d’aquest 2011 s’ha de
subratllar l’acord entre Endesa i la FBC per
patrocinar les exposicions temporals de
caràcter internacional del Museu Picasso
fins al 2013. L’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, i el president d’Endesa, Borja Prado,
han ratificat el conveni que converteix
Endesa en el patrocinador principal de les
tres exposicions previstes fins al 2013, una
cada any. «Devorar París. Picasso 19001907» és la primera de les exposicions
patrocinades per la companyia elèctrica
i organitzada pel Van Gogh Museum
d’Amsterdam i el mateix Museu Picasso.
El 2011 també ha estat el de la
finalització del contracte de la Barcelona
World Race, com a esdeveniment
d’excepcional interès públic fins al 30 de
maig del 2011. Aquesta col·laboració s’ha
considerat molt positiva perquè ha permès
associar l’activitat cultural de la ciutat a un
esdeveniment d’un àmbit sovint distant
al de la cultura com és l’esport, amb
l’objectiu comú de projectar Barcelona
com a ciutat clau de la Mediterrània.
Aquest acord ha comportat un patrocini de
més de 2,2 milions d’euros per a l’activitat
cultural de la ciutat que s’ha portat a terme
des de l’ICUB amb programes com el Grec
Festival de Barcelona o les festes de La
Mercè. Entre les empreses que han donat
suport a la FBC a través del programa
World Race destaquen Unilever, Nestlé,
Henkel, Air Miles España, Boehringer
BARCELONACULTURA
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Ingelheim, Axa o Liberty Seguros.
A més dels patrocinis i donacions indicats
anteriorment, s’han rebut les aportacions
d’entitats com la Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona “la Caixa” per al patrocini
de La Mercè o la Fundació CatalunyaCaixa
per a Barcelona Poesia.
Finalment, cal comentar que s’ha
renovat l’acord establert entre la FBC
i el programa PARTNERS de l’Institut
de Governança i Direcció Pública
d’ESADE que té l’objectiu de millorar
els coneixements i la capacitació en el
marc del desenvolupament i la gestió
de la cooperació entre les institucions
públiques, socials i privades per a una
governança millor de la societat.

10.1.5. RELACIONS I PROJECCIÓ
INTERNACIONALS
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Alguns dels projectes que han tingut
més ressò internacional al llarg del 2011
—molts dels quals ja han estat tractats
al llarg d’aquesta publicació— han rebut
suport municipal. En aquest sentit cal
subratllar l’exposició «The Ladder of
Escape» de Joan Miró a la Tate Modern
de Londres, la presentació a Nova
York i a Umbria del Voll-Damm Festival
Internacional de Jazz de Barcelona,
l’expansió internacional del Sónar i del
Primavera Sound, els intercanvis europeus
de l’Antic Teatre o la capacitat d’atracció
dels festivals Screen from Barcelona i
DocsBarcelona, entre d’altres.
En clau més institucional, Barcelona
presideix i coordina la Comissió de Cultura
de l’organisme internacional Ciutats i
Governs Locals Units (CGLU). El 2011
ha arribat a 450 el nombre de ciutats,
governs locals, associacions i institucions
que estan vinculats a l’Agenda 21 de la
cultura. Pel que fa a les accions dutes a
terme a l’entorn de l’Agenda 21 de la
cultura durant el 2011, són remarcables
les de les ciutats de Lille, Montreal, Novi
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Sad, Melbourne, Dakar, Rio de Janeiro i
Buenos Aires, i, especialment, el fet que
el govern nacional del Quebec aprovés
la seva pròpia Agenda 21 de la cultura
el 5 de desembre del 2011. Barcelona
ha liderat la difusió internacional de la
declaració «La cultura és el quart pilar del
desenvolupament sostenible» i el procés
de lobby per aconseguir que la Cimera
de Rio+20 ratifiqui la cultura com el quart
pilar del desenvolupament sostenible.

10.1.6. COMUNICACIÓ AMB
LA CIUTADANIA
El 2011 s’han seguit desenvolupant un
conjunt d’estratègies enfocades a enfortir
i millorar els canals de comunicació amb
la ciutadania i aconseguir nous públics per
a la cultura. N’és un exemple l’oficina de
venda d’entrades de La Virreina, Tiquet
Rambles, que enguany ha establert dos
nous convenis de col·laboració: d’una
banda, amb l’operador Ticketmaster,
fet que ha comportat un augment de
l’activitat a l’oficina d’un 10 %; de l’altra,
amb el Mercat de les Flors i el Teatre
Lliure, col·laboració que ha suposat un
increment de volum d’activitat de l’oficina
d’un 16 %. Aquestes dues incorporacions,
afegides a les existents, milloren l’abast
i la qualitat de la prestació d’aquest
servei i signifiquen un pas endavant en la
consecució de l’objectiu d’oferir al públic
un punt de venda únic on pot trobar tota
l’oferta cultural de la ciutat.
Una altra línia de treball ha estat la
recerca de complicitats amb els diferents
agents culturals de la ciutat. En aquest
sentit, una de les iniciatives rellevants ha
estat Set de Cultura, una proposta que
inclou descomptes especials, sortides
exclusives i un seguit d’oportunitats
culturals úniques en teatres, museus,
espais emblemàtics, cinemes... i que
ha tingut lloc del 29 de gener al 6 de
febrer. Els resultats i la capacitat de
créixer d’aquesta iniciativa han fet que
es converteixi en un programa estable

de caràcter anual.
S’ha donat suport a les xarxes i projectes
de difusió de continguts amb tècniques
de reproducció en temps real per internet
(videostreaming), com l’emissió en directe
de la final de break dance del Festival Grec
o les entrevistes en directe i xats a grups
musicals durant La Mercè, i s’han posat
en marxa nous serveis multimèdia com
el BCN Visual, el BCN Mòbil i l’Activa’t.
Aquesta darrera aplicació, desenvolupada
en col·laboració amb Time Out Barcelona,
permet obtenir informació actualitzada
i de manera immediata sobre el teixit
associatiu de la ciutat relacionat amb el
món de la cultura.

10.1.7. RECURSOS PER A
LA CULTURA

La resta del pressupost s’ha destinat al
funcionament bàsic i a les activitats dels
programes i centres que depenen de
l’Institut.
La despesa en inversió en infraestructures
pròpies o consorciades ha permès durant
el 2011 iniciar, continuar o finalitzar la
millora i la rehabilització de diferents
equipaments. Entre d’altres, i com ja
s’ha explicat en aquest mateix capítol,
cal destacar la inauguració del Museu
Blau, de l’ampliació del Museu Picasso i
de la reforma del Museu Frederic Marès;
la inauguració de La Central del Circ, el
Graner i La Seca; la finalització de les
obres de remodelació de Fabra i Coats;
la continuació de la construcció del nou
edifici del Disseny HUB Barcelona, la
remodelació del Born, Centre Cultural, i
l’inici de les obres de reforma del Museu
Etnològic de Barcelona.

L’Institut de Cultura de Barcelona
gestiona una bona part de la despesa total
que l’Ajuntament de Barcelona dedica a
cultura. Concretament, el pressupost del
2011 de l’Institut ha estat de 112 milions
d’euros.
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Pel que fa als ingressos, s’ha renovat
el conveni anual per al finançament
d’institucions culturals amb el Ministeri
d’Economia i Hisenda i el Ministeri de
Cultura, en el marc de la Carta municipal
de Barcelona. També han estat importants
les aportacions rebudes a través de
la Fundació Barcelona Cultura (de la
qual s’ha parlat més amunt), els acords
en matèria de publicitat amb catorze
empreses provinents de diversos sectors,
així com els ingressos aconseguits a
través de la venda d’entrades de museus
i programes culturals, que han contribuït
a l’increment global del pressupost.
Pel que fa a la despesa, prop d’un 44 %
del pressupost de l’Institut de Cultura s’ha
destinat als grans equipaments de la ciutat
(museus, teatres i biblioteques en consorci
amb l’Ajuntament) i al suport a les entitats
a través dels programes de subvencions.
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ALGUNES DADES DEL PRESSUPOST DE L’ICUB, 2011 (en milions d’euros)
Despeses
Aportacions a altres entitats
Aportacions per funcionament a consorcis i fundacions ....................................................... 43,49
Aportacions per inversions a consorcis i fundacions .............................................................. 5,40
Subvencions a entitats ............................................................................................................ 4,36
Gestió pròpia1
Grec Festival de Barcelona ....................................................................................................... 4,15
La Mercè ................................................................................................................................... 3,42
Exposicions a La Virreina i a La Capella
............................................................................. 1,98
Museu Picasso .......................................................................................................................... 7,91
Museu d’Història de Barcelona. MUHBA ................................................................................. 6,32
Museu de Ciències Naturals de Barcelona .............................................................................. 9,14
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Ingressos propis
Patrocinis2 ................................................................................................................................ 4,29
Venda d’entrades, activitats .................................................................................................... 8,88
1. Despeses directes d’activitat.
2. Inclouen les aportacions de la Fundació Barcelona Cultura.
Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa a la gestió dels recursos, s’ha
de ressaltar l’esforç que ha fet l’Institut de
Cultura per adaptar-se a la Llei 15/2010
de mesures contra la morositat en les
operacions comercials. L’aplicació de
diverses mesures correctores en la gestió
econòmica de l’Institut ha fet possible
reduir el termini de pagament de factures.
La mitjana de dies de pagament de les
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factures s’ha situat en 33 dies.
Finalment, també cal assenyalar 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 a la feina diària d’unes 450
persones que treballen directament des de
l’Institut de Cultura de Barcelona, i de més
de 1.600 que ho fan des dels centres en

10.2.
Visió des de la proximitat.
Els districtes de la ciutat
consorci amb l’Ajuntament.

Ciutat Vella
Mercè Homs i Molist
Regidora del Districte

Ciutat Vella afegeix a la seva condició
de centre històric i territorial de Barcelona
el fet de ser el focus que irradia una sèrie
de propostes culturals diverses, riques i
plurals. A Ciutat Vella, la cultura és el reflex
d’una personalitat que barreja tradició i
modernitat i que des de la seva identitat
barcelonina i catalana és l’element clau
que cohesiona i fa comunitat.
Entre les activitats dutes a terme al
llarg de l’any 2011, hem de destacar la
celebració de la novena edició del Raval(s),
un festival obert i participatiu que dóna
a conèixer la vida cultural del barri i que

té com a protagonistes les persones i les
organitzacions que creuen en la cultura
i que construeixen el barri dia a dia.
Enguany, la Gran Festa de Tardor
Ribermúsica va arribar a la setzena edició
amb el fet musical com a fil conductor i
aconseguint que els carrers i les places del
barri de la Ribera fossin durant uns dies
una veritable festa ciutadana i musical.
La cultura popular és un dels signes
d’identitat de Ciutat Vella i des del districte
es va continuar donant suport a les entitats
que treballen per fomentar-la, com són
la Coordinadora de Colles de Gegants
i Bestiari de Ciutat Vella, l’Esbart Català
de Dansaires o els Falcons de Barcelona,
entre moltes d’altres.
El calendari festiu de Ciutat Vella és un
BARCELONACULTURA
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tret característic de la identitat del seus
quatre barris, i les seves festes majors
són un exemple de cultura popular que
cohesiona i fa comunitat. Les festes de
Sant Josep Oriol al març i les de Sant Just
al juny donen pas a les festes majors de
l’estiu. La Festa Major del Casc Antic i la
de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera,
al mes de juny. Al juliol, la Festa Major del
Raval; a l’agost, les Festes de Sant Roc, i al
setembre, les de la Barceloneta i del Roser.
Al mes de març va tenir lloc la vuitena
edició del festival BarriBrossa que, sempre
atent als moviments d’avantguarda,
va dedicar l’edició al col·lectiu Oulipo,
un moviment d’arrels dadaistes i
d’experimentació literària.
Al mes de setembre es va inaugurar el
nou espai escènic de La Seca Espai Brossa,
que ocupa l’històric edifici de l’antiga
fàbrica de la moneda, al carrer Flassaders.
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L’espai està concebut com una fàbrica
de creació, on teatre, dansa, màgia,
circ i arts escèniques podran exhibir-se i
experimentar nous llenguatges creatius.
Ciutat Vella fa una aposta ferma per
apropar la cultura arreu del territori a
través de les programacions dels seus
centres cívics, i en aquest sentit volem
destacar que el Centre Cívic Pati Llimona
juntament amb l’Associació Munt de
Paraules és l’organitzador del Festival
de Narració Oral de Barcelona Munt de
Mots. Una iniciativa que té l’objectiu de
promoure la creació i producció d’activitats
relacionades amb l’art d’explicar històries
i que vol ser una gran cita de la narració.
El Munt de Mots és un projecte innovador
a la ciutat de Barcelona, que ha tingut una
gran acollida per part del públic: fins a
3.000 persones han passat per la segona
edició.
També el Centre Cívic Pati Llimona va
organitzar la segona edició del festival de
fotografia PICS que vol posar en valor els
tres punts forts de fotografia del centre
i els seus usuaris: formació, exposicions
BARCELONACULTURA

i autoservei de laboratori. El PICS és
una cita ineludible per als amants de la
fotografia de la ciutat, independentment
de l’experiència dels fotògrafs i
participants. Exposicions, tallers i xerrades
en configuren el gruix de les propostes.
El Centre Cívic Drassanes, per la seva
banda, va continuar treballant en la seva
especialització en arts escèniques, donant
suport a la creació artística i facilitant els
espais als actors i creadors. El cicle «Teatre
Obert» va donar la possibilitat d’estrenar
els nous projectes en dues sales amb
capacitat per a 100 persones cadascuna,
al centre de Barcelona. Gràcies a aquest
cicle de teatre obert es va poder oferir
una programació específica de teatre
amb 26 espectacles, 11 dels quals eren
infantils. A mitjan 2011 es va començar a
gestionar un nou espai al barri, el Casal de
Barri Folch i Torres, que com que disposa
d’unes instal·lacions molt adients per
fer-hi programacions teatrals s’està afegint
al projecte amb una nova programació
d’espectacles així com de cessions
d’espais a companyies.
Amb la intenció d’acostar la dansa
als infants de les escoles del barri de la
Barceloneta i de tot Ciutat Vella, el Centre

Cívic Barceloneta va continuar amb el
projecte «Dansa a les escoles». En els
tallers de dansa el llenguatge simbòlic que
s’utilitza requereix que els nens i nenes s’hi
impliquin amb totes les seves capacitats,
i ells interioritzen els valors pedagògics
d’aquest projecte. Aquest projecte es va
cloure amb un espectacle de claqué que
es va realitzar en el marc de la iniciativa
«La Barceloneta es mou».
Al Centre Cívic Convent de Sant Agustí
durant el mes de maig va tenir lloc la
primera edició del cicle «Recorreguts
sonors». Aquest cicle és el punt de trobada
dels creadors que utilitzen el so com a
mitjà d’expressió i que basen el seu treball
en l’experimentació sonora. Les propostes
d’artistes vinguts d’arreu del món va tenir
una gran acceptació de públic.

Eixample

Gerard Ardanuy i Mata
Regidor del Districte
Al Districte de l’Eixample el 2011 s’ha
continuat treballat intensament en els
programes de difusió i divulgació cultural
que, a través del servei d’espectacles,

actuacions i cicles culturals dels centres
cívics, fan una oferta d’espectacles que
representa un potent instrument per
fomentar el coneixement i l’accés de la
població dels nostres barris a la producció
i al consum culturals.
La situació estratègica dels nostres
centres cívics als sis barris del districte,
aquest any amb la incorporació del nou
Centre Cívic Urgell al barri de la Nova
Esquerra de l’Eixample, ens ha permès
estendre la programació cultural a tot el
territori de forma estable, homogènia i
equitativa. Ens adrecem a tothom, però
especialment hem pensat en aquells
ciutadans i ciutadanes que s’inicien,
oferint-los espectacles accessibles, de petit
format, de molta qualitat, amb una durada
raonable i sempre gratuïts.
Cada centre, atenent a la seva
especialització, ha ofert una programació
concreta, però en gairebé tots, els
ciutadans i ciutadanes de l’Eixample han
pogut gaudir de programes musicals, que
abracen des de la música clàssica fins
a la música indie més actual, l’òpera, el
rap, el pop, la música ètnica, etc. Teatre,
dansa, cinema, narracions i documentals
han completat la cartellera dels nostres
centres.
En el seu conjunt els centres cívics han
programat al llarg del 2011 un total de 319
espectacles, dels quals han gaudit 33.294
espectadors.
No hem deixat de banda els programes
de suport a la creació, dels quals volem
destacar novament la tasca realitzada pel
Laboratori d’Arts Escèniques Tísner, que
continua donant suport a les companyies
emergents i als seus projectes artístics, en
total 8 al llarg de l’any, i també el Concurs
de Relats Curts de la Sagrada Família dins
el cicle «Fem en femení», que ha reunit
més de 400 relats escrits per dones i cada
cop de més qualitat. Continuen en marxa
els projectes de la beca Golferichs d’arts
visuals i la Convocatòria d’Arts Visuals de
La Casa Elizalde, que entraran en la seva
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tercera edició.
Volem destacar també la trajectòria
del festival d’estiu L’Eixample a la Fresca,
que un any més ha omplert de cultura
i espectacles les nits de juliol al nostre
districte, amb la programació de 24
espectacles, la major part a l’aire lliure.
Aquest esdeveniment ha esdevingut ja
un clàssic de la nostra actuació cultural.
El 2011 a l’Eixample s’ha posat en marxa
una nova línia de treball de dinamització
cultural i comunitària a través del projecte
«Finestres de la memòria» que, dissenyat
des de La Casa Elizalde, vol ser un
projecte que ajunti memòria i noves
tecnologies, i pretén recuperar la història
de la vida quotidiana del barri a través de
l’aportació de fotografies i altres materials
documentals que veïns i veïnes, entitats
i institucions conserven, anteriors a l’any
1980. Es basa en la creació d’una fototeca
virtual col·lectiva que permeti compartir
242 mirades al passat i gaudir d’una eina
cultural i educativa a l’abast de tothom.
Finalment, durant el 2011 s’ha posat en
marxa la Biblioteca Esquerra de l’Eixample
- Agustí Centelles, al barri de la Nova
Esquerra de l’Eixample, amb la qual s’ha
completat el mapa de biblioteques de
l’Eixample.

