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El 2008 ha estat un any ric en iniciatives culturals fetes a
Barcelona. Si creixem pel que fa a habitants, a comunitats
que hi conviuen, a formes de mostrar-se i comunicar-se, o
a infraestructures, també creix la capacitat de resposta
cultural de la nostra ciutat. Poder recollir, poder fer
memòria del que s’ha estat fent en aquest àmbit durant tot
l’any és bàsic per saber on som i per construir un bon
projecte de futur que sumi. 

La cultura ens mostra senyals inequívocs de qui som i de
cap a on anem. No es tracta que aquest balanç respongui
totes les preguntes, i és possible que hi faltin algunes
iniciatives, però estem convençuts que esdevé una eina
necessària perquè qualsevol ciutadà o ciutadana, agent
cultural, artista, festival, biblioteca o museu pugui conèixer
millor i implicar-se activament en allò que es fa a
Barcelona.

La nostra és una metròpoli mestra a crear xarxes, ponts de
suport, associacions, vincles locals, nacionals i internacionals
que la nodreixen i l’enforteixen. La commemoració de l’Any
del Diàleg Intercultural el 2008 ha facilitat la visibilització d’un
diàleg ja existent a la ciutat. Ha implicat també els actors
culturals i socials de Barcelona al voltant de la reflexió sobre
els nous reptes i oportunitats de la interculturalitat, entesa
com a fusió cultural i viscuda amb la vocació de crear més
espais de trobada. 

Els altres àmbits de la nostra cultura també es mostren
àmpliament a BCNcultura08: les arts visuals i el disseny, 
la història i la memòria, les lletres i les biblioteques, les arts
escèniques, la música, el sector audiovisual, el ric
panorama de divulgació científica a través del programa
Barcelona Ciència, els més de noranta festivals que se
celebren a la ciutat, La Mercè i les tradicions de Barcelona,
i les activitats culturals més destacades dels districtes
configuren un mapa engrescador i amplíssim que consolida
la nostra ciutat com a referent internacional.

Jordi Hereu i Boher
Alcalde de Barcelona
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L’any 2008 ha estat testimoni de l’esclat d’una crisi
econòmica de la qual, encara avui, no sabem acabar de
mesurar-ne les conseqüències ni la durada. De quina
manera la baixada dels indicadors econòmics afecta la vida
cultural de Barcelona? Si prenem, com a mesura, 
els indicadors de consum cultural podríem ser
moderadament optimistes. En general, creix la demanda i,
en alguns casos, amb índexs notables: en teatre, la
temporada 2007-08 va tenir un 18 % de creixement
respecte a l’anterior i va arribar a més de 2,6 milions
d’entrades venudes; en els grans auditoris de música la
demanda ha crescut un 10 %, i l’associació de sales de
concerts de Catalunya manifestan que la música en viu als
petits locals ha crescut més d’un 10 %. Fins i tot els
museus, els més afectats per la baixada del turisme, han
aguantat amb un lleuger creixement que ha generat més de
vint milions de visites, una xifra que l’any 1997, fa poc més
de deu anys, era de «només» cinc milions. Potser ens serà
més fàcil entendre, en èpoques de «vaques magres», que
és tan legítim —i potser més enriquidor— l’anhel de saber
que l’afany de tenir.

Presentació
Jordi Martí i Grau
Delegat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona
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Tanmateix, com que els indicadors quantitatius, en l’àmbit
cultural, descriuen el moviment econòmic i comercial de les
activitats culturals però no ens assenyalen el grau de
desenvolupament de la cultura —aquest és molt més
complex, no es deixa domesticar en indicadors numèrics i
sempre exigeix observació qualitativa—, es fa difícil saber
com impactarà la crisi en termes de producció i
desenvolupament cultural. Una dada, però, no pot passar
per alt: en plena crisi econòmica dels anys noranta, 
a Barcelona neixen una bona colla de projectes
independents que avui formen part del paisatge cultural de
la ciutat. Entre aquests —i segur que n’heu sentit parlar—
el Sònar, el festival de cinema independent l’Alternativa, La
Porta, el festival OVNI, l’espai La Caldera i el Festival Lem,
al barri de Gràcia, i el CCCB, que obre les portes l’any
1994. N’hi ha molts que associen les crisis, i sobretot la
sortida de les crisis, al risc, la innovació, l’enginy i la
creativitat.

La memòria ha pres una importància molt significativa a
Barcelona. Tres dècades mirant el futur exigien tornar al
passat recent. Una mirada al passat que ha de permetre
vincular els itineraris vitals dels ciutadans amb la història de
la ciutat. És, en aquest sentit, que iniciatives com
l’exposició «Barraques. La ciutat informal» (entorn del
fenomen del barraquisme de les dècades de 1960 i 1970),
la instal·lació gràfica «Runa», que ens va permetre resseguir
el rastre dels bombardejos de la guerra civil pels carrers de
Barcelona, o la peculiar proposta de bastir l’arxiu de l’antiga
Fabra i Coats entre l’associació d’extreballadors i el Museu
d’Història de Barcelona, adquireixen sentit. Així mateix, la
celebrada recuperació del castell de Montjuïc per part de la
ciutadania permetrà incorporar aquest equipament al relat
històric de Barcelona. I no puc deixar de recordar les onze
costelles de fusta que constitueixen la descoberta
arqueològica més important dels últims anys a la nostra
ciutat. Parlo de les restes del vaixell del segle XIII que van
aparèixer al mes de maig a tocar del baluard de Migjorn, un
espai —els terrenys que ocupava l’antiga estació de
rodalies de Renfe— que el nostre alcalde va batejar com
«el solar de les sorpreses». 

El 2008 també ha estat any d’efemèrides i celebracions.
En destaca l’Any Rodoreda. Vull creure que les tantíssimes
activitats han servit per donar a conèixer el més
desconegut i profund d’una de les veus literàries més

importants del nostre país. Potser l’edició de les cartes
entre l’escriptora i Joan Sales, el seu editor, recopilades per
Montserrat Casals hagi estat una de les aportacions més
importants a la celebració. El 2008 ha estat l’any que ens
ha deixat un altre dels més grans: Josep Palau i Fabre. 
I quan acabava l’any ens deia adéu Francisco Casavella,
l’escriptor que ha sabut convertir Barcelona en una ciutat
literària feta a mida dels herois de barri i les llegendes
clandestines.

El 2008 també ha estat l’Any Europeu del Diàleg
Intercultural. Centenars d’activitats de tota mena,
impulsades per desenes d’associacions i entitats ben
diferents, han permès fer més visible la diversitat que es viu
a Barcelona (per exemple, amb la primera edició d’unes
Nits del Ramadà adreçades a tots els ciutadans), estudiar 
i analitzar els nous reptes de la situació actual (destacar el
Simposi Internacional d’Escriptors i Intel·lectuals d’Europa i
la Mediterrània, organitzat per l’IEMed) i promoure activitats
que facilitessin la trobada i l’intercanvi entre formes
culturals diferents (com el Loop Divers, el festival de
videocreació que ha sabut combinar, amb encert, els
espais de la immigració amb la creació contemporània). 
Si ens cal entendre la ciutat en el pla temporal i històric,
també ens és necessari copsar la nova complexitat i
riquesa que implica viure en una ciutat que acull ciutadans
amb orígens d’arreu del món. L’Any Europeu del Diàleg
Intercultural ha de continuar amb un pla per la
interculturalitat que converteixi el que ha estat una primera
arrencada en una pràctica quotidiana. De ben segur, la
millor garantia per desterrar els perills i temors que
comporta, en tota convivència, una crisi com l’actual. 

I si el 2008 se centrava, temàticament, en la diversitat del
paisatge humà, per al 2009, aprofitant el 150è aniversari
del Pla Cerdà, obrim una reflexió sobre la forma física de la
ciutat. Fa poc més de 150 anys la ciutat enderrocava les
muralles medievals i, amb el Pla Cerdà, esdevenia una
ciutat moderna. Havia canviat d’escala. Ara el que
embolcalla la ciutat no és una plana sense urbanitzar, com
ho era mitjan segle XIX, sinó una continuïtat urbana que
configura la gran metròpoli barcelonina. A mi, personalment,
m’agrada l’expressió més modesta de «la ciutat del metro».
Aprofitarem aquesta efemèride per pensar en aquesta gran
àrea urbana, per pensar aquest nou salt d’escala. En
aquest sentit, el projecte fotogràfic sobre Barcelona inclòs
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en l’esplèndida exposició «Arxiu Universal», del MACBA,
era un fidel reflex d’aquesta Barcelona gran que encara ens
cal representar. 

I és que Barcelona té el pols d’una gran capital, capital
de Catalunya i de la cultura catalana, i l’ambició de jugar a
la primera divisió de les ciutats internacionals. N’ha estat un
exemple la capitalitat aconseguida de la Unió per a la
Mediterrània, un èxit polític que té un fort component
ciutadà. Per això, Barcelona també necessita projectes que
reforcin la capitalitat cultural, com el recentment estrenat
Disseny Hub Barcelona: un centre que incorpora els
museus d’Arts Decoratives i el Tèxtil i de la Indumentària i
que, en la seva seu provisional al carrer de Montcada, ja ha
començat a caminar amb l’exposició «Turismes, espais de
ficció». Al costat d’aquesta nova iniciativa s’estan fent obres
d’ampliació i millora a la Fundació Tàpies, al CCCB, al
Museu Picasso, a l’antic Teatre Lliure de Gràcia, al Mercat
de les Flors i a les Drassanes amb la remodelació integral
del Museu Marítim, s’ha definit el pla del futur Museu
d’Història Natural de Catalunya, que ha d’ocupar l’edifici
blau al Fòrum, i s’ha inaugurat la rehabilitació del Teatre
Goya i del Centre Artesà Tradicionàrius.

Seria llarg entretenir-se en totes aquestes iniciatives.
Totes elles, però, pretenen mantenir i reforçar la qualitat
dels centres culturals de referència de Barcelona. De la
mateixa manera que el Sònar, el Loop, el Festival Grec 
—un record, aquí, per a l’amic Gonzalo Pérez de Olaguer—,
Kosmopolis, la temporada Ibercàmera i el Festival de Jazz
de Barcelona, el Primavera Sound i la BCNegra, entre
d’altres, són iniciatives de cultura en viu amb una capacitat
de projecció molt més enllà de la ciutat.

Però Barcelona és una capital cultural que, a banda de 
la difusió, ha de reforçar i millorar les condicions per a la
creació i producció cultural. Per això, i no em cansaré de
repetir-ho, s’ha iniciat la construcció de les Fàbriques 
de Creació, que han d’oferir espais i recursos per al
desenvolupament del talent barceloní. Fabra i Coats ja ha
començat a acollir algunes iniciatives, la Central del Circ, 
al Fòrum, ja s’ha posat en funcionament, i s’han definit els
projectes de la Seca i les ampliacions de l’Hangar i l’Ateneu
Popular de Nou Barris. Al costat de les iniciatives públiques
continuen amb molta força projectes com la Caldera o la
Nau Ivanov, que ja formen part del teixit artístic de la ciutat. 

El panorama de la producció cultural de la ciutat també
disposa d’un mapa científic cada cop més dens. Parlar
d’innovació i creativitat a Barcelona també vol dir parlar del
treball que es fa al Parc de Recerca Biomèdica, 
a les universitats, als hospitals. És parlar de noms propis,
com el de Pedro Alonso, del Centre de Recerca en Salut
Internacional a Barcelona, que ha vist reconegut el seu
treball capdavanter sobre la malària a Moçambic amb el
premi Príncep d’Astúries de Cooperació Internacional
2008. I és parlar, també, del treball en innovació i recerca
que es fa al Jardí i l’Institut Botànic de Barcelona, que
aquest 2008 ha vist completat el seu itinerari amb la
incorporació de la secció d’Austràlia i la destacada obertura
al públic del Gabinet Salvador, quatre segles d’història
natural conservats com un importantíssim patrimoni cultural
i científic d’aquesta ciutat.

I no vull acabar sense referir-me a la prioritat d’aquest i
dels propers anys, a allò a què ens hem de dedicar en cos 
i ànima: a crear el millor dels terrenys on conrear i fer
possible el talent i l’excel·lència a la nostra ciutat. 

Aquest és el balanç cultural, sempre subjectiu, de l’any
2008. Un any que va viure el pregó memorable que Jaume
Sisa ens va regalar aquesta Mercè. En deixo escrit un
fragment. En parlar dels barcelonins —dels d’aquí i dels
d’allà—, el pregoner galàctic feia la llista dels que mai no
haurien de marxar de la nostra ciutat, dels que fan
Barcelona cada dia: «La gent del barri, treballadora,
matinera, fraternal, dipositària d’una exquisida filosofia del
carrer i contenta de viure: el poble de Barcelona. Real,
assedegat de poesia, ballant la sardana i la rumba en una
mixtura complementària i enriquidora. El que som, el que
tenim i el que somiem».



Barcelona Diàleg
Intercultural 01
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Diversitat i diàleg són dues nocions associades a
Barcelona. Poques vegades com en aquest inici de segle el
batec vital i cultural de la ciutat ha estat tan intensament
divers. És de tothom conegut que els darrers anys, i en
gran mesura a causa de la immigració, la nostra ciutat s’ha
convertit en una realitat molt més plural del que ja era. Les
«Barcelones», aquelles sobre les quals Manuel Vázquez
Montalbán va escriure fa ja uns quants anys, s’han fet més
evidents a ulls de tothom i han perfilat nous límits i
profunditats a la mateixa idea de diversitat associada a
Barcelona. 

A força de fer-se evidents, aquestes Barcelones també
s’han fet més indiscutibles. Només cal deixar-se anar per
qualsevol dels barris de la ciutat i passejar, i estar amatents
a la seva gent, a les seves parles, als comerços de molts
d’aquests carrers, als cartells i anuncis que des de
qualsevol indret ens convoquen i ens donen compte de la
infinitat d’activitats socioculturals que la ciutat acull. Només
cal mirar el nostre entorn per descobrir que això de la
diversitat no és una raresa pròpia d’algunes parts de la
ciutat ni un fet excepcional que respon a qualsevol crida

Jordi Sànchez
Director de la Fundació 
Jaume Bofill

Barcelona Any Europeu
del Diàleg Intercultural
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institucional, ni molt menys una manera de ser exclusiva de
ciutats que s’ubiquen nord enllà.

A Barcelona la diversitat simplement és, existeix. Per això
és la seva pròpia realitat la que ens força a incorporar-la a
la nostra quotidianitat si el que volem és preservar la
cohesió a la nostra ciutat. Una cohesió de la qual gaudim
però que no podem menystenir si el que volem és
engrandir-la. A desgrat d’alguns sempre ben intencionats,
la diversitat a vegades ens incomoda. No sempre és fàcil
incorporar-la. És la incomoditat d’allò que ens és estrany,
desconegut i fins fa ben poc impropi. Però la capacitat de
Barcelona per assumir els fets que ens defineixen com a
ciutat, i de crear condicions de convivència i cohesió s’ha
demostrat amb el pas dels anys més gran que la
incomoditat que ens pot provocar la realitat.

El diàleg esdevé clau en la fita d’assumir allò que de la
diversitat ens defineix. No són les cultures, ni les ètnies, ni
les civilitzacions les que dialoguen, s’ignoren o es
confronten. Som les persones les que optem per una cosa
o per una altra. El diàleg és expressió de proximitat i una
oportunitat —potser la més rellevant— per al
(re)coneixement. Sense conèixer és improbable que
reconeguem i sense reconèixer la convivència es converteix
en més aspra i la cohesió esdevé més fràgil.

El diàleg més fructífer és aquell que no està sotmès al
temps, aquell que no té un calendari que l’encotilli, ni molt
menys una data de cloenda. Per això la convocatòria al llarg
del 2008 com l’Any del Diàleg Intercultural ha de ser
només el pretext per assumir institucionalment que tots els
esforços per promoure el coneixement, la recerca del
reconeixement i l’aposta pel diàleg entre persones de
procedències, expressions culturals i pràctiques vitals
sovint tan diverses, són necessaris. 

El diàleg de veritat, el que ajuda a forjar la convivència,
però, no pot quedar mai institucionalitzat. Per això hem de
celebrar com un gran encert que l’Ajuntament de Barcelona
optés majoritàriament, en la commemoració de l’Any
Europeu del Diàleg Intercultural, per facilitar la visibilització
d’aquest diàleg ja existent a la ciutat, més que per
encapsular-lo en actes prefabricats i dissenyats per ser
desenvolupats com un mostrari del que podrien ser bones
pràctiques del bon diàleg. Barcelona és una ciutat on la
gent dialoga i es reconeix en la seva diversitat.

Probablement molt menys del que alguns voldríem, però
molt més del que sovint es reconeix i del que es produeix
en altres ciutats del món. 

Potser és aquest fet —que es percep a través de la
normalitat amb què la ciutat viu la seva quotidianitat— el
que va portar el filòsof iranià Ramin Jahanbegloo a elogiar
desmesuradament Barcelona, per la seva capacitat
d’acomodació a la diversitat i pràctica del diàleg
intercultural. Són bons els elogis, i no fa res que siguin
desmesurats, si en la desmesura s’evidencia allò de positiu
que un vol remarcar.

Barcelona, i Catalunya també, es poden reivindicar com
a comunitats on la diversitat troba encaix, sense grans
escarafalls ni rituals, potser amb un reconeixement
insuficient, però amb possibilitats de desenvolupament
indiscutibles. El present i el futur ens obliguen, però, a ser
més persistents en aquest reconeixement de la diversitat.
Cada any ha de continuar sent el del diàleg intercultural.
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Barcelona 
Diàleg 
Intercultural

Amb la Mesura de govern presentada el 30 de novembre de 2007 al Ple municipal de l’Ajuntament
de Barcelona s’iniciava el programa Barcelona Diàleg Intercultural, amb motiu de l’Any Europeu del
Diàleg Intercultural. Aquesta ha estat una iniciativa impulsada pel Parlament Europeu i el Consell de
la Unió Europea amb la voluntat de promoure el diàleg entre les diferents realitats culturals que
constitueixen l’Europa actual.

Quan el 14 d’abril de 2008 es va constituir el Consell Promotor de Barcelona Diàleg Intercultural,
es van presentar un conjunt de 195 projectes i activitats impulsades per més d’un centenar
d’entitats, associacions i institucions de la ciutat que han convidat la ciutadania no només al
coneixement sinó, sobretot, al reconeixement de la diversitat cultural que presenta Barcelona. 

Però la xifra d’activitats i entitats implicades no ha deixat d’incrementar-se durant els mesos
posteriors. Més de tres-centes propostes de més de dos-cents organitzadors han estat la
demostració més palpable del nombre d’agents que estan treballant a la ciutat per la convivència i la
interrelació.

Tres han estat els eixos del programa: la constatació de la nova realitat social de la ciutat; la
reflexió al voltant dels nous reptes i oportunitats que la interculturalitat ofereix per a la convivència i
el desenvolupament de la ciutat, i la difusió de les noves manifestacions culturals i la relectura de les
tradicionals fruit d’un nou entramat social més divers i cosmopolita, amb nous bagatges i noves
aportacions.

Aquest programa ha servit per conèixer les reflexions d’alguns intel·lectuals i teòrics de prestigi
internacional en aquest tema, en el marc d’un gran nombre de seminaris, debats i simpòsiums
desenvoupats al voltant del fet migratori i les noves realitats interculturals; des de Ramin
Jahanbegloo fins a Juan Goytisolo, Sami Naïr, Michel Wieviorka i Mariane Pearl, entre molts d’altres. 

També ha servit per incorporar, en la programació regular de festes i festivals de la ciutat, una
mirada atenta a les noves sensibilitats socials i les diferents formes de creació que comporten. Així,
les Festes de la Mercè o el Festival Grec han reorientat la seva programació en aquesta direcció. De
la mateixa manera, nous actes i festivitats han aparegut a la ciutat, com ara les Nits del Ramadà,
vinculades a la tradició musulmana, o les Festes de Colòmbia, Equador o Bolívia (per enumerar les
més multitudinàries) que a part de tenir un rol de cohesió de la ciutadania provinent d’aquests
països també han començat a obrir-se a la totalitat de ciutadans de Barcelona.

Finalment, els grans protagonistes del Barcelona Diàleg Intercultural han estat l’extens conjunt de
projectes i col·lectius que estan duent a terme la tasca de promoció de la interrelació cultural als
carrers de tots els barris de la ciutat. Projectes, alguns d’ells, que ja fa anys que s’estan
desenvolupant i que són els que, amb més eficàcia, estan fent possible diàriament la interrelació
entre ciutadans barcelonins de diferent procedència.

Si Barcelona ja havia demostrat el seu compromís amb la interculturalitat abans d’engegar el
Programa, i també la voluntat de convertir-la en una prioritat durant la celebració d’aquest 
Any Europeu del Diàleg Intercultural, l’inici de l’elaboració del Pla Municipal per la Interculturalitat
constata l’aposta decidida de la ciutat per continuar treballant en la mateixa direcció. Amb la cloenda
oficial ja el 2009 es tanca un any ple de treball, fruit de l’esforç continuat de centenars
d’associacions, entitats i institucions culturals.

Però aquesta feina ha de suposar un punt d’inflexió per aprofundir, encara més, en les estratègies
que cal desenvolupar perquè una ciutat diversa també estigui cohesionada i sigui rica des del punt
de vista cultural.

Fem ara una petita relació per mesos de les activitats més destacades d’aquest intens any temàtic
només fins al desembre del 2008, tot i que l’Any Europeu del Diàleg Intercultural s’ha tancat
oficialment al mes de març del 2009.

Comença l’Any del Diàleg Intercultural
Des del mes de gener i fins al cap de setmana del 17 i 18 de
maig, en què s’inaugurava oficialment el programa Barcelona
Diàleg Intercultural, van tenir lloc a Barcelona diferents
esdeveniments festius que anticipaven les nombroses activitats
que s’han produït durant la resta de l’any 2008. D’entre aquests
cal destacar dues gran cites caracteritzades per la participació i
el simbolisme que tenen a la ciutat: la Cavalcada del Reis al
gener i el Carnaval al febrer. 

També el Gran Teatre del Liceu, d’acord amb el seu
compromís social amb el barri del Raval, on està ubicat, va
desplegar al llarg de l’any diferents activitats de dinamització 
del seu entorn. Entre d’altres, el foyer del teatre va acollir
l’exposició de la fotògrafa Maria Espeus sobre el barri del Raval, 
i amb la Fundació Tot Raval va organitzar les visites «Conèixer el
barri del Raval», una proposta per mostrar tot allò que pot oferir
el barri.

El Festival Complicitats, al mes de febrer, organitzat per
l’entitat La Mekanica, aquest any dirigia la seva mirada cap a la
Mediterrània, un espai de confluència d’experiències emergents.

Les diferents expressions artístiques també van ser
protagonistes d’aquests mesos anteriors a la inauguració oficial
del programa Barcelona Diàleg Intercultural. L’entitat Plataforma
Cultural AMA, Art Moviment Acció, va presentar el seu projecte
«Nómadas del siglo XXI», una mostra del treball de nous creadors
arribats recentment a Barcelona i que es va poder veure al mes
d’abril al Centre Cívic Convent de Sant Agustí. 

Per la seva banda, la Fundació Antoni Tàpies va acollir la
retrospectiva de l’artista brasilera Anna Maria Maiolino «Sine die»,
i La Casa Amèrica va mostrar el treball de Yolanda Naranjo,
artista de la República Dominicana, amb un recull d’obres que
giren al voltant de la violència.

Gener - abril
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Aquest any, l’edició de Món Llibre, el festival literari dedicat al
llibre infantil i juvenil va tenir per leitmotiv les llengües del món i la
interculturalitat, i s’hi van poder escoltar contes en tagàlog,
panjabi, farsi, xinès...

Per la seva part, Linguamón - Casa de les Llengües va
presentar a la primeria de maig l’exposició «Un mar de llengües,
parlar a la Mediterrània», que apropava tots els visitants a les
diferents cultures de la Mediterrània a través de les seves
llengües amb la voluntat de fomentar l’interès per aprendre
llengües i ajudar a l’apropament entre cultures.

Moltes altres entitats i institucions amb seu als diferents
districtes de Barcelona també es van sumar a les activitats del
programa amb diferents propostes culturals. És el cas de la
Xarxa 9 Barris Acull i la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements, que
organitzaren en el mes de març el Festival de Sopes del Món
Mundial a la Via Júlia, una activitat que el 2008 celebrava la
cinquena edició. 

El programa pren volada
El programa Barcelona Diàleg Intercultural va prendre volada al
llarg de la setmana del 21 de maig, declarat Dia Internacional de
la Diversitat Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament decretat
per la UNESCO. Barcelona es començava a omplir amb les
banderoles que mostraven el logotip, que representa, segons el
seu creador, «una trobada en un espai indeterminat on
interactuen (diàleg) dues formes triangulars (estol d’ocells) que
provoquen un canvi, una transformació (suma) de l’espai comú».
Alhora, les entitats, associacions i institucions culturals de la
ciutat iniciaven el gruix d’una programació al voltant de la
interculturalitat pensada per a tots els barcelonins.

Des del Palau de la Virreina i fins a molts racons de la ciutat es
va estendre l’esperit obert, positiu i divers que requerien les
diverses activitats programades: el projecte Loop Diverse, dins
del Festival Internacional de Videoart Loop’08, les Veus Literàries
en el marc de la Nit dels Museus, o la festa de la Xarxa
Apropem-nos per les Festes de Maig del Poblenou van atraure
els primers flaixos.

La Nit del Diàleg i el Dia dels Escriptors pel Diàleg Intercultural
van presidir unes activitats que, organitzades per l’Institut

Maig

Europeu de la Mediterrània (IEMed), volien connectar els països
de les riberes de la Mediterrània en un marc d’aprofundiment i
foment de les relacions entre les persones i les seves pròpies
cultures. 

Les activitats emmarcades en el programa de La Nit del Diàleg
estaven organitzades al voltant de les «1001 accions pel diàleg»
de la Fundació Anna Lindh. La proposta es va desenvolupar a
Barcelona i a 36 ciutats més de tota la regió euromediterrània
amb la intenció d’unir-se en una mateixa veu a favor del diàleg.

L’endemà al matí la Capella de Santa Àgata va ser l’escenari
on es van reunir diversos escriptors i intel·lectuals de la Unió
Europea i dels països de la riba meridional de la Mediterrània en
el primer Simposi Internacional d’Escriptors pel Diàleg
Intercultural organitzat per l’IEMed. Al llarg de tot el dia van
reflexionar al voltant dels tres eixos centrals de la trobada:
memòries plurals i mestissatge; fronteres i cosmopolitisme, i
representacions, art i espiritualitat. Entre d’altres, van participar
en el simposi els escriptors Mourid Barghouti, Baltasar Porcel,
Hélé Béji, Najat El Hachmi, Monika Zgustová, Esa Aallas, Miquel
de Palol, Esther Bendahan i Tahar Chikhaoui; els filòsofs Rafael
Argullol, Bensalem Himmich i Dean Komel; el periodista Paul
Balta; els politòlegs Rachid Mendejeli i Joseph Maïla, i els
historiadors Ion Bulei i José Enrique Ruiz-Domènec. 

Entre tots van elaborar unes recomanacions pràctiques que es
van presentar a la Conferència Ministerial Euromediterrània de
Cultura que va tenir lloc els dies 28 i 29 de maig a la ciutat
d’Atenes (Grècia).

El diàleg troba música i lletra
Entre les nombroses propostes del mes de juny van destacar les activitats relacionades amb els dies
internacionals de la Música i de les Persones Refugiades. 

Alhora, el Programa seguia tenint en les associacions i les entitats els màxims responsables que
s’arribés a tots els racons de la ciutat i s’iniciava el camí de les exposicions que relacionaven les
grans institucions culturals de Barcelona amb l’Any del Diàleg Intercultural.

Al voltant del 21 de juny, Dia Internacional de la Música, més de seixanta entitats de la ciutat van
oferir l’oportunitat de gaudir de gairebé quaranta concerts als deu districtes de Barcelona, molts d’ells
protagonitzats per artistes que ens acostaven a diverses zones del món a través de la música, una de
les maneres més universals de comunicar la seva idiosincràsia i la seva personalitat arreu del món. 

En aquest mes també va tenir lloc la festa de cloenda del XXI Festival Tradicionàrius, que
organitza el Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) a la plaça de  Rius i Taulet de Gràcia. El festival es
va tancar amb un concert de la millor rumba catalana. 

Juny
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L’acte de celebració del Dia Mundial de les Persones Refugiades, el 20 de juny, va ser organitzat
per l’Ajuntament de Barcelona juntament amb diverses entitats que treballen a favor de les persones
refugiades. L’acte, que va tenir lloc al Saló de Cròniques de l’Ajuntament, va tenir la presència de
diverses persones refugiades, que van explicar la seva vida i les seves experiències personals. 

En la mateixa línia d’apropament a les persones immigrades, però en un context més lúdic, la
Xarxa 9 Barris Acull va organitzar, els dies 27 i 28 de juny, el Festival Amèrica Llatina a Nou Barris,
un conjunt d’activitats per fer visible el col·lectiu de persones nouvingudes procedents de
Llatinoamèrica i fomentar la trobada entre tots els veïns i veïnes. 

La X Diada de la Pau, organitzada per l’Associació d’Amics de la UNESCO, va presentar una
jornada de reflexió en què es van projectar els documentals del III DiversaCAt de la Fundació Viure i
Conviure de Caixa Catalunya. Un projecte en el qual van participar més de dos-cents alumnes de
quinze instituts de Barcelona amb l’objectiu de donar a conèixer la diversitat cultural dels seus
barris. També es van lliurar els guardons als guanyadors del IV Certamen Literari Escolar en
Llengües d’Origen, un concurs de creació literària que ha fomentat el respecte a la diversitat cultural
i lingüística entre els joves, i ha promogut, alhora, la integració dels nouvinguts.

Amb l’exposició «El Carib precolombí. Fra Ramon Pané i l’univers taïno» al Museu Barbier-Muller
d’Art Precolombí, la ciutat obria les portes a la primera de les grans exposicions que es van oferir
durant aquest any relacionades amb el programa Barcelona Diàleg Intercultural.  

Festes i generació de punts de trobada van esdevenir un binomi d’èxit al llarg del mes de juny. El
Grup Interreligiós del Raval va preparar una festa intercultural a la plaça de Sant Agustí on es va poder
gaudir de música, ball, teatre, i on es van degustar alguns dels plats típics de diferents comunitats. 

L’Associació de Veïns pel Benestar Ciutadà va organitzar, a la seu de la mateixa entitat, la trobada
«Cuines amb mi? Un apropament a la cultura catalana» amb l’objectiu de donar a conèixer la
gastronomia catalana a les persones nouvingudes i fomentar el contacte i la trobada entre les
diverses generacions (avis, pares i fills) que conformen les famílies del barri. Amb el mateix tema
d’interès, el gastronòmic, el Xamfrà Centre de Música i Escena del Raval va presentar, al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el projecte «Per sopar... lletres!». Prop de 110 nens
de diverses procedències van pujar a l’escenari per interpretar cançons, contes i danses d’arreu
relacionades amb els aliments i el món de la gastronomia. 

El diàleg com a imperatiu
En un mes en què es presentava a Barcelona un dels grans
teòrics de la interculturalitat, el filòsof iranià Ramin Jahanbegloo,
el programa Barcelona Diàleg Intercultural demostrava la seva
capacitat d’entroncar amb la programació cultural més estable de
la ciutat, com és el cas del Festival d’Estiu Grec’08.  Alhora, en
el gruix de les activitats del mes de juliol destacava la gran
participació en les festes nacionals que les diverses comunitats
immigrades van celebrar a la ciutat i la inauguració de dues grans
exposicions que reforçaven la implicació divulgativa dels espais
museístics barcelonins en l’Any del Diàleg Intercultural.

Juliol

El prestigiós filòsof iranià va ser convidat a la Biblioteca
Francesca Bonnemaison per fer una xerrada debat al voltant dels
reptes que presenta el fenomen de la immigració i l’encontre
entre cultures avui. 

La capacitat del programa Barcelona Diàleg Intercultural per
tenyir la programació cultural de la ciutat es va fer evident en
l’edició del Festival Grec’08, que va programar els espectacles
reforçant, encara més, la seva lògica de la interculturalitat. De fet,
el Festival Grec de Barcelona va signar el 8 de gener de 2008, a
Ljubljana (Eslovènia), conjuntament amb festivals com Avinyó o
Edimburg (i fins a un total de 23 festivals europeus) la Declaració
dels Festivals de les Arts sobre el Diàleg Intercultural.  

Així doncs, la programació del Grec’08 va contribuir a
consolidar la relació entre les diverses cultures del món i la
nostra ciutat, per fer de la trobada i el diàleg intercultural una de
les claus del nostre creixement com a societats i com a
persones.

Amb aquesta voluntat com a punt de partida, el Grec’08 va
programar, entre d’altres, una important mostra de les arts
escèniques d’avantguarda al Regne Unit,  Andròmaca
d’Eurípides, dirigida pel francès Jean-Christophe Saïs, While
going to a condition i Accumulated Layout, del ballarí japonès
Hiroaki Umeda, o el concert del bandoneonista argentí Dino
Saluzzi. Però d’entre totes les propostes va destacar,
especialment, pel fet que va reunir en un sol espectacle
l’essència d’aquest desig de diàleg entre cultures, el concert
que va protagonitzar l’Orchestra di Piazza Vittorio al Teatre 
Grec, que va tenir un gran èxit. 

El Teatre Grec va omplir totes les localitats amb un públic
entregat que feia dies que havia exhaurit en poques hores les
entrades gratuïtes d’un espectacle que va unir, amb molta
fortuna, el cinema a la fresca i la música en viu. El concert
s’emmarcava, també, dins del Montjuïc de Nit, un ampli conjunt
d’activitats culturals i esportives que la nit del 5 de juliol van
omplir la muntanya barcelonina d’espectacles teatrals, artístics,
audiovisuals i musicals gratuïts. Dins dels actes del Montjuïc de
Nit va destacar especialment la vetllada africana que el mateix
vespre del 5 de juliol van programar el Museu Etnològic de
Barcelona i el Museu Arqueològic de Catalunya per presentar la
seva exposició conjunta, «Àfriques». 

L’exposició «Barraques. La ciutat informal» també proposava un
viatge a un territori molt allunyat del nostre. En aquest cas, un
territori històric però dins les fronteres de la mateixa ciutat. 
La mostra presentava, al Museu d’Història de Barcelona, l’origen 
i la formació dels barris de barraques a la Barcelona del segle
passat, atenent des de l’aspecte urbanístic i econòmic fins al
social i polític. 
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La música va continuar al mes de juliol amb la quarta edició del
Buskers’s, el Festival Internacional de Músics de Carrer que va
organitzar l’associació La Casa Amarilla. En aquesta edició van
participar disset grups que van oferir més de cinquanta concerts
dels estils musicals més variats. Del 31 de juliol al 3 d’agost el
barri de la Barceloneta va ser l’escenari on tots els artistes van
interpretar les seves cançons, en estils que anaven de la música
tradicional a la fusió i el mestissatge d’aquí i d’arreu del món.

Així com el temps va respectar la trobada de músics de carrer,
la impressionant tempesta d’estiu que va caure sobre Barcelona
el 12 de juliol va obligar l’associació La Trifulca a anul·lar la nova
edició del Festival La Alegría del Barrio a la rambla del Raval de
Barcelona. El grup que havia de tancar La Alegría del Barrio era
la Ravall All Stars, una iniciativa de La Trifulca que reuneix
diversos professionals de la música d’arreu del món amb base al
barri del Raval. 

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i el Palau Robert
van organitzar als jardins d’aquest darrer el cicle «Les nits
d’estiu», que va portar a l’escenari Maria del Mar Bonet, Biel
Mesquida i Juan Gómez Chicuelo, entre d’altres. Un cicle de
música que, curiosament, va acabar amb una pel·lícula, Auf der
anderen Seite (A l’altra banda), del director Fatih Akin. 