Sants-Montjuïc
Jordi Martí i Galbis
Regidor del Districte

Sants-Montjuïc té un teixit associatiu ben
ric i potent. I la gran majoria de les entitats
i associacions amb què compta estan
implicades a impulsar la cultura d’una
manera o altra. Les diferents activitats
culturals que es realitzen als barris durant
l’any en són una bona mostra, i tot seguit
hem fet un recull de les més significatives.
Pel que fa a activitats veïnals, l’any
comença amb ritme i alegria amb el
Carnaval de Sants, el del Poble-sec i el de
la Marina, que en dóna el tret de sortida.
BARCELONACULTURA

El març l’encapçala la festa de Sant
Medir, un dels dies més esperats pels
veïns del barri de la Bordeta, amb tot de
carrosses que recorren el barri repartint
caramels. Tot seguit, a l’abril, arriba l’Aplec
de la Sardana, que aquest any va celebrar
la 24a edició. Una trobada consolidada,
de les més importants que se celebren al
Principat.
Arribats al maig es va celebrar la 20a
edició del Certamen Literari Francesc
Candel. Un concurs que contribueix al
foment i a la promoció de la creació
literària en tots els nivells en tres gèneres
diferents: relat curt, poesia i reportatge
periodístic.
La nit del primer dissabte de juny, com ja
és tradició, la gent s’aplega vora les fonts
de Montjuïc en la Nit de l’Havanera. La
22a edició va ser de nou un èxit de públic
i, com no podia ser d’una altra manera, no
hi va faltar el rom cremat.
El juny és també l’inici de les festes
majors dels barris del districte, en les
quals les entitats, les associacions i el
veïnat gaudeixen d’una programació que
fomenta la millora de la convivència i la
cohesió social. Com cada any, comencen
per les festes de la Marina (juny) i el
Poble-sec (juliol). Una activitat ben
destacada que podem trobar a la Festa
Major del Poble-sec és «La cuina del
món»: durant dos dies el carrer s’omple de
colors, sabors i olors d’arreu del món i es
pot fer un tast de les diferents pràctiques
culinàries que ens mostren els participants.
A finals d’agost engega la Festa Major de
Sants, ben famosa arreu pels guarniments
dels seus carrers i que, amb el pas dels
anys, ha estat reconeguda com una de les
més importants de la ciutat.
Arribats al setembre seguim amb la
Festa Major de la Bordeta i la tradicional
trepitjada de raïm al barri de Plus Ultra, a
la Marina, que enguany celebrava la seva

les sessions de teatre accessible fetes
al Centre Cívic de les Corts: 4 sessions
de teatre infantil amb visita tàctil, servei
d’audiodescripció en directe per a infants
amb discapacitat visual, interpretació en
llengua de signes, visita argumentativa
i subtitulació en pantalla; assistents:
27 infants amb discapacitat. Teatre per
a adults amb programes en braille,
visita tàctil, servei d’acompanyament,
audiodescripció en directe i subtitulació
en directe; assistents: 13 persones amb
discapacitat.
26a edició. La Festa Major d’Hostafrancs
va cloure el cicle de festivitats del
districte i va donar pas al Correllengua
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, una
festa reivindicativa i d’autoafirmació de la
cultura catalana que, de mica en mica, va
consolidant-se al districte.
Moltes d’aquestes activitats que es
fan durant l’any tenen el suport i la
dinamització de les colles castelleres, les
colles de diables i les colles geganteres,
entre d’altres, sense les quals no serien
el mateix, ja que aquestes colles posen
aquell punt de vitalitat i energia als barris
perquè el ritme no pari.

Les Corts

Antoni Vives i Tomàs
Regidor del Districte
El districte de les Corts ha esdevingut
durant l’any 2011 un referent cultural
de la ciutat gràcies a l’àmplia oferta
d’activitats culturals i festives programades
conjuntament amb les entitats i
associacions cortsenques.

També volem ressaltar l’exposició
fotogràfica «Vocal, no vocal», de Kati
Riquelme i Tania Encina, que va tenir lloc al
Centre Cívic Can Deu al mes de desembre,
en què les imatges anaven acompanyades
d’un text transcrit en braille amb la
descripció en termes poètics de cadascuna
de les fotografies.
XXXV Jocs Florals de les Corts
En aquesta edició es van modificar les
categories convocades, i s’hi va incorporar
de nou la de fotografia poètica. S’hi van
presentar un total de 120 treballs. L’acte,
fet al Centre Cívic Can Deu, va comptar
amb la participació del poeta de la ciutat,
Lluís Roda, guanyador dels Jocs Florals de
Barcelona 2010.
Commemoració de la Diada Nacional de
Catalunya
L’11 de setembre de 2011 es va
commemorar la Diada Nacional de
Catalunya amb un concert a la plaça
Comas a càrrec del grup Barna Brass
Quintet, que va interpretar un programa
de peces tradicionals i patriòtiques.

Us presentem un resum de les activitats
més destacades de l’any.

15è aniversari del Centre Cívic Les Corts

D’acord amb la prioritat del Districte
d’impulsar actes inclusius, cal subratllar

El Centre Cívic Les Corts, especialitzat
en arts escèniques, ha anat consolidant
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durant els 15 anys de funcionament una
programació cultural estable amb els
cicles de dansa, teatre i infantil. Acull més
de 20 entitats residents que fan ús de
l’equipament, la majoria dansa, teatre i
música, així com diferents serveis per als
veïns del districte.
Amb motiu del 15è aniversari del Centre
Cívic Les Corts es van organitzar diverses
activitats durant el mes d’octubre, fruit de
la coordinació i el treball conjunt amb les
entitats i els serveis que formen part del
centre.

aplegar més de 40.000 assistents.
En aquesta edició destaquem la
incorporació del parc de la Maternitat com
un espai més de celebració de la festa,
amb el concert de la Banda Municipal,
al qual van assistir més de 400 persones.
També cal fer esment de l’èxit de públic de
la matinal de Festa Major el 12 d’octubre
amb la trobada de gegants i bestiari i el
matí casteller, així com el castell de focs,
en la seva nova ubicació als jardins de Sant
Joan de Déu.
Trobada de Corals

Festa Major de les Corts
La Festa Major de les Corts va tenir lloc
de l’1 al 12 d’octubre de 2011. Vint-i-cinc
associacions, entitats o grups de veïns i
veïnes de les Corts, conjuntament amb
els equipaments i serveis municipals, van
244 programar gairebé 200 actes, que van

La Trobada de Corals de les Corts ha
esdevingut un acte tradicional de les
festes de Nadal al districte. Enguany s’ha
traslladat al monestir de Pedralbes, canvi
que ha donat més relleu a aquesta activitat
i que ha estat molt ben valorat per tothom.

Sarrià-Sant Gervasi
Joan Puigdollers i Fargas
Regidor del Districte

Al llarg del 2011 els equipaments
culturals del districte de
Sarrià-Sant Gervasi han organitzat un gran
nombre d’activitats i tallers adreçats a
diferents tipus de públic. Entre aquests
equipaments hi ha les dues biblioteques
(Biblioteca Clarà i Biblioteca Collserola Josep Miracle), que durant tot l’any han
fet activitats com exposicions, xerrades...
—algunes amb la participació del
Districte— per fomentar la lectura, donar
a conèixer l’equipament, etc.
D’altra banda, el Districte ha posat
en marxa un projecte per recuperar la
memòria històrica gràfica a través de més
de 900 fotografies i pel·lícules aportades
pels veïns i les entitats dels diversos barris
del districte. Del 30 de setembre al 9
d’octubre s’ha pogut veure una exposició
d’una selecció d’aquestes imatges a la seu
del Districte.
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A l’agenda cultural de Sarrià-Sant Gervasi
hi trobem tota mena d’activitats que fan
més accessible la cultura als veïns del
districte. El 2011 una d’aquestes activitats
ha estat el cicle «Els dimarts de Maragall»,
organitzat en col·laboració amb l’Arxiu
Joan Maragall i amb motiu dels 150 anys
de la naixença i els 100 anys de la mort
del poeta. Així mateix ha tingut lloc el
Memorial Vázquez Montalbán, un acte
realitzat en col·laboració amb el Centre
Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán,
que ha recordat aquest escriptor, veí de
Vallvidrera durant uns anys. El cicle de
concerts corals «Primavera Coral» ha
arribat un any més al Centre Cívic Pere
Pruna amb la participació dels cors del
districte. Han estat cinc dies de concerts
corals, més un concert de clausura a càrrec
de l’Orquestra de Cambra Catalana. El
conjunt dels concerts del cicle han aplegat
al voltant de 900 persones.
Però són moltes més les entitats i
associacions del districte que organitzen
activitats i teixeixen l’entramat cultural del
territori. Per citar-ne algunes podem parlar
de la Taula d’Entitats de Sarrià —que de
març a novembre ha ofert l’escola i ballada
de sardanes, amb audicions a la plaça de
Sarrià—, de l’Agrupació d’Artistes +d3 i
dels artistes plàstics del districte —amb els
Tallers Oberts al maig— o de l’Associació
de Veïns de Sant Gervasi de Cassoles i
les ballades de sardanes que proposen
d’octubre a desembre.
Com cada any, el calendari festiu ha
marcat el ritme de les celebracions
populars a l’espai públic: la festa de Sant
Medir, que se celebra el 3 de març amb
la participació de les 5 colles del districte,
algunes de les quals són centenàries
—com L’Antiga de Sant Medir, que
enguany ha celebrat el 150 aniversari;
el concert institucional per la diada de
Sant Jordi, a càrrec de la fundació l’ARC
Música; els concerts per les festes de
Nadal a la plaça de la Vila, al Centre
Cívic Pere Pruna o a l’Institut Menéndez
y Pelayo, o les tradicionals cavalcades de
Reis a Sarrià i a Sant Gervasi - la Bonanova
en són alguns exemples.

I el que no pot faltar cada any són les
festes majors que celebren els diferents
barris, carrers i espais emblemàtics del
districte. A finals de maig arriba la Festa
Major de Can Caralleu i al juny tenen
lloc la Festa Major de les Tres Torres i la
de Sant Gervasi. Aquesta darrera festa
ha incorporat per primer cop la zona de
Sant Gervasi - Galvany, i així ha ampliat
l’oferta d’activitats als seus veïns i veïnes.
Al juliol se celebra la Festa Major del Peu
del Funicular, i al mes de setembre, la
de la Font del Mont, la del Mas Sauró, la
del Mas Guimbau i la de Vallvidrera. I a
finals de setembre arriba la Festa Major
de Sarrià, que enguany ha presentat un
programa amb 129 activitats per a tots els
públics.
D’altra banda, hi ha moltes fires que
periòdicament s’instal·len als carrers i
a les places del districte per donar a
conèixer una àmplia gamma de productes
i objectes: fires de brocanters als barris
de Sarrià i de Sant Gervasi - la Bonanova,
fira d’artistes de Sarrià, fires de productes
artesans, fira d’antiquaris...

Gràcia

Maite Fandos i Payà
Regidora del Districte
Des del passat mes de juny, Gràcia
compta amb una biblioteca nova al barri
de Vallcarca i els Penitents, que se suma
a l’oferta de biblioteques públiques del
districte. Es tracta de la Biblioteca Vallcarca
i els Penitents - Maria Antonieta Cot.
D’altra banda, durant aquest any s’ha
treballat amb les entitats de cultura
popular la definició del pla d’usos del
que han de ser dos nous equipaments
de referència en aquest terreny: el Centre
Cultural La Violeta i el Centre Cultural
Albert Musons.
Els equipaments culturals de proximitat
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de Gràcia han portat a terme les seves
programacions generalistes i singulars en
àmbits com la creació contemporània i
la difusió o la recuperació de la memòria
històrica.
Un bon exemple de la programació
realitzada en aquests àmbits la trobem en
els cicles d’aperitius musicals a La Sedeta,
el cicle «Bitllet d’anada», la Setmana
Cultural, les Veus de la Mediterrània, la
Festa de la Filosofia, o bé el projecte de
recuperació de la memòria històrica de
l’antiga editorial Bruguera, al Centre Cívic
El Coll - La Bruguera, on també s’ha dut a
terme el Coll Fantasy o el cicle de vespres
musicals.
Durant l’any també han tingut lloc
diverses exposicions als equipaments de
proximitat del districte: a la Biblioteca
Jaume Fuster, als centres cívics, al casal de
246 barri i a la sala d’exposicions del Districte.
Pel que fa a la cultura popular, el 2011
s’ha publicat el Protocol festiu de Gràcia,
un document que recull el calendari
tradicional festiu, les entitats i colles de
cultura popular i la imatgeria festiva de
Gràcia. És tracta d’un producte que té per
objectiu difondre i conservar el patrimoni
festiu gracienc, i que ha estat possible
gràcies a un procés de treball amb les
entitats de cultura popular de Gràcia a
través de la Comissió de Seguiment del
Protocol Festiu.
La Cavalcada de les Carteres Reials,
els Foguerons de Sa Pobla a Gràcia,
la Revolta de les Quintes o Sant Medir
són festes pròpies gracienques, que se
sumen a d’altres que trobem al calendari
tradicional festiu català, com per exemple
el Carnaval, la Castanyada, la revetlla de
Sant Joan o Sant Jordi, i que constitueixen
una magnífica oportunitat per treballar la
cohesió social des de la coresponsabilitat
amb el teixit associatiu del nostre districte.
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Un punt a part és la celebració de la
Festa Major de Gràcia entre el 15 i el 21
d’agost, amb més de sis-centes activitats,
concentrades en 19 carrers guarnits i 10
espais de festa. Una festa organitzada per
la Fundació Festa Major de Gràcia, a la
qual el Districte dóna suport: hi aporta el
seu treball en la coordinació i programació
de les places i espais, a favor d’una festa
més accessible, sostenible i inclusiva i des
de la coresponsabilitat.
Les ballades i aplecs de sardanes, la
recuperació del Cant de la Sibil·la i les
diades castelleres, bastoneres i de cultura
popular també s’afegeixen a l’ampli ventall
de celebracions que tenim al districte de
Gràcia.
La creació artística i emergent també té
un paper destacat a Gràcia, i conscient
d’això, el Districte dóna suport a
projectes ja històrics, com el Festival Folk
Internacional Tradicionàrius, el Dispositiu
LEM, el Festival l’Hora del Jazz, o d’altres
de més recents, com el NodesCartisRes,
el festival nunOff, el festival Ulls, els Tallers
Oberts de Gràcia, la Trobada d’Il·lustradors
i també les mostres d’artesans, el cicle
«Harmonies» amb el comerç contemporani
o la Setmana de la Dansa, que aglutina tot
el sector de dansa de Gràcia.
Finalment, el Districte també treballa
en el suport al sector creatiu i al teixit
associatiu cultural de Gràcia, conscient que
la cultura és un factor clau en la generació
de riquesa i la millora de la qualitat de vida
dels veïns i veïnes.

Horta-Guinardó
Francina Vila i Valls
Regidora del Districte

L’activitat cultural a Horta-Guinardó és
extensa i molt variada. Onze barris amb
vida pròpia que acullen moltes expressions
culturals que configuren una agenda

immensa al llarg de l’any.
Una oferta cultural que té diferents
actors i diferents orígens: les escoles,
els espais municipals, la societat civil...
Diferents portadors de la cultura amb una
sola voluntat: posar la cultura a l’abast de
tothom.

centenari de la seva mort.
I des dels equipaments municipals
caldria subratllar la mostra d’art jove Strip
Art, que ja ha arribat a la 16a edició i que
està esdevenint una bona plataforma per
als joves artistes emergents per poder
exposar a sales comercials.

En aquest sentit, el Districte impulsa
la seva política cultural a partir de tres
aspectes:

També val la pena fer referència al Cicle
de Música Clàssica, en el qual tenen un
paper actiu les escoles de música del
districte.

•
•
•

Donar suport a les diverses entitats
d’Horta-Guinardó.
Potenciar les tradicions del nostre
país.
Conrear el coneixement i les facultats
de la nostra ciutadania.

Des del Districte reforcem les activitats
culturals i de formació que organitzen les
associacions. Per exemple, amb motiu de
les festes de Nadal vam editar la Guia de
Nadal, que recollia totes les propostes
que feien les entitats d’Horta-Guinardó
i que anava adreçada a totes les famílies
dels nostres barris. La guia també ha estat
una oportunitat per explicar les nostres
tradicions, com les figures del pessebre.
Horta-Guinardó és un territori de teatre
i molts artistes d’aquesta disciplina del
nostre país s’han format a les institucions
històriques que tenim al districte. Així, cal
destacar la Mostra de Teatre, en la qual les
nostres companyies amateurs ofereixen
diverses obres en diferents espais dels
onze barris durant més d’un mes.
També és remarcable el Certamen
Internacional de Guitarra de Barcelona
Miquel Llobet, en què el Districte participa
activament perquè aquest instrument sigui
més conegut i reconegut dins del repertori
de música clàssica.
Amb referència a les tradicions
de Catalunya i la commemoració
d’efemèrides rellevants per al nostre país,
la celebració de la Diada Nacional és
important i compta amb la participació de
la societat civil. Aquest any l’hem dedicat a
la figura de Joan Maragall, amb motiu del

En la línia d’afavorir la formació de les
nostres veïnes i veïns, el paper de les
aules de cultura és cabdal. Aquestes
ofereixen un ventall ampli de ponències
amb persones especialitzades i experts
de reconegut prestigi i són una oferta
excel·lent i de qualitat.
Aquestes i moltes altres activitats
configuren la nostra agenda cultural, una
agenda que fa palès que Horta-Guinardó
bull i que dóna valor a la cultura i la posa
al lloc que li correspon.

Nou Barris

Irma Rognoni i Viader
Regidora del Districte

Nou Barris, el districte que bull
La fortalesa d’un entramat urbà i social
com és el de Nou Barris es fa visible en
cadascun dels gestos i de les accions de
la seva gent, que no estalvia esforços per
mirar de fer del seu entorn el més gran
espai per conviure. Al llarg dels anys s’ha
hagut de modelar forçosament influïda pel
bagatge propi que duien amb si mateixos
tots els veïns, acabats o no d’arribar, que
han triat Barcelona per fer-hi cap, i aquest
és un tret que distingeix el seu teixit social,
la voluntat d’integració i de convivència.
Les iniciatives del Districte de Nou Barris
troben en la seva xarxa d’entitats uns
còmplices decidits a fer d’aquesta part
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de la ciutat una de les més actives. Les
entitats col·laboren conjuntament amb el
Districte de Nou Barris en el seu objectiu
de dinamitzar la vida cultural, i la seva
influència es fa palesa necessàriament en
el calendari festiu i cultural, i al seu torn el
Districte presta el seu suport a la majoria
dels projectes culturals que sorgeixen del
moviment veïnal.
El Districte ha col·laborat amb el
moviment associatiu no només per
desenvolupar les seves iniciatives,
sinó també per gestionar la xarxa
d’equipaments o per impulsar les
propostes que es generen en els diferents
epicentres culturals dels seus tretze barris,
molts dels quals acullen activitats de ressò
i repercussió d’abast general de la ciutat.
Entre les festes populars de més
arrelament social destaquen les múltiples
festes majors dels barris. La Festa Major
248 de Nou Barris (al maig) acull en el
seu calendari activitats de gran poder
de convocatòria, com ara el Mercat
Modernista, i un gran nombre d’activitats
i propostes generades per les entitats del
districte.
També és a Nou Barris que tenen lloc
algunes de les grans manifestacions
tradicionals de la ciutat amb un caràcter
més marcat, com ara l’Aplec de Tardor de
les Roquetes, veritable convenció de tot
el sector sardanista del país, les Festes
de San Froilán, punt de reunió de la
comunitat gallega de Catalunya, el Festival
de Sopes del Món Mundial, trobada
multitudinària dels gustos interculturals
d’arreu, el Festival Flamenco a Nou Barris
i altres festes de regust similar, com les
Cruces de Mayo i la Feria de Abril. Un
munt d’activitats populars, tradicionals i
folklòriques amb accents i perfums de tot
l’Estat i de tot el món que denoten el gran
caràcter integrador de la societat catalana.
D’altra banda, els veïns del territori
participen activament en esdeveniments
com el Carnestoltes, la Laia, La Mercè,
la diada de Sant Jordi i, sobretot, la
BARCELONACULTURA

Cavalcada de Reis, una de les iniciatives
més decidides del Districte de Nou
Barris que troba en les entitats un
suport incontestable fins a fer una mena
d’aparador de totes les sensibilitats socials
que aglutinen les entitats.
Per àrees temàtiques, la música és una
faceta amb múltiples punts d’atracció,
entre els quals hi ha els diversos cicles
temàtics i el festival Songs de Barri del
Centre Cívic Les Basses, el cicle Música als
Parcs (al juliol al parc Central), el festival
de música negra 9B in Black (al febrer)
o el Festival de Blues de Barcelona (al
setembre), a més d’iniciatives plenament
consolidades i àmpliament reconegudes,
com la Banda Simfònica de les Roquetes
i les corals Canticorum i l’Ideal d’en Clavé.
L’àmbit literari compta amb 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 de
Barcelona (que a l’octubre va celebrar la
19a edició). Pel que fa al teatre, el Centre
Cívic Zona Nord va acollir el cicle «L’escola
va d’espectacle», i el Centre Cívic Ton i
Guida va ser l’epicentre de la Mostra de
Titelles de les Roquetes. El circ és l’àrea
que imprimeix més caràcter a Nou Barris
a través de l’activitat de l’Ateneu Popular,
que a més d’organitzar les edicions 41 i 42
del Combinat de Circ, el 2011 ha acollit
algunes de les companyies capdavanteres
de la ciutat i ha generat alguns dels
espectacles que més repercussió han
tingut en el sector (com ara el 16è
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 12a edició), i en fotografia el
Centre Cívic Can Basté és capdavanter de
l’especialitat a través de l’organització de
diverses exposicions de primer nivell i del
Fòrum Fotogràfic, certamen biennal que
és a les portes de celebrar l’11a 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.
El Districte de Nou Barris i tot el seu
entorn social treballen per evidenciar com
la tradició es dóna la mà amb apostes de
futur i configuren una personalitat cultural
molt diversa, però molt definida justament
pel seu eclecticisme. Un calendari atapeït i
divers que fa dels barris de Nou Barris una
de les àrees més inquietes i innovadores
de la ciutat que desenvolupen desenes
de projectes culturals i artístics que els
singularitzen i que en fan un dels entorns
socials més atractius.

Sant Andreu
Raimond Blasi i Navarro
Regidor del Districte

La història i la cultura són presents al

districte de Sant Andreu des de la primera
fins a l’última pedra, i això es fa palès en
els innombrables actes culturals i lúdics
que s’hi fan durant l’any.
Els veïns i veïnes de Sant Andreu són
un puntal en el dia a dia del districte,
i sense ells el funcionament d’aquest
no seria possible. El seu teixit social, la
voluntat d’integració dels nouvinguts, la
convivència i la lluita constant per millorar
són adjectius que molt bé poden definir
els homes i les dones del districte de Sant
Andreu.
Tampoc ens oblidem de la història
d’aquests barris, que és la base i la força
del districte. Per exemple, la primera
notícia escrita del poble de Sant Andreu
data de l’any 922, quan en un document
de permuta d’una herència es menciona
un lloc anomenat Palomar, o la famosa
quinta forca, situada més o menys on ara
tenim el nus de la Trinitat, un lloc conegut
com el turó de Finestrelles i que ha donat
lloc, entre altres coses, a una revista que
porta el seu nom.
Les iniciatives del districte de Sant
Andreu són diverses i variades. N’hi
ha que sorgeixen de la seva àmplia
xarxa d’entitats, com ara la Trobada de
Lletraferits, en què veïns i veïnes de Sant
Andreu llegeixen textos literaris al bell mig
de la plaça Orfila, plaça on se situa la seu
del Districte. O Fica’t al saT!, certamen
teatral amateur de les entitats de teatre
de Sant Andreu. En el camp de l’esport no
podem oblidar la ja mítica Nit de l’Esport,
que se celebra a l’octubre i que premia els
esportistes més destacats del districte.
Sant Andreu és un districte
descaradament solidari, i això es demostra
no només en el dia a dia de la seva gent
sinó en actes anuals com ara la Tardor
Solidària, cicle de conferències, tallers i
activitats temàtiques, aquest any sota el
títol «Paraigües per la Pau»; o la Festa del
Comerç Just, dins dels actes de la Festa
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del Comerç Just de la ciutat.
Quant a la promoció, difusió i acció
cultural, s’han fet actes que han
sobrepassat el districte i que són
reconeguts arreu de la ciutat, com ara
Els Tres Tombs, que com cada any es
fa al voltant de la figura de sant Antoni
Abat, el Concurs Maria Canals, durant
el qual es col·loquen pianos a diferents
llocs del districte perquè qualsevol
ciutadà els pugui tocar, o el premi Miquel
Casablancas, que enguany ha fet 30 anys,
i que es fonamenta en una convocatòria
nacional, anual, dirigida als joves creadors
i amb una vessant multidisciplinària de la
pràctica artística actual.
La xarxa associativa és plena de vida
a Sant Andreu, les diferents entitats
col·laboren en la millora del dia a dia del
districte i en activitats lúdiques, com ara
les festes populars, de gran arrelament
250 als diferents barris, i que se celebren tant
a l’hivern com a la primavera amb un
gran nombre d’activitats i propostes en
tots els barris: Navas, el Congrés-Indians,
la Sagrera, Sant Andreu, Baró de Viver,
el Bon Pastor i la Trinitat Vella.
També són molt presents en la vida del
districte les festes tradicionals de Nadal,
com ara el caga tió, l’encesa de l’arbre
al barri del Congrés-Indians, la visita del
carter reial o les diferents cavalcades: la
del Pare Noel i la de Reis a la Trinitat Vella
i les de Reis a Sant Andreu - la Sagrera, el
Congrés-Indians, el Bon Pastor i Baró de
Viver.
Per àrees temàtiques, la música hi
té un paper rellevant, amb entitats
privades i públiques d’àmbit de ciutat,
com ara l’Escola Municipal de Música de
Sant Andreu o el Taller de Músics, que
organitzen nombroses activitats, com els
concerts gratuïts de la banda de l’escola,
de l’orquestra o de la Big Band. També
es fan concerts de combos o concerts de
música barroca en esglésies, d’accés lliure,
i moltes altres activitats relacionades amb
BARCELONACULTURA

el món de la música.
D’altra banda, el Districte de Sant
Andreu i tot el seu entorn social treballen
per recordar la seva història. Hi ha una dita
popular a Sant Andreu que diu que el curs
no comença realment fins a l’homenatge
Ignasi Iglésias, que se celebra cada any al
mes d’octubre tot commemorant la seva
mort, al cementiri de Sant Andreu, amb
una ofrena floral a la tomba de l’escriptor,
seguit de parlament i lectura de poemes.
A l’estiu, la nit de Sant Joan arriba al
districte, com cada any, de la mà de la
Flama del Canigó. És una tradició catalana
vinculada al solstici d’estiu que s’inicia
amb la renovació del foc al cim del Canigó
i culmina amb l’encesa de les fogueres de
la nit de Sant Joan.
Finalment, els centres cívics fan activitats
per als veïns i veïnes del barri tot l’any,
com ara:
•

•
•

Programació cultural d’estiu dels
equipaments, serveis municipals i
entitats del barri.
Programació trimestral de tallers a
tots els centres cívics del districte.
Programa d’espectacles infantils. Un
espectacle infantil mensual als centres
cívics de la Trinitat Vella, la Sagrera,
el Bon Pastor i al Casal de Barri
Congrés-Indians.

Ressaltem també activitats infantils,
com ara «La factoria de Sant Andreu»,
un programa d’activitats infantils i
familiars gratuïtes que té com a objectiu
l’aproximació a l’art actual. El primer
dissabte de cada mes té lloc una proposta
amb aquesta finalitat. El programa també
es dirigeix a escoles de primària.

Sant Martí

Eduard Freixedes i Plans
Regidor del Districte

De nou volem destacar al districte la
celebració del festival d’arts escèniques
Escena Poblenou, que enguany va arribar
a la 10a edició. Es va realitzar del 18 al
24 d’octubre, va oferir 23 actuacions i va
aplegar més de 3.500 persones en els
diversos espais en què es desenvolupaven
les actuacions, espais teatrals de molta
tradició al barri i espais exteriors. Aquest
festival està organitzat per l’Associació
Escena Poblenou amb la participació
cabdal del Centre Cívic Can Felipa. En 10
anys s’hi han afegit dies de programació:
dels 2 dies del primer festival, als 7 dies
de la darrera edició. S’ha col·laborat
amb diverses entitats i associacions
culturals de la ciutat de Barcelona i de
l’estranger; s’han organitzat tallers de
caràcter 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 Kamchàtka, actualment
companyia resident. Dins del festival
també hi ha coproduccions amb la Sala
d’Art Contemporani de Can Felipa.
A la mateixa disciplina d’arts escèniques
trobem FragMenTs, cicle en format
cabaret en què tenen cabuda tot tipus de
disciplines: teatre, música, dansa, circ...
organitzat pel Centre Cívic Parc-Sandaru.
També al Centre Cívic Parc-Sandaru es
desenvolupa el programa SOStenibilitat,
que aplega accions al voltant del medi
ambient. L’any 2011 se’n van realitzar
3 cicles. Al Centre Cívic del Besòs s’hi
realitzen 2 cicles de sostenibilitat, medi
ambient i consum responsable: al juliol
(«Reutilitza el juliol») i al desembre («Per
Nadal no t’atipis»).
El Centre Cívic de Sant Martí va
organitzar la 14a fira de teatre i animació
al parc de Sant Martí, el Mercateatre, el dia
9 de juliol. Es tracta d’una mostra d’arts

escèniques de carrer que pretén oferir
una via perquè els joves creadors donin a
conèixer les seves propostes. A aquesta
edició s’hi van presentar 9 propostes amb
una assistència d’unes 800 persones de
públic.
També cal assenyalar que es manté el
Cicle de Flamenc al Besòs, (in)Fusión
Flamenca, que va celebrar la seva 9a
edició de l’11 al 25 de novembre. Va
comptar amb artistes de gran nivell, com
Juan Ramón Caro amb Salaíto, i hi van
assistir unes 1.050 persones. 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 es va realitzar el 28 de maig de l’any
passat a la rambla Guipúscoa (entre els
carrers Bac de Roda i Selva de Mar).
Aquesta edició va comptar amb 15
propostes artístiques i va tenir un públic
d’unes 2.000 persones.
Al juliol es va realitzar la 4a edició de
la mostra Besmina, celebrada en espais
del barri del Besòs i el Maresme, de
Barcelona, i el de la Mina, de Sant Adrià
de Besòs. Uns 100 joves artistes, amb
la intervenció del Centre Cívic Besòs i
l’Espai Jove La Mina, van oferir més de 20
mostres artístiques, que van ser visitades
per 400 persones, aproximadament.
Cal destacar, també, al Centre Cultural
La Farinera del Clot, la 4a edició del cicle
de música negra Say it Loud i la 5a edició
del concurs Emmaketam, de maquetes
musicals realitzades per joves. La primera
proposta ha tingut l’assistència de 690
persones, i la segona, de 150.
Menció a banda mereix una activitat
central de l’estiu, la cantada d’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
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d’una actuació de diversos grups d’aquest
gènere musical, a més d’activitats lúdiques
adreçades als més petits. Va aplegar una
gran afluència de públic, al voltant de
3.500 persones.
Durant el 2011 s’ha desenvolupat
l’objectiu de treballar la vinculació al
territori de les fàbriques de creació.
Aquest treball s’ha realitzat en 6 accions:
•

•
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•

•

•

La continuació de la Taula de cultura
de Sant Martí amb la participació de
8 centres d’arts visuals del districte,
els cinc centres cívics, les quatre
biblioteques i altres agents culturals.
El seguiment del treball del mapa
creatiu del Poblenou, amb 11 entitats
artístiques de creació contemporània
participants, amb l’elaboració del
resultat dels treballs i la posada en
marxa d’un web.
La implementació a l’Institut Besòs,
amb Hangar i el Pla educatiu d’entorn
del Besòs, d’un programa anomenat
Joves i Noves Tecnologies, amb el
suport de la Fundació “la Caixa”.
Accions formatives entre el Pla
educatiu d’entorn del Besòs i La
Central del Circ.
El suport a la recerca sobre fronteres
en l’espectador de teatre, d’Escena
Poblenou.

A banda, cal esmentar les següents
intervencions:
•

•

•

La 49a edició dels Premis Sant Martí,
que van acollir 300 convidats del
teixit associatiu de Sant Martí.
El 3r certamen literari Paraules a
Icària, conjuntament amb l’editorial
Edicions Saragossa.
El Dia d’Andalusia, la Diada de
Catalunya i el Dia de Ceuta, actes
institucionals i commemoratius
que tenen molta participació i
que estableixen lligams entre les
associacions del districte.
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•

•

La col·laboració del Districte al
desenvolupament de les festes majors
i del calendari.
Els itineraris literaris que van realitzar
les biblioteques pels diferents barris
del districte. Aquesta iniciativa
és una col·laboració del Consorci
de Biblioteques de Barcelona i el
Districte de Sant Martí.