L’apropament a les comunitats immigrades de la ciutat va tenir
moments molt importants al llarg de l’estiu, coincidint amb moltes
de les festes nacionals als països d’origen. El parc del Fòrum va
esdevenir el punt de reunió per a milers de compatriotes que es
van voler unir en un cant alegre de trobada i record amb els seus
estats de procedència. La més nombrosa va ser la Festa de la
Independència de Colòmbia, el 20 de juliol, que va congregar
prop de 25.000 persones en un dia de gran celebració per al
col·lectiu d’aquest país sud-americà. 

També el país veí, el Perú, va tenir la seva festa a la ciutat. El
Consolat del Perú a Barcelona, en col·laboració amb la
FEPERCAT (Federació d’Entitats Peruanes a Catalunya), va
organitzar la primera edició de la Festa Nacional del Perú a
Barcelona.

El Dia de la Independència de l’Argentina va ser l’excusa
perquè la comunitat argentina de Barcelona organitzés en
diversos espais de la ciutat un conjunt d’activitats per apropar la
cultura d’aquest país sud-americà a Catalunya.

El diàleg no fa vacances
Al mes d’agost la vida cultural a la ciutat, tradicionalment estructurada en temporades, es veu
reduïda. El programa Barcelona Diàleg Intercultural, però, es va seguir desenvolupant amb noves
propostes que continuaven el camí iniciat al principi de l’any. El programa prosseguia acollint les
festes nacionals de les comunitats immigrades de l’Amèrica del Sud i potenciava aquelles activitats
que es feien a l’aire lliure, entre les quals van destacar les de la plaça de la Interculturalitat durant la
Festa Major de Gràcia i les clàssiques «Gandules», el cicle de cinema a la fresca del CCCB.

La Festa Major de Gràcia va tenir un nou espai promogut per a l’ocasió que va concentrar bona
part de les activitats relacionades amb el diàleg entre cultures del mes d’agost. La plaça de la
Interculturalitat va prendre el nom a la plaça Joanic al llarg dels dies que van durar les festes, entre
el 14 i el 21 d’agost, per transformar-se en l’escenari del diàleg intercultural a Barcelona. 

Les festes nacionals sud-americanes van continuar prenent el front marítim de la ciutat amb dues
celebracions més.

La nova edició de la Festa Nacional d’Equador, organitzada pel consolat d’aquest país a
Barcelona i Ràdio Privilex en col·laboració amb entitats equatorianes i llatinoamericanes de la ciutat,
es va presentar al parc del Fòrum al llarg del 10 d’agost. 

La Festa de l’Uruguai a Barcelona el 30 d’agost, organitzada per Fedelatina i MusiCultural
Asociación Oriental a Catalunya, celebrava els 183 anys del Dia de la Independència de l’Uruguai.

Agost

Dialogar per conviure
Les Festes de la Mercè d’aquest 2008 van estar marcades
especialment per l’Any del Diàleg Intercultural, i al llarg de tots
els dies de celebració moltes de les cultures dels ciutadans
barcelonins originaris de diferents països van estar presents
d’alguna manera o altra. Es van programar activitats pensades
per donar resposta a la necessitat de reconèixer i gaudir de la
nostra diversitat, i la festa gran de la ciutat, de fet, va adoptar el
lema «Dialogar per conviure», per resumir el contingut de totes
les propostes culturals i festives que es van desenvolupar a
Barcelona del 19 al 28 de setembre. Més de mig miler de
propostes que van seduir al voltant de dos milions de persones.

De manera especial, va destacar l’extensa programació de les
activitats de procedència equatoriana, ja que Quito, la capital de
l’Equador, va ser la ciutat convidada d’aquesta edició. 

Setembre
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Alhora, en l’extens programa van destacar nombrosos
professionals de diversa procedència, com els artistes
holandesos Close-Act, els músics britànics Primal Scream, la
companyia de dansa cubana Solar Son o els ballarins francesos
Wanted Posse, entre d’altres. En aquesta edició també la
Cavalcada de la ciutat va tenir diverses comparses formades per
població d’origen immigrant d’altres cultures i països. 

Al llarg dels dies de festa major també va sobresortir,
especialment, l’espectacle Miratges, que va fer un tuning de la
façana de l’Ajuntament amb diferents projeccions de llum i color. 
Un exercici d’estil molt aplaudit que presentava un conjunt de
sensacions audiovisuals que deixaven a la vista una façana de
l’Ajuntament insòlita. Al llarg de l’espectacle, de quinze minuts de
durada, la façana es transformava, sense perdre la seva identitat, en
un consistori africà, o en edifici integrat en l’sky line d’una ciutat
americana o en la casa d’una vila asiàtica. Dins els actes relacionats
amb la mostra La ciutat de les persones, dels Serveis Municipals de
l’Ajuntament, a l’estand de l’Institut de Cultura de Barcelona es va
presentar el conte del Diàleg, «Quina és la millor joguina del món?».

A més, la Festa Major de Barcelona va fer visible que la
interculturalitat era la seva aposta principal incloent, en període
de festes, totes les propostes contingudes en una nova edició
del Festival Àsia, organitzat per Casa Àsia, i també les activitats
d’un nou festival, les Nits del Ramadà, a càrrec de l’IEMed, que
naixia amb la voluntat de compartir amb la comunitat musulmana
de la ciutat les nits del seu període de l’any més sagrat. 

Més enllà de l’influx especial de les Festes de la Mercè, la ciutat
va acollir altres propostes. En aquest inici d’una temporada
connectada al programa Barcelona Diàleg Intercultural va
destacar la Mostra de Cinema Peruà de Barcelona. Una mirada al
Sur, que va tenir lloc al MACBA, organitzada per les associacions
Contrapunto Multimedia i Paype, i que va portar fins a la ciutat
una bona collita de la cinematografia peruana més actual.

Tres països del continent americà van ser els protagonistes de
diverses trobades culturals, divulgatives i festives que volien unir en
una mateixa celebració de caire patriòtic tots els barcelonins que hi
estiguessin interessats. Els xilens van presentar la festa amb motiu
del Dia Nacional de Xile, els mexicans van organitzar la Setmana
de Mèxic a Barcelona i els bolivians, la festa Viva Santa Cruz 2008.

La reflexió i el debat van ser protagonitzats per les jornades
organitzades per la Fundació CIDOB: «Comunicació, espai social
i dinàmiques interculturals». S’hi va analitzar el procés de
comunicació en la seva funció de mediació i la seva capacitat de
generar un imaginari comú i un sentiment de pertinença en una
societat marcada per les innovacions tecnològiques i la
mundialització. Les jornades van reunir especialistes en diversitat
cultural i comunicació de tot el món.

La tardor de la reflexió
El mes d’octubre va destacar, en particular, per la quantitat de seminaris, jornades, trobades,
exposicions i festivals culturals que es van desenvolupar a la ciutat. 
La Direcció d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona va organitzar el 9 d’octubre la jornada «Els
reptes del reagrupament familiar en l’àmbit local», i l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals de la
Diputació de Barcelona, per la seva banda, va presentar una nova edició de les jornades bianuals
«Interacció», dedicades enguany a les polítiques per al diàleg intercultural a escala local.

Un altre seminari, en aquest cas organitzat per la Fundació Cultura de Pau i la Fundació ”la
Caixa”, va afavorir la reflexió també al voltant dels conceptes de migració i interculturalitat a partir de
tres grans eixos: la dimensió política que tenen les migracions, el model intercultural a Europa, i les
accions de futur que cal emprendre en el context euromediterrani. 

El marc de la Mediterrània també va ser el motiu principal d’interès del curs organitzat per l’Institut
Europeu de la Mediterrània i la Universitat Oberta de Catalunya «Noves realitats dels països
mediterranis: l’islam revisitat». El mateix IEMed, en col·laboració amb BabelMed, va cloure durant el
mes d’octubre el projecte de dimensió europea «A la recerca de l’altre: fronteres, identitats i cultures
a l’espai euromediterrani» amb una jornada de reflexió i la projecció de diversos documentals.

Al llarg d’aquest mes d’octubre, l’Associació de Treballadors Immigrants Marroquins a Catalunya, en
col·laboració amb REMCODE, la Xarxa Euromediterrània de Cooperació al Desenvolupament i ATIMCA,
també va organitzar unes jornades amb l’objectiu d’aprofundir en els conceptes de gènere i drets
humans en el marc de les migracions. La Fundació SURT va organitzar una jornada per reflexionar sobre
el paper específic de la dona immigrada, i la Federació d’Entitats Peruanes a Catalunya va preparar una
taula rodona sobre l’evolució i les perspectives de l’associacionisme d’origen immigrant.

Orient, Occident i el diàleg que s’ha d’establir entre aquestes dues meitats de món va ser un dels
temes més tractats al llarg d’aquesta «Tardor de la reflexió» en particular, gràcies a la cinquena edició
del «Diàleg Orient-Occident», que va organitzar Casa Àsia en col·laboració amb l’Ajuntament de
Barcelona i institucions com ara la UNESCO, la Fundació Tres Cultures, la Fundació Àsia-Europa, la
Fundació CIDOB o l’Institut Europeu de la Mediterrània. 

L’Associació Amics de la UNESCO de Barcelona va preparar l’onzena edició del programa Altaveu
de Cultures, aquesta vegada íntimament connectat amb l’Any del Diàleg Intercultural, que va estar
dedicat a la incorporació de les persones nouvingudes a la vida quotidiana de les nostres societats. 

Més associacions i entitats van presentar també noves oportunitats per reflexionar sobre el fet
migratori i les seves conseqüències. L’entitat SOS Racisme va preparar una jornada d’anàlisi i
reflexió sota el títol «El racisme i la xenofòbia a les societats democràtiques. Manifestacions i eines
per combatre-les». A la Casa Orlandai es va presentar la taula rodona «Qui perd els orígens perd la
identitat?» per parlar de les condicions psicològiques relacionades amb el fet migratori. I el cicle «Te
i cafè» de la xarxa Apropem-nos va reunir veïns i veïnes del barri del Poblenou per acostar la Xina als
barcelonins mitjançant una xerrada al Centre Cívic Can Felipa.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona va organitzar Kosmopolis 2008, la quarta
edició d’aquest festival internacional de la literatura, de caràcter bianual, que aquest any es va
centrar en les crisis humanitàries i els conflictes més urgents que a escala global afecten les nostres
societats. En aquest sentit, bona part dels escriptors convidats (Gao Xingjian, J. M. Coetzee, Jon
Lee Anderson o Tzvetan Todorov) es distingien pel seu compromís ideològic. 

Octubre
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El simpòsium «Llegir per viatjar, viatjar per llegir» va ser una de
les activitats que, al llarg del mes de novembre, va relacionar
coneixement i divulgació de les cultures d’arreu del món.
Organitzat per Biblioteques de Barcelona i dirigit per l’agent
literària Anna Soler-Pont, aquest acte va transformar l’auditori de
la Biblioteca Jaume Fuster en un espai de diàleg on la literatura i
el viatge es van defensar unànimement com unes de les millors
maneres de coneixement personal i d’aproximació als altres. 

Gairebé tot el món, precisament, va fer acte de presència al barri
del Raval mentre va durar la sisena edició del Festival Cultural
Raval(s). Els veïns, les associacions i les entitats que hi treballen
van viure aquells dies la seva festa més oberta i participativa. Del
13 al 16 de novembre s’hi van organitzar més de quaranta
iniciatives gratuïtes que volien reflectir la realitat polièdrica del barri.
La Fundació Tot Raval organitza aquest festival. 

D’una banda, es va inaugurar la Setmana Africana de Barcelona,
que va organitzar Media África conjuntament amb diverses
associacions de la ciutat com ara l’Associació Sociocultural Ibn
Batuta, la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya,
Cornellà sense Fronteres, la Comunitat Sudanesa de Catalunya,
Llum del Nord, Burkina Faso També, i l’Associació de Nigerians de
Catalunya. L’objectiu de la setmana va ser donar a conèixer als
barcelonins la riquesa de les cultures africanes amb la intenció de
fugir dels tòpics i de l’acostament tradicionalment paternalista que
han marcat la relació d’Europa amb aquest continent.

D’altra banda, el Centre de Cooperació Intercultural de Dones
Africanes CODA va impulsar la primera Setmana Intercultural
Afrocatalana a Barcelona, amb l’objectiu d’afavorir la interrelació
entre catalans i africans a la nostra ciutat. 

Àsia també ha esdevingut els últims anys un dels territoris del
mapa del món que desperten més interès entre la ciutadania de
Barcelona. Per aquesta raó, dins el programa Barcelona Diàleg
Intercultural moltes entitats i institucions culturals de la ciutat van
dedicar-hi el seu treball al llarg del mes de novembre.

L’exposició «A la ciutat xinesa. Mirades sobre la transformació
d’un imperi» del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
va compartir amb els visitants la reflexió sobre el procés de
canvis profunds i accelerats que està experimentant actualment
la Xina, uns canvis que no només afecten el seu paisatge urbà,
sinó també totes les esferes de la seva societat.

El Museu Marítim de Barcelona va presentar una gran mostra,
«Els viatges de Zheng He», de mig any de duració, sobre la
cultura marítima de la Xina entre els segles XI i xv, de la mà del
cèlebre mariner Zheng He, un dels navegants més importants del
país i eunuc de la cort de l’emperador Yongle. 

Dins aquest gruix de propostes relacionades amb el continent
asiàtic que van coincidir aquest mes a la ciutat, el Mercat de les

Barcelona i el món
El món i les seves expressions culturals han conformat una part
molt important del programa Barcelona Diàleg Intercultural.
Durant el mes de novembre van destacar aquelles activitats que
explicaven, precisament, com és el planeta en què vivim i també
aquelles que ens portaven el món a casa nostra. 

Novembre

La tercera Mostra de Cinema Colombià, la música mediterrània i el festival de música de les
cultures van ser alguns dels protagonistes culturals del mes d’octubre. 

L’Institut Europeu de la Mediterrània va preparar el cicle «Músiques de la Mediterrània» i
l’Associació Interculturalitat i Convivència va organitzar el primer Festival de Música de les Cultures,
una trobada que va voler potenciar la descoberta de la riquesa musical de les diferents cultures així
com la voluntat d’inclusió social a Catalunya de les persones nouvingudes. 

Des del punt de vista musical, el mes d’octubre també va destacar per dos festivals que arribaven
a la tretzena edició. D’una banda, el Festival de Tardor Ribermúsica’08, que aquesta vegada,
coincidint amb l’Any Europeu del Diàleg Intercultural, va programar un centenar de concerts a
diferents places i carrers del barri de la Ribera per reforçar projectes i obrir noves expectatives
quant a l’entesa entre les diverses cultures i generacions. Hi van participar, entre d’altres, Lídia Pujol,
Dani Espasa, Mohamed Soulimane i Mohamed Boud Ayoub.

D’altra banda, el Festival de Músiques del Món, organitzat per l’Auditori i la Fundació ”la Caixa”, va
programar els concerts dels cantants algerians Idir i Hasna El Becharia, de la iraniana Parissa o del
cantautor africà Nino Galissa, entre d’altres. 

Trobades, exposicions, festivals i festes diverses van donar impuls a l’agenda de la ciutat
relacionada amb l’Any del Diàleg Intercultural. El Festival Ulls va organitzar la posada en escena a la
ciutat de prop de trenta activitats artístiques en la segona edició d’aquest festival, un pont sobre
l’Atlàntic per connectar-se amb Llatinoamèrica. 

La festa de celebració de la fi del Ramadà al Casal de Barri Prosperitat organitzada per la Xarxa 9
Barris Acull va servir, un any més, per obrir-se a la resta de ciutadans i ciutadanes del districte i donar
visibilitat a la població musulmana present al barri a través de la divulgació de les seves festes. 

En el marc de la festa major del barri de les Corts va tenir lloc Les Corts Coopera. Participa-hi, un
passeig per cultures d’arreu del món de la mà de les entitats de cooperació presents al barri.
L’activitat va incloure tallers, un tast gastronòmic i una mostra de danses tradicionals. 

«Murs: trenquem tòpics per la convivència» va ser una exposició itinerant organitzada per SOS
Racisme i el Districte de Ciutat Vella que al llarg del mes d’octubre es va exhibir al Centre Cívic
Barceloneta. Oferia una mirada crítica i transformadora sobre els prejudicis que hi ha envers la
població immigrada i les actituds discriminatòries que se’n deriven.  

El Dia dels Morts Mexicà es va celebrar a vuit entitats catalanes amb múltiples activitats, entre
d’altres, l’exposició «El altar de muertos» de Beba Pecanins, l’organització de tallers de «Danzón» i
de «Calacas», i una ruta nocturna pel cementiri de Poblenou.  

El 30 d’octubre es va inaugurar al Palau Robert de Barcelona l’exposició «Immigració ara i aquí»,
una mostra que compartia amb tots els visitants el valor d’una reflexió rigorosa i profunda de tots
aquells reptes que ha generat el fenomen de la immigració a Catalunya.
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Flors va programar l’espectacle Kinkan Shonen. El somni d’un noi
sobre els orígens de la vida i la mort, de la prestigiosa companyia
japonesa de dansa dirigida pel coreògraf Ushio Amagatsu.

Casa Àsia va organitzar la Setmana de Cinema de Hong Kong.
La quarta edició d’aquest cicle cinematogràfic, organitzat
conjuntament amb la Hong Kong Economic and Trade Office de
Brussel·les, va incloure la projecció de les tretze pel·lícules més
representatives dels últims dos anys i una retrospectiva dedicada
a Ann Hui, una de les realitzadores més prestigioses de la nova
fornada del cinema de Hong Kong. 

La Fundació Casa Amèrica de Catalunya, en col·laboració amb
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, va
organitzar el cinquè Fòrum de les Llengües Ameríndies, una
trobada de tres dies dedicada a la divulgació i l’estudi dels
idiomes originaris d’Amèrica Llatina. 

«Un continente, diversas voces» va ser el lema de la primera
Trobada de Dones Llatinoamericanes a Catalunya, que va tenir
lloc al Centre Orfeó Martinenc i va esdevenir punt de reunió i
diàleg on compartir experiències al voltant de qüestions comunes
que afecten les dones en tant que immigrades i en tant que
llatinoamericanes.

Educar en la interculturalitat
El 14 de desembre va tenir lloc la celebració del Dia del Migrant al Moll de la Fusta de Barcelona.
Les comunitats d’origen estranger de Barcelona es van reunir en una trobada oberta i participativa
que homenatjava les històries personals que fan de la immigració una de les aventures més grans
del nostre segle.

Les novenes Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat, sota el lema «Educació, interculturalitat i
cohesió social», van esdevenir una gran oportunitat per reflexionar i donar a conèixer les experiències
i bones pràctiques que els diversos agents educatius duen a terme a la ciutat per aconseguir una
ciutadania inclusiva. 

Amb la mateixa intenció, però en un àmbit més especialitzat, va discórrer el segon Training
Seminar de Joves Investigadors en Dinàmiques Interculturals, un fòrum de discussió impulsat per la
Fundació CIDOB i creat amb l’objectiu de divulgar i compartir línies d’investigació en el tema de les
dinàmiques interculturals. 

També la Fundació CIDOB, aquesta vegada amb l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, va organitzar el
sisè Seminari Immigració i Europa sota el lema «Reptes globals, respostes locals. Polítiques
d’immigració i integració i acció local a la Unió Europea».

El Grup de Recerca sobre Migracions va programar el seminari «Adolescents, joves immigrants i
fills d’immigrants» com un espai de reflexió al voltant de la realitat i els processos d’integració en 
la societat d’acollida. La Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya va organitzar la

Desembre

tercera Jornada de Recerca i Immigració, adreçada principalment a investigadors i professionals,
amb la intenció de divulgar i debatre diversos projectes de recerca en matèria d’immigració a
Catalunya.  

El programa «Quedem?» d’Òmnium Cultural va organitzar l’assistència al Concert de Nadal de
l’Orquestra de Cambra Catalana per seguir fomentant espais de trobada i de generació de lligams
de pertinença de cara a afavorir la cohesió social com a vehicle de comunicació i l’interès per la
cultura. I l’associació la Casa del Món va crear, a iniciativa del Centre UNESCO de Catalunya, el
cicle de trobades «Terres de cafè, te i xocolata» per debatre sobre activitats quotidianes a partir del
respecte i el coneixement mutus. 

La cultura del continent asiàtic va sobresortir gràcies a la primera Mostra de Cinema Coreà de
Barcelona, organitzada per l’Ambaixada de Corea del Sud a Espanya en col·laboració amb Casa Àsia. 

Al Centre Cívic Convent de San Agustí es va presentar l’exposició «Un lloc de llocs», el projecte
fotogràfic sobre la immigració al barri de Sants de Josep Etxaburu, membre del Col·lectiu Subgrup.  

La música també va ser, com durant la resta dels mesos en aquest Barcelona Diàleg Intercultural,
un dels vehicles més utilitzats per compartir les cultures d’arreu del planeta. El mes de desembre va
destacar per la presentació del segon disc de l’Orquestra Àrab de Barcelona a l’Auditori. Maktub
(‘Estava escrit’) és un àlbum on es barreja la rica tradició musical marroquina i del món àrab amb les
influències de diversos països mediterranis. 

L’entitat La Trifulca i la revista Relevant BCN van programar la segona trobada de Raval All Stars,
un projecte musical impulsat per l’associació La Trifulca que havia de tancar el Festival La Alegría
del Barrio del juliol del 2008, finalment cancel·lat a causa de la pluja. Raval All Stars està dirigida per
Fernando Tejero i Marcelo Rosero. Entre els artistes participants figuraven Martín Laportilla, Juan
Pablo, Oriol Martínez, Inga Matthies, Paul Deswardt i DJ Rona.  

Durant el mes de desembre també es van presentar al públic barceloní diverses exposicions
relacionades amb la cultura, la convivència, el diàleg i la integració. D’entre aquestes podríem
destacar l’exposició fotogràfica «Ayer y hoy, lo cotidiano» sobre la població de l’Alto de Bolívia, que
estava inclosa dins del projecte Cultures del Món: Bolívia desenvolupat als Lluïsos de Gràcia. 

Amb motiu del 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans es va inaugurar a
Barcelona l’exposició «Amb tot el dret del món. Caravana dels Drets Humans», una mostra itinerant
que donava a conèixer la realitat que viuen moltes persones immigrades al planeta. 

Text elaborat a partir de la Memòria d’activitats de Barcelona Diàleg Intercultural.

La programació de Barcelona Diàleg Intercultural s’ha tancat el 
31 de març de 2009, però la vida de les activitats relacionades
amb la interculturalitat no ha acabat aquí. S’ha fet palès que la
tasca de tots els agents implicats en aquest procés de promoció
del diàleg supera un nou punt i seguit, com demostra la proposta
d’elaboració del Pla Municipal per la Interculturalitat. La
interculturalitat no té punt i final...



Arts visuals i disseny
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c. Festivals i iniciatives diverses
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Sense cap mena de dubte, el denominador comú d’aquest
any passat ha estat l’internacionalisme. Barcelona ha gaudit
d’una programació d’arts visuals que no té res a envejar a
altres ciutats. Tant se val si parlem dels grans museus
públics o de les galeries d’art, el nivell de les exposicions ha
estat insòlit. A principis d’estiu el Museu Nacional d’Art de
Catalunya va inaugurar «Duchamp, Man Ray, Picabia», una
exposició procedent de la Tate Modern de Londres. 
La mostra posava en escena un desplegament atípic per
introduir-nos al dadaisme, tot plegat un exercici de
reconstrucció històrica fascinant. Ara bé, el més gratificant
d’aquella exposició va ser comprovar els lligams que aquests
tres autors del segle XX mantenien amb Catalunya. Si
assenyaléssim només un d’aquest aspectes, caldria notar
l’impacte del pedagog Ferrer i Guàrdia sobre el jove Man
Ray, una alenada llibertària sense la qual el dadaisme no
seria el mateix. En definitiva, un significat afegit a l’exposició
que també ens feia pensar en la influència del romànic sobre
Picabia i el pes de les estades de Duchamp a Cadaqués.

Tot just quan aquesta exposició tancava, i seguint amb 
la dimensió internacionalista, el MACBA obria «Arxiu

Carles Guerra
Artista, crític i comissari independent

Visites a exposicions Usuaris d’activitats Total d’usuaris

Museus d’arts visuals i disseny 4.398.289 253.642 4.651.931
Centres d’arts visuals i disseny 3.490.566 549.719 4.040.285
Font: cada equipament.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Equipaments d'arts visuals i disseny

No cal moure’s 
de Barcelona
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organitzat l’exposició més important sobre Joan Miró. 
La mostra es va concentrar en el període que va del 1927
al 1937, uns anys en els quals Miró es va proposar
assassinar la pintura. La qualitat científica d’aquesta
exposició ha estat elogiada de manera unànime. Però cal
afegir que els arxius que han permès la reconstrucció
d’aquells deu anys tan decisius per a la trajectòria de Miró
són tots a Barcelona. L’exposició va ser una demostració
que encara hi ha molt per fer en termes de recerca. Fins i
tot quan es tracta de figures properes, aparentment tan 
ben representades i estudiades com Miró o Picasso.

Però, com dèiem al principi, la qualitat no ha estat
únicament de la part de les grans institucions. Al llarg del
2008 les galeries de Barcelona han trenat una programació
amb noms indiscutibles com Hans-Peter Feldmann i Matt
Mullican a la galeria ProjecteSD, Harun Farocki i Peter
Downsbrough a la Galeria dels Àngels, Ken Lum a la
galeria Llucià Homs, o Lawrence Weiner a espais de nova
creació com la Fundació Suñol. La possibilitat de veure
aquests autors als espais de la iniciativa privada indica que
Barcelona està integrada en el mercat de l’art global.
Inversament, podríem parlar de la galerista Maribel López,
que des del final de l’any 2007 va obrir espai propi a Berlín,
un bon exemple que el capital cultural sorgit de la nostra
ciutat tampoc no té fronteres. 
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universal», una gran mostra sobre el document fotogràfic. 
El diari Le Monde la va qualificar en portada com una
exposició apassionant. Durant la tardor Barcelona va ser la
destinació prioritària per a tots aquells que en el món de
l’art s’interessen per la història de la fotografia i les
pràctiques documentals. Però, tot i que el visitant
s’endinsava en un repàs acurat del paper que van tenir les
missions fotogràfiques arreu del món, la veritable llavor
d’aquest projecte es trobava en una investigació sobre la
imatge fotogràfica de Barcelona. Un altre cop, la història
local no era al marge d’una visió a escala global. Al contrari,
mentre que a l’exposició «Duchamp, Man Ray, Picabia» això
era una possible lectura, en aquesta altra constituïa el punt
de partida. Un bon nombre de fotògrafs contemporanis van
acceptar la invitació del museu per produir un survey
actualitzat de la nostra ciutat. 

En termes de política cultural, fins i tot es podria dir que
aquesta exposició va representar un punt d’inflexió en la
programació del MACBA, ja que al llarg d’aquest darrer
any el museu ha canviat de director. «Arxiu universal» ha
estat la millor conclusió a una llarga època en la qual
aquesta entitat ha tingut molt present la qüestió urbana i
les seves implicacions en una institució dedicada a l’art
contemporani. Bartomeu Marí, el nou director, va arribar al
càrrec anunciant que no es produiria un gir copernicà, però
també va afirmar que volia recuperar la capacitat de
coneixement a partir de l’experiència visual. L’exposició
dedicada a Nomeda i Gediminas Urbonas, una parella
d’artistes lituans, i que Marí va comissariar abans d’arribar a
la direcció, ja anticipava que el MACBA podria mirar cap 
a l’est d’Europa com un àmbit geogràfic que presenta
possibles connexions amb les nostres pròpies vicissituds
històriques.

També la Fundació Joan Miró, que aquest any passat ha
presentat la primera exposició del Premi Internacional Joan
Miró, s’ha sumat a les institucions que han fet de Barcelona
un referent internacional de les arts visuals. D’una banda,
l’artista danès Olafur Elisasson va ser el primer guardonat
amb aquest premi de nova creació. Després d’una gran
retrospectiva al San Francisco Museum of Modern Art i al
Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York, els espais
de la Fundació Miró a Barcelona van acollir a les seves
instal·lacions en senyal de reconeixement pel premi. 
De l’altra, aquest també ha estat l’any que el MoMA ha



Museus 
d’arts
visuals 
i disseny
Museu Picasso
Disseny Hub Barcelona 
Museu de Ceràmica
Museu Frederic Marès
Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí
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ofereix noves narratives sobre l’obra de l’artista. A més, s’han
organitzat tot un seguit d’activitats infantils i familiars
relacionades amb aquestes exposicions i amb la col·lecció (taller
de Las Meninas dirigit per Comediants, taller de Nadal «El
quadre ets tu»).

En l’àmbit museogràfic, s’ha renovat la presentació de la
col·lecció, s’han obert noves sales dedicades a mostrar
l’important fons de gravat del museu, s’han presentat el nou
espai Sabartés i les noves adquisicions (la pintura Jaume
Sabartés com un faune tocant l’aulos, 1946, i el linogravat Home
amb gorgera, segons El Greco, 1962, amb les set proves
d’estat) i s’ha restaurat el sostre enteixinat del segle XV al
corredor del palau Meca.

Pel que fa a la presència en l’àmbit nacional i internacional, el
museu ha incrementat el préstec d’obres i ha participat en grans
exposicions com «Picasso et les Maîtres» (Galeries nationales du
Gran Palais, París), «Picasso, 1917-1937: l’Arlecchino dell’Arte»
(Complesso del Vitoriano, Roma) i «Entre dos siglos. España
1900» (Fundación Mapfre, Madrid).

Quant a col·laboracions i treball en xarxa, s’ha mantingut i s’ha
incrementat la col·laboració establerta amb institucions culturals
que aportaran noves lectures de la col·lecció del museu i de
Picasso (l’Escola Eina, l’Espai Escènic Brossa i la Universitat de
Barcelona); s’han signat els convenis de col·laboració amb altres
centres picassians de Catalunya (Horta i Gósol); s’ha convocat la
primera trobada del que serà el Consell Històric del Museu
(novembre) i s’ha constituït el Cercle del Museu Picasso
(desembre); i també s’ha aprovat el projecte bàsic i executiu de
l’ampliació del Museu Picasso amb un edifici situat al carrer dels
Flassaders.
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Museu Picasso
www.museupicasso.bcn.cat | www.bcn.cat/canalcultura
Titularitat: Ajuntament de Barcelona

1.330.171 usuaris
3 exposicions temporals

El Museu Picasso constitueix el testimoni del vincle que uneix
Picasso amb Barcelona, la ciutat on va passar els seus anys
d’aprenentatge i a la qual va voler donar un fons importantíssim
d’obres.

Durant el 2008 s’ha dut a terme el desplegament del nou
projecte del Museu Picasso que gira al voltant de tres eixos
principals: col·lecció, coneixement i recerca, i proximitat. S’han
obert nous serveis i s’han ampliat línies d’actuació a fi de situar el
museu com un centre cabdal en la generació de coneixement i
educació de qualitat entorn de la figura i l’obra de Picasso, a
escala internacional, alhora que estretament vinculat al teixit
social i organitzatiu de la ciutat. 

Activitats destacades
Entre les noves línies d’actuació del museu, i amb la voluntat de
ser un espai bàsic de coneixement, el museu ha posat en marxa
el nou servei educatiu i ha organitzat —en col·laboració amb la
Universitat Autònoma de Barcelona— la primera edició del curs
Repensar Picasso, dins del màster internacional «Pensar l’art
d’avui». 

Una altra de les línies d’actuació, la de fomentar la relació del
centre amb el seu entorn, d’aproximació al públic local i d’arribar
a públics nous, s’ha concretat en la programació del cicle
d’espectacles de petit format «Diumenges al Picasso» 
(febrer-setembre); s’han establert contactes amb col·lectius
d’especial atenció de la ciutat, s’ha treballat amb les entitats a
través del Pla integral del Casc Antic, s’han acollit programacions
de festivals ciutadans i s’ha llançat el nou Carnet del Museu
Picasso, adreçat al públic local i que ja té un miler d’usuaris. 

La programació expositiva del museu s’ha centrat en la recerca
i la renovació dels discursos establerts sobre l’artista, tot posant
en valor la mateixa col·lecció. Després del tancament de «Picasso
i la seva col·lecció» (oberta al públic fins al 30 de març), s’ha
programat l’exposició «Oblidant Velázquez. Las Meninas» (del 16
de maig al 28 de setembre de 2008), que convidava el visitant a
redescobrir una part molt important de la col·lecció del museu
sota la llum d’una nova contextualització. La programació de l’any
l’ha tancada la mostra «Objectes vius. Figura i natura morta en
Picasso» (del 20 de novembre a l’1 de març de 2009), que

Disseny Hub Barcelona
Museu de les Arts Decoratives / Museu Tèxtil 
i d’Indumentària
www.dhub-bcn.cat | www.bcn.cat/canalcultura
Titularitat: Ajuntament de Barcelona

66.521 usuaris
4 exposicions temporals

El desembre del 2008 s’han inaugurat les dues seus provisionals de què disposarà el Disseny Hub
Barcelona fins a la seva ubicació definitiva al nou edifici de la plaça de les Glòries. D’una banda, al
DHUB Montcada, antiga seu del Museu Tèxtil i d’Indumentària, s’han iniciat els treballs de
remodelació de la segona planta del palau per tal d’adequar-la als nous usos relatius al centre de



46

etc.), o l’edició i presentació del catàleg de la ceràmica dels
segles XX i XXI del museu han estat algunes d’aquestes accions.
Així mateix, s’han organitzat visites guiades, tallers infantils,
cursos sobre col·leccionisme i restauració, conferències (com la
de Yoh Tanimoto sobre la ceràmica japonesa, en el marc de l’Any
del Diàleg Intercultural, o la celebrada dins del cicle «Memòria
Medieval als Museus de Barcelona», per donar a conèixer el
patrimoni medieval del museu) i s’ha presentat el llibre de Fars de
l’islam i el número especial del Butlletí Informatiu de Ceràmica. 

D’altra banda, s’ha dut a terme un treball de contextualització
de les col·leccions en l’àmbit de l’exposició permanent, amb
fotografies i retolacions trilingües, i de difusió de les reserves
mitjançant l’exposició «Peça seleccionada». Respecte a les
exposicions temporals, cal destacar les escultures ceràmiques de
Santi Moix, que han atret un públic nou i diferent de l’habitual. 

En el marc de la difusió de les col·leccions del museu fora del
seu recinte, s’ha col·laborat amb la Fira d’Antiquaris de Barcelona,
com també s’han prestat un total de 31 peces per a deu
exposicions desenvolupades al territori espanyol, Itàlia i Bulgària.
D’altra banda, la itinerància de l’exposició de «Talaveras de
Puebla» a Madrid (després de València) ha contribuït a difondre la
capacitat de producció d’exposicions del Museu de Ceràmica.
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documentació  i a les oficines del personal. Aquestes obres també han permès la presentació, a la
planta baixa i la primera planta, de les noves sales d’exposicions, informació i experimentació entorn
del disseny, com una finestra per visualitzar el creixement de les col·leccions dels seus museus. 
El DHUB Pedralbes ha esdevingut un espai on exposar, guardar i documentar les col·leccions dels
museus que integren el DHUB, el Museu de les Arts Decoratives, el Museu Tèxtil i d’Indumentària i
el Gabinet de les Arts Gràfiques. 

Activitats destacades
El trasllat del Museu Tèxtil i d’Indumentària al palau de Pedralbes (DHUB Pedralbes) ha permès fer
una nova presentació de la seva exposició permanent que, sota el títol «El cos vestit», explica com el
vestit modifica la imatge del cos mitjançant unes accions que tendeixen a comprimir-lo i alliberar-lo
alternativament des del segle XVI fins ara.

Pel que fa a les mostres temporals, l’exposició «Turisme. Espais de ficció» (DHUB Montcada) és
una aproximació a la realitat d’una indústria enorme i als dissenyadors que la projecten. I l’exposició
«La utilitat del buit» ha posat en relleu les moltes disciplines que a més del disseny fan servir el buit
com a element desencadenant de creativitat. 

Finalment, la primera galeria d’estudi —nou format d’exposició del DHUB per presentar el
creixement de les seves col·leccions— s’ha estrenat amb la selecció «Cartells espanyols del Gabinet
de les Arts Gràfiques».