10.3.
Visió
internacional

10.3.1. CENTRES D’ESTUDIS
INTERNACIONALS
Barcelona acull, des de fa anys, centres
d’estudis internacionals que són pols
d’estímul a una internacionalització
creixent de la ciutat, de Catalunya i de tot
l’Estat. Un d’aquests centres és el Centre
d’Estudis i Documentació Internacionals
a Barcelona (CIDOB), una comunitat
dinàmica d’analistes i documentalistes que
treballa per elaborar i oferir informació i
idees per formular i impulsar polítiques
que reverteixin en un món més segur, lliure
i equitable per a les persones.
Durant el 2011 el CIDOB ha continuat
aplicant el Pla director quadriennal (20102013), aprovat pel patronat al desembre
del 2009. El desplegament del Pla director
és gradual, i l’any 2011 ha estat el de la
consolidació definitiva dels processos que
van donant forma al CIDOB dels propers
anys. Les tres línies de treball consolidades
estan servint de columna vertebral que
articula les diferents iniciatives i projectes.
L’adaptació dinàmica a la realitat canviant,
però, ha estat determinant a l’hora d’anar
redefinint les prioritats de l’any, ja que
dues grans crisis han marcat l’agenda del
2011. D’una banda, la intensa onada de
transformació política desencadenada
per la primavera àrab, i de l’altra, la
continuació i l’agreujament de la crisi
de la zona euro han marcat l’agenda dels
continguts de l’activitat i la recerca del
CIDOB.
El 2011 també ha vist la culminació de
l’informe transversal que ha aportat punts
de vista nous sobre la política de gestió
del moviment de persones en les fronteres
i els seus efectes des d’una òptica
multidisciplinària que tracta les qüestions
d’imatge exterior d’Europa i Espanya, les
garanties jurídiques, l’impacte sobre la
vida de les persones, els efectes culturals,
sobre el desenvolupament, econòmics,
etc. L’informe es preveu que es publiqui
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en forma de llibre a principis del 2012.
La 22a edició de l’Anuari Internacional
CIDOB, dedicat aquest any a Turquia,
els números de la Revista CIDOB d’afers
internacionals —que ha iniciat una
reforma estructural amb l’objectiu d’entrar
en la categoria de revista acadèmica
referenciada— i les publicacions en línia
han estat el complement dels nombrosos
seminaris i actes habituals que ha
desplegat la institució al llarg del 2011.
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Un altre centre d’estudis internacional
amb seu a Barcelona és l’Institut
Europeu de la Mediterrània (IEMed),
una entitat integrada per la Generalitat de
Catalunya, el Ministeri d’Afers Estrangers
i Cooperació i l’Ajuntament de Barcelona
que ha esdevingut una institució europea
de referència per al seguiment i l’impuls
de les relacions euromediterrànies.
L’Institut facilita l’apropament d’Europa,
Espanya, Catalunya i Barcelona a la
realitat mediterrània a través d’una
presència activa en diferents xarxes
euromediterrànies, el foment del debat
i la reflexió al voltant de les principals
qüestions i els processos regionals o la
sensibilització i la mobilització ciutadana.
Bona part de l’acció de l’IEMed durant el
2011 ha estat enfocada al seguiment dels
esdeveniments de la primavera àrab, que
han propiciat un canvi sense precedents no
només en el panorama polític dels països
on s’ha produït sinó també en les seves
relacions amb la UE, un marc relacional en
el qual la Unió per la Mediterrània, des de
la seva secretaria a Barcelona, hi tindrà un
paper clau.
Pel que fa a l’àmbit de la cultura i la seva
promoció, al llarg del 2011 l’IEMed ha
organitzat un ampli ventall d’iniciatives.
Cal assenyalar dos seminaris importants:
Ciutats mediterrànies: civilització i
desenvolupament, organitzat amb l’Institut
d’Estudis Catalans, i Art i mobilització a la
Mediterrània, promogut amb l’Arts Santa
Mònica. Les aportacions realitzades en
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aquest últim s’han recollit en el número
15 de Quaderns de la Mediterrània, la
publicació semestral de l’IEMed sobre
cultures i societats mediterrànies; també
s’ha publicat el número 16 d’aquesta
revista, dedicat als vincles entre ecologia
i cultura.
Enguany l’IEMed, com a institució
coordinadora de la xarxa espanyola de la
Fundació Euromediterrània Anna Lindh, ha
organitzat, en col·laboració amb la xarxa
marroquina d’aquesta fundació, una nova
edició del concurs internacional de relats
«Un mar de paraules», orientat a revalorar
la solidaritat social. També ha publicat una
antologia que recull els 30 millors relats de
la segona edició d’aquest concurs.
El cicle Docudebats de la Mediterrània:
«[R]Evolucions al món àrab» ha
aproximat el procés social i polític de la
primavera àrab a través del cinema. En la
mateixa línia d’apropament a la realitat
contemporània dels països del sud de
la Mediterrània, l’IEMed ha col·laborat
amb el Centre Euroàrab de Catalunya en
l’organització a finals de novembre de la
Setmana de Tunísia.
Les exposicions constitueixen una de
les grans apostes culturals de l’IEMed
per difondre diferents aspectes de les
cultures mediterrànies. La mostra «Viatge a
l’Orient Bíblic», organitzada amb el Museu
de Montserrat i el Museu d’Història de
Barcelona, la formen 200 peces que donen
a conèixer el Pròxim Orient de l’antiguitat.
En l’àmbit musical, l’IEMed ha participat
en l’edició del projecte musical de Jordi
Savall Mare Nostrum, un doble CD de
música tradicional de diferents cultures
mediterrànies interpretades per Hespèrion
XXI. També ha col·laborat un any més amb
programes culturals de rellevància com el
XVII Festival de Fes de Músiques Sagrades
del Món, el IV Festival de Músiques i Arts
de la Mediterrània Portal Blau, el mercat
de documentals Medimed 2011 o la XIV

Fira Mediterrània de Manresa.

10.3.2. ENTITATS
INTERNACIONALS DE PROMOCIÓ
CULTURAL
A la ciutat de Barcelona també s’hi han
establert diverses entitats internacionals de
promoció cultural, entre les quals trobem
Casa Amèrica Catalunya, una institució
que impulsa i organitza actes i projectes
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 les relacions entre la
comunitat hispanoamericana i Catalunya.
Les activitats de la Casa Amèrica
Catalunya durant el 2011 han estat
marcades per la celebració del centenari
de l’entitat. Les exposicions «Cent veus,
un centenari» (a la seu de la institució) i
«Laberint de mirades» (al Museu Marítim
de Barcelona) han estat la columna
vertebral d’un seguit d’actes entorn del
segle d’existència de la institució, amb
debats, conferències, concerts i visites a
totes dues mostres.
La literatura ha continuat com a puntal de
la programació. El 2011 s’han programat
una trentena d’activitats literàries:
conferències, col·loquis, presentacions
de llibres, recitals poètics i els Banquets
de Literatura Llatinoamericana. Han
intervingut en la programació literària els
escriptors Juan Gelman, Jorge Edwards,
Carlos Fuentes, Javier Cercas, Ricardo
Piglia i Juan Gabriel Vásquez, entre
d’altres.
El cinema és una altra de les senyes
d’identitat de la Casa Amèrica. S’han
projectat un total de 54 pel·lícules
(llargmetratges i curtmetratges) i 37
documentals. Els concerts, recitals,
monòlegs i performances aquest any
han incrementat la seva presència en la

programació: se n’han programat 26.
També hi ha hagut conferències, debats
i taules rodones: un total de 62.
Pel que fa a les exposicions, a més de les
ja esmentades, Casa Amèrica ha acollit la
mostra fotogràfica «La festa de la colla».
I l’altar de morts d’enguany s’ha instal·lat
del 2 a l’11 de novembre en homenatge
a Las Pecanins, un referent de l’art
catalanomexicà.
Durant el 2011 també s’ha retut
homenatge a Pere Casaldàliga i s’ha
commemorat el 25è aniversari de la mort
de Jorge Luis Borges (amb presència
de la seva vídua, María Kodama). I
s’han organitzat les jornades Cuentan
que cuentan, sobre literatura infantil i
juvenil, La cultura del sabor, sobre art
i gastronomia llatinoamericana, ¡No se
abran del parche!, sobre els argots urbans
a l’Amèrica Llatina, La intimitat com
a espectacle i la Setmana de l’Humor
Llatinoamericà.
Una altra entitat internacional de
promoció cultural que trobem a la
ciutat és el Bureau du Québec à
Barcelone (BQB) que, des del 1999, és
la representació oficial del Quebec a
Espanya. Ofereix serveis en economia
i afers públics i culturals, i supervisa
l’aplicació de la cooperació bilateral entre
el Quebec i Catalunya. La seva activitat
s’estén a tot l’Estat amb la finalitat de
promoure els valors, les institucions i els
professionals del Quebec, de donar suport
a la promoció i a la difusió de la cultura
quebequesa a Espanya i de promoure’n el
comerç i les inversions.
El 2011 el BQB ha organitzat la segona
edició de la Mostra de Cinema del
Quebec de Barcelona, al Circol Maldà.
(Trobareu informació de la Mostra de
Cinema del Quebec en l’apartat «Festivals
d’audiovisuals» del capítol 8.)
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Al llarg d’aquest any, el BQB ha
contribuït a la promoció de diversos
artistes quebequesos: concert de Nicolas
Pellerin et les Grands Hurleurs, a la sala
Bikini; exposició de J. Laberge, a la Galeria
Zero; exposició «Cut in the dark», de
Michel de Broin, a la Galeria Toni Tàpies;
residència de l’artista Sophie Castonguay
a l’Hangar; exposició «Paradís perdut»,
de l’artista J. Houle, on ha presentat
l’obra Patch sur la nature; improvisacions
coreogràfiques de la companyia de dansa
Daniel Léveillé Danse, a la Fundació
Tàpies; concert del grup de música
electrònica No Joy, al festival Primavera
Sound; espectacle de la companyia
Human Playground, al festival Dies
de Dansa; exposició de l’artista Rafael
Lozano-Hemmer a l’Arts Santa Mònica,
i residència de la dramaturga Geneviève
Billette a la Sala Beckett. La Festa Nacional
del Quebec, al Palau Moja, enguany ha
comptat amb el concert de la violonista
Véronique Plasse.
L’Institut Francès de Barcelona (IFB)
vol ser un punt d’intercanvi cultural entre
França i Catalunya, i de manera més
general, d’Espanya, i també un fòrum
intercultural de debat d’idees i presentació
d’obres artístiques de nombroses
comunitats que troben en l’Institut un lloc
on poden mostrar-se o expressar-se.
L’any 2011 ha estat l’últim del càrrec de
Pierre Raynaud com a director de l’Institut
Francès de Barcelona. Enguany s’ha tornat
a dur a terme l’important debat d’idees de
les Jornades Filosòfiques de Barcelona,
amb l’Arts Santa Mònica, i les projeccions
del Festival de Cinema Jueu de Barcelona
i de la FIRE!!, Mostra Internacional de
Cinema Gai i Lesbià, que sempre han
aplegat un ampli públic de cinèfils.
Cal destacar la celebració de la 5a
Primavera Francòfona, amb 5.000
espectadors, especialment joves, i de la
30a Festa de la Música, dedicada enguany
BARCELONACULTURA

al Mediterrani: 300 nens i nenes de tot
Catalunya i del Marroc han cantat junts
la història del mar Mediterrani davant de
4.000 espectadors.
El Grec Festival de Barcelona 2011 ha
dedicat la seva secció Panorama a França.
El Panorama França, que ha rebut un
suport intens de l’IFB, ha permès a un
gran públic assistir als espectacles de
Peter Brook, Patrice Chéreau o Bartabas i
admirar el treball de joves directors de circ
o de teatre que han mostrat la vitalitat de
la renovació artística francesa.
En l’àmbit musical, a principis d’octubre
Francis Cabrel ha regalat a una sala plena
de gom a gom un concert dels grans èxits
de la seva llarga carrera.
Per acabar, s’ha de remarcar l’exposició
fotogràfica «Jacques Léonard. Pèlerinage
gitan», en col·laboració amb l’Arxiu
Fotogràfic de Barcelona, una selecció de
fotografies de Jacques Léonard, gitano
francès.
El Goethe-Institut, l’institut de cultura
d’Alemanya, que és present arreu del món,
també té seu a Barcelona, i té per objectiu
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.
Al llarg del 2011 el Goethe-Institut
ha organitzat molts actes, alguns en
col·laboració amb altres agents culturals
de la ciutat i de Catalunya, com ara
l’Ajuntament de Barcelona, que ha
col·laborat en les Jornades Alemanya
a Barcelona, celebrades al passeig
Lluís Companys del 3 al 5 de juny del
2011 dins el marc de l’espai de trobada
hispanoalemany 2011, d’abast estatal.
Enguany s’han repetit col·laboracions
establertes de llarg recorregut amb

iniciatives culturals barcelonines,
com ara amb festivals com el Grec, el
Drap-Art, L’Alternativa, el Festival de
Cinema Jueu de Barcelona i Dies de
Dansa, o amb teatres com la Sala Beckett,
el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors i La
Caldera, o amb centres culturals com el
CCCB. També s’han repetit col·laboracions
amb agents culturals de Catalunya.
La resta d’iniciatives de l’any han anat
encaminades a obrir noves portes per a
les relacions catalanoalemanyes, com ara
les jornades informatives sobre el mercat
laboral a Alemanya i els programes creats
conjuntament amb empreses alemanyes
per assessorar sobre les oportunitats
de feina a Alemanya i per fomentar
l’aprenentatge de la llengua alemanya
entre les persones que busquen feina.
També són entitats internacionals
de promoció cultural la Casa Àsia,
que fomenta i desenvolupa projectes i
activitats que contribueixen a conèixer
millor el continent asiàtic, i que impulsa les
relacions entre Espanya i els països d’Àsia
i de l’àrea del Pacífic; l’Institut d’Estudis
Nord-americans, associació destinada
a promoure l’intercanvi cultural amb els
Estats Units des de Catalunya; l’Istituto
Italiano di Cultura, organisme oficial
d’Itàlia que incentiva i difon la llengua i
la cultura italianes al nostre país a través
d’esdeveniments culturals, i The British
Council, el principal canal de la diplomàcia
pública del Regne Unit a la nostra ciutat
que mostra el millor de l’educació, la
innovació i la creativitat britàniques.
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DADES GLOBALS

La cultura en xifres, 2008-2011
2008

2009

2010

2011

%
de variació
2011/2010

MUSEUS I CENTRES D’EXPOSICIONS

Equipaments ..........................................................41 ....................40 ....................39....................40
Usuaris......................................................17.691.954 ......17.206.347 ......17.576.997......18.604.688 .......................6
Visitants..................................................................— ......12.597.470 ......12.463.751......13.294.678 .......................7

ESPAIS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC

Equipaments ............................................................6 ......................7 ......................7......................7
Visitants..................................................................— ........4.610.231 ........5.077.253........6.173.300 .....................22

ARXIUS1

Equipaments ............................................................2 ......................3 ......................3....................17
Usuaris.............................................................16.610 .............15.651 .............15.894.............54.684 ...................244
Consultes.......................................................113.513 ...........113.828 ...........147.306 ..........223.804 .....................52

BIBLIOTEQUES DE BARCELONA (xarxa pública)
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Equipaments ..........................................................32 ....................35 ....................36 ...................37
Visites.........................................................5.756.946 ........6.119.285 ........5.982.936 .......6.178.297 .......................3
Préstecs ......................................................4.336.236 ........4.390.993 ........4.439.460 .......4.467.274 .......................1

ARTS ESCÈNIQUES

Sales........................................................................43 ....................51 ....................55....................58
Espectadors................................................2.623.944 ........2.710.771 ........2.538.896........2.816.283 .....................11
% d’ocupació..........................................................55 ....................56 ....................53....................54 .......................2

MÚSICA2

Equipaments..........................................................28 ....................25 ....................20....................21
Espectadors................................................2.470.333 ........2.442.742 ........2.346.031........2.269.446 ......................-3
% d'ocupació als grans auditoris................................80 ....................76 ....................75....................72 ......................-3

CINEMES DEL CIRCUIT COMERCIAL

Equipaments ........................................................198 ..................198 ..................194..................203
Espectadors .................................... ...........9.023.373 ........8.664.843 ........7.494.529........7.125.274 ......................-5
Nombre de pel·lícules exhibides.............................780 ..................756 ..................706..................738 .......................5

FESTIVALS

Nombre................................................................113 ..................128 ..................144..................141 ......................-2
1. L’any 2011 s’han incorporat les dades d’alguns arxius privats i dels arxius municipals de districte.
2. Inclou les dades dels tres auditoris de la ciutat (Gran Teatre del Liceu, L’Auditori i Palau de la Música Catalana), dels concerts
amb més de 5.000 espectadors i de les sales de música en viu.
Fonts: dades de les biblioteques: Biblioteques de Barcelona; dades d’arts escèniques: Associació d’Empreses de Teatre de
Catalunya (ADETCA); dades de les sales de música en viu: Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC); dades
d’audiovisuals: Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), Generalitat de Catalunya; resta de dades: cada centre o
programa.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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DADES GLOBALS

Altres dades de Barcelona, 2011
Població de la ciutat......................................................................................................................................1.615.448
Població del Consorci de l’Àrea Metropolitana............................................................................................3.226.944
Turistes..........................................................................................................................................................7.390.777
Consultes als punts d’informació turística....................................................................................................3.373.015
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i Turisme de Barcelona.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

MUSEUS I CENTRES D’EXPOSICIONS
Dades resum, 2011

Nombre
d’equipaments

Visitants

Usuaris
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Arts visuals i disseny

Museus i col·leccions..................................................................................14...................3.007.221 ............5.001.465
Centres d’exposicions................................................ ..................................7...................2.977.606 ............4.168.471

Història i memòria

Museus i col·leccions..................................................................................13...................3.454.215 ............3.903.513
Arxius...........................................................................................................7 ........................15.891 .................17.116
Espais d’interès arquitectònic......................................................................1 ...................6.173.300 ............6.269.894

Ciències

Museus i col·leccions................................................. ..................................5...................3.839.745 ............5.514.123
TOTAL........................................................................ ................................47.................19.467.978 ..........24.874.582
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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MUSEUS I CENTRES D’EXPOSICIONS
Centres municipals i consorciats, 2011
Visitants

MUSEUS I COL·LECCIONS
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Visites a
exposicions

Usuaris
d’activitats i
serveis

Total
d’usuaris

4.962.985

7.366.597

Arts visuals i disseny
Museu Picasso...................................................................... ...1.057.399
Fundació Joan Miró...................................................................583.831
Museu Nacional d’Art de Catalunya. MNAC ............................466.602
Museu d’Art Contemporani de Barcelona. MACBA .................344.871
Disseny Hub Barcelona. DHUB ...................................................94.396
Fundació Antoni Tàpies...............................................................70.321
Museu de Ceràmica.....................................................................43.235
Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí....................................33.880
Museu Frederic Marès1...............................................................25.912