Al capítol de la formació cal destacar els cinc cursos desplegats sobre història i reconeixement
del moble dels segles XVIII i XIX. Finalment, s’han d’esmentar dues publicacions fetes pel Museu de
les Arts Decoratives, el llibre històric dels 75 anys del Museu i el catàleg digital de la col·lecció de
disseny industrial.

Museu de Ceràmica
www.museuceramica.bcn.cat | www.bcn.cat/canalcultura
Titularitat: Ajuntament de Barcelona

65.295 usuaris
1 exposició temporal

El Museu de Ceràmica, ubicat també al Palau Reial de
Pedralbes, ens permet submergir-nos en una col·lecció dels
objectes més significatius de la ceràmica decorada espanyola
des de les primeres produccions hispanoàrabs fins a l’actualitat. 

Destaquen les obres medievals de Paterna i Manises, la
ceràmica de Talavera de la Reina i Puente del Arzobispo, la
rajoleria catalana, la col·lecció de pisa i porcellana de l’Alcora i
les creacions de Picasso i Miró.

Activitats destacades
Les principals línies d’actuació del Museu durant el 2008 han
anat adreçades a consolidar la seva identitat i difondre el seu
important patrimoni mitjançant tot un seguit d’actuacions. 

La renovació del web del museu, l’edició i distribució de nou
material comunicatiu (fullets informatius en tres idiomes, postals,

Museu Frederic Marès
www.museumares.bcn.cat | www.bcn.cat/canalcultura
Titularitat: Ajuntament de Barcelona

60.335 usuaris
2 exposicions temporals

El museu, instal·lat en una part dels espais que ocupava l’antic
Palau Reial Major dels comtes de Barcelona, reuneix una valuosa
col·lecció de diverses obres i objectes artístics que l’escultor
Frederic Marès (1893-1991) va aplegar al llarg de la seva vida.

La col·lecció està dividida en dues grans seccions: la
d’escultura, que abasta del període preromà fins al començament
del segle XX, i el Gabinet del Col·leccionista, on s’exhibeixen
milers d’objectes de la vida quotidiana del segle XIX. El museu
també dedica un àmbit a la producció escultòrica de Frederic
Marès i organitza exposicions temporals.

Activitats destacades
Un fet clau per a la marxa del museu que ha tingut lloc al llarg del
2008 és la realització del projecte museològic corresponent a la
segona fase del projecte de remodelatge de la Secció
d’Escultura (segles XV-XIX) i col·leccions de mobiliari, orfebreria,
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exposicions simultànies: «Arts Rituals del Nou Continent, Amazònia. Brasil prehistòric» (que
posteriorment ha itinerat a la seu de la Fundació Caixa Galícia a Pontevedra) i «La peça invitada. Un
coiot de la cultura purépecha del Museu Rietberg de Zuric». 

Altres exposicions destacades han estat: «El Carib precolombí. Fra Ramón Pané i l’univers taïno»,
una coproducció amb la Fundació Caixa Galícia i el Ministeri de Cultura, amb la col·laboració de The
British Museum. Aquesta exposició ha itinerat a la seu de la Fundació Caixa Galícia a Santiago de
Compostel·la i a partir del febrer del 2009 es mostrarà també al Museo de América de Madrid.

Finalment, l’exposició «Obres mestres de l’art precolombí» mostra, des del 26 de novembre del
2008, les peces més destacades de la col·lecció Barbier-Mueller d’art precolombí, en particular
onze noves adquisicions que mai no havien estat exposades. Aquesta exposició té prevista la seva
itinerància al Musée du Quai Branly durant el 2009.

El 31 d’octubre es va inaugurar, per segon any consecutiu, un «altar de morts», de tradició
mexicana, dedicat a Josep Guinovart. Aquest any s’ha creat, juntament amb el Consulat de Mèxic i
altres institucions de la ciutat, un programa conjunt sota el títol «Dia de Morts 08. Compartint
tradicions», que incloïa els diferents actes realitzats entorn d’aquesta popular festivitat. A més, el
museu ha elaborat per a l’ocasió una exposició de petit format anomenada «Guinovart. Caps i
creus».

Pel que fa al camp de l’educació, cal destacar l’innovador projecte «Tres camins cap a
Amèrica». Es tracta d’un projecte que s’ha desenvolupat en tres grans àmbits: l’escola, el museu i
la ciutat, i s’ha posat a la pràctica mitjançant una prova pilot amb tots els cursos de primària del
CEIP Calderón de la Barca de Barcelona. Al final del projecte s’ha presentat una exposició al
museu amb tots els treballs artístics i dossiers educatius dels alumnes. L’èxit de l’experiència ha
donat peu al segon dels projectes educatius del museu que tindrà lloc durant el 2009: «La ciutat
del cel».

47

teixit i indumentària, per tal de cloure la seva actualització
museogràfica d’acord amb els criteris actuals (projecte iniciat el
1997, previsió 2008-2011). 

En relació amb aquesta iniciativa s’ha intensificat la labor de
restauració d’obres escultòriques d’aquest període que ocuparan
un lloc destacat en el nou discurs museològic-museogràfic de la
Secció d’Escultura (segles XV-XIX). 

Quant a l’exposició temporal, d’abril a octubre, el museu ha
presentat la mostra «Porte-bouquets. Insòlites joies de la col·lecció
Kenber», procedent de París, que s’emmarca dins de la línia de
recerca i difusió del Gabinet del Col·leccionista. La mostra ha obert
un nou marc de relacions amb col·leccions i museus de
col·leccionista europeus i ha obtingut un gran èxit de crítica i públic. 

D’altra banda, el museu durant l’any ha donat continuïtat a la
tasca de recerca i catalogació dels seus fons amb la creació de
nous catàlegs.

Un altre fet destacat del 2008 ha estat la recuperació d’un
espai de 360 metres quadrats al pis superior de l’immoble del
museu, antic habitatge de Frederic Marès, fundador del museu, i
de la seva família. Aquest espai s’ha recuperat per adaptar-lo
com a futures dependències del museu. Paral·lelament, s’ha
adquirit als hereus de Frederic Marès una col·lecció de mobles,
una escultura i alguns objectes que enriqueixen algunes
col·leccions del museu i que s’exposaran dins del discurs de la
nova instal·lació museogràfica en curs.

Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí
www.bcn.cat/canalcultura | www.barbier-mueller.ch
Titularitat de l’equipament: Ajuntament de Barcelona
Titularitat de la col·lecció: privada

31.694 usuaris
8 exposicions temporals

El Barbier-Muller és l’únic museu a Europa dedicat exclusivament a presentar obres d’art
precolombines (del 1500 aC al segle XVI de la nostra era). La col·lecció, una de les millors en el seu
gènere, ens permet conèixer l’art de les primeres cultures del continent americà.

Situat en un palau gòtic del carrer de Montcada, aquest museu petit i acollidor  conserva més de
tres-centes peces, entre escultures, ceràmiques, tapissos i orfebreria de les cultures olmeca, maia,
asteca, inca, de Chavín i de l’Amazònia, entre d’altres, que es mostren en exposicions temàtiques
successives.

Activitats destacades
Al final del 2007 es va incorporar un nou espai expositiu al museu, per tant, l’any 2008 s’ha
caracteritzat per l’augment i la successiva rotació d’exposicions. El gener s’ha iniciat amb tres

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

922.522 usuaris 
11 exposicions temporals

El Museu Nacional d’Art de Catalunya es troba 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
que abasten des de l’art romànic fins a les avantguardes del
segle XX (a més del Gabinet Numismàtic de Catalunya i la
Biblioteca d’Art), i ofereix un viatge a través de mil anys d’art
català, contextualitzat en relació amb l’art espanyol i europeu.
Des de la col·lecció d’art romànic més important d’Europa, fins al
modernisme i les avantguardes, al MNAC es troben totes les
disciplines artístiques i els grans noms de l’art com El Greco,
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Fundació Joan Miró
www.bcn.fjmiro.es
Titularitat: fundació amb presència d’institucions públiques 
al Patronat

1.070.692 usuaris
12 exposicions temporals

La Fundació Joan Miró, situada al parc de Montjuïc, en un magnífic
edifici de Josep Lluís Sert, acull la col·lecció pública més important
de l’obra de Joan Miró. Els seus fons inclouen més de 300
pintures, 150 escultures, 9 obres tèxtils, l’obra gràfica completa i
més de 8.000 dibuixos, cartes i documents inèdits que permeten
conèixer a fons el procés creatiu de Joan Miró. La Fundació ofereix
també un programa d’exposicions d’art contemporani des de les
avantguardes fins a les últimes tendències i, amb un espai
expositiu pioner a Barcelona, l’Espai 13, que estimula la recerca
artística i l’experimentació dels joves creadors.

Activitats destacades
L’any 2008 ha estat marcat pels preparatius del vint-i-cinquè
aniversari de la mort de Joan Miró. A les sales d’exposicions
temporals s’ha presentat: «Un cos sense límits», un repàs de la
representació del cos humà en l’art modern a càrrec de Jean
Louis Prat, seguit de «Vermell a part», mostra dedicada a l’art
xinès contemporani provinent de la pionera col·lecció de
l’empresari i diplomàtic suís Uli Sigg, i finalment «Olafur
Eliasson», exposició corresponent a la primera edició del premi
Joan Miró. 

A la tardor s’ha inaugurat una exposició on s’analitzava
l’especificitat cultural de l’art modern nord-americà, que ha
coincidit amb les històriques eleccions presidencials als Estats
Units.

A l’Espai 13, la sala d’art emergent de la fundació, s’ha
celebrat un cicle d’art japonès contemporani que ha inclòs cinc
dels artistes més destacats del moment. 

D’altra banda, s’ha inaugurat un nou cicle en què el comissari
Jorge Díez convidava cinc artistes de l’Estat espanyol a
connectar amb el llegat de Joan Miró i mostrar-ne el resultat.
Aquest cicle s’ha celebrat de manera paral·lela a l’acte oficial en
què es va recordar aquest llegat, amb una conferència de Robert
Lubar, professor a l’Institute of Fine Arts de la New York
University.

El 2008 s’ha clos amb la segona edició de la «Nadala», una
instal·lació de temàtica nadalenca que aquest any ha estat
encarregada a l’artista barceloní Ignasi Aballí.
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Zurbarán, Velázquez, Fortuny, Gaudí, Rusiñol, Casas, Gargallo,
Juli González, Dalí o Picasso.

Durant l’any 2008 cal destacar la inauguració d’un nou àmbit
permanent dedicat a l’avantguarda catalana dels anys trenta.

Activitats destacades
El 2008 el MNAC ha continuat desenvolupant el seu programa
d’exposicions temporals de temàtica catalana i internacional. En
primer lloc, cal destacar l’exposició «El romànic i la Mediterrània.
Catalunya, Toulouse i Pisa. 1120-1180», en motiu de la qual s’ha
organitzat un cicle de conferències, dues representacions teatrals
sobre el mestre de Cabestany i un recital de música dels temps
dels trobadors. 

L’exposició «Duchamp, Man Ray, Picabia», organitzada en
col·laboració amb la Tate Modern de Londres, ha motivat
l’organització del curs «Duchamp, Man Ray, Picabia, antiart al
segle XX», en el marc del cicle Els Juliols de la Universitat de
Barcelona. 

L’exposició «Juli González. Retrospectiva», la primera mostra
d’aquest artista a Catalunya, itinerarà l’any 2009 al Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Finalment, el museu ha organitzat també enguany l’exposició
«L’imaginari d’Eugenio Lucas, la influència de Goya a la poètica
romàntica».

L’activitat pública del museu s’ha complementat amb tot un
seguit de cursos, conferències i seminaris especialitzats, com ara
el mòdul «Estudi integral de l’obra d’art i els processos creatius:
aplicació a les col·leccions del MNAC», del màster oficial sobre
patrimoni artístic a Catalunya de la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat de Barcelona, impartit al museu pels
seus conservadors de col·leccions i tècnics, així com tallers i
activitats escolars, familiars i per a tots els públics. 

Cal destacar també 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. La rellevància de les noves adquisicions incorporades a
les col·leccions, com ara la taula del segle XV El calvari, adquirida
pel Ministeri de Cultura; la pintura mural del segle XIII Disputa i
prendiment de Santa Caterina, adquirida per l’Estat mitjançant la
fórmula de dació en pagament d’impostos; el cartell Real
Automóvil-Club de Cataluña. Copa Tibidabo, de Ramon Casas, o
Casa de cites, de Carles Casagemas, entre d’altres, sense oblidar
la publicació de catàlegs, guies i altres obres editorials.

El MNAC també ha estat l’escenari per a la presentació del
nou Pla per reordenar i reequilibrar el sistema de museus a
Catalunya, i de l’acte inaugural de la commemoració del
centenari de la Junta de Museus de Catalunya.
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Fundació Antoni Tàpies
www.fundaciotapies.org
Titularitat: fundació amb presència d’institucions públiques al Patronat

La Fundació Antoni Tàpies va ser creada el 1984 per l’artista
Antoni Tàpies amb l’objectiu de promoure l’estudi i el
coneixement de l’art modern i contemporani.

La promoció de l’art, el pensament i la cultura contemporània
des d’una perspectiva plural i interdisciplinària, i el desplaçament
de les activitats més enllà de la seva seu, ja sigui a escala local,
estatal o internacional, són algunes de les fites a llarg termini en
què treballa la fundació. Aquesta combina l’organització
d’exposicions temporals, simposis, conferències i cicles de
cinema amb l’edició de publicacions diverses.

Activitats destacades
El 2008 la seu de la Fundació ha estat tancada per dur a terme
una reforma a l’edifici que l’adaptarà a les noves normatives de
seguretat i evacuació, i donarà resposta a les necessitats de les
persones amb mobilitat reduïda. Amb tot, la fundació ha
continuat la seva col·laboració amb institucions internacionals
generadores d’art contemporani com ara Constant, Camera
Austria Kunsthaus Graz —amb qui va coordinar la itinerància de
l’exposició «Bahman Jalali»—, el Musée des Beaux-Arts de Lió o
la DIA Art Foundation de Nova York, entre d’altres. 

Malgrat aquesta circumstància especial, la clausura de la seu
no ha significat l’aturada de les activitats de la fundació. A
l’Institut Francès de Barcelona s’ha organitzat un cicle de cinema
i conferències entorn del Maig del 68, coproduït amb UNIA
arteypensamiento i la Societat Estatal de Commemoracions
Culturals. Els continguts del cicle han quedat recollits en una
publicació.

D’altra banda, l’exposició «Els cartells de Tàpies i l’esfera
pública» ha itinerat per diversos equipaments de l’Estat espanyol
i de la resta d’Europa (Museu Valencià de la Il·lustració i de la
Modernitat, MuVIM, València; Instituto Cervantes de Toulouse,
Tolosa de Llenguadoc; Instituto Cervantes de Praga; Instituto
Cervantes de Berlín). 

La publicació Sanja Iveković. Selecció d’obres / Sanja
Iveković. Selected Works s’ha presentat a la Galerija Nova,
Zagreb, i a la llibreria La Central del Raval, Barcelona, en uns
actes que han tingut la presència de l’artista. La publicació
Narratives urbanes. La construcció literària de Barcelona, fruit de
la col·laboració entre el projecte Majories urbanes 1900-2025 de
la Fundació Antoni Tàpies i l’Arxiu Històric de la Ciutat, s’ha
presentat a l’Ateneu Barcelonès.
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Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona. MACBA
www.macba.es
Titularitat: consorci Ajuntament de Barcelona 
i Generalitat de Catalunya

660.200 usuaris
9 exposicions temporals

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) és un referent de la creació artística dels
últims cinquanta anys en l’àmbit internacional. Es va inaugurar el 28 de novembre de 1995 i està
integrat per l’Edifici MACBA, dissenyat per l’arquitecte nord-americà Richard Meier; el Centre de
Documentació MACBA, ubicat a l’antic convent dels Àngels, i la Capella MACBA, que ocupa
l’antiga església del convent. El MACBA és una plataforma de difusió, investigació, diàleg i
experimentació entorn de l’art i la cultura contemporanis. A més de mostrar al llarg de l’any diferents
seleccions de la Col·lecció MACBA (formada per 3.520 obres), el museu ofereix un ampli programa
d’exposicions temporals, conferències, cursos, debats, cicles de cine i vídeo, música, performance i
programes educatius.

Activitats destacades
L’any 2008 ha suposat la incorporació d’un nou equip directiu encapçalat per Bartomeu Marí com

a director (en substitució de Manuel Borja-Villel), Joan Abellà com a gerent, Chus Martínez com a
conservadora en cap i Frederich Meschede com a cap d’exposicions temporals. Cal destacar també
la incorporació del Ministeri de Cultura al Consorci MACBA. 

Al llarg d’aquest any el MACBA ha incrementat en un 15% el nombre d’usuaris. Sens dubte, el
gran creixement s’ha produït en els programes educatius del MACBA, gràcies als convenis de
col·laboració signats amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Institut
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, que han permès implantar, entre d’altres, el projecte
«Expressart. Museu portàtil», adreçat a l’educació infantil i primària.

Per primera vegada a la historia del museu, una part rellevant d’obres de la Col·lecció MACBA ha
sortit de les comarques de Barcelona i es presenta de manera itinerant al conjunt del territori.

Entre les exposicions temporals cal destacar «Arxiu universal. La condició del document i la utopia
fotogràfica moderna», formada per 2.000 documents (entre els quals 1.000 fotografies eren vintage,
o ‘còpies d’època’) datats entre el 1851 i el 2008 d’uns 250 autors. Tanca l’exposició l’encàrrec
que va iniciar «Arxiu universal»: la Missió Fotogràfica Barcelona 2007, que aportava setze mirades
noves a la ciutat del futur. 

Al llarg de l’any també s’han presentat exposicions monogràfiques dedicades als artistes Joan
Jonas, Asier Mendizábal, Alice Creischer, Nomeda i Gediminas Urbonas, Lothar Baumgarten, Nancy
Spero i Francesc Torres. 

En relació amb els programes públics del museu, cal destacar la segona edició del cicle de
conferències «Idees rebudes», que va reunir a l’auditori del MACBA Lucy Lippard, Neil Smith i Rosi
Braidotti, entre d’altres; els cicles de cinema dedicats a Ivonne Rainer i Amos Gitai, i les
col·laboracions amb el Sònar i el Festival LEM.
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Activitats destacades
Al llarg de l’any 2008 la Fundació Suñol ha presentat la segona part de la col·lecció, titulada «1970-
2001», que conté 97 obres d’art conceptual, minimal i arte povera de la Col·lecció Josep Suñol,
principalment dels anys vuitanta i noranta, mostrades seguint un itinerari conceptual que explica de
forma didàctica aquell important cicle de les arts visuals del segle XX. Aquesta exposició mostra les
tendències d’un període que es va caracteritzar per una càrrega de forta radicalitat en els seus
plantejaments artístics, contrastant dràsticament amb actituds anteriors i posteriors.

Al Nivell Zero s’han mostrat les exposicions individuals de José Noguero, Aureli Ruiz, Nuria Canal i
Lawrence Weiner.

A més, s’ha presentat la revista Roulotte i s’ha programat un cicle de vídeo de Land Art coincidint
amb el quarantè aniversari de les primeres obres d’aquest moviment artístic. El mes d’abril s’ha fet el
concert del japonès Kanta Horio.

La Fundació Suñol ha col·laborat un any més amb el festival Loop i amb la fira SWAB, així i com
amb el Dia Internacional dels Museus, entre altres activitats i esdeveniments rellevants a la ciutat de
Barcelona.

El mes de febrer el Gremi de Galeries d’Art de Catalunya ha atorgat el primer guardó al
col·leccionisme a Josep Suñol, per la seva trajectòria de suport al món de l’art i el compromís de fer
pública una de les col·leccions privades més importants de Catalunya.
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Finalment, entre altres projectes nous, la fundació té en curs el
projecte Arxiu-Tesaurus, que uneix l’organització i la difusió dels
registres, documents, etcètera, produïts per la Fundació Antoni
Tàpies i per les diferents persones o grups que hi estan vinculats.
I el projecte Zona Intrusa 2, dissenyat per Oriol Fontdevila i la
fundació a partir d’una iniciativa de l’Ajuntament de Mataró, de
les activitats «Públic escolar» i «Activitats a l’aula» per a alumnes
de primària i secundària.

Fundació Francisco Godia
www.fundacionfgodia.org
Titularitat: privada

Situada des del final del 2007 a l’edifici modernista Casa Garriga i Nogués, aquesta fundació acull una
de les col·leccions privades més importants d’Espanya. Amb un total de cent obres en exposició, el
conjunt de Francisco Godia abasta un extens període de la història de l’art, des del segle XII fins als
nostres dies. Especialitzada en art medieval, ceràmica i pintura moderna i contemporània, inclou obres
de Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, Pablo Picasso, Joan Miró i Miquel Barceló.

Activitats destacades
El novembre del 2008 s’ha celebrat la inauguració oficial de la nova seu de la Fundació Francisco
Godia amb l’exposició «La Col·lecció. Fundació Francisco Godia», que presenta un conjunt d’obres
extraordinàries. 260 peces d’art medieval, del barroc, el modernisme i de l’art dels segles XIX i XX, a
més d’una selecció de ceràmica, en un muntatge que combina peces dels diferents centres
productors de la Península. 

També s’hi ha celebrat la sisena edició dels cursos de la Fundació d’Amics del Museo del Prado.

Fundació Suñol 
d’Art Contemporani
www.fundaciosunol.org
Titularitat: privada

7.172 usuaris
7 exposicions temporals

La Fundació Suñol va obrir les seves portes al públic el 21 de maig de 2007 i ofereix una plataforma
de coneixement i reflexió sobre les arts plàstiques mitjançant la mostra de la col·lecció de Josep
Suñol, formada per més de 1.200 obres d’art contemporani. La Fundació actua sobre dos eixos. El
primer gira al voltant de la col·lecció, constituïda majoritàriament per obres del 1960 al 2002 que es
van exposant en diferents formats, establint des de seqüències cronològiques fins a diàlegs i
interaccions entre les obres que conformen els fons de la col·lecció. El segon, anomenat Nivell Zero,
intervé en un espai diferenciat físicament i temporalment, i hi tenen cabuda tota mena d’activitats
pràctiques i teòriques sobre les arts compromeses amb el segle XXI.

Altres museus i col·leccions
Altres espais privats de la ciutat han treballat també en l’àmbit de
les arts visuals i el disseny al llarg de l’any. És el cas de la
Fundació Fran Daurel que ha estat visitada per prop de 230.000
persones el 2008. La seva exposició més visitada aquest any ha
estat «Goya, los desastres de la guerra» que, entre juliol i
setembre, han vist prop de 54.000 persones. 

La Fundació Joan Brossa, a més de la col·lecció permanent, ha
programat una mostra temporal de poemes visuals de Clemente
Padín del 30 de gener al 12 de març i dues exposicions de
fotografies, una de Màrius Brossa «Enganys» al novembre i la
mostra «Brossa vist per Català-Roca» a partir del 18 de
desembre.

El Museu de la Xocolata, creat l’any 2000 pel Gremi de
Pastisseria de Barcelona i ubicat a l’antic convent de Sant
Agustí, durant el 2008 ha continuat organitzant visites
comentades, sessions de contacontes, tallers de Nadal i Pasqua
i xerrades formatives. També ha organitzat el tradicional concurs
de figures de xocolata.

Com ja és habitual, també hem pogut gaudir de l’art religiós
del Museu de la Catedral o de les més de tres mil obres del
Museu Diocesà de Barcelona. 

La Casa Taller Durancamps, la masia del Museu Palmero i la
Fundació Cuixart, amb l’acollidor espai del Taller Cuixart BCN,
són altres dels centres que, amb les seves col·leccions,
nodreixen el teixit de les arts visuals barcelonines.



Centres 
d’arts
visuals 
i disseny
La Virreina Centre de la Imatge
La Capella
Hangar
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. CCCB 
Centre d’Art Santa Mònica. CASM
Palau Robert
CaixaForum
La Pedrera de Caixa Catalunya
FAD. Foment de les Arts Decoratives
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. COAC
Galeries d’art i altres centres d’arts visuals

b.
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La Virreina
Centre de la Imatge
www.bcn.cat/virreinacentredelaimatge | www.bcn.cat/canalcultura
Titularitat: Ajuntament de Barcelona

108.630 visites a exposicions
9 exposicions temporals

Situat al Palau de la Virreina (seu de l’Institut de Cultura de Barcelona), La Virreina. Centre de la
Imatge està integrat per l’Espai 2, al segon pis, i l’Espai Xavier Miserachs, ubicat a la planta baixa
del mateix edifici.

El 2008 el centre d’exposicions de la Virreina ha iniciat una nova etapa com a Centre de la
Imatge. Ha estat el primer any que aquest equipament ha funcionat íntegrament en aquesta direcció
i s’hi han acollit una diversitat de projectes que han implicat també una diversitat de suports. La seva
programació ha abraçat la fotografia, l’audiovisual, els espots electorals, l’edició de llibres, els
festivals literaris, les xerrades, la documentació digital o la literatura expandida en l’era de la imatge.  

Activitats destacades
Del 20 de febrer al 25 de maig, a l’Espai 2 s’ha presentat l’exposició «Zhù yì!», una exposició
col·lectiva de fotografies de joves artistes xinesos. Dins del marc d’aquesta exposició s’ha sumat la
performance Trampling faces, de l’artista Cang Xin (inclosa com una activitat més de la Nit dels
Museus i dins del programa Barcelona Diàleg Intercultural). 

Aquest mateix espai ha acollit, entre el 3 de juliol i el 28 de setembre, l’exposició «Spots
electorals. L’espectacle de la democràcia», una reflexió sobre el caràcter homogeni i globalitzat de
l’espot electoral a tot el món com a reflex d’una política igualment estandarditzada. Paral·lelament a
l’exposició s’ha editat un llibre en què es recull el polèmic diari personal de Roberto Alfa. 

La darrera exposició de l’any presentada a l’Espai 2 ha estat «De facto. Joan Fontcuberta, 1982-
2008» (del 6 de novembre de 2008 al 8 de febrer de 2009). La mostra, que reuneix al voltant de
200 fotografies, és una selecció d’obres procedents de divuit projectes significatius de Joan
Fontcuberta, un dels grans renovadors de la fotografia contemporània.

Per la seva banda, la primera exposició de l’any presentada a l’Espai Xavier Miserachs ha estat
«Càmera obscura. Retrats a Barcelona» (del 22 al 27 d’abril). Una experiència creativa a la recerca
dels fonaments de generació de la imatge fotogràfica. A continuació ha estat el torn de «27 anys, 8
mesos, 14 dies. Vida Yovanovich» (del 28 de maig al 31 d’agost). Vida Yovanovich és una
prestigiosa fotògrafa mexicana d’origen iugoslau. Al setembre, com ja és tradicional, l’Espai Xavier
Miserachs ha acollit «Fotomercè 2007» (del 18 de setembre al 26 d’octubre). La darrera exposició
del 2008 ha estat «Working documents. Relats i visualitats de la cultura immaterial» (del 19 de
novembre de 2008 al 8 de febrer de 2009). Dins del marc de l’exposició «Working Documents» s’ha
dut a terme una performance el dia de la inauguració de l’artista Emma Hedditch. També per a
aquesta exposició s’han fet dues conferències a l’Espai 4 els dies 19 i 20 de novembre de 2008. 

A part de les exposicions La Virreina també ha acollit altres activitats durant el 2008, com algunes
de les trobades en el marc de festivals com BCNegra o Barcelona Poesia. Set dies de poesia a la
ciutat, el segon congrés literari «Neo3. La literatura expandida», el Festival Ulls 2008 i, en el marc de
l’Any Rodoreda, s’ha programat el debat «Rodoreda al teatre» i les Converses a Barcelona:
Rodoreda i la guerra.

La Capella
www.bcn.cat/lacapella | www.bcn.cat/canalcultura
Titularitat: Ajuntament de Barcelona

59.182 usuaris
8 exposicions temporals

La Capella, un edifici del segle XV que forma part del conjunt
arquitectònic de l’antic Hospital de la Santa Creu, és avui l’espai
que l’Institut de Cultura de Barcelona dedica a la creació
emergent dels artistes més joves. El 2003 es va posar en marxa
l’R punt, un espai on es poden consultar, llegir o fullejar les
revistes culturals més arriscades d’àmbit nacional i internacional.

Activitats destacades
Durant l’any 2008, a La Capella s’hi han presentat les
exposicions «Don’t Believe them», «BCN Producció’08», els
premis i beques Cajamadrid, «Santiago Toolbar», i «Permeables»
de l’escola Massana, així com l’activitat «Horitzó TV 08».

El juliol del 2007, dins el programa Roundabout Encounter
Programme s’ha organitzat l’exposició «Barcelona Toolbar» al
Centro Cultural Matucana 100 de Santiago de Xile. Enguany, i
organitzada conjuntament amb Matucana 100, s’ha mostrat a
Barcelona el projecte «Santiago Toolbar», que ha permès mostrar
el treball d’alguns col·lectius artístics xilens. D’altra banda i, fruit
d’aquest intercanvi, ha nascut l’exposició «Don’t Believe them»
que, comissariada per Valentín Roma, ha mostrat a La Capella el
treball dels artistes Marcel Dalmau, Isaias Griñolo, Andrea
Nacach i el col·lectiu Site size amb Marcelo Porta, que ja s’havia
presentat a Xile. 

BCN Producció’08 ha estat la segona edició d’aquest projecte
i ha servit per començar a consolidar-lo en el panorama
barceloní. Un jurat integrat per Amanda Cuesta, Eloy Fernández
Porta i Martí Manen ha seleccionat cinc projectes d’entre els més
de vuitanta presentats per a ser produïts i mostrats a La Capella
a partir d’una convocatòria pública. Així, s’ha produït els treballs
de Carlos Albalá i Ignasi López, Efrén Álvarez, Ana García-
Pineda, Rubén Grilo i Job Ramos.

L’any 2008 també s’ha presentat la segona edició de
l’experiència televisiva «Horitzó TV», que durant un mes ha
convertit La Capella en un estudi de TV des d’on cada dia s’han
produït més de tres hores de programació en directe a través
d’Internet. En aquesta edició «Horitzó TV» ha posat l’èmfasi a
mostrar les possibilitat de la TV experimental a partir d’unes
programacions prèviament preparades i guionades sense oblidar
les aportacions del públic i de persones interessades a usar les



60

instal·lacions per fer el seu programa. D’altra banda, la plataforma
Horitzó s’ha fet servir per mostrar experiències d’altres llocs del
món a les jornades «Seguim aquí...». En aquestes jornades han
participat convidats que ens han presentat diversos projectes
internacionals (Salvador de Bahia, Nairobi, Mèxic, etc.).

Finalment cal esmentar l’exposició organitzada per Bombay
Sapphire amb el títol «Bombay Sapphire Design Exhibition, by
Javier Mariscal» que, en menys d’un mes d’exhibició ha rebut
unes 15.000 visites. Es tracta d’una exposició que està itinerant
per l’Estat espanyol i reuneix una selecció de 50 objectes creats
durant el darrer segle que, segons el diseñador, «han ajudat a
millorar les nostres vides». 

A la mostra destaca la presència d’objectes com la família de
rebutjables Bic: bolígrafs, maquinetes d’afaitar i encenedors
fabricats entre els anys 1950 i 1973.
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Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona. CCCB
www.cccb.org
Titularitat: consorci Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona

377.567 usuaris
11 exposicions temporals

El CCCB és tot un referent de la cultura contemporània a la nostra ciutat. Un centre d’exposicions i
activitats que abasta àmbits tan diversos com la música, el cinema, la dansa, la performance i tot el
que implica experimentació artística i innovació. És un espai obert a col·lectius d’artistes, entitats,
creadors i programadors independents, i ofereix una programació multidisciplinària i de qualitat que
impulsa la cultura contemporània.

Activitats destacades
Una de les grans novetats de l’any ha estat l’obertura de l’Arxiu CCCB, un espai de consulta dels
continguts que s’han anat creant al llarg dels anys al centre. Durant el 2008 s’hi han incorporat més
del 50% de les exposicions, activitats, debats, conferències, publicacions... que s’han anat produint
al centre des de la seva inauguració el 1994.

Hangar
www.hangar.org
Titularitat: equipament públic de gestió privada

Hangar és un centre de producció i investigació artística situat
en un edifici de 1.800 metres quadrats al recinte de Can Ricart,
fundat el 1997 i ubicat al barri del Poblenou. El 2008
l’Ajuntament de Barcelona ha cedit l’edifici de la seu actual per a
un període de deu anys. La cessió i l’ampliació forma part del
programa de les Fàbriques per a la Creació promogut per
l’Institut de Cultura. Està previst que les obres de renovació del
conjunt comencin l’estiu del 2009 en dues fases. 

Hangar actualment està compost de dues plantes. La primera
és la dels serveis (medialab, laboratori d’electrònica, espais,
lloguer d’equips, rodatges, formació, consultoria...) i és oberta a
tots els creadors, mentre que la segona està reservada als tallers
individuals d’artistes. 

Activitats destacades 
A la darrera convocatòria, l’octubre del 2008, Hangar ha rebut
76 sol·licituds per a quatre tallers individuals disponibles. Per
primera vegada en la seva història, la Comissió de Programes ha
decidit oferir als artistes la possibilitat de compartir tallers.

El programa d’intercanvis internacionals ha rebut un impuls el
2008 amb l’entrada de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament (AECID) en el seu
finançament. Això ha permès ampliar el programa a un total de
sis centres, incloent-ne de Corea del Sud, Egipte i Mèxic, a més
de facilitar els viatges per negociar possibles intercanvis amb

vista al futur. Hangar també ha començat a rebre residents
d’altres centres com ara TENT de Rotterdam o el becat del
programa de la Casa Àrab dels Emirats Àrabs. 

La xarxa de col·laboracions d’Hangar, com sempre, funciona
des de l’àmbit local i de barri fins a l’internacional.

El centre respon a les necessitats de producció d’una gran
varietat d’artistes, des de l’ús d’una paret i equips de vídeo per
als dibuixos/accions de Carlos Bracho fins a la programació de
telèfons mòbils per a Antoni Abad. El laboratori d’electrònica ha
estat especialment actiu amb destacades produccions per a
Advanced Music, Chicks on Speed, Ricardo Iglesias i Konic Thtr,
mentre que les obres de Montserrat Soto i Joan Morey, entre
d’altres, s’han centrat en el departament de vídeo. Projectes com
el vídeo d’Alexandra Navratil o la instal·lació de Juan López per a
la seva exposició individual a la Fundació Miró han necessitat una
gran diversitat de serveis. Els projectes complexos són
coordinats per la Central de Producció, que, a més, ofereix un
servei gratuït de consultoria a qualsevol artista que ho necessiti. 

Els serveis que ofereix el centre es veuen complementats pels
tres projectes independents residents a Hangar: Formació
Contínua per a Artistes, que organitza seminaris i cursos per
millorar la formació professional dels artistes, Hamaca, distribuïdora
de videoart de la Península Ibèrica, i Disonancias, entitat que uneix
artistes i empreses per dur a terme projectes innovadors.
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«Orígens», per anar descobrint les poblacions d’origen dels immigrants a Catalunya, i s’ha començat
amb el cas de Lahore, al Pakistan. L’espai públic també ha estat present, sobretot amb el lliurament
del Premi de l’Espai Públic Europeu, organitzat conjuntament amb set entitats europees del món de
l’arquitectura i l’urbanisme. 

La programació audiovisual també ha aconseguit presentar l’Arxiu Xcèntric com un lloc de
consulta permanent de cinema experimental i documental al CCCB: més de 400 títols digitalitzats
per a consulta individual i col·lectiva d’algunes de les pel·lícules programades durant els sis anys de
Xcèntric. 

Per acabar, les itineràncies de les exposicions han arribat més lluny. Amb l’ajuda de les entitats
estatals SEACEX i SECC s’han portat diverses exposicions a indrets com Santo Domingo,
Melbourne, Belgrad, Cadis, Madrid, València, Alacant o Alcalá de Henares.
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Respecte les exposicions temporals, «Post-it City» ha estat una mostra d’un procés de treball molt
més ampli, amb la participació de col·lectius molt diferents d’arreu del món i que encara és vigent
com a procés obert. L’exposició «Magnum. 10 seqüències» ha estat la mostra realitzada en
col·laboració amb la Filmothèque de Paris i l’agència Magnum. L’exposició «J. G. Ballard» ha permès
entrar en el món d’aquest escriptor visionari que va percebre com evolucionaria la societat cap al
punt on som actualment. I finalment l’exposició «A la ciutat xinesa», el descobriment d’un país que
cada vegada ens és més proper. Una línia de produccions que s’han iniciat el 2008 va ser el cinema
exposat, que ha començat amb la instal·lació «Las mujeres que no conocemos», de José Luis Guerín.
A més, durant l’any s’han presentat dues exposicions de fotoperiodisme, la de «Vides minades. 10
anys» de Gervasio Sánchez, i la mostra del World Press Photo. 

El gran festival de l’any ha estat Kosmopolis. Festa Internacional de la Literatura, que ha tingut un
programa molt complet, amb grans figures del món de la literatura i una bona resposta del públic. 

Els festivals han estat presents durant tot l’any, relacionats amb diferents disciplines i formats.
Dins de les arts escèniques, i amb el Festival Grec, ha arribat la primera edició de Fast Forward, que
ha portat a Barcelona alguns dels materials més submergits de l’escena britànica, idees que encara
estan naixent, noves propostes que estan a punt de descloure’s. El quinzè Festival de Flamenc de
Ciutat Vella enguany ha tingut la veu com a protagonista, el LP’08. Festival de dansa... o no ha
presentat propostes de creació contemporània en evolució, al voltant del cos, el moviment i l’acció, i
finalment els Dies de Dansa, el festival de dansa contemporània en paisatges urbans, complementen
aquesta programació.

En el camp del cinema s’ha iniciat Cinergies, una línia de debats i projeccions que vincula cineastes
catalans amb cineastes de fora, i la programació de l’Xcèntric, el cinema del CCCB, ha continuat
presentant pel·lícules del món no comercial en estrena. Hi ha molts festivals d’audiovisuals, multimèdia i
de música que ja formen part de la programació anual del CCCB, com el Sònar, el Festival Internacional
de Música Avançada i Art Multimèdia, que ha arribat a la quinzena edició. També el Docúpolis 2008. VIII
Festival Internacional Documental de Barcelona, l’Alternativa 2008. 15è Festival de Cinema Independent
de Barcelona, l’OVNI 2008, sota el títol «Rizomes», el BAFF 2008. 10è Festival de Cinema Asiàtic de
Barcelona, i The Influencers 2008, el festival d’acció mediàtica i entreteniment social. 

En el camp de les arts visuals, el BAC! Festival d’Art Contemporani a Barcelona que ha presentat
al CCCB l’exposició «Réveille-toi!», i el DRAP ART’08, el festival internacional de reciclatge artístic.
En el camp de la fotografia cal esmentar la consolidació de Tràfic 08, la setmana d’activitats
fotogràfiques de Barcelona. 

En l’experimentació de formats s’han continuat dos projectes: NOW. Trobades en el present
continu, amb les seves dues edicions, i BCNmp7. Músiques en procés, així com un dels festivals de
nova creació, l’Hipnotik. Festival de Hip Hop. I, d’altra banda, cal recordar la continuïtat de l’Anella
Cultural, que ha ajudat a millorar en l’intercanvi de continguts en línia amb altres institucions de
Catalunya i a plantejar un projecte artístic específic per a l’Anella.

Durant aquest any també s’han presentat al CCCB activitats com Món llibre, la gran festa del
llibre per a nens i nenes, i Gandules’08, que aquest any s’ha centrat en els ritmes, les formes i els
relats que passen de la música al cinema.

Pel què fa als debats, aquests continuen consolidant el CCCB com a referència internacional
sobre qüestions d’espai urbà, nous humanismes i nous imaginaris. I s’ha aconseguit el
reconeixement per part del món acadèmic. Un dels grans debats ha estat el de La condició humana,
en què han participat Michela Marzano, Enrique Vila-Matas, Terry Eagleton, Chantal Maillard, Judith
Butler, Remo Bodei, Jordi Llovet i Ivan Klíma. Debats com el de Darfur afronten conflictes i
interessos, en aquest cas al Sudan, o el de Guinea Equatorial, memòria negra, o també Els enigmes
de l’Iran, debats que han combinat conferències, taules rodones i projeccions. S’ha iniciat el cicle

Centre d’Art Santa Mònica. 
CASM
www.centredartsantamonica.net
Titularitat: Generalitat de Catalunya

58.238 usuaris
9 exposicions temporals

Fins al 2008, l’eix vertebrador del CASM ha estat el treball amb
els artistes nacionals, i amb aquest objectiu se’ls ha proposat la
producció d’una peça de referència en la seva carrera. D’altra
banda, el CASM també ha acollit exposicions d’artistes
estrangers que han complementat el seu discurs expositiu.

Activitats destacades
El CASM investiga nous formats de treball sense renunciar al
format més tradicional de les exposicions temporals, tant
d’artistes locals com internacionals. L’any 2008 han passat per
les seves sales una exposició col·lectiva a càrrec d’Oscar Abril
Ascaso «Centre d’Art Produeix Música Pop», Peter Liversidge
«Proposals for Barcelona», Alicia Framis «Guantanamo Museum»,
Ahmet Ogut «Across the slope», Bestué-Vives «La Confirmación»
i una exposició individual de David Shirley.

Com a activitats produïdes i/o acollides pel centre destaca la
celebració de la Nit CASM - Festival Espontani, Nit CASM -
Hangar 24hrs, l’espai Consulta i els tallers familiars de cap de
setmana.



Palau Robert
www.gencat.cat/probert
Titularitat: Generalitat de Catalunya

384.000 usuaris
14 exposicions temporals

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.

Activitats destacades
Durant el 2008 s’han celebrat al Palau Robert exposicions de diversos formats i temàtiques, tant a
l’interior com als seus jardins: mostres commemoratives («50 esdeveniments. Palau de la Música
Catalana», «Mercè Rodoreda: la mort de la innocència», «Un país de revistes», etc.), fotogràfiques
(«Reuters mira el món», una selecció de les millors imatges d’aquesta agència de notícies durant el
període 2000-2005; «Ulls d’Inhbamane», amb imatges de la fotògrafa Elisenda Pons que donen a
conèixer la feina que la Fundació Ulls del Món porta a terme a Moçambic, «La vitrina del fotògraf»,
etc.), així com també les mostres «Adéu a la tele! De l’UHF a la TDT» i «Centelles: l’atzar i la
memòria».

A banda de les exposicions, són moltes les activitats que se celebren al Palau Robert durant l’any:
diferents concerts, el cicle «Cinema al jardí», així com les Nits d’Estiu, que aquest any ha tingut una
programació ben variada: Sinouj, El Pont d’Arcalís & Les Violines, Maria del Mar Bonet & Biel
Mesquida, i Chicuelo. 

CaixaForum
www.lacaixa.es/obrasocial
Titularitat: privada

1.695.002 usuaris
21 exposicions temporals

CaixaForum és el centre cultural de l’Obra Social “la Caixa” a Barcelona i està ubicat en un edifici
emblemàtic de la ciutat, l’antiga fàbrica Casaramona (obra de Josep Puig i Cadafalch), exemple de
l’arquitectura modernista industrial. Obert a tota mena de públics amb activitats educatives i
familiars, concerts i actuacions, exposicions d’art antic, modern i contemporani, CaixaForum s’ha
convertit en un dels espais culturals més dinàmics, actius i vius de la ciutat. També es troba ubicada
a CaixaForum la Mediateca que la Fundació “la Caixa” dedica a l’art contemporani i a la música de
tots els temps. Exposicions, concerts, projeccions de cinema, debats i conferències, espectacles
d’arts escèniques, cicles de literatura i pensament, art multimèdia i programes familiars converteixen
CaixaForum en un centre de referència. A més, sota el títol «Modernisme-modernitat. Visites a
l’antiga fàbrica modernista», CaixaForum dedica un espai a conèixer els detalls que s’amaguen
darrere les parets de l’antiga fàbrica tèxtil.
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Activitats destacades
Apropar la cultura a la societat és el principal objectiu dels programes culturals de CaixaForum
Barcelona, que 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 2008, CaixaForum Barcelona ha ofert una extensa programació d’activitats per a tots
els públics: exposicions d’art de diferents èpoques i cultures i de diverses especialitats (pintura,
dibuix, fotografia...), amb activitats complementàries com conferències, tallers, presentacions en
família, visites comentades per al públic general i concertades per a grups, visites dinamitzades, com
també visites comentades per a persones amb dificultats auditives, i cafè tertúlia per a gent gran.

Entre les moltes exposicions organitzades, la més visitada del 2008 ha estat la dedicada a l’artista
txec, reconegut com un dels màxims exponents de l’Art Nouveau, «Alphonse Mucha (1860-1939).
Seducció, modernitat i utopia» (amb més de 150.000 visites), seguida de «Chaplin en imatges» i
«Prínceps etruscos. Entre Orient i Occident» ambdues amb més de 130.000 visites. La mostra
florentina «El pa dels àngels. Col·leccions de la Galeria dels Uffizi. De Botticelli a Luca Giordano»,
formada per 45 obres dels segles XV al XVII, ha estat una altra de les més destacades de l’any.

Altres activitats de CaixaForum han estat les Nits d’Estiu, visites nocturnes els dimecres dels
mesos de juliol i agost, i ha programat cicles de conferències, seminaris i cursos sobre temes
relacionats amb la literatura, la poesia, el pensament, el cinema, la història i la societat actual.

CaixaForum dóna també molta rellevància a les activitats educatives adreçades al públic escolar,
les famílies, els esplais i casals, les activitats multimèdia i les activitats per a gent gran.
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La Pedrera de Caixa Catalunya
www.fundaciocaixacatalunya.org
Titularitat: privada

1.311.102 usuaris
5 exposicions temporals

La Casa Milà, coneguda popularment com la Pedrera, és la seu
de la Fundació Caixa Catalunya. La sala d’exposicions temporals,
que presenta l’obra d’artistes de primera línia internacional,
ocupa la planta principal d’aquest edifici singular inclòs al
Patrimoni Mundial de la UNESCO.

La visita comprèn l’Espai Gaudí a les golfes —amb una
exposició molt il·lustrativa sobre l’obra de l’arquitecte—,
l’impressionant terrat desnivellat i poblat de xemeneies, i la visita
al «Pis» de la Pedrera, recreació d’un pis burgès ambientat
segons els models estètics de principis del segle XX.

La Fundació Caixa Catalunya des de fa uns anys aposta també
per fer de la creació musical un dels seus principals eixos
programàtics.

Activitats destacades
Aquest ha estat un any de renovacions a la Pedrera, que, catorze
anys després de la primera reforma, ha dotat els seus espais de
millores tecnològiques, acústiques, visuals i d’accessibilitat.



Fundat l’any 1903, el FAD s’ha convertit en el primer centre de referència del disseny i
l’arquitectura a Catalunya i Espanya gràcies a la seva tasca constant de promoció de la cultura
creativa a través d’exposicions, xerrades professionals, premis i esdeveniments.

Activitats destacades
L’any 2008 ha estat un any ple d’activitat al FAD. L’exposició «Mater in progress. Nous materials,
nova indústria» s’ha inaugurat el 7 de febrer per donar a conèixer la innovació i el desenvolupament
tecnològic a Espanya a través dels materials. 

Al mes de novembre s’ha presentat Mater. Centre de materials del FAD, la primera materialoteca
multisectorial d’Espanya, que ha quedat instal·lada a la tercera planta del FAD per a ús de
dissenyadors, arquitectes, enginyers i professionals dels materials en general.

Les associacions del FAD també han continuat desenvolupant multitud d’activitats. L’ADG-FAD ha
organitzat, els últims dimecres de cada mes, les seves xerrades Chill Laus, que a més s’han estès a
les ciutats de Madrid i València simultàniament. Com cada any, el lliurament dels Premis Laus ha
estat la fita central de l’any per a l’associació, al mes de maig, i al mes de novembre ha tingut lloc el
festival Broad.cat de disseny en televisió.

MODA-FAD ha organitzat dues edicions, una al març al CCCB, amb el lema «Human Rights», i
una segona al mes de setembre, al pàrquing de Moritz, amb el títol «25+1 Book». En aquesta
segona es va presentar el llibre Barcelona brandnew fashion designers. MODAFAD twentyfive
editions, un recull dels dissenyadors emergents participants en les primeres vint-i-cinc edicions
d’aquest festival.

L’ARQUIN-FAD ha organitzat l’Arquiset, la Setmana de l’Arquitectura a Barcelona, al mes
d’octubre. També s’han lliurat els cinquantens Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme a la Facultat
de Dret de la Universitat de Barcelona,.

L’ADI-FAD ha organitzat nombroses activitats durant l’any, entre les que destaquen les trobades
«Making of... o com es va fer aquest producte» L’A-FAD, per la seva banda, ha organitzat, un any
més, els Tallers Oberts a Ciutat Vella i ha lliurat els Premis ARTFAD d’art i artesania contemporànies.

Finalment, el FAD ha organitzat el seu cicle anual d’homenatges, «Mestres. La cadena del FAD»,
que aquest any s’han dedicat als grups La Nave i Transatlàntic, clau en el boom del disseny dels
anys vuitanta a Espanya. Al mes de desembre, un debat sobre la manipulació del llegat de Gaudí a
Catalunya ha tingut un ressò mediàtic molt important, com l’homenatge a Antoni Tàpies que s’ha
organitzat el 13 de desembre, coincidint amb el seu 85è aniversari, amb la presència de més de
500 persones a la Sala d’Exposicions del FAD.

La sala d’exposicions ha acollit tres importants mostres
temporals de gran interès. La primera ha estat «Passió i negoci.
L’art a la Venècia dels segles XVII i XVIII», i arran d’aquesta exposició
s’ha desenvolupat, entre altres activitats, el concert comentat «La
natura, el mar i la nit a Venècia. Música d’Antonio Vivaldi». 

Entre febrer i maig s’ha pogut veure «Zoran Music, de Dachau
a Venècia», que aplega una àmplia selecció de pintures i dibuixos
que donen una visió retrospectiva de la trajectòria artística del
pintor d’origen eslovè.

A continuació s’ha presentat la mostra «Ukiyo-e, imatges d’un
món efímer. Gravats japonesos dels segles XVIII i XIX de la
Bibliothèque Nationale de France», que inclou més d’un centenar
de gravats d’autors tan representatius com Harunobu, Kiyonaga,
Utamaro, Hokusai o Hiroshige. El concert «Vent del capvespre»,
de Josep Maria Guix, ha estat una de les activitats paral·leles a
l’exposició. 

L’any s’ha tancat amb l’exposició antològica «Ródtxenko. La
Construcció del futur», que ha aplegat unes 250 obres entre
pintures, dibuixos, construccions, etc., i ha donat peu a multitud
d’activitats de diferents tipus com el taller de fotocollage, el
concert familiar, o el concert «Música en el temps de Ródtxenko»,
entre moltes altres.

La Pedrera també ha acollit el III Festival de Música
Contemporània. Guinjoan 2008, en què han actuat, entre
d’altres, el Trio Kandisnky, Horacio Lavandera o Salome Kammer.
Durant l’agost s’ha pogut gaudir del cicle «30 Minuts de Música
a la Pedrera», amb una gran varietat de solistes, cantants i grups
de cambra amb talents consolidats i emergents, i també les «Nits
d’estiu a la Pedrera», amb música en directe.

A part de les exposicions i la música, també s’hi han
desenvolupat puntualment activitats teatrals o literàries, com les
quatre sessions de Poesia i +, monòlegs teatrals, poesia fonètica
i cinema com el cicle Cinema a La Pedrera durant l’hivern del
2008 sobre l’Escola de Barcelona i la modernitat cinematogràfica
a Catalunya ara fa quaranta anys.

6665

FAD. Foment de les Arts Decoratives
www.fadweb.org
Titularitat: privada

El Foment de les Arts i el Disseny és una associació privada, independent i sense finalitat de lucre
que té l’objectiu de desenvolupar i promoure els rols social, econòmic i cultural del disseny dins la
societat. El FAD s’articula a través de sis associacions que representen les diferents disciplines del
disseny: ADI-FAD (disseny industrial), ADG-FAD (disseny gràfic i comunicació visual), ARQUIN-FAD
(arquitectura i interiorisme), A-FAD (art i artesania), MODA-FAD (imatge i moda) i X-FAD (grup jove
interdisciplinari).

Col·legi Oficial d’Arquitectes
de Catalunya. COAC
www.coac.net
Titularitat: privada

Els diferents espais expositius de la seu de Barcelona del
COAC (sala d’exposicions, espai Picasso i espai Photogràfic)
acullen durant tot l’any un bon nombre de propostes orientades
al compromís del Col·legi d’apropar l’arquitectura a la
ciutadania.
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Activitats destacades
El 2008 l’activitat cultural del COAC s’ha centrat en la temàtica
de l’habitatge. En aquest sentit, s’ha organitzat un cicle
d’exposicions i conferències que ha intentat respondre a la
demanda social i arquitectònica existent sobre la qüestió i s’ha
centrat en el redescobriment de diferents formes de construcció,
intentant recuperar el caràcter propositiu de l’arquitectura. Les
mostres més destacades han estat: «Alison and Peter Smithson.
From the House of the Future to a House for Today»,
retrospectiva de l’univers construït pel matrimoni Smithson, una
de les parelles arquitectòniques més influents del final de segle
XX; «Tres edificis», que ha presentat amb ulls nous tres immobles
que han bastit un llenguatge arquitectònic per a una idea social
—Narkomfin, Walden 7 i Corviale—; «Cases a les escoles», un
recull de projectes d’habitatge unifamiliar desenvolupats per
estudiants de les escoles d’arquitectura de la província de
Barcelona; i «Habitar, menjar i cuinar», revisió de les diverses
tipologies d’habitatges i la relació entre els diferents espais que
en formen part —especialment entre el menjador, la cuina i el
safareig.

Altres exposicions han estat «Ciutat del miratge: Bagdad, des
de Wright fins a Venturi», recuperació dels projectes construïts i
no construïts d’arquitectes com Le Corbusier, Wright, Sert, Ponti,
Venturi i Bofill, planejats durant els mandats del rei Faisal II i
Sadam Hussein a la ciutat iraquiana de Bagdad; «Phoenix.
Arquitectura a desert de Sonora: el desert com a client», primera
mostra d’un nou format d’exposicions amb l’objectiu de mostrar
la relació i l’intercanvi en l’àmbit arquitectònic entre la ciutat de
Barcelona i altres ciutats del món, com és el cas de la nord-
americana Phoenix; i «Concurs Cambra de Comerç», recull dels
projectes presentats al concurs per a la construcció del nou
edifici d’oficines i serveis de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona.

El COAC també ha organitzat una nova edició de la cita anual
Arquiset. Setmana d’Arquitectura que, centrada el 2008 en la
llum i l’habitatge, ha acollit al setembre la cinquena edició de la
Biennal Europea de Paisatge. Aquesta edició —sota el lema
«Tempesta i ímpetu»— ha registrat rècords d’inscripció amb 550
participants. El 2008 també ha tingut lloc el XXX Curset
Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic.

Quant a les novetats editorials, i a part de la revista Quarderns
d’Arquitectura i Urbanisme, el 2008 s’han publicat més de deu
títols, com, entre d’altres, la Guia d’Arquitectura de Girona. Àrea
Urbana, de Josep M. Birulés amb fotografies de Joan del Pozo, o
Deu lliçons sobre Barcelona, de Manuel de Solà-Morales.

Galeries d’art 
i altres centres d’arts visuals

L’activitat galerista a Barcelona gaudeix d’un prestigi i una qualitat inqüestionables.
El pes que les galeries d’art tenen en l’articulació del teixit artístic —i per extensió cultural— a la
nostra ciutat suposa un reflex de l’efervescència emprenedora i cosmopolita dels barcelonins i
barcelonines.

L’associació de galeries d’art contemporani Art Barcelona va ser fundada el 1990 i està formada
per 22 de les galeries d’art contemporani més consolidades de la ciutat. Les seves activitats giren
entorn del descobriment, la defensa i la divulgació de l’art més actual. Entre les activitats d’Art
Barcelona durant els dos últims anys es poden destacar una sèrie d’accions com les inauguracions
conjuntes i diverses campanyes de comunicació en comú. A partir del 2006, Art Barcelona va
prendre la iniciativa de convertir la seva pàgina web en un portal dedicat a la promoció de l’activitat
artística de la ciutat de Barcelona, www.artbarcelona.es. El 2008 ha suposat la consolidació
d’aquest portal, referent per a molts amants de l’art a la ciutat.

El Gremi de Galeries d’Art de Catalunya és també una associació amb seu a Barcelona vinculada
al mercat de l’art i ha treballat al llarg del 2008 per créixer en visibilitat i integrar-se en el teixit social
de la ciutat. El seu projecte Artícula (www.articula.info), presentat al setembre del 2008, és una fira
virtual permanent que representa la gran multiplicitat artística integrada en les més de cent galeries
que constitueixen el Gremi de Galeries d’Art de Catalunya. En el moment de la inauguració, a la fira
hi han participat 66 galeries agremiades d’arreu del territori, les quals han exposat 511 artistes 
—tant autòctons com internacionals— i més d’un miler d’obres penjades, que recullen la gran oferta
que el mercat català de l’art pot oferir. 

Cal destacar, finalment, dos centres més que treballen les arts visuals, com la Fundació Foto
Colectania, que aquest 2008 ha ofert l’exposició de fotografia contemporània «Les parts i el tot.
Col·lecció H+F», comissariada per l’artista Ignasi Aballí amb l’objectiu d’oferir la seva mirada sobre
la col·lecció de Han Nefkens, o la mostra «Recorreguts. Sis fotògrafs de la col·lecció Foto
Colectania», que dibuixa un trajecte en la fotografia creativa de les últimes dècades a través de
l’obra de sis fotògrafs de la Col·lecció Foto Colectania: Paco Gómez, Carlos Pérez Siquier, Miguel
Trillo, Chema Madoz, Xavier Ribas i la fotògrafa portuguesa Helena Almeida. 

A l’octubre l’exposició «Ulls privats» ha presentat vuitanta peces de la col·lecció del galerista de
Nova York Laurence Miller, que recull algunes de les obres més representatives de la fotografia
internacional, tot i que se centra sobretot en la fotografia nord-americana: Diane Arbus, Aaron
Siskind, Ray K. Metzker, Helen Levitt, Lee Friedlander o Harry Callahan, entre d’altres.

Cal esmentar també en aquest apartat l’Espai VolART de la Fundació Vila Casas, que aquest any
ha presentat diverses exposicions temporals dels artistes Tito Dalmau, Xavier Corberó, Fin, Ynglada
Guillot, Josep Santilari, Pere Santilari i Assumpció Mateu.

També, fruit del conveni de col·laboració entre la Facultat de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona i la Fundació Vila Casas, l’Espai VolART ha acollit un any més l’exposició de les obres
seleccionades dels artistes del darrer curs de la llicenciatura. Aquesta iniciativa neix al final de la
dècada dels vuitanta per tal de promocionar i estimular els joves creadors.
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D’altra banda, Almazen (www.almazen.net), un espai d’interacció cultural al Raval de Barcelona on
germinen diferents propostes artístiques, ha continuat aquest 2008 en la seva línia de treball per
una visió transversal de la cultura, participativa, còmplice i vital. També ha continuat apostant de
manera continuada pel món del clown contemporani i ha esdevingut un espai de referència
internacional en aquest camp de la mà de Jango Edwards, que durant dos anys ha desenvolupat
més de vuitanta espectacles diferents amb els cicles «Cabarert Cabrón» i «Global Clown Theatre».
També amb el cicle «Very important Woman», l’espai ha reivindicat grans artistes dones del món del
clown.

Almazen aquest any ha estat guardonat amb un Aplaudiment dels Premis FAD Sebastià Gasch
per la seva tasca de creació i promoció de les arts en complicitat directa amb els espectadors.

D’altra banda, en el marc del programa Sant Andreu Contemporani s’ha celebrat una nova edició
del Premi Miquel Casablancas 2008 adreçat a creadors o col·lectius artístics d’àmbit local i
nacional, i també estrangers residents a Espanya nascuts després del 1973. Els guanyadors en la
modalitat projecte han estat Marc Navarro i Pol Esteve amb el projecte «Taller Poble Sec 2008-
2009», i Mariona Moncunill amb la peça «Unir los puntos» ha estat la guanyadora en la modalitat
Obra. 

A partir de la programació expositiva del mateix Premi, Sant Andreu Contemporani ha iniciat al
mes de desembre tota una sèrie d’activitats educatives adreçades a nens i nenes, joves i públic
adult.

També el Centre Cívic Can Felipa ha continuat el 2008 amb la seva Convocatòria d’Arts Visuals
Can Felipa adreçada a artistes, comissaris i investigadors per oferir-los el suport necessari per
desenvolupar les seves propostes. Can Felipa té una llarga tradició en el suport a l’art emergent i als
joves creadors en els diferents llenguatges artístics, a partir d’aquesta convocatòria pública de
presentació de projectes que permet incentivar, promocionar i divulgar la jove creació, amb la
voluntat de generar diàlegs i intercanvis, tot apropant-la a nous públics.

Al capítol 9 s’ofereixen ampliats els festivals d’arts visuals i disseny que s’han desenvolupat a
Barcelona durant l’any, com el Loop de Videoart, que s’ha estès per més de cent espais de la ciutat;
Swab, la fira d’art emergent a les Reials Drassanes; Arquiset; Tràfic08 en la seva segona edició al
CCCB; BAC!, Festival Internacional d’Art Contemporani a Barcelona; eBent, la trobada internacional
de fets performàtics; Drap’Art, Festival Internacional de Reciclatge Artístic de Barcelona, i Flux,
festival de vídeo d’autor.

Cal esmentar, finalment, les jornades de Tallers Oberts d’artistes a diferents barris de Barcelona
com el ja esmentat anteriorment Gràcia POTAG’08, o el Top2008 - Tallers Oberts del Poblenou, del
19 al 21 de setembre, amb la complicitat dels espais de creació Can Felipa, Espai Ubú, Hangar,
Hangar Klein, L’Escocesa, La Fundició, Laboratorio Symbolon, Niu: espai artistic, i Ulls Blaus. 

S’han de destacar també els Tallers Oberts de Ciutat Vella‘08, en els quals una cinquantena
d’espais han participat durant dos caps de setmana seguits, el 17 i 18 de maig i el 24 i 25 de maig.
La novetat d’aquesta edició ha estat l’obertura nocturna fins a les 23 hores d’alguns espais, el
dissabte 17 de maig, coincidint amb la Nit dels Museus. Com a complement als tallers oberts dels
artistes s’ha organitzat un gran nombre d’activitats paral·leles, entre les quals destaquen les visites
guiades pel Raval, el Gòtic i el Born, i els tallers per a nens i nenes, que han pogut aprendre a fer
titelles, ganxet o artesania amb plomes, entre d’altres.
Una altra iniciativa d’aquest tipus són els Tallers Oberts d’Artistes Visuals a Sarrià, que el 2008 han
celebrat la seva sisena edició amb l’objectiu de difondre i potenciar la sensibilitat creativa i propiciar
l’intercanvi d’experiències.
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Barcelona destaca a escala internacional per la diversitat d’iniciatives privades i públiques que, des
de la multidisciplinarietat, proposen experiències culturals i suggereixen noves maneres d’apropar-se
a l’art contemporani.

Saladestar (www.saladestar.com) és una plataforma de desenvolupament i producció de
projectes de recerca des de les arts visuals que funciona des de fa sis anys. Basa la seva força
principal en el treball en xarxa, entenent el territori de la producció cultural com un àmbit creatiu
complex de revisió i transformació.

Des d’agost del 2008 Saladestar té una nova seu al carrer de Sant Joaquim, al barri de Gràcia.
Entre els projectes del 2008 cal destacar el Projecte PÚBLIC, Copyfans a CopyVic i La fanzinoteca
ambulant, i la participació activa en projectes en xarxa com Cultura de Base, Nodes de Gràcia,
XarxaProd i Gràcia_crea.

Experimentem amb l’art (www.experimentem.org) és una associació formada per un grup de
persones vinculades al món de l’art i l’educació que des del 1993 treballa amb el propòsit
d’estimular la creativitat i potenciar una mirada crítica envers la realitat contemporània. Enguany ha
programat les exposicions «Transgeneracions», amb els artistes Chuso Ordi, Maria Padilla, Toni Tena,
The Valls Brothers; «Interpúbliques-2», amb el Col·lectiu Apatches, el col·lectiu QUIDAM i IGAC, i
«Dancing Salon», amb artistes del Col·lectiu A&A Public Art Unit (Ayumi Matsuzaka i Alba Navas),
que proposaven explorar el ball en la seva expressió més íntima i individual, el ball com a acte de
lliure pràctica en un espai d’autocreació. També destaca la seva original proposta «Entre-veure. El
taller de l’artista i l’artista a l’escola», que posa en relació alguns dels dotze artistes que actualment
disposen de taller a l’espai EART amb els públics escolars. Experimentem amb l’art també ha
participat en el POTAG: Portes obertes tallers de Gràcia amb l’objectiu de fer visibles els espais de
creació visual i plàstica i de promoure la cultura independent. 

POTAG, és un festival de petit format i una jornada de portes obertes dels tallers de creació
organitzat pel Col·lectiu Nodes, i ha sumat onze espais i col·lectius de la Barcelona més emergent,
24 tallers i més de 90 artistes del barri que han participat en la seva quarta edició.

Un altre dels grups més actius en aquest àmbit, tot i que per l’originalitat de les seves propostes
són difícils d’emmarcar, són el Col·lectiu Platoniq (www.platoniq.net) de productors culturals i
desenvolupadors de programari amb base a Barcelona des de l’any 2001.

El seu treball se centra a investigar els possibles usos socials de la tecnologia i el treball en xarxa
amb l’objectiu de millorar estratègies de comunicació, autoformació i organització ciutadana. El
resultat del seu treball genera innovadores eines i metodologies d’investigació col·lectiva, així com un
ampli arxiu audiovisual. Entre els èxits del col·lectiu es poden citar els dos premis internacionals
obtinguts pel seu projecte Burn Station (estació copiadora de música copyleft), al Festival Transitio
de Mèxic DF i al festival de cultura digital de Berlín Transmediale.

Platoniq treballa en diferents àrees: l’organització d’esdeveniments relacionats amb cultura i
tecnologia, la creació de continguts documentals per a TV i ràdio a Internet i el desenvolupament
d’eines (base de dades i programari per a ús públic). Entre els seus últims projectes es troben
l’organització del Festival Internacional Open Ràdio al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, el servidor públic de streaming (retransmissió d’àudio a Internet) OpenServer, les
jornades de mig activisme Mitjana Space Invaders, el projecte Burn Station, una estació copiadora
d’àudio, documentació i música lliure de drets i la creació de la llicència copyleft Aire Incondicional.

Entre altres esdeveniments al llarg del 2008 Platoniq ha organitzat a Barcelona la instal·lació 
i accions Burn Station. Comsumo Responsable, al centre Cívic Sagrada Família del 10 al 
14 de desembre, el Workshop: Black(&White) Market. Radicalment Complement aris, i Tràfic08 
del 7 al 9 de novembre, o les Jornades BCC BCN 2008 al Now/Ara. Trobades en el present
continu.
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Història i memòria
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76

L’any 2008 ha estat un any de força canvis en l’àmbit de
les institucions relacionades amb la història i els llocs
patrimonials. A l’impacte de l’aplicació del Pla estratègic 
de cultura de la ciutat, amb la progressiva reordenació del
mapa museístic barceloní i la recuperació de recintes fabrils
com a elements patrimonials i com a espais de creació, cal
afegir la repercussió de les propostes del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, amb el
debat sobre la creació d’un Museu de la Societat d’abast
nacional. Hi ha hagut relleus importants. Agustí Alcoberro
s’ha fet càrrec del Museu d’Història de Catalunya i Xavier
Llobera ha succeït Pere Izquierdo a l’Arqueològic. Cal
també esmentar canvis en dues institucions que treballen
en la confluència entre les arts, la història i les ciències
socials, amb la incorporació de Bartomeu Marí a la direcció
del MACBA i de Laurence Rassel a la Fundació Antoni
Tàpies.

Pel juny es va presentar el Pla estratègic del Museu
d’Història de la Ciutat de Barcelona, que escurçava el seu
nom per convertir-se en Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA). L’aposta per construir un mirall històric

Joan Roca
Director del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)

Usuaris Metres lineals

Arxiu Històric de la Ciutat 15.116 7.192
Arxiu de la Corona d’Aragó 3.123 8.500
Font: cada equipament.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Arxius històrics. Indicadors principals

Visites a exposicions Usuaris d’activitats Total d’usuaris

Museus d’història 3.215.918 200.713 3.416.631
Espais d’interès arquitectònic 3.880.232 — 3.880.232

Equipaments d'història i d'interès arquitectònic
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del naixement de Jaume I, organitzada per l’IEMed a 
la capella de Santa Àgata, sobre el vessant legislatiu de 
la singladura marítima de Barcelona i altres ciutats de la
Corona: «Un mar de lleis». Per la seva banda, l’Arxiu de 
la Corona d’Aragó ha propiciat la celebració del centenari
dels Congressos d’Història de la Corona d’Aragó, que 
han estat, precisament, una iniciativa de l’Ajuntament de
Barcelona amb motiu de l’anterior commemoració secular,
la del 1908.

En un altre replà històric, cal subratllar una nova fita en 
la definitiva conquesta ciutadana del castell de Montjuïc, 
ja que queda encara pendent de precisar la destinació
concreta de les peces i col·leccions del Museu Militar. 
Al llarg del 2008 han prosseguit també els treballs i actes
relacionats amb la memòria democràtica, com el projecte
Runa i altres actuacions destinades a mostrar la ciutat 
sota les bombes, que han compartit cartell amb actuacions
més estructurals: és el cas de la recuperació de la bateria
antiaèria del turó de la Rovira, al Carmel, amb la col·laboració
del Memorial Democràtic.

comprensiu de la ciutat prenia cos, amb un programa per 
a la recerca i la innovació en el tractament del patrimoni i
amb una nova concepció del Museu com a espai públic de
cultura. El seu Centre de Recerca ja s’ha posat en marxa,
amb la incorporació d’un màster sobre intervenció en el
patrimoni i el paisatge en col·laboració amb la Universitat
Autònoma. Que els museus no poden complir la seva tasca
sense recerca pròpia és, precisament, un principi que
sembla afermar-se.

El Pla del MUHBA també proposa un nou tractament
dels espais museïtzats, i articula el discurs històric sobre
Barcelona a partir de tres grans centres: la plaça del Rei, el
Mercat del Born i la Fàbrica Oliva Artés. Això no redueix a
un paper menor les altres seus del museu, sinó que, ben 
al contrari, els atorga el potencial d’una mirada polaritzada: 
el monestir de Pedralbes com a  nucli de referència de la
innovació gòtica i del paper de les grans institucions
monacals a la ciutat, el futur espai de Fabra i Coats com a
centre d’interpretació del treball, i Vil·la Joana com a Casa
Verdaguer de Literatura, Ciutat i Natura.

Precisament, el vessant dels patrimonis literaris i visuals
ha rebut una atenció destacada al llarg del 2008.
Esmentem la publicació entre la Fundació Antoni Tàpies i
l’Arxiu Històric de la Ciutat del llibre Narratives urbanes,
fruit del curs sobre la construcció literària de la ciutat
organitzat pel Seminari d’Història de Barcelona (AHCB), i
la nova política d’exposicions de l’Arxiu Fotogràfic.
Subratllem també l’exposició «Arxiu Universal» del MACBA,
que mostrava la imatge metropolitana de la nova Barcelona
en relació amb la creació d’imaginaris visuals en altres
circumstàncies històriques i en altres metròpolis. 

Comparar i situar trajectòries urbanes: heus aquí una
línia que cobra com més va més interès. Cal destacar al
respecte els múltiples fronts de treball del CCCB, que el
2008 ha estès la seva mirada cap a Àsia amb l’exposició
«A la ciutat xinesa», i les recerques a cavall entre els
estudis antropològics i els arqueològics que han emprès 
el Museu Etnològic i el Museu d’Arqueologia de Catalunya,
amb una exposició conjunta, «Àfriques», que en l’àmbit de
l’Any Europeu del Diàleg Intercultural proposava mirades
creuades des de les dues ribes de la Mediterrània. 