1.438.818 ............26.010 ......1.464.828
1.063.987 ............49.665 ......1.113.652
938.405 ............49.837 .........988.242
631.166 ............73.833 .........704.999
174.143 ............13.669 .........187.812
56.553 ............13.768 ...........70.321
80.956 ..............1.950 ...........82.906
33.880 ..............1.658 ...........35.538
51.824 ..............1.293 ...........53.117

Història i memòria
Museu d’Història de Barcelona. MUHBA ............................ ......481.802
Museu Marítim de Barcelona. MMB ..........................................195.282
Museu dels Autòmats del Tibidabo .................................... ......115.202
Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch..................73.430
Museu de la Música......................................................................33.821
Museu Etnològic de Barcelona2........................................... ........13.736

548.577 ...........37.265 .........585.842
215.832 ...........69.099 .........284.931
115.202 ...................... .........115.202
146.860 ...........21.322 .........168.182
55.741 ...........18.240 ...........73.981
29.064 .............3.056 ...........32.120

Ciències
Museu de Ciències Naturals de Barcelona3 ........................ ......217.252
Zoo de Barcelona ................................................................ ...1.112.013

211.374 ...........29.523 .........240.897
1.112.013 ...........52.014 ......1.164.027

CENTRES D’EXPOSICIONS

439.851

448.538

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. CCCB...........352.087
La Virreina Centre de la Imatge....................................................57.132
La Capella.....................................................................................30.632

186.792 ..........165.295 .........352.087
64.286 ..............1.213 ...........65.499
30.632 .................320 ...........30.952

ARXIUS

15.891

17.116

Arxiu Fotogràfic de Barcelona......................................................15.891

15.891 ..............1.225 ...........17.116

ESPAIS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC

1.695.185

1.791.779

Castell de Montjuïc.............................................................. ....1.318.000
Espais patrimonials del MUHBA4 ........................................ .......287.341
Pavelló Mies van der Rohe .................................................. .........89.844

1.318.000 ............96.594 ......1.414.594
287.341 ....................... .........287.341
89.844 ....................... ...........89.844

1. El Museu Frederic Marès ha estat tancat per reformes de l’octubre del 2009 al maig del 2011.
2. El Museu Etnològic està tancat des del 3 d’octubre del 2011 amb motiu de les obres de millora.
3. El Museu de Ciències Naturals de Barcelona ha estat tancat per trasllat a la nova seu del juny del 2010 al març del 2011.
4. Els espais patrimonials del MUHBA inclouen el Temple d’August i Santa Caterina.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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MUSEUS I CENTRES D’EXPOSICIONS
Centres d’altres institucions públiques, 2011
Visitants
MUSEUS I COL·LECCIONS

Visites a
exposicions

Usuaris
d’activitats i
serveis

Total
d’usuaris

222.103

281.569

Museu d’Arqueologia de Catalunya ...................................30.125
Museu d’Història de Catalunya..........................................191.978

19.807 ..............10.318 .............30.125
191.978 ..............59.466 ...........251.444

Història i memòria

CENTRES D’EXPOSICIONS

792.933

816.987

Palau Robert............................................................ ..........641.840
Arts Santa Mònica..............................................................151.093

641.840 ......................... ...........641.840
151.093 ..............24.054 ...........175.147

ESPAIS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC

151.355

151.355

Palau Güell.........................................................................151.355

— .....................— ...........151.355

Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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MUSEUS I CENTRES D’EXPOSICIONS
Centres privats, 2011

Visitants

MUSEUS I COL·LECCIONS

264

Visites a
exposicions

Usuaris
d’activitats i
serveis

Total
d’usuaris

5.116.093

6.770.935

Arts visuals i disseny
Fundació Fran Daurel.........................................................237.420
Fundació Francisco Godia...................................................11.024
Fundació Suñol.............................................................................9.370
Fundació Vila Casas.............................................................12.160
Museu del Modernisme Català............................................16.800

237.420 ...................405 ..........237.825
11.024 .....................— ............11.024
17.977 ...................595 ............18.572
8.077 ................4.815 ............12.892
16.800 ................1.137 ............19.737

Història i memòria
Museu de Cera........................................................ ..........197.828
Museu de la Xocolata.........................................................154.133
Museu de l’Eròtica...............................................................39.384
Museu del Futbol Club Barcelona..................................1.626.990
Museu Egipci de Barcelona...............................................300.504

197.828 .....................— ..........197.828
154.133 ..............42.847 ..........196.980
39.384 .....................— ............39.384
1.626.990 .....................— .......1.626.990
271.103 ..............29.401 ..........300.504

Ciències
CosmoCaixa......................................................................830.282
L’Aquàrium......................................................................1.675.735
Museu Geològic del Seminari de Barcelona..........................4.463

2.008.475 ............419.562 .......2.428.037
1.675.735 .....................— .......1.675.735
4.463 ..................964 ..............5.427

CENTRES D’EXPOSICIONS

1.744.822

2.902.946

CaixaForum.......................................................................782.529
La Pedrera de CatalunyaCaixa...........................................962.293

1.181.391 ............437.790 .......1.619.181
1.243.529 ..............40.236 .......1.283.765

ESPAIS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC

4.326.760

4.326.760

Casa Batlló.........................................................................723.078
Casa Museu Gaudí.............................................................401.682
Temple Expiatori de la Sagrada Família...............................3.202.000

723.078 .....................— ..........723.078
401.682 .....................— ..........401.682
3.202.000 .....................— .......3.202.000

Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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MUSEUS I CENTRES D’EXPOSICIONS

Exposicions temporals d’arts visuals i disseny, 2011
Dates

Visites1

MUSEU PICASSO
434.187
Picasso davant Degas....................................................................15/10/10 - 16/01/11................ .............31.440
Ciència i caritat al descobert.........................................................30/11/10 - 20/02/11....................................—
Vinyetes al front.............................................................................18/03/11 - 29/05/11................ .............89.804
Devorar París. Picasso 1900-1907.................................................01/07/11 - 16/10/11................ ...........312.943
Picasso 1936. Empremtes d’una exposició...................................30/11/11 - 19/02/12....................................—
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
515.269
Let Us Face the Future. Art britànic 1945-1968............................27/11/10 - 20/02/11............................ 45.466
Abans no canti el gall....................................................................02/12/10 - 09/01/11.............................. 9.752
Invoking a Demon Landscape.......................................................17/12/10 - 06/02/11.............................. 4.952
Michael Sailstorfer..........................................................................18/02/11 - 25/04/11.............................. 7.800
Genius Loci................................................................................... 10/03/11 - 05/06/11.......................... 122.460
Su-Mei-Tse.....................................................................................06/05/11 - 03/07/11............................ 11.034
You Are Not Alone.........................................................................01/07/11 - 11/09/11.......................... 131.387
Joao Onofre...................................................................................15/07/11 - 11/09/11.............................. 14.90
El seu museu.................................................................................30/09/11 - 13/11/11............................ 15.544
Joan Miró. L’escala de l’evasió......................................................16/10/11 - 18/03/12.......................... 151.972
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA. MNAC
544.954
La moneda falsa. De l’antiguitat a l’euro.......................................11/06/10 - 31/01/12.............................55.933
Joies d’artista. Del modernisme a l’avantguarda..........................27/10/10 - 13/02/11.............................37.531
Realisme(s). L’empremta de Courbet............................................08/04/11 - 10/07/11...........................164.251
Torres-García a les seves cruïlles...................................................18/05/11 - 11/09/11...........................181.167
La maleta mexicana.......................................................................06/10/11 - 15/01/12...........................106.072
MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA. MACBA
434.092
Gil J. Wolman. Sóc immortal i estic viu.........................................04/06/10 - 09/01/11.............................. 4.701
Latifa Echakhch. La ronda..............................................................07/06/10 - 06/02/11............................ 16.616
Paral·lel Benet Rossell....................................................................11/06/10 - 23/01/11.............................. 7.388
Esteu a punt per a la televisió?......................................................04/11/10 - 25/04/11............................ 51.216
Zero TV..........................................................................................04/11/10 - 25/04/11.............................. 5.870
The Otolith Group.........................................................................03/02/11 - 29/05/11............................ 57.034
Pep Duran......................................................................................03/03/11 - 05/06/11............................ 60.710
Museu de les narratives paral·leles............................................... 13/05/11 - 02/10/11............................ 82.329
#04 Natasha Sadr Haghighian. De paso.......................................07/07/11 - 12/12/11............................ 58.607
En el laberint. Àngels Ribé, 1969-1984.........................................14/07/11 - 23/10/11............................ 52.554
Between the Frames: The Forum..................................................27/09/11 - 30/04/12............................ 18.290
1395 Days without Red.................................................................19/10/11 - 09/01/12............................ 18.777
DISSENY HUB BARCELONA. DHUB
91.307
Full Print3d. Imprimint objectes (Laboratori de Fabricació)..........15/06/10 - 22/05/11.............................11.014
Hàbitats i contra-hàbitats. «Italy: the new domestic landscape»..12/11/10 - 20/02/11................ ...............7.121
Moda, amor i art. Homenatge a Andrés Sarda.............................17/01/11 - 30/01/11...............................1.290
Fortuny i la llàntia meravellosa......................................................08/02/11 - 03/04/11...............................4.665
Què em poso. El guarda-roba de Maria Brillas per Pedro Rodríguez.......09/03/11 - 28/08/11.............................30.227
Disseny mediterrani.......................................................................07/04/11 - 24/04/11...............................3.148
Festival OFFF................................................................................ 09/06/11 - 12/06/11..................................400
I/O/I. Els sentits de les màquines (Laboratori d’Interacció)...........21/06/11 - 27/05/12.............................16.218
eme3.............................................................................................30/06/11 - 03/07/11...............................1.073
Disseny de sistemes: Escola d’Ulm............................................... 20/09/11 - 20/05/12.............................12.501
La taula és art................................................................................27/10/11 - 04/12/11...............................3.650
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Exposicions temporals d’arts visuals i disseny, 2011
Dates

Visites1

FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES
56.533
Antoni Tàpies. Col·lecció...............................................................................05/10/10 - 16/01/11....................—
Anna Maria Maiolino.....................................................................................15/10/10 - 16/01/11 .............. 2.027
Ibon Aramberri. Organigrama.......................................................................27/01/11 - 15/05/11 ........... 21.405
Pere Noguerra. Històries d’arxiu...................................................................27/05/11 - 29/09/11 ............ 21.975
En el primer cercle. Un projecte d’Imogen Stidworthy..................................06/10/11 - 05/02/12............ 11.146
MUSEU DE CERÀMICA
38.786
Zoomania. Del símbol a la mascota..............................................................27/10/10 - 27/03/11 .............10.379
Terres blaves..................................................................................................13/04/11 - 16/10/11 .............20.887
La taula és art................................................................................................01/11/11 - 12/12/11 ...............2.584
Terracotes de l’antiguitat. Confluències en l’entorn mediterrani..................03/11/11 - 04/03/12 ...............4.936
MUSEU BARBIER-MUELLER D’ART PRECOLOMBÍ
33.880
Rastres del Nord. La Nord-amèrica antiga....................................................08/05/10 - 22/05/11 ............ 13.511
Camí de l’inca. El passat dels Andes.............................................................09/06/11 - 04/01/13............ 20.369
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MUSEU FREDERIC MARÈS
25.912
Trans·formare. Lectures de la transformació del Museu Frederic Marès......14/05/11 - 04/03/12 ............25.912

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA. CCCB
186.792
Per Laberints..................................................................................................28/07/10 - 09/01/11 ...............4.027
El d_efecte barroc. Polítiques de la imatge hispana.....................................09/11/10 - 27/02/11 ...............8.640
Drap-Art.........................................................................................................18/12/10 - 10/01/11 ...............7.629
Desapareguts................................................................................................02/02/11 - 01/05/11 .............20.383
La Trieste de Magris......................................................................................08/03/11 - 17/07/11 .............36.587
Brangulí. Barcelona 1909-1945.....................................................................08/06/11 - 06/11/11 .............49.557
Memòria fragmentada. 11-S NY. Artefactes a l’hangar 17....................... ....08/09/11 - 03/11/11 .............14.767
Totes les cartes. Correspondències fílmiques...............................................11/10/11 - 19/02/12 .............12.394
World Press Photo 2011................................................................................22/11/11 - 23/12/11 .............32.808
ARTS SANTA MÒNICA
151.093
Josep Maria Mestres Quadreny. De Cop de poma a Trànsit boreal..............15/10/10 - 09/01/11....................—
Catalitzadors. Art, educació, territori.............................................................18/12/10 - 25/04/11....................—
Pensar art - actuar ciència. Swiss artist-in-labs...............................................18/12/10 - 15/05/11....................—
Salvat-Papasseit. Poetavanguardistacatalà.....................................................23/12/10 - 03/04/11....................—
Un segle de circ. Paulina Andreu Rivel Shumann...........................................26/01/11 - 08/05/11....................—
Julio Vaquero. La fi de les aparences.............................................................06/05/11 - 25/09/11....................—
Loop/Screen from Barcelona. Estació experimental: per un cinema performatiu.......11/05/11 - 22/05/11....................—
Josep Maria Sert. L’arxiu fotogràfic del model..............................................19/05/11 - 30/10/11 ....................—
Christa Sommerer i Laurent Mignonneau. Sistemes vius...............................01/06/11 - 25/09/11....................—
Olor, color. Química, art i pedagogia.............................................................08/06/11 - 25/09/11....................—
Tardor Art 2011. On-Off.................................................................................07/10/11 - 06/11/11....................—
Camps invisibles. Geografies de les ones de ràdio.......................................15/10/11 - 03/03/12....................—
Chema Alvargonzalez. Mehr licht (Més llum).................................................16/11/11 - 22/01/12....................—
Juan Eduardo Cirlot. L’habitació imaginària...................................................16/11/11 - 29/01/12....................—
Claret Serrahima. De cap a peus...................................................................23/11/11 - 11/02/12 ....................—
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Exposicions temporals d’arts visuals i disseny, 2011
Dates

Visites1

LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE
64.286
If You Lived Here Still. Martha Rosler.............................................................29/10/10 - 30/01/11 ..............5.136
Carnival strippers. Susan Meiselas // Foc divers. Bruno Serralongue............01/12/10 - 30/01/11 ..............1.813
1979. Un monument a instants radicals.........................................................11/03/11 - 12/06/11 ............17.236
Cos de dona..................................................................................................21/06/11 - 26/06/11 .................311
Desbordamiento de José Val del Omar.........................................................14/07/11 - 02/10/11 ..............9.820
¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia! i No serà el mateix..............14/07/11 - 08/01/12 ..............9.269
Fotomercè......................................................................................................21/09/11 - 16/10/11 ............10.946
Claude Cahun.................................................................................................28/10/11 - 05/02/12 ..............9.755
LA CAPELLA
30.632
Hacer la O con un canuto. Alberto Gracia.....................................................02/12/10 - 23/01/11 ..............1.687
Sinapsis. Escola Massana................................................................................15/12/10 - 23/01/11 ..............1.686
Catalogació....................................................................................................22/02/11 - 03/04/11 ..............3.162
Estratègies per desaparèixer..........................................................................22/02/11 - 03/04/11 ..............3.161
Jingle.............................................................................................................14/04/11 - 29/05/11 ..............3.982
Solvitur ambulando.........................................................................................14/04/11 - 29/05/11 ..............3.983
Equation of Time............................................................................................09/06/11 - 17/07/11 ..............2.306
Utopia, Ohio..................................................................................................09/06/11 - 17/07/11 ..............2.307
Deriva i control. Interferències en el procés creatiu.......................................16/12/11 - 29/01/12 ..............2.539
FUNDACIÓN FRANCISCO GODIA
—
De Luca Giordano a Goya. Pintura del segle XVIII a Espanya.......................27/10/10 - 28/02/11 ...................—
Mobile Art. Experiències mòbils....................................................................12/05/11 - 31/05/11 ...................—
Barcelona col·lecciona...................................................................................13/12/11 - 26/03/12 ...................—
FUNDACIÓ SUÑOL
10.947
Antònia del Rio..............................................................................................20/01/11 - 19/02/11 .................907
Lluís Hortalà ..................................................................................................04/03/11 - 29/04/11 ..............1.432
Yamandú Canosa. El árbol de los frutos diferentes.......................................07/04/11 - 10/09/11 ..............3.935
Situació Color, 1976.......................................................................................11/05/11 - 21/05/11 ..............1.469
Daniela Ortiz..................................................................................................15/07/11 - 01/10/11 .................836
Luis Frangella. La jarra vertiente o Máquina de dibujar.................................29/09/11 - 28/01/12 ..............1.595
Francesc Ruiz.................................................................................................23/12/11 - 04/02/12 .................773
FUNDACIÓ VILA CASAS
2.952
Antoni Taulé. La magie du silence.................................................................27/09/10 - 12/02/11 ...................—
Roser Oduber. D-Ments.................................................................................20/01/11 - 02/04/11 ...................—
Joaquim Llucià i Jaume Faixó. Què en sabeu d’en Faixó i d’en Llucià?........20/01/11 - 25/06/11 ...................—
Miguel Rasero. Monólogo interior..................................................................14/04/11 - 15/06/11 ...................—
Patrim’10.........................................................................................................05/07/11 - 30/07/11 ...................—
Trullàs. 31 dies. Solo Art Live.........................................................................05/07/11 - 30/07/11 ...................—
La ciutat com a plató......................................................................................05/07/11 - 30/07/11 ...................—
Premi Internacional de Dibuix Ynglada-Guillot .............................................05/07/11 - 30/07/11 ...................—
Alfons Borrell..................................................................................................22/09/11 - 18/12/11 ...................—
Jordi Fulla. Sixteen-thousand Days on the Roof............................................22/09/11 - 18/12/11 ...................—
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Visites1