Les relacions mediterrànies han constituït també el
rerefons de l’exposició commemorativa del vuitè centenari



Museus 
d’història,
arqueologia
i etnologia

Museu d’Història de Barcelona. MUHBA
Centre Cultural del Born

Museu Etnològic
Museu Marítim de Barcelona
Museu d’Història de Catalunya
Museu d’Arqueologia de Catalunya 
Museu Egipci de Barcelona
El castell de Montjuïc
Museu Militar

Altres museus

a.
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arreu. Enguany, el Cercle del MUHBA ha continuat la seva tasca de suport institucional i econòmic.
El programa d’Amics i Amigues del MUHBA s’ha consolidat en una proposta ferma i que avança
amb l’objectiu d’ampliar un col·lectiu molt interessat per la història i les activitats culturals.

Museu d’Història de Barcelona. MUHBA
www.museuhistoria.bcn.cat | www.bcn.cat/canalcultura
Titularitat: Ajuntament de Barcelona

554.501 usuaris
3 exposicions temporals

El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) està integrat per set espais diferents i té la seu principal
a la plaça del Rei. Amb més de 4.000 metres quadrats visitables, ofereix als visitants la possibilitat
d’endinsar-se en l’antiga Barcino. 

Els altres sis espais coordinats des del MUHBA són: el Museu-Monestir de Pedralbes, el Museu-
Casa Verdaguer, el Centre d’Interpretació del Park Güell, l’Espai de Santa Caterina, el Centre
d’Interpretació Històrica Refugi 307 del Poble-sec i el recentment inaugurat Centre d’Interpretació
del Call.

Activitats destacades
Un dels esdeveniments més destacables del museu aquest any ha estat l’obertura al públic del
Centre d’Interpretació del Call, un nou espai del museu-xarxa. Aquest centre ajuda a traçar la
trajectòria històrica d’un teixit urbà des de la seva formació en l’època romana fins a les
intervencions urbanístiques dels segles XIX i XX amb una atenció específica a l’època medieval, quan
el Call era el Call dels Jueus.

El programa d’exposicions temporals del MUHBA ha estat encapçalat per la presentació a la Casa
Padellàs de la mostra «Barraques. La ciutat informal», en la qual s’explica l’origen dels barris de
barraques a Barcelona i el desenvolupament, al llarg del segle XX, d’aquest procés de creixement
«informal» de la ciutat, en conflicte i interacció amb la planificació urbana. Al Saló del Tinell l’exposició
«L’Arqueologia a Barcelona. Un passat amb futur», inaugurada al final del 2007, ha estat la plataforma
per a la difusió d’activitats al voltant de la pràctica i la realitat de l’arqueologia avui a Barcelona.

Les publicacions científiques i tècniques que duu a terme el museu s’han seguit consolidant.
D’una banda, s’ha presentat el número 4 de la revista Quarhis, que incorpora un estudi en
profunditat del jaciment neolític de la caserna de Sant Pau de Barcelona. A més, vinculada al Centre
Cultural del Born, s’ha presentat la col·lecció de llibres «La Ciutat del Born, Barcelona 1700». El
primer volum és la monografia Jardins, jardineria i botànica, i aplega els articles dels historiadors i
botànics Albert García Espuche, Montse Rivero, Josep M. Montserrat i Neus Ibáñez. 

En l’àmbit dels programes públics del MUHBA, s’han consolidat diferents propostes destinades a
diverses franges de públic, noves activitats com les rutes per la Barcelona del Call, o la visita-
itinerari «Des del cel de Barcelona fins a les bateries antiaèries del turó de la Rovira», o les visites
comentades i les activitats nocturnes per diversos racons mítics de la ciutat antiga. El projecte
«Patrimonia’m» ha continuat aplegant un nodrit grup de patrimoniadors i patrimoniadores que han
presentat els seus projectes de recerca i coneixement del patrimoni de forma pública. 

El programa d’activitats de temps lliure d’estiu ha inclòs la nova proposta del Casal d’Estiu per a
nens i nenes del districte de Ciutat Vella.

Al Museu-Monestir de Pedralbes s’ha organitzat un cicle de conferències sobre el jardí medicinal
medieval i s’ha treballat amb nens i nenes amb discapacitats sensorials en el marc del projecte «Un
camí de percepcions».

El nivell màxim del compromís ciutadà amb el museu són el Cercle del MUHBA i els Amics del
Museu. Aquest col·lectiu de ciutadans i ciutadanes són part del museu, li donen vida i el representen

Centre Cultural del Born
Entre les principals actuacions que s’han portat a terme al Centre
Cultural del Born durant el 2008 destaca la finalització de les
obres de construcció de l’edifici annex, futura seu del centre de
documentació del Museu d’Història de Barcelona. D’altra banda
s’ha dut a terme l’estudi de patologies de l’edifici de l’antic
mercat del Born i s’han dut a terme treballs d’arqueologia i
restauració del jaciment. 

Museu Etnològic
www.museuetnologic.bcn.cat | www.bcn.cat/canalcultura
Titularitat: Ajuntament de Barcelona

33.466 usuaris
1 exposició temporal

El Museu Etnològic de Barcelona neix l’any 1949. Les seves
col·leccions procedeixen d’Europa i hi està especialment
representada la cultura camperola i menestral hispana, amb fons
molt importants del sud del Pirineu i Salamanca. Dels altres
continents cal destacar les col·leccions procedents de Filipines,
el Japó, el Marroc, Etiòpia, Mèxic, Equador, Nova Guinea i
Austràlia.

El Museu Etnològic de Barcelona exposa actualment més de
deu mil objectes de les seves col·leccions a través de dos grans
àmbits temàtics: Orígens i Pobles. 

Activitats destacades
En el camp de la recerca, el 2008 ha estat l’any de finalització
del treball de camp i de recerca per a l’exposició «Àfriques», en
relació amb persones i comunitats d’origen africà residents a
Catalunya. El treball, iniciat l’any 2007, ha permès documentar
les entrevistes en format de vídeo i utilitzar-les posteriorment per
a l’exposició, que s’ha produït durant el 2008 a partir de la
informació i els materials obtinguts.

Per a la producció d’aquesta exposició temporal s’ha treballat
conjuntament amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Una altra línia de treball del museu ha estat la relació amb les
comunitats de persones immigrants residents a Barcelona i
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Marítim de Barcelona, que té un termini d’execució de sis anys i
una previsió de 16 milions d’euros.

El 2008 s’ha creat una nova línia de comunicació, imatge i
difusió del museu, i s’ha establert una política d’accessibilitat per
a tots els grups socials i per a tots els públics, amb acords amb
diverses entitats. També s’han fet intervencions en l’exposició
permanent i en la temporal de gran format per tal de fer-les
accessibles al públic invident. També s’ha afermat una relació de
proximitat amb els grups socials del barri del Raval, i s’han
desenvolupat activitats participatives al museu. Al mateix temps
s’ha treballat en les línies educatives amb els objectius
d’estrènyer la vinculació entre el museu i el públic infantil fora de
l’horari escolar, potenciar la reflexió entre l’educació i el patrimoni
i continuar la millora del programa pedagògic. En aquesta línia
s’ha consolidat l’oferta d’activitats per al públic infantil, tant amb
el provinent de l’escola o els casals d’estiu i de Nadal, com
l’individual i familiar de cap de setmana. Així mateix s’ha refermat
també la línia educativa per a públic adult professional o
aficionat, amb un total d’onze cursos, jornades i seminaris.

Respecte a les exposicions temporals, han estat obertes al
públic durant l’any un total de catorze exposicions, totes elles
relacionades amb la temàtica del museu: patrimoni, història i
cultura marítima.

La creació de l’Observatori Permanent d’Història i Cultura
Marítima de la Mediterrània, amb la Universitat de Barcelona, per
promoure la recerca i crear bases de coneixement que ajudin els
investigadors i a la vegada generar nous estudis, és una de les
actuacions del museu amb vista al treball amb l’exterior. El 2008
s’ha creat la també la Xarxa de Museus Marítims de la Costa
Catalana, que depèn del Museu Marítim de Barcelona, com a
instrument de cooperació entre les institucions catalanes
dedicades a la gestió del patrimoni marítim. Així mateix s’ha
consolidat la línia de cooperació estatal i internacional amb la
creació de la Red de Museos y Centros de Patrimonio Marítimo
de Espanya  i de la Xarxa de Drassanes Històriques
Monumentals de la Mediterrània. 

Finalment, s’ha continuat amb la línia de publicacions
especialitzades i amb els premis i beques per a la promoció de la
recerca i els estudis de la història de l’edifici de les Drassanes
Reials, la història de la Barcelona marítima i la cultura marítima en
general.

Catalunya. Les relacions institucionals i el treball de camp del
2008 s’han centrat en la recerca amb les associacions
d’equatorians de Catalunya. Fruit d’aquest treball, s’ha actualitzat
l’espai d’Amèrica de l’exposició permanent, amb la creació de
tres vitrines noves i un audiovisual fet amb la col·laboració de la
Federació d’Associacions Equatorianes de Catalunya i del
Consolat de l’Equador.

D’altra banda s’ha dedicat un esforç especial per establir
relacions amb les universitats i promoure les visites dels seus
alumnes, a més de la presència del museu en els treballs
acadèmics dels estudiants. També s’han intensificat les relacions
acadèmiques amb la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, la Universidade de Saõ Paulo (Brasil), la Universidad de
Nariño, la Universidad del Atlántico, la Corporación Universitaria
de la Costa (Colòmbia) i la Université de Toulouse (França). 

Desenvolupar la investigació i el treball de camp per a
l’exposició «Memòria de fam» ha comportat iniciar una nova línia
de recerca.

Museu Marítim de Barcelona
www.museumaritimbarcelona.org 
Titularitat: consorci Ajuntament de Barcelona 
i Diputació de Barcelona

429.529 usuaris
14 exposicions temporals

El Museu Marítim de Barcelona, ubicat a les Drassanes Reials de
la ciutat, aplega des de l’any 1929 un important conjunt de
col·leccions que il·lustren la cultura marítima catalana i ajuden a
comprendre el com i el per què de la història marítima del país.

Destaca, pel seu gran valor, la reproducció a escala natural de
la galera reial de Joan d’Àustria a la batalla de Lepant. El discurs
expositiu del museu s’estén a les aigües del port, on hi ha
amarrat el pailebot Santa Eulàlia, un veler de tres pals i 46
metres d’eslora que data del 1918.

Activitats destacades 
Un dels grans fets significatius en l’àmbit de les línies d’actuació
del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de
Barcelona durant l’any 2008 ha estat la signatura d’un conveni
entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci que aportarà el finançament necessari per tirar
endavant les darreres fases de restauració de l’edifici de les
Drassanes Reials de Barcelona i el nou projecte de Museu
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Museu d’Arqueologia de Catalunya
www.mac.cat
Titularitat: Generalitat de Catalunya

24.968 usuaris
3 exposicions temporals

El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), amb diferents seus
arreu del país, ocupa a Barcelona l’antic Palau de les Arts
Gràfiques, construït per a l’Exposició Internacional del 1929. La
seva proposta ens endinsa en els orígens més remots de la
nostra història. 

Aquest sorprenent viatge comença amb l’aparició de l’home
prehistòric i explica l’evolució humana fins a l’època medieval. Tot
això, a través de les col·leccions de peces provinents dels
principals jaciments arqueològics de Catalunya, així com d’altres
d’arreu de la península Ibèrica i la Mediterrània.

Des de finals d’any, Xavier Llovera és el nou director d’aquest
museu.

Activitats destacades
L’exposició temporal de la seu de Barcelona del Museu
d’Arqueologia de Catalunya durant el 2008 ha estat «Europa al
final de la prehistòria. Les grans fulles de sílex», que s’ha pogut
visitar entre el 3 d’abril i el 15 de juny. En el marc d’aquesta
exposició s’han organitzat, conjuntament amb el Parc
Arqueològic Mines de Gavà, unes jornades centrades en les
grans làmines de sílex. 

També s’ha presentat junt amb el Museu Etnològic la mostra
«Àfriques», que ha ofert del 2 de juliol al 9 de novembre una
imatge calidoscòpica d’aquest continent. Amb motiu d’aquesta
exposició s’ha desenvolupat també un cicle de conferències
durant els mesos d’octubre i novembre.

Enguany també s’ha programat el cicle de conferències
«Cicerone» al voltant d’aspectes concrets de l’arqueologia, i per
als més menuts com cada any s’han fet els Tallers de Nadal.

De febrer a maig s’han organitzat les visites comentades «Els
tresors del MAC» i s’ha dut a terme el taller familiar «Joies de
vidre», que sota el guiatge d’una comerciant cartaginesa ajudava
a descobrir com s’elaborava el vidre a l’antiguitat i els materials i
els pigments que s’hi utilitzaven.

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

221.998 usuaris
7 exposicions temporals

El Museu d’Història de Catalunya té l’objectiu de difondre la
història de Catalunya des dels seus orígens més remots fins a
l’actualitat. Aquest espai interactiu, de concepció innovadora i
amb vocació clarament pedagògica, ocupa una part dels antics
magatzems generals de comerç del port de Barcelona i també
organitza activitats específiques i exposicions temporals.

Activitats destacades
Durant el 2008 el Museu d’Història de Catalunya ha ampliat
l’exposició permanent amb «Catalunya.cat: un retrat de la
Catalunya contemporània», i ha iniciat la temporada amb
l’exposició temporal «Catalunya i la Guerra de Successió», que
reflexiona sobre els fets i les conseqüències d’aquest capítol
històric al nostre país. Amb l’exposició «Dones. Els camins de la
llibertat» ha explicat la lluita de les dones pels drets i les llibertats,
i amb motiu d’aquesta mostra s’ha fet l’espectacle teatral «Anem
a fer una musa», a càrrec de la companyia Q-Ars Teatre. 

L’exposició «De palau a ciutat» ha posat a l’abast dels
ciutadans la significació del Palau de Justícia de Barcelona al
llarg dels darrers cent anys. La mostra «Josep Lladonosa Pujol,
mestre historiador ciutadà (1907-1990)» clou les activitats que
durant un any han commemorat el centenari del seu naixement.
L’exposició «Jaume I. Geografia, fets i memòria» ha presentat un
discurs estructural fonamentat com un viatge a través dels
territoris trepitjats per Jaume I des del seu naixement fins a la
mort. 

També durant el 2008 l’Associació de Creadores Escèniques
ha proposat una exposició interactiva denominada «Itineràncies
de la memòria» en la vuitena edició del Novembre Vaca. Amb
l’exposició «Creu de Vilabertran: la restauració» s’ha retratat el
procés seguit durant la seva reconstrucció. «La Gran Guerra en
imatges, 1914-1918» ha estat una mostra de fotografies de la
Primera Guerra Mundial procedents del fons de l’Archivo General
del Palacio, i l’exposició «Sant Pere de les Puel·les, un monestir
de dones» aprofundia en el monacat femení. Per acabar, la
mostra fotogràfica «Santes Creus. De monestir a monument,
1821-1921» ha presentat l’evolució del monestir entre el 1821,
quan va ser subhastat públicament, i el 1921, en què fou
declarat monument nacional.
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La rehabilitació del castell començarà el 2009 i s’anirà
desenvolupant progressivament en diferents etapes, fins a
esdevenir una fortalesa oberta envoltada de jardins, un espai per
a la formació, la relació, el lleure i la cultura que acollirà, entre
d’altres, el Centre Internacional per la Pau i l’Espai de la
Memòria. 

Activitats destacades
La festa d’obertura del castell a la ciutadania de Barcelona, el 15
de juny, ha donat el tret de sortida al treball que s’ha de dur a
terme per recuperar plenament el castell de Montjuïc. Unes
40.000 persones han ocupat tots els espais i l’han «conquerit»
juntament amb els trabucaires, gegants, grallers, falcons, grups
de dansa, una exposició, concerts i tallers que han ajudat a donar
a conèixer gran part dels seus racons. Per acabar la festa, que va
durar tot el dia, va tenir lloc un concert de Raimon al mateix
fossat on va ser afusellat l’expresident de la Generalitat Lluís
Companys. El mateix 15 de juny s’ha obert al públic l’exposició
temporal «Barcelona té castell», que posa de manifest els
aspectes més significatius de l’edifici històric i la seva relació
amb la ciutat.

La Nit Blanca de la muntanya de Montjuïc, el 5 de juliol, ha
acollit un concert de rumba i ha estat la porta d’obertura de les
sessions de cinema a la fresca organitzades per l’Associació
MODIban i que també es duen a terme a l’estiu al fossat de
Santa Eulàlia. 

La Festa de la Mercè ha estat un altre dels moments destacats
per al castell, que ha vist com s’omplien tots els seus indrets i
racons amb activitats familiars de circ.

El 2008 també s’ha celebrat, des de la Festa del Consolat del
Perú fins la presentació del projecte educatiu de TMB: TMB
Educa. Els espais més petits i recollits han permès oferir
presentacions de llibres com el del Manel Risques: «Montjuïc:
memòries en conflicte. El castell, la muntanya i la ciutat», i
conferències de la Societat Catalana de Gnomònica.

Museu Egipci de Barcelona
www.museuegipci.com
Titularitat: privada

301.339 usuaris
1 exposició temporal

La Fundació Arqueològica Clos - Museu Egipci de Barcelona 
és una de les col·leccions privades d’art i cultura egípcies més
importats d’Europa, i una entitat compromesa amb la
investigació, l’estudi i la difusió de l’antic Egipte.

Activitats destacades
Enguany el Museu Egipci de Barcelona ens ha mostrat des del
13 de març i fins al 30 de setembre l’exposició temporal
«Sarcòfags de l’antic Egipte. Jardiners d’Amon a la Vall de les
Reines», sobre les tombes dels prínceps Khaemuaset i
Setherjepeshef, fills del faraó Ramsès III (dinastia XX).

Una de les motivacions de la Fundació Arqueològica Clos és la
divulgació de l’arqueologia, i per això des de fa més d’una dècada
ofereix seminaris i diverses activitats culturals que inclouen un
ampli ventall de propostes per a adults, joves i nens. Enguany
també ha ofert un curs vinculat a l’exposició temporal «Sarcòfags
de l’antic Egipte» i ha creat tota una sèrie d’activitats dirigides al
públic infantil i juvenil. Aquesta proposta educativa pretén mostrar,
de forma lúdica, el món dels faraons a través d’un gran nombre de
tallers que s’articulen en funció de l’edat dels participants. Durant
les vacances d’estiu cal destacar també els cursos i casals que el
Museu Egipci ha planificat, des de juny fins a setembre, a les seves
instal·lacions. També destaquen les expedicions culturals per visitar
els vestigis de les antigues cultures de la mà d’experts i sota el
rigorós programa confeccionat expressament per especialistes.

El Museu Egipci de Barcelona ha preparat, per al Nadal del
2008, tallers d’activitats infantils i juvenils per transportar els més
petits de la casa a la terra del Nil i descobrir-los alguns dels
secrets de la seva civilització.

El castell de Montjuïc
El castell de Montjuïc és una antiga fortalesa militar amb una
llarga i dilatada història vinculada a la ciutat que el 2008 ha
iniciat una nova etapa.

El 15 de juny, amb una gran festa popular, s’ha volgut celebrar
la seva recuperació per a usos civils, socials i culturals. 

Museu Militar
www.bcn.cat/castelldemontjuic
Titularitat: Ajuntament de Barcelona i Ministeri de Defensa

Al mes de novembre, l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Defensa han acordat el trasllat
d’aquest museu al castell de Sant Ferran de Figueres. En ocasió del seu futur trasllat i del nou pla
d’usos del castell de Montjuïc, durant el 2008 s’ha estat actualitzant l’inventari de les col·leccions,
que durant l’any han rebut prop de 89.000 visites.
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Altres museus
Barcelona disposa també d’un seguit de museus de temàtica
esportiva. Un d’aquests equipaments és el Museu Olímpic i de
l’Esport, una finestra oberta a l’univers esportiu que presenta un
viatge de llarg recorregut per conèixer a fons el món de l’esport.
Un equipament pioner a Europa amb una visió històrica, ètica,
lúdica i educativa que mostra una perspectiva global de l’esport
en totes les seves disciplines i modalitats en un espai interactiu i
que disposa d’una avançada tecnologia aplicada a tots els àmbits.

Les seves exposicions temporals d’enguany han estat «Esport 
i construcció de la ciutadania» (del 17 de gener al 31 de març),
mostra que ha sumat dues exposicions fotogràfiques:
«Immigració, una nova mirada cultural a l’esport», «Mirades
necessàries» i un estudi sociològic: «L’esport com a punt de
trobada en els espais públics de Barcelona».

També s’ha mostrat l’exposició «KAYART. Les mil formes d’una
piragua» (del 26 de juny al 24 d’agost) i «Fotògrafs catalans als
JJOO, des de Grenoble 1968 fins a Pequín 2008» (del 17 de
setembre al 31 de desembre). Aquesta última recull 135 imatges
de diversos periodistes gràfics catalans que han viscut en
primera línia les cites olímpiques dels darrers anys.

Per la seva banda, el Museu i Centre d’Estudis de l’Esport 
Dr. Melcior Colet ha acollit entre altres presentacions vinculades
amb l’esport la del Programa de Joves Pilots d’Automobilisme
2008 al Circuit de Catalunya al febrer, i la presentació de la Final
Four de Beisbol de Barcelona. 

El Museu del F. C. Barcelona ha rebut un total de 1.231.344
visitants durant l’any 2008 i, per desè any consecutiu, és el
museu més visitat de Catalunya. Del total de visitants durant l’any
2008, prop d’un 80% han optat per fer el Tour Camp Nou, que
inclou les visites al museu i a les instal·lacions de l’estadi.

El 16 d’agost s’ha inaugurat, coincidint amb la 43a edició del
Trofeu Joan Gamper, l’exposició «Ànima i esperit del Barça. Nous
tresors de Joan Gamper». Aquesta nova mostra ha commemorat
el 10è aniversari de la col·lecció «Futbolart - Pablo Ornaque»,
una de les joies del museu.

A l’octubre el F. C. Basilea i el F. C. Barcelona han inaugurat
una exposició conjunta al museu de l’equip suís amb el títol «FCB
meets FCB». 

En aquest capítol també podem parlar del Museu dels
Autòmats del Tibidabo, una col·lecció d’autòmats amb peces
d’arreu considerada una de les millors del món o del Museu 
de Cera, un dels espais més singulars, on es troben
reproduccions en cera de diferents personatges històrics i que 
el 2008 ha tingut més de 100.000 visitants.

Situat a la Rambla de Barcelona, el Museu de l’Eròtica ofereix
un apropament a l’erotisme des dels temps de Grècia i Roma
fins a la dècada de 1920.

L’antiga casa renaixentista del gremi de mestres sabaters acull
el Museu del Calçat, i al mateix barri es troba el Museu del Rei
de la Màgia. 

No hem d’oblidar en aquest recorregut de petits museus
singulars el Museu del Perfum, que supera les 10.000 peces i
flascons d’essències de diferents cultures i civilitzacions, o el
Museu Etnogràfic Andinoamazònic, on es conserva una notable
col·lecció del material recollit des de la segona meitat del segle
XIX pels missioners caputxins de la zona andinoamazònica.
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Institut d’Estudis Catalans. IEC
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(núm. 20 i 21), i els números 39 i 40 de la revista Historia,
antropología y fuentes orales.

Seguint en l’àmbit de la comunicació i la difusió hi ha un altre
aspecte essencial que cal destacar, i és el relatiu a l’increment
experimentat en la consulta de documents a través de les
diverses vies de difusió de l’Arxiu (15.116 usuaris dels serveis de
consulta, 103.778 consultes de documents als serveis de
consulta, 4.582.773 usuaris dels serveis en xarxa [web, catàlegs
en línia, etc.] i 5.974.803 consultes en xarxa). Finalment també
cal apuntar que durant l’any 2008 s’han prestat 265 documents
amb destinació a setze exposicions.

Pel que fa a la preservació i conservació dels documents,
s’han impulsat les actuacions de revisió i condicionament integral
de diversos fons i col·leccions, entre les quals destaca la feta
sobre el Fons del Veguer, i s’han restaurat documents de valor
històric i patrimonial de tipologies diverses com ara: 7 volums del
segle XVI de la sèrie «Registres de Deliberacions del Consell de
Cent», 60 bans municipals, 70 fotografies dels segles XIX i XX, 30
plànols històrics del segle XIX o 20 volums del fons bibliogràfic
històric. D’altra banda, també s’ha avançat en la digitalització i
microfilmació de documents, amb una especial dedicació als
manuscrits, a les actes del Consell de Cent, a les fotografies
històriques, a la col·lecció de guies de Barcelona i a alguns títols
del fons històric de diaris i revistes.
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Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona
www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric | www.bcn.cat/canalcultura
Titularitat: Ajuntament de Barcelona

13.487 usuaris
7.192 metres lineals d’arxiu

L’Arxiu Històric de la Ciutat és el centre responsable de la
custòdia, el tractament, la conservació i la difusió del patrimoni
documental municipal medieval i modern, altres fons documentals
d’utilitat per a la història de la ciutat, així com 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.

Activitats destacades
Les activitats més destacades que s’han desenvolupat durant
l’any 2008 se situen en tres àmbits d’actuació: el tractament i
l’organització dels fons, la difusió dels fons documentals i de la
història de Barcelona, i la preservació i conservació dels
documents. 

Pel que fa al tractament i organització dels fons, s’ha avançat
en diversos conjunts documentals. Cal destacar també la
continuació del projecte d’incorporació de registres bibliogràfics
al CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya) i
l’inici de l’aplicació del nou quadre de classificació del fons
municipal medieval i modern, que ha permès donar d’alta les
primeres entrades al sistema AIDA.

En relació amb la comunicació i difusió dels fons documentals
i de la història de Barcelona, l’any 2008 s’ha desenvolupat una
activitat intensa. S’ha realitzat l’exposició «Sportman. Revistes
pioneres de l’esport català» al vestíbul de la Casa de l’Ardiaca,
s’ha impartit el curs «Barcelona i el romànic. Art i ciutat dels
segles XI-XIII» (octubre 2008 - febrer 2009), i ha tingut lloc la
jornada d’homenatge a l’historiador Ronald Fraser amb motiu del
25è aniversari de la creació del Departament de Fonts Orals de
l’Arxiu. Així mateix el 2008 l’Arxiu ha desenvolupat un intens
treball respecte a les publicacions: Catàleg dels pergamins
municipals de Barcelona, anys 1396-1440 (volum III),
L’exaltació del llibre al Vuit-cents. Art, indústria i consum a
Barcelona (en coedició amb la Biblioteca de Catalunya),
Narratives urbanes. La construcció literària de Barcelona
(en coedició amb la Fundació Tàpies), dues monografies de la
col·lecció Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona 

Arxiu Fotogràfic
L’Arxiu Fotogràfic, amb seu a l’antic Convent de Sant Agustí, és la secció de l’Arxiu Històric de la
Ciutat responsable de la custòdia, el tractament, la conservació i la difusió dels fons fotogràfics.
L’arxiu, creat el 1931, conserva uns dos milions de fotografies des del 1839 fins als nostres dies, la
temàtica principal de les quals és la ciutat de Barcelona. 

Activitats destacades
L’exposició «Montjuïc 1915. Primera mirada», inaugurada el desembre del 2007, s’ha pogut veure
fins al 19 de setembre de 2008. Es tracta d’una exposició entorn de la transformació de la muntanya
de Montjuïc en el període de la remodelació de l’any 1915 al 1923. Ja en ple 2008 s’ha inaugurat
l’exposició «Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX», que ha estat visitada per unes 1.800 persones. 

En referència a la col·lecció cal destacar els fons rebuts per part del Conservatori Municipal de
Música de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, o les diverses adquisicions i
donacions de l’any: positius en paper, positius estereoscòpics, positius vidre, negatius vidre, etc.
També cal esmentar que s’han fet noves produccions amb dos reportatges: «Del Palau de Mar al
Fòrum», amb fotografies en blanc i negre de Jordi Calafell i un reportatge sobre el Raval de
Consuelo Bautista.
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tecnologia, però principalment en la de tots els elements de la
cultura catalana. La institució també desenvolupa projectes de
llarg abast com són l’elaboració de corpus documentals o grans
edicions crítiques. 

Activitats destacades
Enguany, després de la cloenda del centenari de l’Institut
d’Estudis Catalans, les activitats més destacades que l’IEC ha
organitzat han estat al voltant de la commemoració del vuitè
centenari del naixement de Jaume I en una sèrie de congressos
arreu del territori: «Economia rural i articulació urbana: Jaume I,
família i cort» a Girona, «El món de la cultura en l’època de 
Jaume I. L’extensió territorial a València» a Gandia, «Jaume I: la
conquesta i l’organització de Mallorca. L’economia comercial i
marítima de les terres de parla catalana durant el regnat de
Jaume I» a Palma, «L’Església en temps de Jaume I» a Lleida,
«Representació commemorativa del naixement del rei Jaume I» a
l’Alcoià, i l’acte d’homenatge a Jaume I en el 800 aniversari del
seu naixement a Barcelona. 
Al final de l’any l’IEC ha desenvolupat la desena edició del cicle
de conferències dels premis Nobel de l’any 2008. Els
conferenciants han estat diversos experts en els camps de
recerca dels guardonats.
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Arxiu de la Corona d’Aragó
www.mcu.es/archivos/MC/ACA
Titularitat: Ministeri de Cultura

3.123 usuaris
8.500 metres lineals d’arxiu

El 20 de gener de 2007 es va inaugurar oficialment la restauració
del palau del Lloctinent, al carrer dels Comtes, seu històrica 
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó des del 1853, després de més de
dos anys d’obres. S’ha reincorporat així a la ciutat un dels edificis
més emblemàtics.

Activitats destacades
El dia 2 de febrer s’ha inaugurat una exposició commemorativa del
vuitè centenari del naixement del rei Jaume I d’Aragó (1208-1276),
amb 107 documents originals de l’Arxiu. L’exposició ha rebut més
de noranta mil visitants i s’han organitzat visites comentades per a
grups. L’Arxiu ha participat també amb el préstec de documents en
onze exposicions organitzades per diverses institucions a tot l’Estat
espanyol. En les renovades instal·lacions del Palau del Lloctinent
s’han desenvolupat nombroses activitats científiques i divulgatives,
entre les quals podem destacar el Congrés Internacional sobre
Jaume I, sota el lema «El poder reial, les institucions i la política
internacional» (abril), la conferència en commemoració del I
Centenari dels Congressos d’Història de la Corona d’Aragó (juny),
el seminari «The Medieval Mediterranean and the Origins of the
West» (juny-juliol), la conferència «Barcelona, capital
euromediterrànea» amb un seminari sobre la política europea per al
Mediterrani l’any 2008 (novembre), i la presentació del resultats de
l’anàlisi d’ADN de Cristòfor Colom (desembre), així com diverses
presentacions de llibres. 

L’Arxiu ha col·laborat també en diverses activitats del Fringe (dins
del Festival de Música Antiga) i del Festival Grec, i ha acollit el
concert de l’orquestra Symphony en el marc de les festes de la
Mercè. A més, enguany s’ha celebrat el tradicional dia del Corpus
amb l’ou com balla al pati de l’Arxiu, amb jornada de portes obertes.

Institut d’Estudis Catalans. IEC
www.iec.cat
Titularitat: privada

L’Institut d’Estudis Catalans és una institució centenària que
promou i desenvolupa, des de les seves seccions i societats
filials, la recerca en els diferents àmbits de la ciència i la
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Hispànic». També s’han organitzat diferents activitats educatives,
el taller Els petits arquitectes de la Casa Amatller per la Mercè i
el taller Vitralls de Nadal per les festes nadalenques.

Finalment, el Palau Güell, obra de joventut de l’arquitecte
Antoni Gaudí i declarat Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO l’any 1984, ha obert parcialment les seves portes
després de diversos anys tancat per obres de restauració. Situat
al barri del Raval de Barcelona, és una de les joies
arquitectòniques del modernisme català i la seva visita és
obligada dins el circuit gaudinià de la ciutat. A part de la façana
de l’edifici, actualment se’n poden visitar la planta baixa i el
soterrani. Des de la seva reobertura al mes de febrer, i fins al final
de l’any, el palau ha rebut més de 130.000 visites.
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Barcelona és coneguda al món en gran part per una sèrie
d’espais emblemàtics d’un destacadíssim interès arquitectònic. Al
llarg del 2008 la Casa Batlló, que des de l’Any Gaudí 2002 obre
les seves portes als visitants, ha presentat una maqueta tàctil per
apropar l’obra d’Antoni Gaudí a les persones amb discapacitat
visual, que han pogut percebre a través del tacte les formes i els
detalls de la façana d’aquesta obra mestra. A més, com és
habitual, la Casa Batlló celebra al llarg de l’any tot tipus de
trobades, recepcions i jornades internacionals com, per exemple,
a l’octubre la vuitena Journée des champagnes, organitzada pel
Centre d’Informació del Xampany, en què han participat més de
vint-i-cinc cases de xampany. 

D’altra banda, el Temple Expiatori de la Sagrada Família ha
tingut un total de 2.731.690 visites. Entre les novetats
finalitzades durant aquest any destaca la col·locació de les
vidrieres de les tres capelles absidials centrals, un espai amb
capacitat per a unes 250 persones assegudes.

La Casa-Museu Gaudí, al Park Güell, també ha estat oberta
durant l’any i ha ofert la possibilitat d’apropar als visitants la
figura de l’arquitecte. A més, a la tercera planta hi ha la
Biblioteca Enric Casanelles, en homenatge a qui fou actiu
secretari d’Amics de Gaudí i divulgador internacional de
l’arquitecte i la seva obra. 

El Pavelló Mies van der Rohe, situat al parc de Montjuïc i
referent clau del segle xx, també ha programat diverses activitats
al voltant de l’arquitectura. Del 24 de febrer al 2 de març ha
presentat l’exposició «Construït a la Sala» amb les maquetes
seleccionades del taller d’arquitectura que es va celebrar a la
Sala Oval del MNAC al novembre del 2007. Aquest espai també
ha participat en el festival de videoart Loop’08 amb la projecció
de diferents documentals i ha organitzat els cicles de cine i
conferències «Filmar l’arquitectura» durant els mesos de juliol i
agost i «Ciutats assetjades», al mes de setembre. Finalment, el
Pavelló ha presentat el cicle de debats i conferències «Coup de
Dés», i a l’octubre l’activitat «Poesia al Pavelló» amb Joaquim
Español, Guillermo Carnero i la lectura d’haikus de tardor i
arquitectura a càrrec de Raimon Àvila i Soichi Yukimune. També
des del 26 de novembre fins al 18 de gener de 2009 s’ha
presentat la instal·lació dels arquitectes Kazuyo Sejima i Ryue
Nishizawa.

La Casa Amatller alberga des de fa dècades la Fundació
Institut Amatller d’Art Hispànic, que té com a finalitat la
conservació de l’edifici i les seves col·leccions i la promoció de la
recerca en la història de l’art hispànic, i l’Arxiu Mas de fotografia.
Al llarg de l’any s’han presentat les mostres: «Camins de mar.
Fotografies de les illes Balears a l’Arxiu Mas 1913-1928» i
«Castella i Lleó en els fons fotogràfics de l’Institut Amatller d’Art
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segon els experts, pel seu estil de construcció és d’origen atlàntic, estaven a una profunditat de set
metres per sota del nivell del mar. El Museu de Història de Barcelona, junt amb el Centre
d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, especialistes en aquests tipus de restes navals, estan fent
els treballs de datació. Aquesta troballa confirma Barcelona com a port atlàntic ja al segle XIII. 

Per la seva banda, el Govern de la Generalitat ha seguit impulsant, també a Barcelona, les
activitats proposades des del Memorial Democràtic, una institució que fomenta el coneixement
històric de la lluita per la democràcia a Catalunya, amb la finalitat de garantir el dret cívic de la
memòria. Al mes de novembre el govern català ha nomenat Miquel Caminal director de l’esmentada
institució.

Per tancar el capítol, cal destacar el Projecte Runa, promogut per l’Associació Cultural
Arqueologia del Punt de Vista. Es tracta d’una mostra urbana que revisita la guerra civil espanyola 
i que s’ha pogut veure durant el mes d’octubre a diferents espais públics de la ciutat. Els espais
escollits han estat alguns dels que van ser escenari dels bombardejos que va viure la ciutat entre el
13 de febrer de 1937 i el 25 de gener de 1939. Les imatges, reproduïdes a gran escala i situades
estratègicament al lloc de l’incident, han permès documentar en un instant la magnitud d’aquells
fets. Es tracta de fotografies que havien desaparegut o havien estat amagades i oblidades, i que
durant la Transició van passar a arxius públics. Ara, gràcies a aquesta instal·lació, les fotografies han
tornat a l’emplaçament d’on van sorgir. Alguns dels espais que han acollit la instal·lació han estat els
dos laterals de la Gran Via (entre Balmes i la rambla de Catalunya), la Rambla a l’alçada de la plaça
Reial, el carrer de la Mediterrània, a la Barceloneta, i els Jardinets del passeig de Gràcia. En aquest
darrer emplaçament una gran fotografia de Robert Capa mostra un grup de vianants que miren
enlaire, cercant els amenaçadors avions. La imatge, presa pocs dies abans de l’entrada de les
tropes franquistes, descansa al mateix lloc on el fotògraf la va fer fa setanta anys.

Els diferents districtes de la ciutat han treballat també al llarg del 2008 creant o consolidant 
els seus grups o comissions per a la recuperació de la memòria històrica local. Com a exemples 
cal destacar, entre d’altres, la proposta de crear l’arxiu de l’antiga Fabra i Coats entre l’associació
d’extreballadors i el Museu d’Història de Barcelona; el grup de treball de l’editorial Bruguera 
a Gràcia i el seu projecte de recuperació de la memòria oral lligada a l’antiga fàbrica; el projecte
Recuperació de la Memòria Històrica del Turó de la Rovira, potenciat des del Districte 
d’Horta-Guinardó, l’Agència del Carmel i el Museu d’Història de Barcelona a partir d’una iniciativa
de l’Associació de Veïns de Can Baró, o l’acord de col·laboració del Districte de Gràcia amb 
el Taller d’Història del barri per gestionar el refugi de la plaça del Diamant i la finca Sansalvador.
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Entre les activitats relacionades amb la memòria i la història de la ciutat cal destacar la tasca que
s’ha fet des de la Comissió de la Memòria Històrica de Barcelona per rememorar esdeveniments o
personalitats que han estat significatives per a la ciutat, amb la col·locació de plaques en diversos
indrets de la ciutat. L’ecòleg Ramon Margalef, el poeta Agustí Bartra, l’escriptora Mercè Rodoreda,
Pierre Deffontaines, director de l’Institut Francès de Barcelona entre 1939 i 1964, i Manuel
Sacristán Luzón, pensador marxista, lògic i metodòleg de la ciència, han estat les personalitats
homenatjades. També s’ha col·locat una placa al Mercat de la Barceloneta en memòria de les
víctimes del bombardeig sobre aquest mercat i tot el seu barri en el 70è aniversari d’aquest tràgic
esdeveniment. La comissió també ha treballat en la promoció d’itineraris que permeten difondre el
coneixement dels personatges i fets rellevants de la història de la ciutat. 

Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona ha commemorat enguany el 800 aniversari del naixement 
de Jaume I amb un nou web amb reportatges sobre les seves gestes i la seva relació amb
Barcelona (www.bcn.cat/jaumeprimer). Com a cofundador de l’orde de la Mercè, Jaume I ha tingut
el seu protagonisme també durant la Festa Major de Barcelona. D’una banda, la Coordinadora de
Geganters de Barcelona ha celebrat l’efemèride del vuitè centenari del naixement del rei amb
diverses actuacions durant les festes. Un altre dels moments destacats de l’homenatge ha estat la
lectura pública de fragments del Llibre dels feyts de Jaume I, amb la participació de diverses
personalitats del món de la política i la cultura, els actors David Selvas, Mercè Pons, Jordi Martínez 
i Mercè Martínez, i tot el públic que s’hi ha volgut afegir. 

D’altra banda, el Consell Assessor d’Història de la ciutat ha elaborat un estudi sobre l’estat de
conservació d’algunes cases d’interès històric i patrimonial de Ciutat Vella. S’ha recollit informació
d’un total de vint edificis de diferents nivells d’interès. El document resultant aporta informació
relativa a la cronologia, la tipologia, la situació patrimonial, la propietat i l’estat de conservació
d’aquests edificis.

Durant el 2008 l’Ajuntament de Barcelona ha lliurat les següents medalles d’or: 
Medalles d’Or al Mèrit Cultural. El 16 de gener s’ha lliurat la medalla al crític teatral i articulista

Joan de Sagarra per les seves apassionades cròniques de la vida cultural barcelonina. El 30
d’octubre la medalla s’ha atorgat, a títol pòstum, al periodista Josep Maria Huertas Clavería, per la
seva incansable reivindicació d’un periodisme compromès amb la democràcia.

Medalles d’Or al Mèrit Artístic. L’1 d’abril aquesta medalla ha estat lliurada a l’escriptor, periodista
i gestor cultural Baltasar Porcel, per la seva obra literària que extreu de les històries locals motius
d’interès universal. El 15 de juliol s’ha atorgat a Albert Ràfols-Casamada, per la força i la qualitat del
seu impuls creatiu que s’ha traduït en una obra pictòrica i literària dotada d’un talent prodigiós que
es manifesta en tots els formats i totes les tècniques. El 10 de desembre la medalla s’ha concedit al
músic Peret, primer representant i mestre de l’anomenada «rumba catalana», pioner en la creació
d’un estil mestís que recull sons d’arreu del món. 

També s’han organitzat les jornades de commemoració del 70è aniversari de «Barcelona 1938,
capital de tres governs», que van cloure amb un acte institucional al Saló de Cent, amb una
conferència de Frederic-Pau Verriè. 

El 2008 s’ha celebrat també el 20è aniversari dels Arxius Municipals de Districte i s’ha presentat
el llibre «Els arxius municipals de districte: territori i memòria, 20 anys». Barcelona també ha
commemorat durant l’any 2008 el 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.

En ocasió de l’11 de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, el catedràtic en Hispàniques de la
Universitat de Calgary Kenneth Brown ha ofert una conferència al Saló de Cent de l’Ajuntament.

I sens dubte la troballa arqueològica més destacada de l’any ha estat la d’un vaixell enfonsat cap
al segle XIII al Baluard del Migjorn, just al costat de l’estació de França. Les restes de la nau que,
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Aquest any, el diàleg intercultural ha estat l’eix de moltes
de les activitats culturals de la ciutat en una aposta ferma
per assolir els objectius promoguts pel Parlament
Europeu: fomentar la cohabitació i l’exercici actiu de la
condició de ciutadà, garantir la igualtat d’oportunitats i
assegurar la no-discriminació. Les biblioteques públiques
de la ciutat s’han erigit, en aquest sentit, en espais de
referència en el diàleg intercultural, perquè són els
equipaments culturals més utilitzats pels ciutadans, molts
dels quals són barcelonins que han arribat a la ciutat fa
pocs anys.

Les xifres que fonamenten aquesta afirmació són clares:
cada dia han passat per les biblioteques 20.000 persones,
un 41% de les empadronades a Barcelona en són sòcies i,
en total, el conjunt de la xarxa de biblioteques públiques de
la ciutat ha tingut més de 5,7 milions de visites. Però és
quan fem un zoom en les macrodades, i entrem en l’anàlisi
detallada dels usuaris, que constatem la capacitat de les
biblioteques per assolir els objectius 
de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural: hi ha usuaris
provinents de 170 països diferents, i en barris amb una

Assumpta Bailac
Gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona

32 equipaments
43.618 metres quadrats
5.756.946 visites  
87.802 nous carnets
663.647 persones inscrites (carnets)
4.336.236 documents prestats
1.433.102 usos de préstec
Font: cada equipament.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Biblioteques de Barcelona.
Dades globals
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cop, les xifres són prou concloents per copsar-ne la
magnitud: el 2008 s’hi han organitzat 1.900 activitats 
—amb prop de 64.000 assistents—, han funcionat 
72 clubs de lectura i les biblioteques han participat
activament en esdeveniments de ciutat com el Grec,
BCNegra, Món Llibre o la Setmana de la Poesia. Moltes
d’aquestes activitats s’han dissenyat a partir de
l’especialització de part del fons documental de les
biblioteques en un àmbit cultural, històric o social. Així, 
per exemple, la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra és un
equipament de referència ciutadana en les arts visuals, la
fotografia i el còmic, o la de Nou Barris en el circ i les arts
parateatrals. Convertir les biblioteques de barri i districte 
en espais de referència de la ciutat és un exemple més del
paper clau de les biblioteques per generar diàleg entre
territori i ciutadania.
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gran presència de població immigrant, com Ciutat Vella, el
percentatge d’usuaris nouvinguts és d’un 40 %.

Les claus d’aquest èxit cal cercar-les en una xarxa de
biblioteques públiques accessible, amb una oferta en el
fons documental i en les activitats que s’hi organitzen que
dóna resposta a les inquietuds i necessitats d’una
ciutadania d’orígens i capacitats prou diversos, i que fa seu
l’anhel de fer del coneixement un element clau per a la
cohesió social i el progrés de les persones. Aquesta
concepció del que ha de ser una xarxa pública de
biblioteques va ser el batec que el 1998 va impulsar el Pla
de biblioteques, aprovat per unanimitat al Plenari de
l’Ajuntament de la ciutat i que ha permès que en deu anys
la ciutat hagi passat de 18 a 32 biblioteques públiques.

Calia una xarxa àmplia de biblioteques, que fes que tots
els ciutadans en tinguessin una a la vora, com un element
més de la seva quotidianitat. Però tan important com
multiplicar el nombre de biblioteques ha estat l’aposta
rotunda per uns espais d’una altíssima qualitat
arquitectònica, recuperant edificis emblemàtics de la ciutat,
com la Biblioteca d’Horta, ubicada a Can Mariner, una
masia del segle XI i que s’ha inaugurat enguany, o construint
innovadors espais de nova planta, com la Biblioteca Jaume
Fuster, per la qual els arquitectes Josep Llinàs i Joan Vera
van rebre un premi FAD d’arquitectura. La confortabilitat,
l’eficiència, la utilitat i la bellesa de les biblioteques
expliquen que l’espai sigui un dels elements més valorats en
l’enquesta de satisfacció d’usuaris i, sens dubte, són un
factor decisiu per entendre els alts nivells d’ús.

Un altre element determinant en l’èxit és l’excel·lent tasca
dels professionals que hi treballen, els quals reben
qualificacions de vuit sobre deu en les enquestes de
satisfacció dels usuaris pel que fa al tracte directe.
Òbviament, aquesta tasca cal relacionar-la amb la capacitat
per atendre adequadament els ciutadans a l’hora de
facilitar-los l’accés a un extraordinari fons documental
multimèdia —que els darrers deu anys ha augmentat
considerablement—, on trobem documents en 56 llengües
diferents —un altre element que explica per què els
immigrants consideren les biblioteques els seus espais
culturals de referència.

També cal valorar molt positivament la feina feta per
definir i gestionar un ampli programa d’activitats. Un altre
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Es tracta de prop de 2.000 metres quadrats distribuïts en quatre plantes, i ha estat objecte de
diverses remodelacions al llarg dels segles. Forma part del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic
Historicoartístic de la ciutat de Barcelona. Ha estat rehabilitat i adaptat a l’ús bibliotecari pel Taller
d’Enginyeria Ambiental, amb l’arquitecte Josep Vila i Bayó al capdavant. S’han conservat elements
característics de l’antiga masia i s’ha rehabilitat el jardí.

La biblioteca està especialitzada en el món del teatre, atesa la presència històrica al barri d’Horta
d’entitats emblemàtiques del món de l’escena catalana. A més de textos teatrals clàssics i moderns,
ofereix recursos per planificar, escenificar, dirigir i interpretar obres de teatre, tant per a infants i joves
com per al públic adult. La sala d’actes de la biblioteca porta el nom de Pep Montanyès, fill d’Horta,
com a homenatge al fundador del Grup d’Estudis Teatrals d’Horta, director del Teatre Lliure, de la
Ciutat del Teatre i de l’Institut del Teatre, a més d’actor i director de teatre.

Biblioteca les Roquetes, 
el trasllat d’una biblioteca de barri al districte 
de Nou Barris 

La primera biblioteca de les Roquetes es va inaugurar el 1982 en uns baixos de 160 metres
quadrats situats en un edifici d’habitatges. El 2008, vint-i-sis anys després, era una de les
biblioteques més petites de la xarxa, i els serveis que oferia no havien pogut créixer al mateix ritme
que a la resta d’equipaments de la ciutat. 

El maig del 2008 s’ha materialitzat el trasllat de la biblioteca a una seu adequada a les seves
necessitats: quasi 1.400 metres quadrats dissenyats amb molta cura per l’arquitecte Alfons Soldevila
i Riera, que ha convertit l’antic Centre Cívic de Via Favència en una biblioteca amb tots els serveis
necessaris per atendre les necessitats dels usuaris del segle XXI.

L’edifici, situat sobre la Via Favència, disposa també d’una sala polivalent amb la possibilitat
d’accés independent i d’un espai expositiu que permeten obrir l’activitat de la biblioteca a les entitats
del barri, i oferir tot un ventall d’activitats culturals que fins ara no es podien acollir per manca
d’instal·lacions. 

Biblioteca Barceloneta - la Fraternitat,
l’ampliació d’una biblioteca de barri al districte de Ciutat Vella

La biblioteca Barceloneta - la Fraternitat, situada al barri que li dóna nom, es va inaugurar el 2001 a
l’edifici modernista que havia estat seu de l’antiga cooperativa obrera La Fraternitat. En aquell
moment la planta baixa de l’edifici estava ocupada per una entitat privada, i la biblioteca estava
situada als pisos superiors de l’edifici.

En quedar lliure la planta baixa es va creure necessari incorporar aquest espai a la biblioteca, que
guanyava superfície i alhora visibilitat, ja que ara l’accés i la sala de lectura de premsa i d’audiovisuals
es troben a la planta baixa. D’aquesta manera s’ha pogut obrir el servei de l’Espai Multimèdia i nous
punts de lectura, així com ampliar el fons i millorar els punts d’informació als usuaris.
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Biblioteques de Barcelona
www.bcn.cat/biblioteques
Titularitat: Ajuntament de Barcelona

32 biblioteques
5.756.946 visites

El 2001, tres anys després de l’aprovació del Pla de biblioteques, es va constituir el Consorci de
Biblioteques de Barcelona amb l’objectiu de dur a terme la renovació, la gestió i l’administració de
les biblioteques públiques de la ciutat, així com l’oferiment de serveis d’informació, formació
informacional, oci cultural i de difusió de la lectura a tota la ciutadania. 

Activitats destacades
Pel que fa a la celebració de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural, les Biblioteques de Barcelona

vetllen perquè les cultures representades a la ciutat tinguin el seu lloc entre els fons i les activitats
que es duen a terme a les biblioteques: en aquest sentit s’ha fet una compra especial de fons i s’han
organitzat diferents cicles d’activitats per als usuaris.

També, i en el marc de l’edició del Saló Internacional Liber 2008, les Biblioteques de Barcelona
van organitzar una taula rodona per reflexionar sobre la presència d’autors i llibres de coneixement
d’altres cultures a les col·leccions de les biblioteques públiques.

Sota el títol «Diàleg intercultural i biblioteques: la col·lecció de les biblioteques públiques com a
reflex de la realitat intercultural de la ciutat», Roxana Benavides, de la Biblioteca Pública de Brooklyn;
Antònia Capdevila, del Servei de Cooperació Bibliotecària de la Generalitat de Catalunya; Gemma
Renau, cap del Departament de Gestió de la Col·lecció de la Gerència de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona; Anna Bröll, directora tècnica de Serveis de Biblioteques de Barcelona;
Nacho Borrás, de la llibreria La Central, i Anna Soler-Pont, agent literària, moderats per Tona Calvo,
de Biblioteques de Barcelona, van reflexionar sobre algunes de les qüestions que la nova realitat
cultural de les grans ciutats planteja a les biblioteques públiques.

La Comissió de Lectura Pública, l’espai de participació municipal pel que fa a la lectura pública, i
que es promou des del Consorci, també va tenir present la celebració de l’Any, i va iniciar un procés
de reflexió sobre el paper de les biblioteques públiques en la cohesió social que es clourà durant
l’any 2009.

Al final del 2008 les Biblioteques de Barcelona han fet un canvi en la gerència, a càrrec, des del
18 de desembre, d’Assumpta Bailac.

El 2008 ha vist créixer novament la xarxa de biblioteques públiques de la ciutat amb dos
equipaments nous (un d’ells reubicant una biblioteca ja existent), i l’ampliació d’un tercer.

Biblioteca Horta - Can Mariner, 
la nova biblioteca de barri del districte d’Horta-Guinardó

La nova biblioteca completa la previsió d’equipaments per al districte. L’edifici es troba al nucli antic
del barri d’Horta, al recinte de l’antiga masia de Can Mariner, situada a la cruïlla dels carrers d’Horta i
el Vent, l’origen de la qual es remunta al segle XI.
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gener a l’11 de març de 2008 al vestíbul (Espai Zero), que amb
el títol «La Guerra de Successió. La informació al carrer» reunia
diversos documents adquirits per la biblioteca. També s’han
presentat les mostres «Els escriptors castellonencs i les Normes
del 32» i «Ab Initio. Les lletres catalanes, un univers cultural», o
l’exposició vinculada amb el cinquantè aniversari del Congrés
Internacional d’Ex-libris de Barcelona.

La Biblioteca de Catalunya ha continuat també oferint, de la mà
de La Perla 29, una reeixida programació de teatre basada en
textos de repertori universal que enguany ha sumat obres de
Txèkhov, Sagarra, Ibsen, Pirandello, Sòfocles i Shakespeare
(trobareu més informació al capítol d’arts escèniques).
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Biblioteca de Catalunya
www.bnc.cat
Titularitat: Generalitat de Catalunya

48.885 usuaris presencials
82.506 documents consultats
899.367 consultes remotes a la base de dades

Creada per un grup d’intel·lectuals i polítics amb l’afany de situar
la societat i la cultura catalanes al mateix nivell que el de la resta
de països d’Europa, la trajectòria de la Biblioteca de Catalunya ha
estat paral·lela als esdeveniments històrics de la ciutat. En el
tombant cap al seu segon centenari, 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. 

Activitats destacades
La Biblioteca de Catalunya ha rebut durant el 2008 prop de
49.000 usuaris presencials, i gairebé nou-centes mil consultes
remotes a la seva base de dades, que inclou 1.247.786
documents. Així mateix, el nombre d’adquisicions el 2008 ha estat
de 125.972. 

S’estima que la biblioteca té un fons documental total de 
tres milions d’exemplars. Una superfície total aproximada 
de 15.000 metres quadrats, una sala de lectura general de 
2.700 metres quadrats, 1.500 metres lineals de prestatgeria de
lliure accés i 60.000 metres lineals de dipòsits són dades que
testimonien les dimensions d’aquest equipament.

Els usuaris de la biblioteca tenen a la seva disposició 
229 seients (punts de lectura) i 14 ordinadors d’ús públic, així
com 7 portàtils per a préstec i altres equips tecnològics
(5 lectors/reproductors de microformes, 5 lectors/reproductors
d’imatge, 8 lectors/reproductors de so i 6 màquines de
reprografia).

A més de la seva activitat pròpia com a biblioteca, la Biblioteca de
Catalunya ha ofert un ampli ventall d’activitats culturals diverses al
llarg de l’any. És el cas dels concerts de música clàssica, com el que
s’ha celebrat el novembre i que ha presentat sonates per a teclat de
compositors catalans de segle XVIII al XIX a partir de manuscrits
conservats a la mateixa biblioteca, o de les nombroses presentacions
de llibres (La trama perfecta, de Daniel Busquets, La nació és la
llengua. Pensament lingüístic de Joan Maragall, de Jaume Comellas,
o Barcelona camina, de Josep M. Vilarrúbia-Estrany).

També el 2008 ha estat un any de significades exposicions a
diferents espais de la biblioteca, com la presentada de l’11 de

Ateneu Barcelonès
www.ateneubcn.org
Titularitat: privada

12.364 visitants mensuals

L’Ateneu Barcelonès té més de 3.600 socis, la biblioteca privada
patrimonial més rellevant de Catalunya, una Escola d’Escriptura
capdavantera a escala europea i una de les programacions
d’activitats més intensa i extensa de Barcelona. Tots els camps de
les humanitats, les arts, la ciència, l’economia i la política són
centres d’interès per a l’entitat, que s’ofereix com a tribuna per a
l’exposició d’idees i projectes i com a àgora per a la discussió
pública sobre les qüestions més rellevants, estratègiques, per al
futur de la ciutat i del país.

L’Ateneu Barcelonès acompanya des de fa més de cent anys la
societat i la cultura catalanes amb la voluntat de ser present en el
debat intel·lectual i participar activament en la promoció i el
desenvolupament del país.

Activitats destacades
La fita més rellevant de l’Ateneu Barcelonès durant el 2008 ha
estat la inauguració de les obres de restauració i reforma de la
seva biblioteca, el 20 d’octubre. Els treballs, que s’han allargat
durant pràcticament dos anys i mig, han culminat finalment el
procés de modernització i reorganització dels seus serveis, per
convertir-la, a més d’un espai privilegiat per a la lectura i l’estudi,
en un centre d’investigació de primer ordre, amb un fons
bibliogràfic rellevant que la converteix en referència obligada
dintre de la xarxa de biblioteques patrimonials catalanes. 

La programació d’activitats de l’entitat, a més, s’ha reestructurat
per obrir nous centre d’interès amb la voluntat de ser partícips
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Enguany s’han presentat dues exposicions a la Biblioteca que
han tingut una gran afluència de públic: «Il·lustració il·lustrada:
simbologia maçònica», amb obra de Manel Rubiales, i «El pany i la
clau», col·lecció del serraller Jaume de Bargas que mostra la
història d’aquests objectes tan quotidians.

Aquest any 2008, gràcies a un ajut de la Biblioteca de
Catalunya, la Biblioteca Arús també ha pogut col·laborar en
l’elaboració del Catàleg del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya
corresponent a l’any 2007, es tracta d’una petita part que dóna
exemple del valuós fons que queda desconegut a través de la
xarxa.

Per la seva banda, molts dels museus de la ciutat disposen 
de biblioteca especialitzada en la temàtica del museu. Sovint
aquestes biblioteques tenen fons difícils de trobar en altres
centres.

Entre les més destacades trobem la biblioteca del Museu
Picasso que, en funcionament des del 2007, posa a l’abast dels
especialistes un fons documental sobre l’artista i, per extensió,
sobre el context artístic de tota la seva trajectòria vital, la qual
abasta pràcticament tot el segle xx. 

Bona part d’aquestes biblioteques (des dels museus fins a 
les universitats, ateneus, centres de recerca o centres de
documentació), a més de treballar per incrementar els seus fons i
donar un bon servei, gradualment estan posant els seus catàlegs
a l’abast dels usuaris a través de la xarxa, fet que les fa més
presents i més accessibles al conjunt de la ciutadania.
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dels principals debats polítics, socials, econòmics i culturals del
país. Així, s’ha encetat amb èxit el cicle «Observatori Ateneu», amb
diàlegs públics centrats en personalitats rellevants en àmbits
d’interès estratègic per al futur del país (economia,
infraestructures, debat polític, energia, medi ambient...). Alguns
dels convidats han estat el president Jordi Pujol, l’enginyer i expert
en polítiques hídriques Rafael Mujeriego, l’enginyer especialista en
infraestructures Javier Rui-Wamba, i els economistes Joan Trullén i
Andreu Mas-Colell. Des del mes de maig, a més, es programa la
«Tribuna Ateneu», una trobada mensual amb la cultura gràcies 
a la qual es repassa l’estat dels diferents sectors culturals al país,
convidant els agents més rellevants, tant del sector públic com
privat. Fins ara hi ha participat el conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Manuel Tresserras, el conseller d’Educació,
Ernest Maragall, el director de les llibreries La Central, Antonio
Ramírez, i el delegat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona,
Jordi Martí. Els observatoris i les tribunes s’han consolidat en poc
més de mig any, amb un gran èxit d’assistència i una acceptació
rellevant. 

D’altra banda, el 2008 ha culminat el curs 2007-2008 de
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, en què s’ha
confirmat el creixement continuat de l’activitat i s’ha consolidat la
seva posició com un dels centres més importants d’Europa en el
seu sector. Més de 1.300 persones han esdevingut alumnes
d’algun dels cursos de l’extensa oferta de l’escola.

Altres biblioteques
L’Ajuntament de Barcelona i l’Adif (ens adscrit al Ministeri de
Foment) han acordat l’emplaçament definitiu de la futura
Biblioteca Central Urbana, que es construirà en un solar al costat
de l’Estació de França.

Cal fer referència també al conjunt de biblioteques privades i
d’aquelles especialitzades dels diferents equipaments públics de
la ciutat, que durant tot l’any ofereixen servei als seus usuaris. 

En primer lloc, cal esmentar la Biblioteca Pública Arús,
especialitzada en història social i cultura del segle XIX i inicis del
XX, que té unes col·leccions destacades com són la del moviment
obrer, l’anarquisme i la maçoneria.

Després de les obres fetes l’any passat per l’Ajuntament de
Barcelona, ara la Biblioteca ha tornat a posar a disposició dels
investigadors i lectors el seu fons, i ha reiniciat també les seves
activitats de lliure accés que tenen lloc majoritàriament entre els
mesos d’octubre a juny: els dimarts i els dijous. 
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Des dels seus inicis, La Central ha estat vinculada 
—directament com a entitat organitzadora o participant-hi
activament— a diversos esdeveniments de caràcter acadèmic,
cultural o professional relacionats amb la promoció del llibre i la
lectura i amb el món de l’art en general. Entre d’altres, enguany 
La Central ha continuat amb els seus grups de lectura,
presentacions de llibres i actes literaris, cursos sobre literatura,
tallers com ara «Com es llegeix un bon poema?», «Edició artesanal
de llibres il·lustrats» o «Creació de llibres il·lustrats per als més
petits», i tertúlies d’escriptors a Barcelona com el cicle «A dues
veus / A dos voces». 

A la Casa del Llibre podem trobar tot tipus de literatura i llibres
especialitzats en matèries com la política, les humanitats, l’art,
l’economia, les ciències, etc. També s’hi desenvolupen actes com
ara presentacions de llibres o lectures.

Altaïr és l’espai de referència per ampliar el coneixement dels
pobles, les cultures i les regions de la terra. Actualment és la
llibreria més gran a Europa especialitzada en viatges. Durant l’any
2008 s’han fet, en el marc del fòrum de la llibreria Altaïr diverses
presentacions de llibres, projeccions de documentals i
exposicions de fotografia i pintura, entre altres activitats culturals
relacionades amb el món del viatge, l’antropologia i les diferents
cultures del planeta, com el cicle de sis sessions dedicades al
turisme responsable o la col·laboració amb el programa TotsxTots
de COMRàdio per gravar l’espai «Cultura solidària» a la mateixa
llibreria.

Per la seva banda, Al·lots - El petit príncep és una important
llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil de Barcelona
que, des de l’any 1996, ofereix una acurada selecció de llibres
per als més petits, per als primers lectors i per a joves, junt amb
interessants activitats d’assessorament. El darrer dilluns de cada
mes la llibreria acull unes tertúlies adreçades a mestres,
bibliotecaris i amants de la literatura infantil i juvenil on es
comenten i es ressenyen les novetats. Aquestes tertúlies han
esdevingut un punt dinàmic d’intercanvi del món de la literatura
infantil i juvenil imprescindible a la nostra ciutat.

Abacus cooperativa és una altra de les llibreries de la ciutat que
ofereix una àmplia programació d’activitats culturals als seus
espais, sota el nom «El món Abacus», un projecte que neix de la
voluntat d’acostar la cultura, l’educació i la societat als socis i
sòcies de la cooperativa d’una manera directa i atractiva, i que
inclou presentacions de llibres, dissabtes infantils, contacontes,
etc.
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Barcelona és la capital de l’edició en llengua catalana, el centre dels principals grups editorials del món
en llengua castellana, té algunes de les editorials espanyoles de més prestigi i és seu d’importants
editorials de llibres infantils i juvenils així com de llibres de text. Actualment hi ha a Barcelona més de
200 empreses editorials i s’editen una mitjana de 20.000 títols de llibres l’any. Un dels actius més
importants de la indústria cultural de la nostra ciutat és, per tant, el sector editorial, que produeix prop
del 30% del total de llibres editats a tot l’Estat durant el 2008.

Llibreries
La ciutat té unes 200 llibreries, aproximadament la meitat de totes
les llibreries de Catalunya, i moltes duen a terme una tasca
important per difondre la literatura a través d’activitats diverses. 

És el cas de l’emblemàtica llibreria Negra y Criminal,
especialitzada en el gènere «negrecriminal», que participa
activament en l’organització junt amb l’Ajuntament de Barcelona
del Festival BCNegra, del qual podeu trobar més informació al
capítol 9. També són habituals les seves kermesses, en les quals
es reparteixen gots de vi i musclos mentre autors com Donna
Leon o Guido Brunetti signen llibres i xerren amb tothom en un
ambient distès, o s’hi projecten pel·lícules de cinema negre. Entre
d’altres, Massimo Carlotto hi ha acudit a presentar el seu darrer
llibre, així com Marcos Tarre Briceño, Agustín Santos, Peter
James, Raúl Argemí o Ricardo Piglia, i també s’han fet aquest
2008 xerrades amb policies o periodistes criminalistes. La llibreria
és seu del Club de Lectura Brigada 21, i té presència en
certàmens i festivals com Sant Jordi, la Semana Negra de Gijón o
el certamen literari Ciudad de Getafe.

Una altra llibreria amb una activitat cultural important és Laie, on
s’han organitzat enguany diferents cicles i xerrades com els
«Debats sobre polítiques culturals» en què han participat els caps
de llista de la majoria de partits polítics, xerrades organitzades per
la Comissió per la Infància al voltant dels drets dels infants, el
cicle de conferències de Lluís Permanyer sobre aspectes de
Barcelona, i nombroses presentacions de llibres amb la presència
d’autors com Carles Quílez, Antoni Llenas, José Antonio Donaire,
Lolita Bosch, Antoni Castel, Lluís Bassets, Màrius Sempere o
Amadeu Vidal, entre molts d’altres. Cal destacar també el cicle
que s’ha celebrat sobre el futur del llibre, on s’ha parlat des del
punt de vista de l’editor però també de com afecten aquest futur
les noves formes del llibre i la lectura i les publicacions virtuals.

La llibreria La Central està especialitzada en filosofia, humanitats,
història, ciències socials, antropologia, estudis clàssics i art, i està
dotada d’un important fons dedicat al pensament contemporani. En
les seves diferents seus a museus i teatres, disposa del material
especialitzat en el sector corresponent. 
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Saló Internacional del Còmic
de Barcelona, 26a edició
www.ficomic.com
Organitza: Ficòmic

100.000 visitants
17/4 - 20/4

El Saló Internacional del Còmic de Barcelona és, avui dia, el saló
d’aquestes característiques més important d’Espanya i el segon
d’Europa, després del que es desenvolupa a la ciutat francesa
d’Angulema. 

El gran èxit de públic, l’enorme repercussió als mitjans de
comunicació i l’alta participació d’empreses expositores són
alguns dels fets més rellevants d’aquesta gran festa del còmic any
rere any.

Activitats destacades
Aquesta edició s’ha caracteritzat per l’increment de la integració
del cinema, la televisió i els videojocs, així com per una gran
presència d’autors que cobreixen tots els gèneres i franges
d’edat.

El Saló ha tingut convidats internacionals de l’alçada de
Moebius, Milo Manara, Tim Sale, Quino, Vittorio Giardino, Michael
Golden, Yslaire, Tripp, Terry Moore, Jock o Ray Harryhausen,
juntament amb artistes nacionals com Paco Roca, Pasqual Ferry,
Carlos Giménez, Salvador Larroca, Carlos Pacheco, Max, Pere
Joan, Miguelanxo Prado o l’incombustible Francisco Ibáñez. 

La zona professional ha batut aquesta edició la xifra de reunions
entre autors espanyols i els cinc editors estrangers convidats,
amb un total 341 trobades. Els editors de Dargaud, Les
Humanoïdes Associés, Marvel Comics, Vertigo i WildStorm han
valorat molt positivament la qualitat mitjana dels autors nacionals.

El Saló Internacional del Còmic de Barcelona atorga anualment
uns premis en reconeixement de l’obra dels autors de còmic. En
la present edició s’han atorgat, entre d’altres, el Gran Premi del
Saló a Pasqual Ferry i el Premi a la Millor Obra Estrangera
publicada a Espanya el 2007 a S, de Gipi (Sins Entido). 

Per la seva banda, el còmic Arrugas de Paco Roca (Astiberri)
ha guanyat el Premi a la Millor Obra d’autor espanyol 2007.

Ficòmic també ha organitzat la catorzena edició del Saló del
Manga, a la Farga de l’Hospitalet de Llobregat, un dels certàmens
de manga més importants que se celebren fora del Japó, tant pel
nombre de visitants com pel d’expositors. El Saló del Manga 08,
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Setmana del Llibre en Català,
26a edició
www.setmanallibre.com
Organitza: Cambra del Llibre de Catalunya amb la col·laboració
de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, el Gremi d’Editors
de Catalunya, el Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya i el
Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya

28/2 - 9/3

La Setmana del Llibre en Català és un gran aparador de la
producció editorial del mercat en català on s’exposen, per a la
venda, uns 20.000 títols (80.000 volums en total), que
representen gairebé la totalitat d’aquesta producció. En el marc
de la Setmana del Llibre en Català s’ofereix als editors la
possibilitat de presentar les seves novetats i s’hi organitzen
diversos actes, com signatures de llibres per part dels autors o un
programa d’activitats per als nens i nenes de les escoles i per al
públic familiar els caps de setmana. 

Activitats destacades
En aquesta 26a edició, la Setmana del Llibre en Català ha canviat
d’ubicació i s’ha instal·lat a l’avinguda de la Catedral, en un espai
d’uns 1.200 metres quadrats, alhora que s’ha renovat i ha arribat
a les setanta activitats i a un centenar d’escriptors convidats. 
Hi destaca la curiosa iniciativa/saló de lectura Sofà806, un
escenari per a diàlegs de mitja hora entre dues persones
relacionades amb el món del llibre com ara editors, escriptors,
poetes i crítics literaris. 

Enguany, en el marc de la Setmana s’ha concedit el Premi
Trajectòria al poeta Josep Palau i Fabre. A més, en l’edició del
2008 s’han organitzat dues activitats amb l’esperit de dur la
Setmana a tot Catalunya: el Dictat i la Lectura Pública. El Dictat,
basat en un text de Pep Coll, s’ha dut a terme simultàniament a
Barcelona i Olot amb gran participació de públic, i la Lectura
Pública s’ha celebrat a Badalona, Barcelona, Cardedeu,
Granollers, la Jonquera, Manresa, Sant Cugat del Vallès,
Tarragona, Torelló, Vallromanes i Vic, ciutats on s’ha llegit La plaça
del Diamant, de Mercè Rodoreda.
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experiències sobre les darreres novetats editorials, els avenços
més recents en gestió o debatre sobre la problemàtica del
sector.  

Activitats destacades
La vint-i-sisena edició de la Feria Internacional del Libro, Liber
2008, s’ha celebrat al Palau 1 del recinte Gran Via de Fira de
Barcelona, amb la cultura del Quebec com a convidada d’honor.

A Liber 2008 han assistit quasi cinc-centes empreses 
—editores però també de serveis relacionats amb el sector del
llibre— que han exposat els seus llibres i productes en una
superfície de 6.500 metres quadrats. 