CAIXAFORUM
1.181.391
Modernisme-modernitat...............................................................................02/01/10 - 31/12/11 ..........123.675
Miquel Barceló. 1983- 2009..........................................................................16/07/10 - 09/01/11 ............11.464
Humà, massa humà.......................................................................................16/09/10 - 20/02/11 ............43.702
Rutes d’Aràbia...............................................................................................12/11/10 - 20/02/11 ............61.206
Instal·lació Joseph Beuys.......................................................................... ....02/01/11 - 20/02/11 ..............4.864
Construir la Revolució. Art i arquitectura a Rússia, 1915-1935................. ....04/02/11 - 17/04/11 ............69.489
Videoinstal·lacions. Omer Fast.....................................................................16/03/11 - 30/05/11 ............50.442
Haití. 34 segons després...............................................................................23/03/11 - 19/06/11 ............48.569
Teotihuacan. Ciutat dels déus.......................................................................01/04/11 - 19/06/11 ..........107.388
L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i imatge en moviment...............................18/05/11 - 04/09/11 ............85.540
Videoinstal·lacions. Pierre Huyghe................................................................17/06/11 - 21/08/11 ............58.618
Jaume Carbonell 1942-2010. Retrospectiva.................................................12/07/11 - 11/09/11 ............34.878
Retrats de la Belle Époque............................................................................20/07/11 - 09/10/11 ..........114.921
La ciutat de Sagnier.......................................................................................14/09/11 - 31/12/11 ..........142.512
L’art solidari. Fons d’art de la Creu Roja a Catalunya....................................21/09/11 - 27/11/11 ............27.565
Els ballets russos de Diaghilev. 1909-1929...................................................05/10/11 - 31/12/11 ............93.875
Impressionistes. Mestres francesos de la col·lecció Clark.............................17/11/11 - 31/12/11 ............94.834
Limen. El centre d’art com a institució total..................................................02/12/11 - 31/12/11 ..............7.849
LA PEDRERA DE CATALUNYACAIXA
281.236
Mariscal a La Pedrera....................................................................................29/09/10 - 30/01/11 .............35.196
Perico Pastor: la Bíblia il·luminada................................................................22/12/10 - 20/01/11 ....................—
L’art del menjar. De la natura morta a Ferran Adrià......................................14/03/11 - 26/06/11 .............97.306
Rosa Barba / David Maljkovic........................................................................11/05/11 - 22/05/11 ...............2.621
Català Roca...................................................................................................19/07/11 - 25/09/11 ...........105.024
Ai Perejaume, si veies la munió d’obres que t’envolten,
no en faries cap de nova!..............................................................................24/10/11 - 31/12/11 .............41.089
1. Dades corresponents als dies oberts durant l’any 2011.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA. MUHBA
105.362
Plaça del Rei
Ja tenim 600! La represa sense democràcia. Barcelona, 1947-1973............19/11/10 - 02/10/11 ...............9.187
La revolució de l’aigua a Barcelona.
Aigua corrent i ciutat moderna (1867-1967).................................................02/03/11 - 09/10/11 .............56.569
Viatge a l’Orient Bíblic..................................................................................15/04/11 - 26/06/11 .............32.774
Laboratori MUHBA. Col·leccionem la ciutat.................................................07/11/11 - 31/05/12 ...............2.297
El Call
Salomó Ben Adret de Barcelona, 1235-1310. El triomf d’una ortodòxia......01/12/10 - 01/02/20 ...............4.535
Museu Monestir de Pedralbes
Murals sota la lupa. Les pintures de la capella de Sant Miquel....................05/07/11 - 31/12/12 ....................—
MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA. MMB
10.114
El Marítim entre bombes...............................................................................01/01/10 - 31/01/11 ...............1.817
Futurotextiles.................................................................................................15/02/11 - 03/04/11 ...............8.297
MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
77.688
El somni republicà. El republicanisme a
les comarques gironines 1900-1936.............................................................30/11/10 - 09/01/11 .................750
100 anys d’anarcosindicalisme......................................................................15/01/11 - 15/02/11 ..............9.004
Col·lecció de les portades d’art del diari AVUI.............................................31/01/11 - 31/07/11 ............15.282
La descoberta del món rural. L’estudi de la masia catalana..........................24/02/11 - 25/04/11 ............11.624
Més de 30 anys sense defallir........................................................................03/05/11 - 13/06/11....................—
Seat 1950-1977, l’arquitectura de la repressió..............................................03/05/11 - 13/06/11 ..............8.097
El POUM. 75 anys d’història..........................................................................28/05/11 - 25/09/11 ..............9.275
El naixement de la Generalitat de Catalunya................................................21/06/11 - 25/09/11 ..............6.897
Josep Subirats, periple d’un artista...............................................................04/10/11 - 20/11/11 ..............5.911
Joan Miró. Cartells d’un temps, d’un país.....................................................16/10/11 - 25/03/12 ..............7.683
Contes infantils de la guerra.........................................................................01/12/11 - 05/02/12 ..............3.165
MUSEU OLÍMPIC I DE L’ESPORT JOAN ANTONI SAMARANCH
73.430
XXI Biennal Internacional de Fotografia de l’Esport Fotosport 2010...........11/01/11 - 13/03/11 .............19.586
Godó: molt més que tennis..........................................................................14/03/11 - 15/06/11 .............15.777
II Premi Internacional d’Aquarel·la i Altres Tècniques sobre Paper.
Temàtica esportiva........................................................................................15/06/11 - 14/09/11 .............23.671
La «Volta» de la nostra memòria...................................................................15/09/11 - 10/11/11 ...............6.140
La llum que captura l’esport..........................................................................15/11/11 - 10/02/12 ...............8.256
MUSEU DE LA MÚSICA
21.920
Escultures sonores. Els instrumets Baschet...................................................31/03/11 - 19/12/11 .............21.920
MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
—
Ànimes de vidre. Les col·leccions Amatller...................................................28/10/10 - 22/05/11 ....................—
75 imatges / 75 anys.....................................................................................04/11/10 - 13/03/11 ....................—
PlayStories. Juga i aprèn amb els Clicks.......................................................06/12/11 - 15/01/12 ....................—
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MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA
15.734
El calendari dels pagesos, 150 anys mesurant el temps...............................12/12/10 - 16/01/11 .................562
Figures de pessebre. Grans mestres catalans...............................................12/12/10 - 02/02/11 ..............1.243
Mostra ceràmica tradicional catalana............................................................03/04/11 - 25/09/11 ..............7.402
La Patum i altres patrimonis...................................................................... ....29/05/11 - 02/10/11 ..............6.527
ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA
15.891
Eugeni Forcano. La meva Barcelona.............................................................28/06/10 - 15/01/11 .................671
Els Napoleon. Un estudi fotogràfic...............................................................17/02/11 - 14/05/11 ..............4.740
Jacques Léonard. Barcelona gitana..............................................................02/06/11 - 14/01/12 ............10.480
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CASTELL DE MONTJUÏC
—
Tradicions europees.......................................................................................20/03/11 - 17/04/11....................—
Pintures de l’Azerbaidjan...............................................................................23/05/11 - 30/05/11....................—
Agrupació Fotogràfica de Catalunya.............................................................08/10/11 - 31/10/11....................—
La maternitat d’Elna.......................................................................................14/10/11 - 13/01/12....................—
Xile i con-vivència..........................................................................................14/10/11 - 30/01/12....................—
Bombai en blanc i negre...............................................................................15/11/11 - 15/12/12....................—
Aviadors de la República...............................................................................14/12/11 - 29/01/12....................—
MUSEU EGIPCI DE BARCELONA
—
Secrets del Museu Egipci..............................................................................20/07/11 - 31/12/11....................—
Moda i bellesa a l’antic Egipte......................................................................20/10/11 - 31/12/11....................—
1. Dades corresponents als dies oberts durant l’any 2011.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Dates

Visites1

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA
8.318
Museu Blau
Projecte del futur zoo marí............................................................................27/03/11 - 26/07/11 ....................—
Bestiari..........................................................................................................27/03/11 - 05/02/12 ....................—
Jardí Botànic de Barcelona
Descobrir Eugeni Sierra. Les passes d’un il·lustrador internacional..............09/02/10 - 20/02/11 ..................867
Col·lecció de bonsais....................................................................................05/02/11 - 22/07/12 ...............7.451
COSMOCAIXA
1.315.735
Abracadabra. Il·lusionisme i ciència..............................................................18/11/09 - 09/01/11 .............13.723
Reciclatge. Reduir, reutilitzar i reciclar...........................................................03/06/10 - 07/11/11 ...........304.579
Aire. Respiració i salut infantil.......................................................................14/10/10 - 16/10/11 ...........277.396
Dinosaures. Tresors del desert de Gobi........................................................19/02/11 - 31/12/11 ...........570.176
Imaginary. Una mirada matemàtica...............................................................29/06/11 - 20/11/11 ...........149.861
1. Dades corresponents als dies oberts durant l’any 2011.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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ARXIUS I BIBLIOTEQUES
Dades per centre, 2011

Usuaris

Consultes

ARXIUS
54.684
223.804
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona..................................................................... ..........10.481 ..............22.671
Arxiu Fotogràfic de Barcelona..................................................................................... ............1.354 ..............97.820
Arxiu Municipals Contemporani.................................................................................. ..........21.703 ..............43.085
Arxius municipal de districte....................................................................................... ..........14.567 ..............35.136
Arxiu Corona d’Aragó................................................................................................. ............2.433 ................7.093
Arxiu de la Catedral de Barcelona.............................................................................. ............1.124 ................3.778
Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya................................................... ...............733 ...................733
Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.................................................................... ............2.289 ..............13.488
BIBLIOTEQUES
201.653
71.470
Biblioteca de Catalunya.............................................................................................. ..........49.329 ..............13.646
Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès.............................................................................. ........137.908 ..............41.501
Biblioteca General i biblioteques departamentals de l’Ajuntament de Barcelona.... ..........11.847 ..............16.323
Biblioteca Pública Arús1............................................................................................. ............2.569 .....................—
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1. La Biblioteca Pública Arús no comptabilitza les consultes.
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

BIBLIOTEQUES DE BARCELONA
Dades resum, 2011

Equipaments .........................................................................................................................................................37
Metres quadrats..............................................................................................................................................55.851
Visites.........................................................................................................................................................6.178.297
Nous carnets...................................................................................................................................................64.697
Persones inscrites (carnets)............................................................................................................................837.392
Documents prestats..................................................................................................................................4.467.274
Font: Biblioteques de Barcelona.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Dades per centre, 2011

Superfície
(m2)

Fons
documental

Punts
de
lectura

Visites

Préstecs

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat............................. 836 ...........44.660...........87 ............93.930 .............93.113
Biblioteca Francesca Bonnemaison............................... 1.663........... 89.143.........222 ..........167.887 ...........160.468
Biblioteca Gòtic - Andreu Nin............................. .................. 994........... 25.359.........155 ..........104.167 .............75.071
Biblioteca Sant Pau i Santa Creu.................... ............... 1.127........... 56.850.........124 ..........222.407 ...........120.911
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Biblioteca Fort Pienc................................................... ...1.091 ...........48.901...........97 ..........211.526 ..........147.232
Biblioteca Esquerra de l’Eixample - Agustí Centelles. ...3.097........... 68.439.........239 ..........209.956 ..........149.872
Biblioteca Joan Miró................................................... ......750........... 66.892.........207 ..........170.317 ..........146.368
Biblioteca Sagrada Família.......................................... ...2.641........... 85.490.........294 ..........400.198 ..........317.718
Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver........................... ...1.480........... 38.182.........109 ..........165.867 ..........119.106
Biblioteca Sofia Barat.................................................. ......535........... 42.338...........74 ..........105.212 .......... .96.113
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
Biblioteca Francesc Candel........................................... 2.091........... 48.855.........183 ..........134.465 .......... 116.136
Biblioteca Poble Sec - Francesc Boix............. .................. 539........... 37.134...........93 ..........122.238 .............91.297
Biblioteca Vapor Vell...................................... ............... 2.000........... 95.193.........294 ..........358.797 .......... 214.553
DISTRICTE DE LES CORTS
Biblioteca Can Rosés........................................................ 770 ...........44.027.........111 ..........111.569 .............80.023
Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras...................... 1.431........... 85.076.........203 ..........229.989 ...........134.260
DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI
Biblioteca Clarà................................................................. 762........... 51.072.........102 ..........111.961 ...........117.587
Biblioteca Collserola - Josep Miracle............. .................. 468........... 29.923...........73 ............36.641 .............36.735
DISTRICTE DE GRÀCIA
Biblioteca Jaume Fuster................................................. 5.636 .........102.318 .........325 ..........717.964 ..........364.808
Biblioteca Vallcarca i els Penitents1............................... 1.219 ...........17.611 ...........97 ............18.057 ............12.958
Biblioteca Vila de Gràcia................................ ............... 1.029 ...........52.802 .........153 ..........225.027 ..........163.719
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ
Biblioteca El Carmel - Juan Marsé................. ............... 2.400........... 83.091 .........314 ......... 206.049 .......... 148.562
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda......................... 2.060........... 88.959 .........214 ......... 273.898 .......... 178.136
Biblioteca Horta - Can Mariner...................................... 1.702........... 42.122 .........125 ......... 176.212 .......... 129.603
Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró........................... 570........... 35.977 .........179 ........... 42.052 ............ 52.582
DISTRICTE DE NOU BARRIS
Biblioteca Canyelles...........................................................450 ...........30.390 ...........68 ............16.397 .............24.140
Biblioteca Les Roquetes.................................................1.194 ...........32.400 .........129 ............99.886 .............70.487
Biblioteca Nou Barris......................................................2.010 ...........76.996 .........276 ..........224.271 ...........111.294
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta2 .........................1.400 ...........25.766 ...........33 ............16.775 .............19.289
Biblioteca Zona Nord ....................................................1.462 ...........38.412 .........140 ............93.049 .............47.645
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BIBLIOTEQUES DE BARCELONA
Dades per centre, 2011

Superfície
(m2)

DISTRICTE DE SANT ANDREU
Biblioteca Bon Pastor.....................................................1.574
Biblioteca Garcilaso..........................................................700
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra............................3.788
Biblioteca La Sagrera - Marina Clotet............................2.212

Fons
documental

Punts
de
lectura

Visites

Préstecs

...........45.191 .........109 ............85.870 .............59.109
...........45.897 ...........86 ..........115.169 ...........107.337
.........120.819 .........389 ..........370.381 ...........275.334
...........38.051 .........183 ............72.817 .............70.436

DISTRICTE DE SANT MARTÍ
Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz.............................1.550 ...........43.380 .........184 ..........195.962 ...........158.786
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner........................................380 ...........31.398 ...........80 ............51.558 .............46.846
Biblioteca Sant Martí de Provençals..................................280 ...........28.293 ...........89 ............72.690 .............60.599
Biblioteca Xavier Benguerel............................................1.960 .........102.910 .........120 ..........147.086 ...........149.041
TOTAL......................................................... ............55.851 .....2.040.317 .....5.960......6.178.297.......4.467.274
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1. La Biblioteca Vallcarca i els Penitents - Maria Antonieta Cot s’ha inaugurat el 3 d’octubre del 2011.
2. La Biblioteca Torre Llobeta ha estat tancada per trasllat del 29 de juliol al 9 de desembre del 2011.
Font i elaboració: Biblioteques de Barcelona.

ARTS ESCÈNIQUES
Dades resum, 2011

Sales de teatre
de +200
localitats

Sales de teatre
de -200
localitats

Sales de teatre
especials1

Total

Sales.......................................................................................30 .......................23 .........................5 .......................58
Espectacles..........................................................................512 .....................481 .......................64 ..................1.057
Funcions...........................................................................7.749 ..................4.288 .....................159 ................12.196
Aforament..................................................................4.636.790 ..............449.028 ..............112.145 ...........5.197.963
Entrades venudes......................................................2.330.591 ..............172.564 ................60.100 ...........2.563.255
% de venda............................................................................50 .......................38 .......................54 .......................49
Espectadors...............................................................2.540.556 ..............197.703 ................78.024 ...........2.816.283
% d’ocupació..........................................................................55 .......................44 .......................70 .......................54
1. Espais singulars de la ciutat on s’han fet representacions teatrals.
Font: ADETCA.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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ARTS ESCÈNIQUES

Sales de més de 200 localitats, 2011

Sala

Nombre
d’espectacles

Espectadors

% d’ocupació

Alexandra Teatre (Sala 1)............................................... ........29................................52.638 ..............................47
Arteria Paral·lel.............................................................. ........35................................96.067 ..............................39
Barcelona Teatre Musical.........................................................2..............................110.576 ..............................56
Club Capitol (Sala 2)..............................................................14................................52.863 ..............................46
Club Capitol (Sala Pepe Rubianes)........................................21..............................107.186 ..............................46
Coliseum....................................................................... ........17..............................130.926 ..............................56
Cúpula Las Arenas...................................................................2................................62.098 ..............................63
El Molino..................................................................................2................................51.658 ..............................68
Fundació Joan Miró...................................................... ..........8................................12.131 ..............................55
Gran Teatre del Liceu.............................................................48..............................257.386 ..............................81
Guasch Teatre........................................................................20................................49.684 ..............................43
Jove Teatre Regina................................................................18................................50.733 ..............................65
La Villaroel..................................................................... ........15................................77.101 ..............................59
Mercat de les Flors (Sala Maria Aurèlia Capmany)........ ........32................................32.085 ..............................64
Mercat de les Flors (Sala Ovidi Montllor)...................... ........11..................................6.049 ..............................72
saT! Sant Andreu Teatre.........................................................48................................41.088 ..............................50
Teatre Apolo............................................................................6..............................102.479 ..............................38
Teatre Borràs............................................................................7..............................114.106 ..............................54
Teatre Condal................................................................ ..........9..............................107.379 ..............................45
Teatre Goya................................................................... ..........8................................94.250 ..............................64
Teatre Lliure (Gràcia)..............................................................18 ...............................34.545 ..............................84
Teatre Lliure (Sala Fabià Puigserver)......................................22................................43.545 ..............................61
Teatre Nacional de Catalunya (Sala Gran)..................... ..........8................................85.800 ..............................72
Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita)..............................7................................44.048 ..............................86
Teatre Nacional de Catalunya (Sala Tallers).............................4..................................9.651 ..............................86
Teatre Poliorama....................................................................27..............................183.957 ..............................62
Teatre Romea.........................................................................16................................87.339 ..............................57
Teatre Tívoli............................................................................14..............................185.524 ..............................53
Teatre Victòria..........................................................................8..............................156.839 ..............................47
Teatreneu (Sala Xavier Fàbregas)...........................................36..............................100.825 ..............................46
TOTAL......................................................... ...................512 .......................2.540.556 ............................55
Font: ADETCA.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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ARTS ESCÈNIQUES

Sales de menys de 200 localitats, 2011
Sala

276

Nombre
d’espectacles

Espectadors

% d’ocupació

Alexandra Teatre (Espai Atòmic).....................................................1 .........................1.258 ..............................70
Alexandra Teatre (Sala 5)................................................................7 .........................2.475 ..............................44
Almeria Teatre...............................................................................28 .........................9.248 ..............................29
Antic Teatre...................................................................................65 .........................5.714 ..............................50
Biblioteca de Catalunya..................................................................5 .......................16.919 ..............................84
Brossa Espai Escènic.....................................................................17 .........................4.815 ..............................61
Cafè Teatre Llantiol........................................................................25 .........................8.379 ..............................19
Círcol Maldà..................................................................................38 .........................5.864 ..............................46
La Puntual......................................................................................11 .........................2.943 ..............................79
La Seca Espai Brossa.....................................................................10 .........................4.006 ..............................38
Mercat de les Flors (Sala Pina Bausch)..........................................11 .........................2.052 ..............................73
Nau Ivanow....................................................................................35 .........................5.634 ..............................52
Sala Atrium......................................................................................9 .........................2.787 ..............................50
Sala Beckett...................................................................................16 .......................10.897 ..............................75
Sala Muntaner................................................................................19 .......................23.432 ..............................37
Teatre del Raval.............................................................................59 .......................13.665 ..............................40
Teatre Gaudí Barcelona (Sala Gran)...............................................13 .......................16.180 ..............................44
Teatre Gaudí Barcelona (Sala Petita)................................................1 ............................198 ............................100
Teatre Lliure (Espai Lliure)................................................................4 ............................684 ..............................73
Teatre Tantarantana.......................................................................44 .......................19.722 ..............................48
Teatreneu (Sala Cafè Teatre)..........................................................42 .......................27.668 ..............................42
Teatreneu (Sala del Mig)..................................................................2 ............................132 ..............................33
Versus Teatre..................................................................................19 .......................13.031 ..............................56
TOTAL...................................................................................481 ...................197.703 ............................44
Font: ADETCA.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

ARTS ESCÈNIQUES
Sales especials, 2011
Sala

Nombre
d’espectacles

Espectadors

% d’ocupació

Institut del Teatre...........................................................................33 .........................7.828 ..............................65
La Caldera.......................................................................................5 ............................895 ..............................94
Mercat de les Flors (altres espais)...................................................2 ............................718 ..............................69
Teatre Grec....................................................................................21 .......................36.439 ..............................73
Altres espais escènics......................................................................3 .......................32.144 ..............................67
TOTAL.....................................................................................64 .....................78.024 ............................70
Font: ADETCA.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

BARCELONACULTURA

ARTS ESCÈNIQUES

Obres de més de 25.000 espectadors, 2011
Títol

Sala

%
Funcions Espectadors Aforament d’ocupació

Los miserables.............................. Barcelona Teatre Musical............... ...98 .........103.322 ........190.512...............54
40 El Musical.................................Teatre Victòria................................ .136 ...........67.614 ........157.352...............43
Cop de Rock.................................Teatre Victòria................................ .109 ...........66.645 ........120.445...............55
Pel davant i pel darrera.................Teatre Borràs.................................. .129 ...........65.190 ..........91.943...............71
Grease...........................................Cúpula Las Arenas.......................... ...65 ...........62.098 ..........98.310...............63
Truca un inspector.........................Teatre Goya.................................... .137 ...........51.831 ..........68.650...............76
Made in Paral·lel...........................El Molino........................................ .254 ...........50.806 ..........74.927...............68
Hair............................................... Teatre Apolo................................... .130 ...........47.450 ........122.200...............39
Forever Young...............................Teatre Poliorama............................ ...99 ...........47.005 ..........66.627...............71
Chicago........................................ Teatre Tívoli.................................... ...53 ...........46.611 ..........90.327...............52
Visca els nuvis...............................Teatre Condal................................. .133 ...........37.280 ..........86.150...............43
El sopar dels idiotes......................Teatre Apolo................................... .104 ...........34.581 ..........97.760...............35
Facemoog.................................... Club Capitol (Sala Pepe Rubianes).... ...92 ...........34.495 ..........48.116...............72
Geronimo Stilton...........................Teatre Condal................................. ...75 ...........32.733 ..........48.750...............67
Cavalleria rusticana / Pagliacci......... Gran Teatre del Liceu..................... ...15 ...........29.696 ..........34.330...............87
Qui té por de Virginia Woolf?...........Teatre Romea................................. ...73 ...........29.278 ..........40.150...............73
Font: ADETCA.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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BARCELONACULTURA

MÚSICA

Dades resum, 2011
Sala

Nombre
d’equipaments

Concerts

Espectadors

Grans auditoris.................................................................................3 .........................1.249 .....................1.152.500
Macroconcerts.................................................................................2 ..............................16 ........................214.130
Sales de música en viu...................................................................16 .........................3.065 ........................902.816
Font: cada centre, Societat General d’Autors i Editors (SGAE) i Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC).
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

MÚSICA

Grans auditoris, 2011
Concerts
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Espectadors

Aforament

%
d’ocupació

L’Auditori.............................................................................544 ................426.154 ............560.378 .....................76
Palau de la Música Catalana................................................573 ................421.726 ............660.140 .....................64
Gran Teatre del Liceu.............................................. ............132 ................304.620 ............376.022 .....................81
Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

BARCELONACULTURA

MÚSICA

Macroconcerts, 2011
Data

Lloc

Espectadors

Sopa de Cabra..................................................09/09/2011 al 11/09/2011 .........Palau Sant Jordi.....................52.520
Roger Waters......................................................29/03/2011 i 30/03/2011. .........Palau Sant Jordi.....................28.748
Red Hot Chili Peppers....................................... ............15/12/2011....................Palau Sant Jordi.....................17.880
Rihanna..........................................................................14/12/2011........... .........Palau Sant Jordi.....................17.664
Justin Bieber..................................................................06/04/2011....................Palau Sant Jordi.....................17.173
Sensation.......................................................................08/10/2011....................Palau Sant Jordi.....................15.490
Maná..............................................................................20/09/2011........... .........Palau Sant Jordi.....................15.231
Kylie Minogue...............................................................12/03/2011....................Palau Sant Jordi.....................12.979
Sergio Dalma.................................................................21/10/2011....................Palau Sant Jordi.......................8.628
George Michael................................................. ............27/09/2011........... .........Palau Sant Jordi.......................8.621
Roxette...........................................................................19/11/2011....................Palau Sant Jordi.......................7.037
Maldita Nerea + Funambulista.......................................22/12/2011....................Palau Sant Jordi.......................6.867
Muchachito Bombo Infierno...........................................22/10/2011......................Recinte Fòrum.......................5.292
TOTAL..................................................................................................................................................... 214.130
Font: SGAE.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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MÚSICA

Sales de música en viu, 2011
Nombre de concerts

Assistents

Bikini....................................................................................... 105 .....................................................................48.532
Fundació Màgica....................................................................... 79 ..................................................................... .6.508
Harlem Jazz Club.................................................................... 352.............................................................................—
Heliogàbal......................................................... ..................... 198 .....................................................................12.793
Jamboree / Tarantos............................................................... 334 .....................................................................52.364
JazzSí Club............................................................................. 360 .....................................................................24.400
La [2] d’Apolo.......................................................................... 237 .....................................................................66.360
Milano..................................................................................... 360 .......................................................................7.200
Music Hall................................................................................. 78 .....................................................................12.000
Razzmatazz.............................................................................. 325 ...................................................................450.000
Rocksound.............................................................................. 250 .....................................................................10.000
Sala Apolo............................................................................... 190 ...................................................................159.600
Sala BeCool.............................................................................. 84 .......................................................................9.408
Be Good................................................................................... 72 .......................................................................6.552
Sala Monasterio...................................................................... 267 .....................................................................24.354
Sidecar.................................................................................... 126 .....................................................................12.745
TOTAL.............................................................................3.417 ..............................................................902.816
Font: ASACC.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

BARCELONACULTURA

AUDIOVISUALS

Rodatges a Barcelona, 2011
Llargmetratges de ficció...................................................................................................................................45
Curtmetratges...............................................................................................................................................374
Rodatges publicitaris......................................................................................................................................303
Fotografies.......................................................................................................... ..........................................431
Programes d’entreteniment televisiu.............................................................................................................223
Reportatges i documentals............................................................................................................................207
Altres produccions.........................................................................................................................................322
TOTAL..............................................................................................................................................1.905

Font: Barcelona-Catalunya Film Commission.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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AUDIOVISUALS

Cinemes del circuit comercial, 2011
Sales...............................................................................................................................................................203
Butaques...................................................................................................................................................45.418
Pel·lícules exhibides.......................................................................................................................................738
Sessions..................................................................................................................................................263.850
Espectadors.........................................................................................................................................7.125.274
Font: ICIC.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

BARCELONACULTURA

FESTIVALS

Dades resum, 2011
Nombre de festivals1

Assistents

Arts visuals..............................................................................................8......................................................239.832
Literatura........................................................... .....................................7........................................................39.825
Arts escèniques.....................................................................................15......................................................168.894
Música............................................................... ...................................22......................................................674.779
Audiovisuals...................................................... ...................................23......................................................144.820
Multidisciplinaris (inclou el Grec)..........................................................18...................................................1.879.891
TOTAL........................................................... .................................93..............................................3.148.041
1. Festivals dels quals es disposa de dades d’assistència.
Font: cada festival.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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FESTIVALS

Grec Festival de Barcelona
Espectacles

Aforament

Espectadors

% d’ocupació

Teatre........................................................................24 .................105.247 ...................67.743 ............................64
Dansa........................................................................14 ...................21.109 ...................14.565 ............................69
Música......................................................................18 ...................33.307 ...................26.227 ............................79
Circ.............................................................................1 .....................2.212 .....................1.785 ............................81
TOTAL..................................................................57 ...............161.875 ...............110.320...........................68
Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

BARCELONACULTURA

FESTIVALS

Festivals per àmbits, 2011
Àmbit

Edició i nom del festival

Inici

Arts visuals
5a
Publi Festival. Festival Internacional de Publicidad Social................................................................ 06/05/2011...
9a
Screen from Barcelona....................................................................................................................... 11/05/2011...
4a
Swab Barcelona. Fira Internacional d’Art Contemporani.................................................................. 26/05/2011...
3a
Ilu·Station........................................................................................................................................... 02/06/2011...
1a
FADfest............................................................................................................................................. 28/06/2011...
6a
Festival Internacional d’Arquitectura eme3...................................................................................... 30/06/2011...
5a
Arquinset. Setmana de l’Arquitectura............................................................................................... 29/09/2011...
17a
Fem Art............................................................................................................................................. 13/10/2011...
12a
BAC! Festival Internacional d’Art Contemporani a Barcelona.......................................................... 20/10/2011...
2a
48H Open House BCN.......................................................................................................... ........... 22/10/2011...
8a
Drap-Art. Festival Internacional de Reciclatge Artístic de Barcelona.................................... ........... 16/12/2011...

282

Literatura
7a
6a
4a
7a
7a
15a
5a
19a
2a

BCNegra. Trobada de Novel·la Negra de Barcelona........................................................................ 31/01/2011...
Kosmopolis. La Festa de la Literatura Amplificada .......................................................................... 24/03/2011...
Festival del Llibre d’Artista i de la Petita Edició................................................................................ 09/04/2011...
Món Llibre......................................................................................................................................... 09/04/2011...
Literaldia. L’Euskal Herria d’avui, en la literatura............................................................................... 27/04/2011...
Barcelona Poesia................................................................................................................................ 11/05/2011...
Como Pedro por mi casa.................................................................................................................. 23/05/2011...
Festival de Polipoesia de Barcelona.................................................................................................. 01/10/2011...
Munt de Mots. Festival de Narració Oral de Barcelona.................................................................... 15/10/2011...

Arts escèniques
3a
LP........................................................................................................................................... ........... 04/03/2011...
2a
TOT. Festival de Titelles i Teatre d’Objectes de Barcelona.............................................................. 18/03/2011...
9a
BarriBrossa........................................................................................................................................ 31/03/2011...
5a
Radicals Lliure.................................................................................................................................... 04/05/2011...
16a
Mostra de Teatre de Barcelona......................................................................................................... 10/05/2011...
5a
bcstx...................................................................................................................................... ........... 11/05/2011...
8a
Festival de Claqué de Barcelona....................................................................................................... 22/05/2011...
2a
Primavera Vaca...................................................................................................................... ........... 20/06/2011...
1a
MiniBCN. Festival deTeatre Infantil i Familiar d’Estiu de Barcelona................................................. 01/07/2011...
20a
Dies de Dansa. Fest. Int. de Dansa Contemporània en Paisatges Urbans............................ ........... 01/07/2011...
5a
Festival Barcino.................................................................................................................................. 07/07/2011...
2a
Dansalona......................................................................................................................................... 16/08/2011...
2a
Mercè Arts de Carrer. MAC................................................................................................... ........... 22/09/2011...
4a
12 hores de màgia al Brossa.............................................................................................................. 24/09/2011...
4a
Barcelona Dance Festival................................................................................................................... 01/10/2011...
10a
Escena Poblenou............................................................................................................................... 18/10/2011...
2a
Màgicus. Festival de Màgia Jove de Barcelona................................................................................ 21/10/2011...
2a
Festival de Flamenco Carmen Amaya............................................................................................... 28/10/2011...
4a
Festival Barcelona en Butoh.............................................................................................................. 04/11/2011...
11a
Novembre Vaca..................................................................................................................... ........... 05/11/2011...
8a
DANSAT............................................................................................................................................. 09/11/2011...

BARCELONACULTURA

Final

Assistents

Entitat organitzadora

239.832
......... 06/05/2011 ...........................550......... Publifestival
......... 21/05/2011 ....................100.000......... Screen from Barcelona / Loop
......... 29/05/2011 ......................15.000......... Espacio de Arte Contemporáneo Diezy7
......... 12/06/2011 ........................9.000......... Associació Noveno A
......... 15/07/2012 ......................65.843......... FAD - Foment de les Arts i del Disseny
......... 03/07/2011 .............................—......... ADN Asociación Cultural Multidisciplinar
......... 06/10/2011 ........................1.900......... Arquinfad i COAC
......... 27/10/2011 .............................—......... Associació Ca la Dona de Barcelona
......... 30/12/2011 .............................—......... La Santa. Nuevo Espacio de Experimentación y Creación
......... 23/10/2011 ......................35.000......... Associació Arquitectura Reversible
......... 30/12/2011 ......................12.539......... Drap-Art

39.825
......... 05/02/2011 ........................4.064......... Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
......... 26/03/2011 ........................6.478......... CCCB
......... 25/04/2011 .............................—......... ILDE
......... 10/04/2011 ......................18.000......... Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
......... 27/05/2011 ...........................800......... Euskal Etxea
......... 17/05/2011 ........................6.983......... Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
......... 28/05/2011 ...........................500......... Julia Pelletier
......... 01/10/2011 .............................—......... La Papa (Performers, Artistes i Poetes Associats)
......... 22/10/2011 ........................3.000......... Associació Munt de Paraules

283

168.894
......... 27/03/2011 ........................2.398......... La Porta
......... 27/03/2011 ........................5.604......... El Poble Espanyol de Barcelona
......... 10/04/2011 ........................1.314......... La Seca Espai Brossa
......... 15/05/2011 ........................3.334......... Teatre Lliure
......... 22/10/2011 ........................5.000......... Artípolis
......... 29/05/2011 ...........................613......... Teatre Tantarantana
......... 29/05/2011 .............................—......... Associació Tot Pel Claqué
......... 29/06/2011 .............................—......... Projecte Vaca
......... 11/07/2011 .............................—......... Teatre Obligatori i Únic Produccions
......... 06/07/2011 ........................8.700......... Associació Marató de l’Espectacle
......... 25/07/2011 ...........................637......... Gataro i Almeria Teatre
......... 02/10/2011 ......................16.374......... ADETCA
......... 25/09/2011 ....................117.424......... Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
......... 24/09/2011 ...........................507......... La Seca Espai Brossa
......... 02/10/2011 .............................—......... Jetlag Trading
......... 24/10/2011 ........................3.283......... Associació Festival de Creació Contemporània Poblenou
......... 23/10/2011 ........................1.000......... Lluïsos de Gràcia i Companyia Mag Oli
......... 29/10/2011 .............................—......... El Tablao de Carmen
......... 13/11/2011 ........................2.000......... Associació Cultural Cos Transitori
......... 30/11/2011 .............................—......... Projecte Vaca
......... 13/11/2011 ...........................706......... saT! Sant Andreu Teatre