Així mateix, deu mil professionals de seixanta països —xifra que
constata la internacionalització de Liber i el sector del llibre
espanyol— han visitat la fira i han participat en un elaborat
programa d’activitats en les quals s’han debatut els problemes i
reptes de l’edició actual, així com propostes, solucions i
instruments que es posen al servei dels professionals per poder
fer front a les noves situacions i, per tant, oportunitats del llibre
com indústria cultural.

Al Liber 2008 s’ha ofert un homenatge a Jorge Herralde,
fundador de l’Editorial Anagrama —amb més de 2.500 títols
publicats—, en el marc de la recepció que l’Ajuntament de
Barcelona ha ofert als visitants i expositors de Liber al Saló de
Cent.
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Fira del Llibre d’Ocasió Antic
i Modern, 57a edició
www.llibrevell.cat
Organitza: Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya

19/9 - 5/10

Organitzada pel Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, la Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern
és tot un clàssic a Barcelona. S’hi troba una exhaustiva selecció de llibres i gravats, tant d’antics com
moderns. 

Activitats destacades
En aquesta ocasió la responsable del cartell de la Fira ha estat l’autora Roser Capdevila, creadora de
Les Tres Bessones, coincidint amb el monogràfic d’aquesta edició, dedicat al Llibre Infantil i Juvenil a
Catalunya als segles XIX i XX.

També cal destacar la iniciativa del Gremi en crear un punt de reciclatge de llibres, on tothom que
ho desitjava ha pogut deixar aquells exemplars que ja no eren del seu interès i que han estat
novament posats a la venda al mateix lloc, amb la particularitat que els guanys d’aquesta venda han
anat íntegrament a UNICEF i el seu projecte d’escolarització de nens i nenes a Burkina Faso.

També ha estat homenatjat, amb la col·locació de la placa al peu del Monument al Llibre, de Joan
Brossa, l’escriptor Josep Vallverdú, que ha estat també el pregoner d’aquesta edició.

celebrat del 30 d’octubre al 2 de novembre, ha rebut 60.000
persones i ha tingut la presència de destacats dibuixants
japonesos com el guionista i dibuixant Kaiji Kawaguchi, Yoshikazu
Yasuhiko, Junko Mizuno, autora de Cinderalla, així com Takamasa
Sakurai i Michihiko Suwa. 

Liber, 26a edició
www.salonliber.com
Organitza: Fira de Barcelona i Federación de Gremios de Editores
de España

10.000 professionals assistents
8/10 - 10/10

Liber és un certamen anual de caràcter professional promogut per
la Federación de Gremios de Editores de España que alterna la
seva seu entre Barcelona i Madrid. El certamen aposta per la
internacionalització del sector editorial en espanyol i s’ha convertit
en una trobada obligada per a la indústria editorial espanyola i
llatinoamericana. Així mateix, es tracta d’un marc ideal en el qual
els professionals poden compartir idees, coneixements i
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Òmnium Cultural
www.omnium.cat
Titularitat: privada

Òmnium Cultura és una entitat sense finalitat de lucre formada per 19.000 socis arreu del territori
català. Treballa per la cultura, per la llengua catalana i pels drets de Catalunya com a país. Atorga els
premis literaris més importants i participa activament en la construcció del futur del país.

Activitats destacades
Òmnium Cultural ha organitzat el lliurament del 40è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes al Palau
de la Música Catalana el 17 de juny. Aquest guardó, que es lliura a una persona que per la seva obra
literària o científica escrita en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca
intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans, ha
estat atorgat enguany a la poeta i traductora Montserrat Abelló. 

Durant la diada de l’Onze de Setembre, Òmnium ha celebrat al passeig de Lluís Companys la
Festa per la Llibertat, que ha desenvolupat activitats infantils, un dinar popular amb l’actuació de
Jaume Arnella i un concert al vespre amb Cesk Freixas, La Troba Kung-Fú i la Companyia Elèctrica
Dharma.

Finalment, el 20 de desembre la 58a Nit de Santa Llúcia, que enguany s’ha celebrat a la ciutat de
Barcelona amb la col·laboració d’aquest Ajuntament, s’ha tancat reafirmant-se com a festa
inqüestionable de les lletres catalanes. Durant la vetllada s’han entregat els Premis Sant Jordi de
novel·la, Mercè Rodoreda de contes i narracions, i el Carles Riba de poesia, tot lligat amb les
actuacions de Carles Santos.

Lluís-Anton Baulenas ha obtingut el Premi Sant Jordi 2008 amb la novel·la El nas de Mussolini,
una història ambientada a la Catalunya dels anys de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), i
el Premi Carles Riba de poesia se l’ha endut Sebastià Alzamora amb La part visible, un llibre sobre
els conflictes contemporanis entre l’home i la dona que pren de base l’obra de Ramon Llull. El Premi
Mercè Rodoreda de contes i narracions s’ha atorgat al barceloní Víctor Alexandre per l’obra Set
dones i un home sol.

Durant tot l’any l’Òmnium ha seguit desenvolupant el programa «Quedem?» a la ciutat de
Barcelona, que ofereix activitats culturals i d’oci gratuïtes per tal de fomentar la cohesió social. 
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Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona
www.cpnl.cat
Titularitat: consorci Ajuntament de Barcelona 
i Generalitat de Catalunya

36.777 inscrits als cursos

El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Barcelona amplia
any rere any l’oferta general de cursos de tots els nivells,
especialment els d’acolliment lingüístic, i potencia una oferta
adaptada a les necessitats de col·lectius específics com és el cas
dels cursos adreçats a la comunitat xinesa de la ciutat. El CNL
també continua amb l’oferta de cursos adaptats al col·lectiu
laboral de la restauració, anomenada «Català a taula». Els
programes de foment de l’ús del català són una de les prioritats
del Programa d’acolliment lingüístic. La voluntat primera es basa a
posar a l’abast de les persones nouvingudes el coneixement de la
llengua catalana com a element clau per facilitar-los l’accés al
mercat laboral en condicions d’igualtat i per afavorir la cohesió
social en tots els àmbits de la ciutat. 

Activitats destacades
L’activitat del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de
Barcelona durant l’any 2008 ha estat marcada per un fort
increment de la demanda de cursos de català en tots els nivells,
superant totes les previsions, amb 36.777 inscripcions, xifra que
representa un augment global de les inscripcions d’un 27%
respecte al 2007, any en què es va créixer un 15%. També
augmenta la demanda de cursos bàsics de català a la ciutat, ja
que amb 25.514 inscripcions l’any 2008 s’ha triplicat des que al
setembre de 2005 es va implantar el primer pla d’acolliment
lingüístic a Barcelona.

L’any 2008, en el conjunt dels tres mòduls del nivell bàsic de
català B1, B2 i B3 s’han fet 25.514 inscripcions, 5.476 més que
el 2007, xifra que suposa un increment del 27%.

D’altra banda, el passat mes de desembre el CNL de Barcelona
va inaugurar l’Espai Llengua i Cultura, un nou equipament que
aporta noves aules i alhora permet divulgar l’activitat cultural de
Barcelona entre els nous ciutadans matriculats als cursos de
català bàsic i fomentar el diàleg intercultural i la plena integració.

La posada en marxa del nou equipament suposa una millora
significativa en la qualitat dels cursos. Des de l’Espai Llengua i
Cultura s’ofereixen activitats socioculturals complementàries a
l’aprenentatge de la llengua i informació sobre l’oferta cultural de

la ciutat als alumnes dels cursos dels primers nivells i als
participants del programa «Voluntariat per la llengua», amb
l’objectiu d’esdevenir un punt de trobada que contribueixi a la
cohesió social.

Amb el programa «Voluntariat per la llengua» es fomenten
entorns de conversa entre alumnes que estan aprenent català i
persones que ja el coneixen per tal d’afavorir la fluïdesa oral i
estimular l’ús del català en entorns informals fora de l’aula. L’any
2008 des del CNL de Barcelona s’han constituït 1.412 parelles
de voluntaris lingüístics a la ciutat, un 44% més que el 2007.

Des que es va iniciar el programa «Voluntariat per la llengua» a
Barcelona, a l’octubre de l’any 2003, i fins al desembre de l’any
passat, s’han format 4.086 parelles lingüístiques a la ciutat.
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Es tracta de la primera Trobada d’Il·lustradors a la Ciutat de
Barcelona. Aquesta ha esdevingut una finestra que ajuda a
visibilitzar a la nostra ciutat la creativitat i la creació dels autors
gràfics, està promoguda per un grup de llibreters de Gràcia i té el
suport del Districte. Hi han participat més d’una dotzena
d’il·lustradors, que han dibuixat i signat els seus llibres al Pla de
Salmerón. 

Els il·lustradors convidats han estat Ignasi Blanch, Riki Blanco,
Anna Castagnoli, Arianne Faber, Alba Garcia, Núria Giralt, Cristina
Losantos, Rebeca Luciani, Sergio Mora, Roger Olmos, Pablo
Prestifilippo, Gustavo Roldán i Jordi Vila.
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El 2008 ha estat un any ple d’iniciatives al voltant dels llibres. Algunes com BCN Negra, Món Llibre o
Barcelona Poesia ja s’han instaurat amb gran èxit a la ciutat. D’altres com les inscrites en l’Any
Rodoreda ens han permès apropar-nos a una de les grans figures de la literatura. 

En un any en què hem perdut grans escriptors com Josep Palau i Fabre (als 90 anys) o Francisco
Casavella (als 45), Barcelona ha viscut amb intensitat els seus premis; ha tornat Kosmopolis, les
associacions d’escriptors han continuat treballant de valent i Sant Jordi ha estat de nou la jornada
popular vinculada amb els llibres més emblemàtica del món.

Any Rodoreda
Aquest 2008 s’ha celebrat l’Any Rodoreda en el centenari del
naixement de l’autora i amb motiu d’aquesta efemèride la
Fundació Mercè Rodoreda (Institut d’Estudis Catalans), la
Institució de les Lletres Catalanes i l’Institut Ramon Llull s’han unit
per coordinar un programa d’activitats nodrit amb les iniciatives
de totes les institucions i empreses, nacionals i estrangeres, a
través d’edicions, traduccions, conferències, exposicions,
representacions teatrals, audiovisuals, etc. 
Barcelona ha estat seu de molts d’aquests actes commemoratius,
amb la col·laboració de diferents institucions, districtes i entitats
com l’Institut de Cultura, les Biblioteques de Barcelona, el Teatre
Nacional de Catalunya o l’Aula de Poesia de Barcelona, entre
molts d’altres. Dins el Festival Grec s’han presentat espectacles
basats en obres de Rodoreda com el treball «Rodoreda. Un retrat
imaginari», de Carlota Subirós, amb textos de les seves cartes o
converses. Així mateix, dins el cicle «Converses Barcelona», el
Palau de la Virreina ha acollit les ponències agrupades en «El món
dels morts respira».

Festivals literaris
D’altra banda, tres celebracions literàries organitzades també des
de l’Institut de Cultura de Barcelona han quallat en les agendes
culturals de molts barcelonins i barcelonines que les esperen any
rere any. Es tracta de BCNegra, Trobada de Novel·la Negra de
Barcelona (4a edició), Barcelona Poesia (12a edició) i Món Llibre
(4a edició). 

Altres festivals literaris són NEO3, el Festival de Polipoesia 
de Barcelona i la gran festa de la literatura celebrada al CCCB
bianualment, Kosmopolis. (Trobareu més informació a l’apartat
dedicat als festivals literaris, capítol 9.)

En la mateixa línia caldria esmentar un nou esdeveniment
celebrat el 2 d’abril d’enguany per primer cop al barri de Gràcia.

Premis literaris
Barcelona també és seu de multitud de certàmens i premis
literaris, i a més durant el 2008 diversos autors barcelonins han
estat també guardonats amb importants premis literaris nacionals.
Alguns dels més destacats d’enguany han estat el Premi Nadal
2008, lliurat al barceloní Francisco Casavella per la novel·la Lo
que sé de los vampiros, el premi de poesia dels Jocs Florals de
Barcelona 2008 lliurat a Josep Lluís Aguiló pel seu llibre Llunari, i
com ja s’ha esmentat a l’apartat d’Òmnium Cultural, Montserrat
Abelló ha guanyat el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 

Per la seva banda el poeta Joan Margarit ha estat guardonat
aquest 2008 amb el Premi Nacional de Poesia atorgat pel
Ministerio de Cultura, i el Premi Pepe Carvalho de novel·la negra,
en homenatge a Manuel Vázquez Montalbán, ha estat per a
l’escriptora britànica P. D. James.

El llibre Botchan, de Natsume Sôseki, ha guanyat el IX Premi
Llibreter de Narrativa, i Helena Curulla ha obtingut el premi Joven
Promesa d’Ediciones B per la seva novel·la El trono caído. 

També el barceloní Juan Marsé ha estat guardonat amb el
Premio Cervantes 2008, i per cloure l’any s’ha celebrat la 58a
edició de la Nit de Santa Llúcia, on es fa entrega dels guardons
de la Festa de les Lletres Catalanes. Tal com s’explica a l’apartat
d’Òmnium Cultural, els guanyadors d’enguany han estat Lluís-
Anton Baulenas, premi Sant Jordi amb la novel·la sobre terrorisme
El nas de Mussolini, Sebastià Alzamora amb el 50è Premi Carles
Riba de poesia amb La part visible, i Víctor Alexandre s’ha endut
el Mercè Rodoreda de contes per Set dones i un home sol. 
Cal destacar també el Premi Ramon Llull de novel·la, que a inicis
d’any ha estat concedit a la jove autora nascuda al Marroc Najat
El Hachmi per una novel·la, L’últim patriarca sobre la història d’un
immigrant marroquí. 
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català els més venuts han estat L’últim patriarca, de Najat El
Hachmi, i Et donaré la terra, de Chufo Llorens. 

D’altra banda, l’Institut Ramon Llull ha volgut promocionar
enguany la gran festa de les lletres catalanes a ciutats com
Madrid, Alger o Nova York, i també a diverses universitats d’arreu
del món com les de Colònia, Bremen i Friburg a Alemanya, Laval
a Canadà, Zadar a Croàcia, Santiago de Xile, o Santa Barbara als
Estats Units.
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Associacions d’escriptors
Són diverses les associacions d’escriptors d’àmbit català que
treballen des de Barcelona. L’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana (AELC) defensa des de fa dècades els interessos del
col·lectiu en els diferents àmbits professionals així com davant els
organismes culturals públics i altres institucions culturals. Com
cada any, l’AELC ha organitzat un ampli ventall d’activitats
dedicades a l’estudi i la reflexió sobre l’ofici d’escriure, així com a
la promoció dels autors i autores. També l’Associació de Joves
Escriptors en Llengua Catalana (AJELC), fundada l’any 1980, es
mou amb l’objectiu principal de compartir una vocació, la
literatura, i ha organitzat aquest 2008 diversos sopars literaris
amb escriptors, crítics i experts. 

Per la seva banda, el PEN Català és una plataforma per a la
projecció internacional de la literatura i dels escriptors i
escriptores dels territoris de parla catalana, i treballa amb els
objectius del PEN Internacional, fonamentats en la defensa de la
llibertat d’expressió i la lluita per a l’alliberament dels escriptors
empresonats. 

Sant Jordi
La festivitat de Sant Jordi és segurament la més emblemàtica de
la cultura catalana 

Cada any la ciutat es bolca en una de les seves jornades més
celebrades i a poc a poc s’obren via noves iniciatives que ajuden
a potenciar-la encara més.

Les activitats organitzades per acolorir aquest Sant Jordi han
començat amb l’habitual pregó organitzat pel Consorci de
Biblioteques de Barcelona al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona, que aquest any ha oficiat l’autor Alessandro Baricco
dialogant amb el periodista Agustí Fancelli. El mateix Consorci
organitza en diferents biblioteques activitats vinculades, d’una
manera o altra, amb aquesta gran festa dels llibres.

Entre els centenars d’escriptors d’aquest darrer Sant Jordi cal
destacar, per exemple, les cues de gent que ha esperat la rúbrica
de Carlos Ruiz Zafón, la presència d’Isabel Allende, vinguda
especialment des de Londres, o la d’altres autors internacionals
com el mateix Alessandro Baricco, Paul Preston o Noah Gordon

Els llibres més venuts durant aquesta diada han estat d’autors
molt barcelonins: les novel·les El juego del ángel, de Ruiz Zafón, i
El asombroso viaje de Pomponio Flato, d’Eduardo Mendoza, i en
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Si mirem una mica enrere, sense ira ni apassionaments de
cap mena, i provem d’analitzar i reflexionar sobre els
esdeveniments escènics del 2008 amb imparcialitat, ens
adonarem que la cosa no ha anat tan malament. Els resums
estadístics i els balanços numèrics deixen palès el
creixement del sector, fins i tot durant l’últim trimestre, que
ja es veia amenaçat per l’anunci de la crisi econòmica que
patim ara. Dades com els 2,62 milions d’espectadors en
els teatres de la ciutat, el 10 % més que el 2007, o
constatacions tan gràfiques com que els barcelonins van
més al teatre que al Camp Nou (Daniel Martínez dixit
durant una conferència que va pronunciar a primers
d’aquest 2009) donen fe d’aquest fenomen de revifament
de les arts escèniques. I és que el teatre, com diu Sergi
Belbel, no es pot piratejar. 

Tots sabem, no obstant, que les estadístiques són
tramposes per definició i que les matemàtiques afavoreixen
els espectacles més comercials protagonitzats per les
cares més conegudes. En aquest sentit no deixa de ser
encoratjador que un dels muntatges que l’any passat 
va arribar a exhaurir les entrades fos Rock’n’roll de 

Begoña Barrena
Crítica teatral a El País

42 sales
3 espais singulars
599 espectacles
9.947 funcions
2.623.944 espectadors
55,04 % d'ocupació
Font i elaboració: ADETCA.

Arts escèniques.
Indicadors principals
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Tom Stoppard, amb direcció d’Àlex Rigola a la Sala Fabià
Puigserver del Teatre Lliure: pur teatre de text, dens i llarg,
magníficament servit. 

Més dades evidencien al llarg del 2008 aquesta
tendència a l’alça dels telons: al febrer obria les portes un
nou teatre privat, el Teatre Gaudí de Barcelona, gestionat
per la companyia La Nau i amb Ever Blanchet com a
gerent; al juny van començar les obres de reforma del
Molino; al juliol s’inaugurava un nou espai per al circ al
Fòrum gestionat per l’Associació de Professionals de Circ 
a Catalunya; i la tardor va arrencar amb una reincorporació 
a la cartellera, la del renovat Teatre Goya (Focus) sota la
direcció artística de Josep Maria Pou, protagonista i
director del muntatge Els nois d’història, d’Alan Bennett,
que ha continuat en cartell fins ben entrat el 2009. 
Déu n’hi do.

També hi ha hagut, però, portes tancades per reformes 
i que costa tornar a obrir, i telons que s’han abaixat per
sempre. Em refereixo a L’Antic Teatre: els seus
responsables encara ara no han desbloquejat la situació
amb les institucions i continuen sense poder solucionar els
problemes de finançament per dur a terme les obres
d’adaptació a les normatives de seguretat. I em refereixo
també a la Marató de l’Espectacle, iniciativa esgotada
després de vint-i-cinc edicions, de caràcter més festiu que
eficaç a l’hora de donar a conèixer joves creadors en els
últims anys i que, penso, troba relleu en altres
convocatòries que, en només dues edicions, han
aconseguit prou ressò: el cicle Radicals Lliure del Teatre
Lliure, del tot consolidat, o el BCSTX, que el 2008 va tenir
lloc al Tantarantana després d’arrencar l’any anterior al
Mercat de les Flors.

Aquest repàs ens porta un parell de noms propis: 
el del director artístic del Mercat de les Flors, Francesc
Casadesús, pel Premi Nacional de Dansa de la Generalitat
de Catalunya, amb el qual se li reconeix una gestió brillant
al capdavant d’un equipament que, fins que ell va aparèixer
el 2006, semblava poc més que mort; i el del director del
Festival Grec, Ricardo Szwarcer, que, tot i el polèmic
espectacle inaugural, Història del soldat, de Stravinsky i
Charles Ferdinand Ramuz, va deixar clar que la seva és una
programació arriscada i sense fronteres que combina
apostes segures (Cheek by Jowl, Complicité) amb artistes

menys coneguts (Panorama U.K. dins del cicle Fast
Forward). 

Escombrant potser cap a casa, el 2008 va ser també
l’any del retorn dels Premis de la Crítica Teatral
barcelonina: un retorn una mica precipitat que va enganxar
algú per sorpresa, però amb la voluntat, confirmada
enguany, de continuïtat. I parlant de crítics, aquestes línies
no poden acabar sense el record afectuós per a un
company que ens va deixar a l’estiu, en Gonzalo Pérez de
Olaguer. 

Tampoc no puc acabar sense expressar un parell de
desitjos —penso que col·lectius— per tal de facilitar i
fomentar la pràctica teatral: que l’Administració trobi la
manera d’agilitar els ajuts i les subvencions que està
donant, només que la gestió fos més eficaç i els diners
arribessin a temps, les sales i les companyies més petites
en sortirien molt beneficiades; i que els mitjans de
comunicació, en concret la premsa escrita, torni a donar
l’espai que les arts escèniques mereixen en les pàgines de
cultura, i puguem conèixer què passa a la ciutat més enllà
dels grans equipaments.



Sales d’arts
escèniques
Mercat de les Flors
Teatre Lliure
Teatre Nacional de Catalunya. TNC
saT! Sant Andreu Teatre
Ateneu Popular de Nou Barris
Teatre Estudi de l’Institut del Teatre

Brossa Espai Escènic
Jove Teatre Regina
L’Antic Teatre
La Puntual
La Villarroel
Teatre Condal
Teatre del Raval
Teatre Gaudí Barcelona
Teatre Goya
Teatre Poliorama
Teatre Romea
Teatre Tantarantana
Teatre Victòria
Sala Beckett
Sala Muntaner
Versus Teatre
Dades sobre els teatres a Barcelona
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Circuit públic

Mercat de les Flors
www.mercatflors.cat
Titularitat: consorci Ajuntament de Barcelona 
i Generalitat de Catalunya

49.288 espectadors
72 % d’ocupació

L’activitat del Mercat de les Flors està centrada en la dansa i les arts del moviment, i s’estructura a
partir de cinc eixos bàsics: l’exhibició, el suport a la creació, el treball amb els públics, el pensament 
i la documentació i l’acció territorial.

Activitats destacades
La programació d’espectacles al Mercat s’estructura a partir d’un fil conductor al llarg de tota la
temporada que va del setembre al juny. La temporada 07/08 s’ha escollit l’argument «Els plaers de la
dansa» per seleccionar les propostes. Així s’intentava que les companyies escollides donessin una
visió completa sobre diferents maneres d’expressar-se a través de la dansa, amb tècniques diferents
però sempre tenint present l’espectador. Shen Wei, Nacho Duato, Rosas o Maria del Mar Bonet amb
IT dansa han estat alguns dels artistes destacats. Ja en el segon semestre de l’any 2008, temporada
2008/2009, l’eix escollit ha estat «Una cartografia». Aquí s’ha fet una mirada geogràfica per ensenyar
la dansa que es fa en diversos llocs del món. De fet l’Any del Diàleg Intercultural ha servit d’excusa
per buscar connexions amb col·lectius de diversos països que viuen a Barcelona. Cal destacar aquí
Akram Khan i el Ballet de Xina, Quasar del Brasil, Shankai Juku del Japó, Australian Dance Theatre o
Hofesh Schechter del Regne Unit.

També convé ressaltar el 2008 les coproduccions amb Senza Tempo, Rafael Bonachela, Ferran
Carvajal, Iago Pericot, Louise Lecavallier, el circ de Res de Res, Búbulus o Thomas Hauert.

El Mercat ha desenvolupat diversos cicles especials de suport a la nova creació. Un d’ells ha
portat el nom «Llançar el cos a la batalla» i s’ha organitzat conjuntament amb el col·lectiu
Àreatangent, i també ha estat molt reeixida la segona edició de «BCSTX», que es va fer juntament
amb el Teatre Tantarantana. En total, més de vint-i-cinc joves artistes van poder mostrar les seves
idees. Per la seva connexió especial amb la ciutat de Barcelona, s’ha dedicat un cicle a la dansa que
es fa a Montpeller, amb artistes espanyols que hi treballen com La Ribot, Germana Civera o Lluís
Ayet. 

El Mercat de les Flors ha continuat teixint vincles amb diversos festivals de la ciutat de Barcelona
com Art Futura, el Festival Grec, Complicitats, Festival Àsia i, de manera molt especial, cal destacar
la celebració de la vint-i-cinquena i darrera edició de la Marató de l’Espectacle. S’ha posat també
una atenció especial en els programes educatius, amb activitats per a tots els cicles formatius i per a
famílies.

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

59.732 espectadors
65 % d’ocupació

L’històric Teatre Lliure va inaugurar el 2001 la nova seu a l’antic
Palau de l’Agricultura, a la muntanya de Montjuïc, i continua sent
referent a Barcelona de propostes artístiques arriscades i de gran
qualitat en l’àmbit de les arts escèniques. El Lliure disposa de
diferents sales equipades amb la tecnologia més avançada.

L’any 2007 s’iniciaren les obres de rehabilitació de l’antiga seu
del Teatre Lliure al barri de Gràcia. La reforma ha de permetre la
reobertura d’aquest espai històric durant el primer trimestre del
2010.

Activitats destacades
Durant el 2008, el Teatre Lliure ha acollit 341 representacions i
les seves produccions pròpies han fet un total de 65
representacions en gira.

A la Sala Fabià Puigserver s’hi han presentat tres produccions
pròpies: Yvonne, princesa de Borgonya, de W. Gombrowicz,
dirigida per Joan Ollé; Rock’n’roll, de Tom Stoppard, dirigida per
Àlex Rigola, i El bordell, de Lluïsa Cunillé, dirigida per Xavier
Albertí. També s’hi ha ofert un homenatge al poeta Miquel Martí i
Pol en commemoració del cinquè aniversari de la seva mort. A
l’Espai Lliure s’han estrenat dues produccions més: Jugar amb un
tigre, de Doris Lessing, dirigida per Carlota Subirós, i Dia de
partit, de David Plana, dirigida per Rafel Duran.

En l’àmbit de les produccions i companyies invitades, el Lliure
ha fet una aposta teatral innovadora. En creació nacional
destaquen els muntatges d’Après moi, le déluge, de Lluïsa
Cunillé, dirigida per Carlota Subirós (Premi de la Crítica de
Barcelona 2008 al Text i a la Interpretació Femenina, i premi Lletra
d’Or al Millor Text Teatral 2008), i La forma de les coses, de Neil
LaBute, amb direcció de Julio Manrique (premis Butaca 2008 al
Millor Espectacle de Petit Format i a la Millor Direcció, i Premi de
la Crítica de Barcelona 2008 a la Interpretació Masculina).
D’entre els espectacles internacionals convé destacar algunes de
les firmes més potents de l’escena actual: Frank Castorf amb
Endstation Amerika (Volksbühne amb Rosa-Luxemburg-Platz);
Robert Lepage amb The Andersen Project (Ex Machina); Jan
Lauwers amb The Lobster Shop (Needcompany); Guy Cassiers
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amb Mefisto for Ever (Toneelhuis); Thomas Ostermeier amb
Hamlet (Schaubühne amb Lehniner Platz Berlin); Daniel Veronese
amb Espía a una mujer que se mata (Proyecto Chéjov) i el Ballet
Reial de Flandes amb Impressing the Czar, una coreografia de
William Forsythe. En l’àmbit nacional destaquen Sí, pero no lo
soy, d’Alfredo Sanzol, espectacle revelació del Centro Dramático
Nacional 2007-08; un work in progress de la Companyia de
Dansa Gelabert-Azzopardi (Una setmana amb el públic); un
muntatge del compositor Carles Santos en homenatge al poeta
Joan Brossa (Brossalobrossotdebrossat, Premi de la Crítica de
Barcelona a l’Espectacle Parateatral del 2008); Coral romput, un
homenatge a Vicent Andrés Estellés firmat per Joan Ollé; la versió
escènica del poema Blanco, d’Octavio Paz, per part de Frederic
Amat, i l’última producció de la companyia Mal Pelo en
col·laboració amb l’escriptor britànic John Berger (He visto
caballos).

S’ha celebrat també una nova edició del cicle Radicals Lliure,
amb dotze propostes de creació en arts escèniques durant quatre
setmanes. Hi han estat presents Angélica Liddell (Premi Valle-
Inclán de Teatre 2008), Rodrigo García, Roger Bernat, Marta
Galán o Stefan Kaegi, entre d’altres. I als mesos de juny i juliol el
Lliure ha acollit un cop més el Festival Grec amb quatre
espectacles de primera línia.

Aquest any, l’espectacle 2666, de Roberto Bolaño, dirigit per
Àlex Rigola, ha estat de gira per diverses ciutats de l’Estat
espanyol així com al Festival Santiago a Mil 2008, de Xile. Après
moi, le déluge ha presentat temporada al Centro Dramático
Nacional, i European House, d’Àlex Rigola, s’ha pogut veure a
Bucarest en el marc del Festival de la Unió de Teatres d’Europa.

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

156.789 espectadors (Sala Gran, Sala Petita, Sala Tallers i Jardí)
68,42% d’ocupació

El Teatre Nacional de Catalunya és una institució de servei públic
orientada a l’enriquiment cultural del nostre país, un centre de
creació fonamentalment teatral i un instrument útil per a la creativitat
dels artistes i també per a la trobada del creador i la societat.

Els eixos fonamentals del projecte artístic del TNC són els
següents: revisió i actualització del patrimoni teatral català i
universal; impuls i suport a la dramatúrgia contemporània
catalana; incentivació i promoció de la dansa contemporània;
foment del teatre familiar i propostes per a tots els públics. 

Activitats destacades
Els eixos principals de la programació del TNC s’han articulat el
2008 entorn del teatre d’autor, els grans noms de l’escena
internacional, els espectacles per a tota la família i el Projecte T6.
A continuació detallem les obres estrenades a les sales del TNC al
llarg de 2008. Una mujer en transparencia, d’Eva Hibernia, i El dia
del profeta, de Joan Brossa, s’han presentat al mes de gener; Sis
Joans, de Carles Riba, i El cercle de guix caucasià, de Bertolt
Brecht, han estat les obres del febrer; Un fill, un llibre, un arbre, de
Jordi Silva, L’home, la bèstia i la virtut, de Luigi Pirandello, i Umbra,
de Sergi Buka, han arribat al mes de març; La Fura dels Baus amb
el seu particular Boris Godunov, i MASCLEtà, de Sofia Asencio,
Roser Montlló Guberna i Teresa Nieto han arribat al teatre a l’abril;
el mes de maig ha estat el torn de Què va passar quan la Nora va
deixar el seu home, d’Elfriede Jelinek, TIR, de Deambulants, i El
Rey Lear, de William Shakespeare; per tancar temporada, als
mesos de juny i juliol s’han representat Les 4 saisons..., del Ballet
Preljocaj, No pesa el corazón de los veloces, d’Erre que Erre
Danza, i Dido & Aeneas, de Henry Purcell i Sasha Waltz.

La temporada 08/09 s’ha iniciat amb Andromaque, de Jean
Racine, i Sombreros, de Philippe Decouflé (setembre), i ha
continuat amb La paz perpetua, de Juan Mayorga, Non Solum, de
Sergi Lopez i Jorge Picó, i Aloma, de Mercè Rodoreda i Dagoll
Dagom (octubre). La dama de Reus, d’Ambrosi Carrión, El vestit
nou de l’emperador, de Hans Christian Andersen, Anna Llopart i
Ignasi Terraza (novembre), i Rococó Bananas, de Los Excéntricos
(desembre), han estat les darreres propostes de l’any.

saT! Sant Andreu Teatre
www.bcn.cat/santandreuteatre
Titularitat: Ajuntament de Barcelona

36.176 espectadors
38,09 % d’ocupació

El saT! és un equipament teatral del districte de Sant Andreu gestionat, des de l’inici del 2008, 
per l’empresa privada N54 Produccions SL. Els pilars de la seva programació són els espectacles
familiars programats els caps de setmana i les campanyes escolars en dies feiners, així com la
programació de dansa i els espectacles de teatre per a adults.

Activitats destacades
Pel que fa al teatre familiar, el saT! ha seguit programant en la línia d’oferir espectacles de creació
contemporània desenvolupats bàsicament per companyies catalanes. S’han programat companyies
com Farrés Brothers (recent premi Butaca al millor espectacle familiar), Zum Zum Teatre, L’estaquirot
Teatre o Per Poc. També ha portat companyies de fora de Catalunya com Los Titiriteros de Binéfar
(nominats als premis Max 07) i la companyia quebequesa de dansa Sursaut.
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Dins el camp de la dansa s’ha estrenat l’espectacle Odonata, de la companyia Pepe Hevia, i s’ha
programat també l’espectacle Dios menguante, pel qual la seva ballarina Mar Gómez va obtenir el
premi Max a la millor interpretació. En la cinquena edició del festival Dansat s’han estrenat dos
espectacles: la companyia Iliacan ha presentat Mejorando lo presente, i Increpación Danza ha
estrenat Breviario. Tota l’activitat de dansa ha estat coordinada pel prestigiós coreògraf Thomas
Noone, la companyia del qual, a més, ha estat companyia resident al saT! durant el 2008. 

A part de la dansa i els espectacles de públic familiar, el saT! ha estrenat tres obres: Los ángeles
no tienen hélices, de Dani Pérez, BRT 10 anys, de la Barcelona Rythm and Tap, i La guerra dels
fràgils, del Teatre de l’Arca. 

D’altra banda, Toni Albà ha presentat Protocol per a camaleons, i un jove talent emergent com
Guillem Albà ha presentat Sketchofrènia, un espectacle dirigit per Jango Edwards.

El saT!, amb vocació de teatre barceloní però arrelat al districte de Sant Andreu, ha programat
també durant el mes de maig la cinquena edició del Fica’t al saT!, mostra d’arts escèniques de grups
amateurs d’aquest districte  amb la participació de vint companyies.

També ha estat escenari de dues mostres interpretades per infants: Flic-Flac (al mes de maig) i La
Mostra de Teatre Infantil, en la qual es presenten els treballs teatrals dels estudiants de primària de
Barcelona, celebrada al mes juny.

Ateneu Popular de Nou Barris
www.ateneu9b.net
Titularitat: Ajuntament de Barcelona

L’Ateneu Popular de Nou Barris és fruit de la lluita de veïns i veïnes
de Nou Barris per convertir, l’any 1977, una fàbrica d’asfalt en el
centre cultural que és avui en dia. L’Ateneu s’ha constituït com a
referent d’equipament cultural gràcies al seu projecte d’intervenció
social a través de la cultura i la promoció del circ i les arts
parateatrals. Els tres programes d’actuació del projecte són la
dinamització social i la participació, una difusió cultural de qualitat i
la formació a través de l’Escola Infantil i Juvenil de Circ. L’Ateneu
està gestionat per l’entitat Bidó de Nou Barris, una associació sense
finalitat de lucre que promou la gestió participativa i el treball en xarxa.

L’Ateneu Popular de Nou Barris aposta per potenciar la seva
factoria de producció de circ sumant i consolidant projectes que
van des de la formació a la programació, el suport a les noves
creacions i la producció d’espectacles circenses. També ha estat
durant molts anys la seu de l’Associació de Professionals del Circ
de Catalunya i la revista Zirkolika.

Activitats destacades
El 2008 l’Ateneu Popular de Nou Barris ha continuat treballant en
el foment de la creació de circ. Des d’aquesta entitat es
produeixen espectacles propis com el Circ d’Hivern, que es
presenta amb gran èxit anualment durant el període nadalenc, o
els Combinats de Circ, laboratoris d’experimentació i difusió de

noves propostes en aquest àmbit. L’Ateneu també participa en el
Projecte Euroregional Pirineus-Mediterrània «Camí de Circ» per al
foment de projectes artístics circenses, per al suport a la
circulació de professionals i intercanvis d’esdeveniments, i el
foment de la circulació d’artistes emergents a l’espai euroregional.