BARCELONACULTURA

FESTIVALS

Festivals per àmbits, 2011
Àmbit
Música
12a
6a
24a
16a
13a
1a
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6a
5a
3a
22a
34a
5a
18a
11a
17a
18a
12a
7a
4a
3a
1a
9a
7a
6a
21a
9a
13a
19a
4a
16a
43a
16a
14a
3a
6a
9a
13a
3a
12a

Edició i nom del festival

Inici

Festival del Mil·lenni.......................................................................................................................... 10/12/2010...
De Cajón. Festival Flamenco de Barcelona....................................................................................... 03/01/2011...
Festival Folk Internacional Tradicionàrius.......................................................................................... 14/01/2011...
BarnaSants........................................................................................................................................ 27/01/2011...
Els Grans del Gospel......................................................................................................................... 02/02/2011...
Surface Festival.................................................................................................................................. 03/02/2011...
9B in Black. Festival de Música Negra de Nou Barris....................................................................... 04/02/2011...
Festival Internacional de Percussió de Catalunya............................................................................. 04/02/2011...
IN-SOMNI. Festival Itinerant de Música Independent de Catalunya................................................ 17/02/2011...
Emergència!...................................................................................................................................... 19/02/2011...
Festival de Guitarra de Barcelona..................................................................................................... 01/04/2011...
Festival de Música Antiga de Barcelona........................................................................................... 01/04/2011...
La Plaça Odissea................................................................................................................................ 28/04/2011...
Festival de Flamenco Ciutat Vella..................................................................................................... 18/05/2011...
San Miguel Primavera Sound............................................................................................................ 25/05/2011...
Simbiruta............................................................................................................................... ........... 10/06/2011...
Sónar. Festival Internacional de Música Avançada i Art Multimèdia................................................. 16/06/2011...
Festival Flamenco a Nou Barris......................................................................................................... 30/06/2011...
Barcelona Festival of Song.................................................................................................... ........... 30/06/2011...
Cruïlla BCN....................................................................................................................................... 08/07/2011...
Concerts de l’Estiu al Poble Espanyol............................................................................................... 12/07/2011...
Festival Catalunya Celta.................................................................................................................... 22/07/2011...
San Miguel Mas i Mas Festival........................................................................................................... 28/07/2011...
Busker’s Festival Barcelona................................................................................................................ 04/08/2011...
Festigàbal.............................................................................................................................. ........... 15/08/2011...
Festival l’Hora del Jazz. Memorial Tete Montoliu.............................................................................. 01/09/2011...
Festival de Blues de Barcelona.......................................................................................................... 09/09/2011...
Europa i els Seus Cants. Festival Internacional de Cant Popular...................................................... 21/09/2011...
BAM. Barcelona Acció Musical......................................................................................................... 22/09/2011...
MPB. Festival de Música Popular de Barcelona................................................................................ 10/10/2011...
Dispositiu LEM. Encontre Internacional de Música Experimental..................................................... 19/10/2011...
Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona................................................................... 20/10/2011...
Gran Festa de Tardor Ribermúsica.................................................................................................... 20/10/2011...
EH SONA! Festival de Música Basca a Barcelona............................................................................. 29/10/2011...
Catalunya Arte Flamenco.................................................................................................................. 03/11/2011...
San Miguel Primavera Club................................................................................................... ........... 23/11/2011...
Músics al Metro de Barcelona........................................................................................................... 24/11/2011...
Festival del Mil·lenni.......................................................................................................................... 02/12/2011...
No Hunger Festival............................................................................................................................ 04/12/2011...
Zeppelin................................................................................................................................ ........... 05/12/2011...

Audiovisuals
10a
Xcèntric............................................................................................................................................. 03/12/2010...
14a
DocsBarcelona.................................................................................................................................. 01/02/2011...
6a
Flux. Festival de Vídeo d’Autor......................................................................................................... 07/02/2011...
8a
Barcelona VisualSound. Festival Audiovisual de Creació Jove......................................................... 08/02/2011...
6a
Zinemaldia............................................................................................................................. ........... 16/02/2011...
14a
OVNI................................................................................................................................................. 22/02/2011...
14a
Curt Ficcions Barcelona..................................................................................................................... 11/03/2011...
1a
Zoomvi. Festival de Realitzadors de Videoclips de Catalunya de la Ciutat d’Olot............... ........... 01/04/2011...
13a
Mecal. Festival Internacional de Curtmetratges de Barcelona......................................................... 08/04/2011...
4a
BANG. Festival de Videoart de Barcelona........................................................................................ 26/04/2011...
1a
D’A. Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona........................................................... 29/04/2011...
10a
Mostra de Curtmetratges Dr. Mabuse............................................................................................... 14/05/2011...
BARCELONACULTURA

Final

Assistents

Entitat organitzadora

674.779
......... 28/04/2011 .............................—......... Concert Studio
......... 25/03/2011 ......................17.253......... The Project
......... 15/04/2011 .............................—......... CAT - Centre Artesà Tradicionàrius
......... 14/04/2011 ......................10.779......... BarnaSants
......... 22/12/2011 .............................—......... The Project
......... 03/09/2011 ......................10.000......... Pablo Molinero Martínez
......... 06/02/2011 .............................—......... Casal de Barri Prosperitat, Associació Capibola Blues i Ateneu Popular de Nou Barris
......... 27/02/2011 .............................—......... L’Auditori
......... 19/02/2011 ........................3.500......... Associació Cultural de l’Individu Ocult Mag
......... 19/02/2011 ...........................673......... CCCB
......... 07/05/2011 ......................24.102......... The Project
......... 12/04/2011 .............................—......... L’Auditori
......... 30/04/2011 .............................—......... Maremagnum
......... 21/05/2011 ........................7.900......... Taller de Músics, CCCB, Aj.untament de Barcelona i Mercat de les Flors
......... 29/05/2011 ....................137.500......... Primavera Sound
......... 11/06/2011 .............................—......... Casal de Joves de la Guineueta
......... 18/06/2011 ......................79.454......... Advanced Music
......... 02/07/2011 ........................2.400......... Districte de Nou Barris (Ajuntament de Barcelona) i Fasol Management
......... 09/07/2011 ........................3.500......... Mundo Arts i Asociación para la Promoción de la Música y las Artes de Iberoamérica
......... 09/07/2011 .............................—......... VISUALSONORA SCCL - AA COMPANY
......... 31/07/2011 .............................—......... The Project
......... 23/07/2011 .............................—.........
......... 11/09/2011 ......................42.843......... Grup Mas i Mas
......... 07/08/2011 ......................50.000......... La Casa Amarilla
......... 21/08/2011 ...........................361......... Associació Cultural Heliogàbal
......... 29/09/2012 ........................4.800......... Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya
......... 18/09/2011 .............................—......... Associació Capibola Blues
......... 24/09/2011 .............................—......... Courtial International
......... 24/09/2011 ....................146.770......... Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
......... 11/11/2011 ........................6.300......... Zingaria Produccions
......... 29/10/2011 ......................11.304......... Gràcia Territori Sonor
......... 01/12/2011 ......................99.000......... The Project
......... 23/10/2011 ........................6.000......... Fundació Ribermúsica
......... 15/12/2011 ........................2.340......... Euskal Etxea
......... 02/12/2011 .............................—......... Fasol Management
......... 27/11/2011 ........................8.000......... Primavera Sound
......... 26/11/2011 .............................—......... TMB i AMUC BCN
......... 28/04/2012 .............................—......... Concert Studio
......... 04/12/2011 .............................—......... Acció contra la Fam
......... 10/12/2011 .............................—......... Orquestra del Caos

144.820
......... 30/06/2011 .............................—......... CCCB
......... 06/02/2011 ........................5.032......... Paral·lel 40
......... 27/11/2011 ........................1.500......... Habitual Video Team
......... 18/02/2011 ........................2.312......... Ajuntament de Barcelona
......... 09/03/2011 ...........................750......... Euskal Etxea
......... 27/02/2011 .............................—......... OVNI. Observatori de Vídeo No Identificat
......... 17/03/2011 ........................1.500......... Curt Ficcions
......... 02/04/2011 .............................—......... CCCB, Centre d’Art Cal Massó de Reus i Institut de Cultura
......... 17/04/2011 ......................13.120......... Associació Mecal
......... 29/04/2011 ...........................100......... Ob - Art Video
......... 08/05/2011 ........................7.000......... Noucinemart
......... 04/06/2011 .............................—......... La Jarra Azul
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Festivals per àmbits, 2011
Àmbit
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2a
2a
2a
19a
18a
3a
8a
13a
16a
9a
10a
21a
8a
3a
22a
9a
11a
18a
23a
15a
4a
11a
5a
16a

Edició i nom del festival

Inici

BCN Sports Film.................................................................................................................... ........... 17/05/2011...
BccN Barcelona Creative Commons Film Festival............................................................................ 18/05/2011...
Mostra de Cinema del Quebec de Barcelona................................................................................... 20/05/2011...
Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona.................................................................... 27/05/2011...
FICMA. Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient........................................................... 01/06/2011...
Mecal Air........................................................................................................................................... 03/06/2011...
Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona............................................................................ 08/06/2011...
Festival de Cinema Jueu de Barcelona............................................................................................. 11/06/2011...
FIRE!! Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià......................................................................... 27/06/2011...
Sala Montjuïc..................................................................................................................................... 04/07/2011...
Gandules............................................................................................................................... ........... 02/08/2011...
Cicle de Cinema de Dones................................................................................................................ 13/09/2011...
Mostra de Cinema Colombià............................................................................................................ 07/10/2011...
Subtravelling..................................................................................................................................... 13/10/2011...
ArtFutura............................................................................................................................... ........... 21/10/2011...
In-Edit Festival................................................................................................................................... 27/10/2011...
Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona............................................................ 28/10/2011...
L’Alternativa. Festival de Cinema Independent de Barcelona.......................................................... 11/11/2011...
Marató de Cinema Fantàstic i de Terror de Sants............................................................................. 14/11/2011...
FIAB. Festival Internacional de l’Audiovisual de Barcelona.............................................................. 15/11/2011...
El Meu Primer Festival........................................................................................................... ........... 19/11/2011...
Xcèntric............................................................................................................................................. 20/11/2011...
Musiclip Festival................................................................................................................................. 21/11/2011...
Mostra de Cinema Africà de Barcelona............................................................................................. 01/12/2011...

Multidisciplinaris
3a
IDN. Imatge, Dansa i Nous Mitjans................................................................................................... 12/01/2011...
16a
Minifestival de Música i Cultura Independent de Barcelona............................................................ 26/02/2011...
15a
De Prop................................................................................................................................. ........... 03/03/2011...
6a
Femelek................................................................................................................................. ........... 03/03/2011...
2a
Primavera Cultural............................................................................................................................. 18/03/2011...
8a
Festival de Sopes del Món Mundial.................................................................................................. 27/03/2011...
8a
The Influencers.................................................................................................................................. 14/04/2011...
2a
Autòcton Festival............................................................................................................................... 06/05/2011...
3a
Plug Festival....................................................................................................................................... 07/05/2011...
4a
BarnÀfrika. Afrofestival de Catalunya................................................................................................ 27/05/2011...
11a
OFFF Let’s feed the future................................................................................................................. 09/06/2011...
2a
Festival d’Artistes Vinculats a la Creació Sonora................................................................... ........... 09/06/2011...
35a
1a
8a
3a
1a
3a
10a
5a
3a
17a
1a
9a

Grec Festival de Barcelona................................................................................................................ 17/06/2011...
Festival Llei de Costes....................................................................................................................... 07/07/2011...
Hipnotik Festival................................................................................................................................ 09/07/2011...
nunOff. Festival de Creació Emergent de Barcelona........................................................................ 14/07/2011...
Barcelona, Gardel, Buenos Aires. Homenaje al Tango..................................................................... 21/07/2011...
FunDub............................................................................................................................................. 23/07/2011...
Festival Àsia...................................................................................................................................... 16/09/2011...
Ulls. Festival Barcelona Cultura......................................................................................................... 05/10/2011...
Festival Lilliput................................................................................................................................... 12/10/2011...
Pulgas Mix. Festival de Cultura en Acción........................................................................................ 15/10/2011...
Mira!...................................................................................................................................... ........... 05/11/2011...
Raval(s)............................................................................................................................................... 10/11/2011...

TOTAL............................................................................................................................................................................
Font: cada festival.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Final

Assistents

Entitat organitzadora

......... 21/05/2011 ...........................800......... Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch
......... 22/05/2011 ........................1.970......... Associació Panorama 180
......... 22/05/2011 ...........................500......... Associació Mecal
......... 05/06/2011 .............................—......... Coop. Promotora Mitjans Audiovisuals
......... 08/06/2011 ........................4.058......... Associació Festival Internacional Cinema i Vídeo Medi Ambient
......... 30/09/2011 ......................11.200......... Associació Mecal i El Poble Espanyol
......... 12/06/2011 ........................3.000......... La Mirada Descoberta
......... 19/06/2011 ........................5.000......... Associació Festival de Cinema Jueu de Barcelona
......... 09/07/2011 ........................8.000......... Casal Lambda
......... 05/08/2011 ......................31.700......... Associació Cultural Modiband
......... 18/08/2011 ........................5.510......... CCCB
......... 27/09/2011 ...........................516......... CIRD - Centre d’Informació i Recursos per a les Dones
......... 23/10/2011 .............................—......... Associació Imago Barcelona
......... 29/10/2011 .............................—......... TMB
......... 23/10/2011 .............................—......... ArtFutura
......... 06/11/2011 ......................30.792......... Inedit Producciones
......... 09/11/2011 .............................—......... Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona
......... 19/11/2011 .............................—......... La Fàbrica de Cinema Alternatiu de Barcelona
......... 19/11/2011 ........................2.350......... Ajuntament de Barcelona i Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
......... 17/11/2011 .............................—......... Observatori Europeu de Televisió Infantil
......... 27/11/2011 ........................6.100......... Modiband
......... 24/06/2012 .............................—......... CCCB
......... 27/11/2011 .............................—......... Activa Films
......... 04/12/2011 ........................2.010......... Associació Cultural l’Ull Anònim

1.879.891
......... 16/01/2011 .............................—......... NU2’s i Mercat de les Flors
......... 26/02/2011 ...........................800......... Associació Minifestival de Música Independent
......... 31/03/2011 ........................1.519......... Fundació Caixa Catalunya
......... 04/03/2011 ...........................600......... Femelek Grup
......... 30/06/2011 .................1.700.000......... TMB
......... 27/03/2011 ....................... 2.000......... Xarxa 9 Barris Acull i Xarxa Intercanvi de Coneixements
......... 16/04/2011 .............................—......... d-i-n-a i 0100101110101101.ORG
......... 14/05/2011 ...........................272......... Barcelona Sonora Original
......... 07/05/2011 ...........................350......... Pendrive Records i Visitor (Video & Audio Design)
......... 29/05/2011 .............................—......... Kafu Bá
......... 11/06/2011 ........................3.000......... Zero4 Cultura en Directe i ILOVEZUMI
......... 22/06/2011 ...........................400......... Lab. d’Art Sonor del Dept. d’Escultura de la Facultat de Belles Arts
de la UB i CC Convent de Sant Agustí
......... 31/07/2011 ....................110.320......... Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona
......... 28/07/2011 ........................1.700......... Museu Marítim de Barcelona
......... 09/07/2011 ......................13.653......... Hipnotik - Sonarcam
......... 30/07/2011 ........................2.800......... nunArt
......... 24/07/2011 .............................—.........
......... 23/07/2011 ........................2.500......... Niu, Disboot i The Family Step
......... 25/09/2011 ......................16.986......... Casa Àsia
......... 09/10/2011 ........................7.700......... Ulls Art
......... 22/10/2011 .............................—......... Patrícia Ciriani i Institut Català d’Antropologia
......... 16/10/2011 ........................4.500......... Associació Cultural Pulgas Mix
......... 05/11/2011 .............................—......... Mira!, Telenoika i Fabra i Coats
......... 13/11/2011 ......................10.791......... Fundació Tot Raval i 97 organitzacions del Raval

........................... ...............3.148.041
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FESTES I TRADICIONS
Festes de ciutat, 2011

Assistents
Cavalcada de Reis............................................................................................... ...................................450.000
Festes de Santa Eulàlia......................................................................................... ............................................—
Carnaval.............................................................................................................. .....................................25.000
Nit dels Museus.........................................................................................................................................77.583
Festa de la Ciència....................................................................................................................................11.500
Montjuïc de Nit.......................................................................................................................................110.000
La Mercè...............................................................................................................................................1.174.525

Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

FESTES I TRADICIONS
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La Mercè, 2011

Assistents
Piromusical .............................................................................................................................................140.000
Correfoc....................................................................................................................................................90.000
Festival Pirotècnic Internacional................................................................................................................28.200
Cavalcada de la Mercè............................................................................................................................100.000
MAC. Mercè Arts de Carrer.....................................................................................................................117.424
BAM. Barcelona Acció Musical................................................................................................................146.770
Altres concerts.........................................................................................................................................166.775
Projeccions.......................................................................................................... .....................................50.900
Portes obertes de museus i altres centres...............................................................................................119.232
Resta d’espais i altres activitats...............................................................................................................140.724
Itineràncies tradicionals.............................................................................................................................74.500
TOTAL.......................................................................................................... .............................1.174.525

Font i elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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