Els objectius de la difusió cultural de qualitat s’han acomplert,
l’any 2008, amb una programació cultural que ha combinat la
música, amb actuacions d’intèrprets com Chicuelo, Diego Cortés
o Jerry González, el teatre, la dansa i els espectacles infantils,
amb esdeveniments com La Foliada, intercanvi cultural
galaicocatalà a través de la col·laboració amb Rede.cat., el festival
de curtmetratges Solo para Cortos, la trobada internacional «Total
Session» de hip hop, breakdance i grafit, en col·laboració amb
altres entitats de Barcelona i la resta d’Europa.

L’Ateneu col·labora en la promoció de la cultura popular i
urbana en l’entorn més immediat amb actes com el carnaval, la
Cultura va de Festa i el Festival de Sopes del Món, com a
participant en la Coordinadora Cultural de Nou Barris.

El programa de formació de circ a l’Ateneu ha seguit
consolidant la formació de circ amb una formació continuada de
l’Escola Infantil i a l’Escola Juvenil de Circ, i ha reforçat els llaços
amb l’Escola de Circ Rogelio Rivel, que ofereix l’opció d’una
formació professional en les arts del circ. Enguany s’ha fet un
intercanvi Catalunya-Quebec en l’àmbit de la formació de
formadors des d’una perspectiva de circ social amb el Cirque du
Soleil. També s’ha consolidat la línia de tallers de circ a les
escoles i els casals per reforçar l’educació en valors a través del
circ per a la intervenció en el territori.

Teatre Estudi de l’Institut 
del Teatre i Centre de 
Documentació i Museu 
de les Arts Escèniques
www.institutdelteatre.org
Titularitat: Diputació de Barcelona

El Teatre Estudi de l’Institut del Teatre acull diferents activitats acadèmiques, docents i culturals. Entre les
acadèmiques destaquen les relacionades amb les escoles superiors de teatre i dansa, l’Escola Superior
d’Art Dramàtic i el Conservatori Superior de Dansa, bàsicament les representacions dels tallers dels 
seus alumnes així com les relacionades amb l’activitat cultural del centre, principalment presentacions 
de llibres i altres actes. L’Institut del Teatre acull també el Centre de Documentació i Museu de les Arts
Escèniques, que aplega una de les col·leccions més importants de Catalunya en aquest àmbit.
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Activitats destacades
El Teatre Estudi de l’Institut del Teatre presenta tallers d’alumnes de l’Institut sota el nom Factoria IT,
com una mostra dels futurs professionals de l’escena a fi que els diferents agents interessats
(directors teatrals, coreògrafs, realitzadors audiovisuals, productors, crítics, programadors…) i el
públic en general puguin descobrir-los. Es tracta sempre d’espectacles gratuïts.

A més el Teatre Estudi ha desenvolupat el 2008 un seguit d’actes acadèmics i culturals impulsats
o coparticipats pels Serveis Culturals de l’Institut del Teatre. És el cas de les jornades Scanner:
Recerca i Creació en les Arts Escèniques, celebrades del 27 al 29 d’octubre. L’activitat ha estat
organitzada en el marc del programa l’École des écoles amb el suport del Programa Cultura de la
Unió Europea. 

Del 13 al 19 de setembre l’Institut del Teatre ha acollit les activitats del Festival Mundial d’Escoles
de Teatre, organitzat per l’Institut Internacional de Teatre de la Unesco. Companyies procedents de
Romania, Bulgària, Alemanya, Ucraïna, Iran, Sud-àfrica, Mèxic, Japó i Xina han presentat el seus
espectacles al Teatre Ovidi Montllor i al Teatre Estudi, on també han tingut lloc diferents classes i
tallers amb professorat d’escoles oficials de teatre d’arreu del món. 

Paral·lelament, l’Institut del Teatre ha acollit del 17 al 19 de setembre la 5a Conferència Mundial de
Directors d’Escoles de Teatre, on s’ha constituït l’Aliança Global d’Escoles de Teatre (GATS).

Xarxa privada

Brossa Espai Escènic
www.espaibrossa.com
Titularitat: privada

6.944 espectadors
52,09 % d’ocupació

Les activitats del Brossa Espai Escènic intenten contribuir a
aprofundir en la relació de les dramatúrgies catalanes amb les
avantguardes històriques. 

La seva programació ha continuat molt vinculada amb la poesia
escènica, part del frondós univers brossià, i s’ha complementat
amb la presència d’algunes creacions emergents sorgides de la
col·laboració mantinguda amb Areatangent.

Activitats destacades
L’any 2008 s’ha dedicat el cicle Barribrossa a Agustí Bartra, amb
motiu del centenari del seu naixement, i ha estès les activitats 
més enllà del Brossa Espai Escènic generant complicitats amb
altres institucions culturals barcelonines com el Museu Picasso, 
el CCCB i la Institució de les Lletres Catalanes. 

Dins del 2008 cal destacar la presentació a París de Poemància,
de Joan Brossa, i les estrenes de L’hivern plora gebre damunt el
gerani, d’Agustí Bartra, i La sorra i l’acadèmia, de Joan Brossa. 

Cal fer menció també de la presentació de la primera edició de
l’Escola de l’Espectador, organitzada amb la col·laboració de
l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, i la inclusió en
les Festes de la Mercè de les primeres 12 Hores de Màgia a
Barcelona.

Jove Teatre Regina
www.jtregina.com
Titularitat: privada

63.118 espectadors 
71,77 % d’ocupació

El Jove Teatre Regina és un teatre que es dedica exclusivament a l’exhibició i producció
d’espectacles per a nens i nenes. És l’única sala d’aquestes característiques a la ciutat de Barcelona.

Activitats destacades
Al llarg de l’any 2008 s’han programat tretze espectacles i s’han fet 259 representacions al Jove
Teatre Regina.

Un dels espectacles més destacats ha estat El somni d’una nit d’estiu, un espectacle de
producció pròpia que ha estat finalista als premis Max de teatre en l’apartat de millor espectacle
infantil.

A més s’han programat obres com El conte de Nadal (un altre gran èxit), La lluna d’en Joan, Pippi
Langstrump, La bella dorment, Rosegó, el gos rodamón, La via làctia, El cavaller de la rosa, Y de
paso un entremés, El circ dels ninots, La fàbrica, El geperut de Notre-dame i La fabulosa ciència del
doctor Grau i les bessones Grimm.

L’Antic Teatre
www.lanticteatre.com
Titularitat: privada

Des de la seva fundació l’any 2003, l’Antic Teatre s’ha consolidat com un dels referents per a
l’escena contemporània de Barcelona, un centre de recursos artístics per a l’exhibició, producció,
investigació i difusió per a unes arts escèniques no convencionals. Actualment l’Antic Teatre 
integra un conjunt d’entitats i espais interrelacionats: la Sala de Teatre, l’Associació Cultural l’Antic
Teatre - Espai de Creació, i la companyia resident Cia. Semolina Tomic. Mereix una menció especial
l’AdriAntic, l’espai de recerca, creació, assaig i residència inaugurat el 2007. Ubicat en una nau
industrial de 500 m2, l’AdriAntic manté una activitat coordinada amb l’Antic Teatre, de manera que 
els creadors que usen l’espai tinguin l’oportunitat de formar part de la programació de la sala
d’exhibició.
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Activitats destacades
De gener a juliol de 2008, l’Antic Teatre ha desplegat 85 espectacles de diverses disciplines, vuit
exposicions d’art plàstic (pintura, dibuix, fotografia, tècniques mixtes...) i ha engegat un projecte
internacional de cooperació artística, a més de cedir el seu espai per a altres tipus d’activitats de
caire més comunitari i sociocultural. També ha estat destacable la creació de dues coproduccions
realitzades en el marc del projecte d’intercanvi cultural promogut per l’Antic Teatre (Barcelona) i
Piatto Forte - Duplikat Records (Berlín), B2B. Aquest projecte vol potenciar la investigació i
l’intercanvi d’experiències entre artistes de l’àmbit de les arts escèniques, musicals i audiovisuals no
convencionals, així com facilitar la mobilitat dels creadors residents a Berlín i Barcelona. L’escenari de
creació d’aquestes coproduccions ha estat l’AdriAntic, un espai que també ha acollit dotze creadors i
companyies que hi han desenvolupat les seves residències i assajos.

Arribat l’estiu, l’Antic Teatre ha participat a La Torna del Grec, la proposta alternativa al Festival
Grec promoguda per Antic Teatre, Tantarantana, Teatre del Raval i el Grup Mas i Mas. L’Antic Teatre
ha tingut actuacions d’alguns representants de les noves generacions de creadors: Pere Faura,
Cecilia Colacrai, Maria Stoyanova, Cia. La Clau i els internacionals Decay Unlimited.

També enguany s’ha fet una aposta per la programació periòdica de música i audiovisuals, amb la
participació de diverses associacions culturals que han col·laborat en la programació de les sessions
(L’Ull Cec, Short Escape, Future Shorts i La Clau del Paradís). A partir de l’agost s’han iniciat les
reformes del local, que suposen una millora de les condicions per als creadors i per al públic en general.

La Puntual
www.lapuntual.info
Titularitat: privada

La Puntual és l’únic teatre dedicat exclusivament a espectacles de
titelles, marionetes i ombres xineses a Barcelona, amb funcions
tots els caps de setmana (divendres, dissabtes i diumenges) i
dies festius de l’any, excepte al mes d’agost.

A La Puntual es representen espectacles del seu director, Eugenio
Navarro, a més d’espectacles de noves companyies, artistes
titellaires consagrats i funcions de companyies internacionals.

La Puntual també organitza, durant tot l’any, cursos i tallers tant
per a nens i nenes com per a adults. 

Activitats destacades
La Puntual ha programat durant el 2008 la quarta edició del Festival
Populart de Putxinel·lis al Carrer, a la plaça davant del teatre, amb la
col·laboració de l’Ajuntament durant les Festes de la Mercè. 

Com cada any, La Puntual ha volgut dedicar també part de la
seva programació als espectacles de titelles per a adults, per
tancar la temporada al mes de juliol: Nits d’Estiu a La Puntual.

També ha organitzat el quart Festival de Putxinel·lis d’Hivern del 
19 de desembre de 2008 al 5 de gener de 2009, una bona
alternativa per a les famílies durant les vacances de Nadal.

La Puntual també ha iniciat la col·laboració amb el Festival Guant
de Valls, amb perspectiva de continuïtat durant els propers anys.

L’activitat d’aquesta sala durant el 2008 s’ha vist incrementada
en totes les seves dimensions. En primer lloc cal destacar
l’augment notable en el nombre d’espectadors, atrets a aquesta
singular i íntima sala capaç d’incloure en la programació tots els
gèneres diversos que pertanyen a l’univers del teatre de titelles.
Així mateix s’ha incrementat el nombre d’espectacles presentats,
un total de 32 espectacles en 236 funcions durant el 2008, entre
companyies locals, nacionals i estrangeres.

La Villarroel
www.lavillarroel.cat
Titularitat: privada

64.499 espectadors
60,50 % d’ocupació

Fundada el 1972, La Villarroel s’ha distingit per la vitalitat i el
compromís social. Comediants, Dagoll Dagom, Tricicle, La Gàbia
de Vic, Teatro Fronterizo, Pepe Rubianes, La Claca, La Cuadra de
Sevilla, Tábano, Esperpento de Sevilla, Ditirambo, Teatro del
Mediodía, Geroa, Teatro Libre de Madrid o T de Teatre són només
algunes de les companyies que han trepitjat aquest escenari. 

Per a molts col·lectius teatrals, La Villarroel ha estat la porta
d’entrada a la professionalització. El Grup Focus assumeix la
gestió de La Villarroel el 2005 i el 2007 n’encarrega la direcció
artística a Javier Daulte. La sala s’ha especialitzat en textos
d’autors vius, amb especial atenció a l’autoria catalana, alhora que
assaja fórmules per atraure nous públics al teatre. 

Activitats destacades
La Villarroel ha aconseguit el 2008 un dels grans èxits de la
cartellera barcelonina amb Germanes. La magnífica acollida que li
van dispensar tant el públic com la crítica l’ha mantingut en cartell
del 7 de març al 22 de juny, fins al punt que el 2009, després
també d’una gira plena d’èxits, es reposarà a la mateixa sala. Es
tracta d’un muntatge amb guió i direcció de Carol López que fa
una adaptació lliure i moderna de Les tres germanes, de Txèkhov,
per indagar en els secrets d’una família. L’obra va ser la gran
triomfadora dels premis Butaca, i va aconseguir tres dels
guardons principals: millor obra de l’any, millor text teatral per a
Carol López i millor actriu de repartiment per a Maria Lanau. 

De la resta d’obres que han fet temporada a La Villarroel durant
el 2008 destaquen Nunca estuviste tan adorable, amb guió i
direcció de Javier Daulte, La ruïna, amb guió i direcció de Jordi
Casanovas, i Jo sóc la meva dona, de Doug Wright, amb direcció
de Marta Angelat i interpretació de Joel Joan.
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Teatre Condal
www.teatrecondal.cat
Titularitat: privada

99.195 espectadors
46,61 % d’ocupació

Fundat el 1903 pels germans d’origen italià Onofri, el Teatre Condal va animar durant dècades les
nits del Paral·lel fins que va ser reconvertit en sala cinematogràfica al llarg dels anys seixanta i
setanta. L’any 1983 els seus propietaris el van transformar de manera definitiva en un espai
d’exhibició teatral i pocs anys més tard, el 1992, el Grup Focus n’assumia la gestió. Des d’aleshores,
Focus ha impulsat una línia de programació basada fonamentalment en la comèdia, els musicals i la
dansa. Ha esdevingut un referent com a teatre dedicat a la comèdia contemporània adreçada a un
públic majoritari que busca sobretot entreteniment.

Activitats destacades
El retorn de Paco Morán als escenaris després d’una llarga malaltia i el retrobament amb el seu
públic amb El enfermo imaginario ha estat un dels plats forts del 2008 al Condal. L’obra, amb text
dels joves dramaturgs Pau Miró i Marc Rosich i direcció d’Antonio Calvo, va romandre en cartell de
l’abril a l’octubre. També destaca l’estrena d’El joc dels idiotes, una adaptació teatral del guió original
de La doublure, de Francis Veber, amb Joan Pera i Lloll Bertran encapçalant el repartiment. La dansa
contemporània també ha tingut cabuda al Condal amb l’espectacle Madame Butterfly, la traición,
amb coreografia i direcció de Ramon Oller.

Teatre del Raval
www.teatredelraval.com
Titularitat: privada

13.480 espectadors
32,04 % d’ocupació

El Teatre del Raval, situat al carrer de Sant Antoni Abat, va reobrir
les seves portes després de la seva remodelació l’octubre 
de 2007. Aquesta nova etapa s’inicià amb esperit combatiu i de
servei, i amb uns objectius molt clars: reflexionar i fer que
l’espectador reflexioni; prioritzar els projectes compromesos, 
en els quals s’utilitzi el llenguatge i l’expressió com a eina de
denúncia social, des de totes les disciplines i vessants de les arts
escèniques, i mantenir la capacitat per fusionar tradició, innovació
i noves tecnologies de la comunicació.

Activitats destacades
El Teatre del Raval ha programat durant l’any 2008 vint-i-sis
espectacles destinats al públic adult i set espectacles per a

públic infantil, amb un total de 266 representacions. La majoria
dels espectacles han tingut una temàtica social. 

L’any s’ha iniciat amb Vendavall, de Jordi Basora, una obra que
aborda la problemàtica de la immigració. Ha seguit amb Matem
els homes, de Manuel Dueso, sobre els maltractaments a les
dones. Al mes de febrer ha arribat Réquiem, de Stéphane Lévy, i
tot seguit Call Center, de Marc Angelet, obra que ha assolit un
gran èxit de públic i crítica. A l’abril s’ha programat una producció
pròpia: La Bella Otero, de Juan Trujillo, dirigida per Albert López
Vivancos. La primera meitat de l’any es clou amb la programació
de Radiografies, d’Albert Herranz, Entrañas, de Tizzina Teatro, i
And19, de Juan Antonio Vergel.

Passat l’estiu s’ha iniciat la programació amb K.L. Reich, de
Joaquim Amat-Piniella, amb dramatúrgia de Marina Martori, seguida
de Cartones, de Manuel Veiga. Tot seguit ha arribat la 13a Mostra
de Teatre de Barcelona que acull 15 muntages arribats de diferents
comunitats autònomes. I per cloure l’any, el Teatre del Raval ha
presentat Cuttlas, anatomía de un pistolero, d’Albert Tola.

En la programació familiar s’han inclòs Un Nadal de pastorets,
de Marc Rossic, El meravellós món d’en Pinotxo, de Salvador
Llaó, El petit cobert, de Jordi Pérez, El gran guirigall, d’Antonio
Bermejo, La música i la donzella, de Josep M. de la Fuente, El
soldadet de plom, de la Cia. Sim Salabim, i Pastorets, Pastorets!
de Jordi Casasampera.

Teatre Gaudí Barcelona
www.teatregaudibarcelona.com
Titularitat: privada

13.458 espectadors
37,99 % d’ocupació

TGB, Teatre Gaudí Barcelona, és un equipament cultural de
creació, producció i exhibició escènica i residències, i posa al servei
de la professió teatral dos espais escènics equipats tècnicament.

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

Activitats destacades
Per a l’estrena, el recinte teatral ha programat una recopilació
d’escenes i cançons de Stephen Sondheim, principal creador de
teatre musical del segle XX. L’altra obra que ha inaugurat el nou espai
teatral és La dona trencada, de Simone de Beauvoir, adaptada i
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Teatre Poliorama
www.teatrepoliorama.com
Titularitat: privada 

160.667 espectadors 
61,32 % d’ocupació

El Teatre Poliorama està gestionat per 3xtr3s, una empresa formada per l’associació de Tricicle,
Dagoll Dagom i Anexa. Combina la programació d’adults amb el cicle de públic familiar. 

Activitats destacades
D’entre els muntatges, presentats al Teatre Poliorama al llarg del 2008 cal destacar, durant els dos
primers mesos, l’espectacle per a públic familiar Vola, Peter Pan, del Centre de Titelles de Lleida,
basat en la cèlebre obra de James Matthew Barrie.

També, l’espectacle estiuenc de dansa El llanto, on el flamenc, la copla i el toreig s’uneixen a la
poesia de Lorca i la música d’Enric Granados per oferir un muntatge que no té res a veure amb el
clàssic espectacle flamenc.

De setembre a octubre s’ha presentat Com pot ser que t’estimi tant, una peça de la companyia 
T de Teatre que s’havia estrenat al Teatre Nacional de Catalunya. 

I el gran èxit de la temporada: el 17 d’octubre s’ha estrenat al Teatre Poliorama la nova comèdia
d’El Tricicle, Garrick, que ha portat als espectadors una dosi de riure i bon humor i ha penjat molts
dies el cartell d’entrades exhaurides.

interpretada per Iraida Sardà. Aquest muntatge ha estat l’homenatge
especial que Sardà ha volgut retre a l’escriptora Simone de Beauvoir
en la celebració dels cent anys del seu naixement. 

Durant l’any també han passat pel teatre: Bonecrônicas,
espectacle de titelles per a tota la família de la companyia Anima
Sonho, Mala Ratxa, de la companyia Ornitorincs, No de la companyia
Vincles, El musical la parella, de la companyia Lainvenció, Tres
cadires, de la companyia Entàndem, Quina vida!, de la companyia
Set d’Acció, Cançons per un nou món, de la companyia Bohèmia’s, i
Només sexe, de Versus & Cia., entre d’altres.

Teatre Goya
www.teatregoya.cat
Titularitat: privada

42.802 espectadors
86,47 % d’ocupació

La ciutat de Barcelona ha recuperat el 2008 un dels seus teatres
amb més història. Del 1916, any de la seva inauguració, al 1932, 
va mantenir una programació teatral regular i van actuar-hi les
principals figures de l’escena catalana i espanyola. Durant dècades
va funcionar com a sala de cinema i el 1986 va recuperar l’activitat
teatral com a escenari d’alguns dels principals grans èxits
comercials de la cartellera. Després de diferents vicissituds i quan
el Goya es trobava en estat de degradació, el Grup Focus tanca un
acord amb el Centro Aragonés de Barcelona, propietari del local,
per remodelar i gestionar el teatre, que ha reobert les portes el
2008. Amb direcció artística de Josep Maria Pou, el nou Goya
aposta per grans títols d’autors contemporanis amb vocació
d’arribar al gran públic amb una programació oberta que permeti
mantenir els espectacles en cartellera durant mesos. 

Activitats destacades
El 3 d’octubre ha tingut lloc la reinauguració oficial del Teatre
Goya amb un acte institucional en què han pres part les principals
autoritats del país. El mateix dia s’ha estrenat l’obra que Josep
Maria Pou ha elegit per obrir la nova etapa del teatre: Els nois
d’història, d’Alan Bennett. El mateix Pou és el director i
protagonista d’aquest text que gira entorn de l’educació i aplega
dalt de l’escenari actors amb la trajectòria de Josep Minguell i
Maife Gil al costat d’una fornada de joves actors que han rebut
elogis del públic i la crítica: Jordi Andújar, Nao Albet, Ferran
Vilajosana, Alberto Díaz, Jaume Ulled, Javier Beltrán, Xavi Francès,
Oriol Casas i Llorenç González. La resposta del públic va ser molt
favorable, amb un índex d’ocupació superior al 90%.

Teatre Romea
www.teatreromea.com
Titularitat: privada

86.209 espectadors
55,47 % d’ocupació

Gestionat pel Grup Focus i amb direcció artística de Calixto Bieito, 
el Teatre Romea desenvolupa un rol molt destacat en el panorama
català, estatal i internacional, i s’ha convertit en motor de les
avantguardes teatrals tot apostant per propostes arriscades i
innovadores que tracen les línies de futur de l’escena sense
renunciar a la recuperació i revisió dels clàssics. Disposa de
companyia pròpia i presenta una programació tancada amb un
repertori de títols molt variat i d’alt nivell que l’equipara als grans
teatres europeus de referència. Així mateix, a través de l’activitat de la
Fundació Romea, actua com a centre generador de debat i reflexió.

Activitats destacades
Un dels espectacles més destacats del 2008 a l’escenari del
Romea ha estat la versió de Tirant lo Blanc dirigida per Calixto
Bieito, que es va estrenar a Alemanya coincidint amb la Fira del
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Seguint amb el teatre de text, al setembre s’ha obert temporada amb el jove autor i director català
Josep Maria Miró i la seva proposta Quan encara no sabíem res. També al setembre la Cía. Astillero
de Madrid ha estrenat Music Hall un text de l’autor francès Jean Luc Lagarce, un dels més celebrats
actualment a França. Un altre autor contemporani europeu, Friedrich Dürrenmatt, ha estat present al
teatre durant el mes d’octubre amb l’estrena de la seva obra El col·laborador.

S’ha tancat l’any 2008 amb Eileen Shakespear, de l’autor francès Fabrice Melquiot, que ha obert
el nou cicle «Ella a escena», al voltant de la dona creadora; i Terror y miseria bajo el primer
franquismo, de José Sanchis Sinisterra, que, a càrrec de la Cia. Teatre del Repartidor, ha recuperat la
memòria històrica amb uns textos sobre el període posterior a la guerra civil espanyola. 

Quant a la dansa, s’ha presentat al maig el programa BCSTX en coproducció amb el Mercat de
les Flors, que ha acollit vuit companyies de creadors emergents (tres de catalanes i cinc de la resta
de l’Estat espanyol). També al mes d’octubre s’ha presentat el IV Cicle de Teatre Físic, Dansa i
Performance, que en aquesta edició ha reunit onze companyies.

Llibre de Frankfurt del 2007 en la qual la cultura catalana va ser la
invitada d’honor. Posteriorment es va representar a Guanajuato
(Mèxic) en el marc del 36è Festival Internacional Cervantí. Un
muntatge que «cercava l’essència festiva del text original de
Joanot Martorell per escenificar una celebració de l’home en tota
l’esplendor però alhora en tota la seva brutalitat i decadència», i
va aconseguir un gran impacte amb un repartiment de primer
nivell. 
Espectres, d’Henrik Ibsen, amb direcció de Magda Puyo i amb

Emma Vilarasau encapçalant el repartiment, ha estat una altra de
les produccions estel·lars del 2008, al costat d’obres com Su
seguro servidor Orson Welles, de Richard France, amb direcció
d’Esteve Riambau i Josep Maria Pou i Jaume Ulled dalt de
l’escenari (en el marc del Festival Grec), a més de La tortuga de
Darwin, de Juan Mayorga, dirigida per Ernesto Caballero i
protagonitzada per Carmen Machi. 

Teatre Tantarantana
www.tantarantana.com
Titularitat: privada

27.426 espectadors 
52,53 % d’ocupació

El Teatre Tantarantana, fundat l’any 1992 al carrer del mateix nom, al local que actualment ocupa
l’Espai Brossa, es va traslladar l’any 1996 a la seu actual al carrer de les Flors, amb un aforament de
145 butaques. Desde l’inici ofereix una programació doble per a adults i per a públic familiar. 

La programació d’adults fa una aposta per dues línies: d’una banda, el teatre de text d’autors
contemporanis —amb una especial atenció a autors i autores catalans— i la presentació d’autors
estrangers poc coneguts al nostre país, i de l’altra, una atenció especial per la dansa i les propostes
que fusionen llenguatges (moviment, vídeo, text, plàstica, improvisació, etc.), és a dir, propostes que
aposten pel procés d´investigació i creació des del treball de recerca compartit per diferents
creadors. 

Activitats destacades
El 2008, l’oferta del Teatre Tantarantana en xifres ha estat de 45 espectacles (34 per a adults i 11
per a públic familiar), que s’han representat en 377 funcions. De la programació per a adults podem
destacar, pel que fa al teatre de text de gener i febrer, les dues propostes que han obert l’any —que
tancaven el cicle «De portes endins» sobre les relacions familiars, iniciat l’any anterior—: Quan arribi
la batalla pensa en mi, d’Iñaki Garz, i A qui li pugui interessar i Jaula, de Daniel Keene i Itziar Pascual,
respectivament.

Durant el mes de juliol en el marc de La Torna del Grec s’ha presentat el destacat creador valencià
Paco Zarzoso, que amb la seva companyia, La Hongaresa, han estrenat a Barcelona l’espectacle
Umbral. També dins de La Torna... s’han ofert dos espectacles més, un de música, Música clásica,
una sarsuela de saló a càrrec de la Cía. Ópera Còmica de Barcelona i un de dansa, Diviridiana, la
nova proposta del coreògraf i ballarí Roberto G. Alonso.

Teatre Victòria
www.3xtr3s.com 
Titularitat: privada

188.449 espectadors
54,95 % d’ocupació

El Teatre Victòria, gestionat per 3xtr3s, s’ha consolidat els darrers
anys com una de les sales privades amb més públic de
Barcelona. 

Activitats destacades
El mes de gener del 2008 el Teatre Victòria ha ofert el musical
Boscos endins, un muntatge de Dagoll Dagom de l’obra Into the
Woods, del compositor Stephen Sondheim.
A partir del 20 de maig i durant tres setmanes s’ha presentat la
comèdia Jump, de la companyia Yegam, un sorprenent i divertit
espectacle per a públic familiar procedent de Corea del Sud.

Al final del mes de setembre s’ha estrenat el musical Monty
Python’s Spamalot, dirigit pel Tricicle i inspirat en la mítica
pel·lícula dels Monty Python Els Cavallers de la Taula Quadrada,
readaptat per John Du Prez i el component dels Monty Python
Eric Idle. L’obra s’ambienta en l’edat mitjana i explica la història 
de la recerca del Sant Grial per part del rei Artús i els seus fidels
cavallers.
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Els darrers anys, a més, la Sala Beckett ha potenciat el caràcter
internacional de les seves activitats. Duu a terme una intensa
campanya de promoció dels autors catalans a l’estranger,
organitza intercanvis amb centres i teatres d’arreu del món (Itàlia,
Txèquia, França, Quebec…) i, a través del web
www.catalandrama.cat, ha endegat un servei d’accés en línia a
textos teatrals catalans traduïts a altres llengües.

Sala Beckett
www.salabeckett.cat
Titularitat: privada

13.867 espectadors
82,71 % d’ocupació

La Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia és un
teatre de petit format dedicat a la creació, la recerca i
l’experimentació teatrals, amb una marcada vocació d’incidència
en el panorama general de la dramatúrgia contemporània
internacional. Tant les seves produccions com la seva
programació i el conjunt de les seves activitats de formació i
recerca estan enfocades cap a una mateixa direcció: la promoció
de l’autoria contemporània i l’estímul de les noves formes de la
dramatúrgia.

L’any 2009, la Sala Beckett / Obrador Internacional de
Dramatúrgia celebrarà els vint anys de la seva fundació de la mà
de qui va ser-ne el primer director, el dramaturg José Sanchis
Sinisterra.

Activitats destacades
Una de les apostes més decidides de la Sala Beckett durant els
darrers anys ha estat el suport a l’autoria catalana contemporània,
amb la inclusió de diverses propostes d’autors catalans vius en
les seves programacions. 

Alhora, la Sala Beckett és una de les portes d’entrada a
Barcelona per als dramaturgs contemporanis o emergents d’altres
països. Autors com Harold Pinter, Martin Crimp, Conor
McPherson, Roland Schimmelpfennig, Neil Labute, Edoardo Erba,
Normand Chaurette, Javier Daulte o Rafael Spregelburd, entre
d’altres, hi han estrenat les seves obres o han participat
directament de les seves activitats.

Durant el 2008 la Beckett ha presentat les obres següents:
Singapur, de Pau Miró, Sola com el poeta, d’Ester Formosa i
dirigida per Joel Joan, Lúcid, de Rafael Spregelburd, Soterrani, de
Josep M. Benet i Jornet, amb direcció de Xavier Albertí i
interpretada per Pere Arquillué i Pep Cruz, Venedors, d’Edoardo
Erba, l’espectacle musical La Caixeta, de CaboSanRoque, N&N
(núria i nacho), amb direcció d’Antonio Calvo, OB-sessions, de
Jordi Oriol, L’any del pensament màgic, de Joan Didion, La cena,
de Núria Legarda, i, en el marc del cicle «Connor McPherson:
teatre irlandès contemporani» organitzat conjuntament amb el
Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, Dublin Carol (Cançó de
Nadal a Dublín), dirigida per Manuel Dueso.

Sala Muntaner
www.salamuntaner.com
Titularitat: privada

33.548 espectadors 
52,75 % d’ocupació

La Sala Muntaner, creada l’any 1995 a l’antic espai Emporium del
carrer de Muntaner, 4, va néixer amb la idea de donar suport a
autors, directors, actors i altres professionals de l’escena més
emergent.

Activitats destacades
Els espectacles que s’han programat a la Sala Muntaner durant el
2008 han estat Saló Primavera, Konfidencial-Mente, La classe
neutra, Crónica sentimental de España, Los niños de Morelia, La
nevera, Benefactors, La cocina de los Monólogos 2, Germans de
ball, Genet - Les criades, Cabaret Canalla, Odonata, Contra el
Espejo, Quina Vida!, La corte del faraón, The Chanclettes i la
reeixida producció del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, 
El silenci del mar, de Vecors, amb Pere Arquillué, Míriam Alamany
i Xicu Masó, nominada a sis premis Butaca 2008.

Versus Teatre
www.versusteatre.com
Titularitat: privada

18.401 espectadors
52,20 % d’ocupació

El 1995 el grup Versus Teatre va obrir la seva seu del carrer de Los Castillejos com a equipament
idoni per a l’activitat de creació pròpia, apostant per un espai no convencional amb un escenari
central. El Versus Teatre programa, crea i produeix espectacles amb dramatúrgia i directors
emergents, cercant i ponderant l’excel·lència i l’originalitat, amb una atenció especial pel teatre
musical alternatiu, el teatre de creació i les noves tendències.
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Quant a l’activitat dels altres teatres de Barcelona igualment
destacables, cal esmentar el Teatre Tívoli, que enguany ha
presentat el musical Mortadelo i Filemón coincidint amb la
celebració del cinquantè aniversari de la creació dels coneguts
personatges d’Ibáñez. També s’han vist al Tívoli la nova peça del
ballarí i coreògraf Àngel Corella La suite de Corsari’, l’espectacle
dels monjos Shaolín o el musical Bollywood - The Xou.

L’emblemàtic escenari del El Llantiol porta dècades brindant
oportunitats a artistes de diferents disciplines escèniques.
Enguany han passat per la sala Arnau Vilardebò amb Taure, La
Quadra Màgica amb Cabaret Pedrolo i Daniel Higiénico amb
Mentiras podridas entre altres. El Llantiol ha col·laborat també
amb el Festival Internacional de Comèdia, el Festival Tot Raval
com també el Festival de la Música de Ciutat Vella.

El Guasch Teatre ha presentat entre altres obres Assassins
associats, de Robert Thomas i Trampa per a ratolins, d’Àgatha
Christie, a càrrec de la Companyia Guasch Teatre, Carniceros de
Melwaukee, de la companyia Liquidación por Derribo, Harpías, de
la companyia Konjuro Teatro, o els espectacles per a públic
familiar La Caputxeta Vermella, La Ventafocs, El llibre de la selva
o La bella dorment, entre d’altres.

També han seguit amb programació durant el 2008 el Teatre
Apolo, el Teatreneu, el Club Capitol i el Teatre Borràs. 

Altres teatres estan en procés de reformes, com El Molino, el
local Scènic, cedit a la Societat General d’Autors i Editors per a 
la seva gestió com a centre d’arts escèniques, i el teatre
Novedades, tancat des del maig del 2006.
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Activitats destacades
Durant el 2008 s’han programat al Versus les obres Teatre Ball Trampa, de Xavier Durringer,
Ruddigore o la nissaga maleïda, de Gilbert & Sullivan, Els músics de Bremen, dels Germans Grimm,
Quid pro quo, de Gerard Vàzquez, En cualquier otra parte, d’Àlex Mañas, Èdip 1, 2, 3, 4, amb
dramatúrgia de Pablo Ley, Un manicomi a Goa, de Martin Sherman, La tanca, de Josep Pere Peyró,
Nines, de José L. Prieto, Sexe, amor i literatura, de Joan Gallart, Seguretat, de Carles Mallol, La
novia, de Gabriel Jacovkis, La gran nit de Lourdes, de Cristina Clemente i Josep M. Miró, Volem anar
al Tibidabo, de Cristina Clemente, i Pere i el llop, de Sergei Prokofiev.

Dades sobre els teatres a Barcelona
Segons dades de l’Associació d’Empresaris de Teatre de
Catalunya (ADETCA), l’any 2008 s’ha seguit amb la tendència a
l’alça en el nombre d’espectadors d’arts escèniques, ja iniciada
els darrers anys. Un total de 2.623.944 espectadors han assistit a
les prop de 10.000 funcions, corresponents a gairebé 600
espectacles programats a les 45 sales i espais escènics de la
ciutat.

Un fet destacable de l’any ha estat l’obertura de nous espais
teatrals a la ciutat: el Teatre Gaudí (de nova creació, que disposa
de dues sales d’exhibició de 56 i 164 butaques i en deu mesos
de funcionament ja s’ha fet un lloc a l’escena teatral barcelonina),
i el renovat Teatre Goya, que després d’una profunda remodelació
ha reobert les portes el mes d’octubre sota la direcció artística de
Josep Maria Pou. Només en tres mesos de funcionament ja han
passat per aquest teatre, amb capacitat per a 500 persones, més
de 42.000 espectadors. 

Entre tots els espectacles del 2008, el que ha reunit més
d’espectadors ha estat el musical Mamma Mia, que amb 46
setmanes en cartell al Barcelona Teatre Musical ha estat vist per
299.274 persones. De fet, són quatre musicals més els que, al
costat de Mamma Mia, encapçalen la llista d’espectacles més
vistos a la ciutat: Spamalot, al Teatre Victòria amb poc més de
107.000 espectadors, Cómeme el Coco Negro, de La Cubana, al
Teatre Coliseum amb 104.000 espectadors, Cabaret, al Teatre
Apolo amb prop de 67.000 espectadors, i Boscos endins, la
darrera producció de Dagoll Dagom, que ha superat els 61.000
espectadors.

La sala alternativa amb més espectadors al llarg de l’any ha
estat la Sala Muntaner, amb 33.500 persones, seguida del
Tantarantana i el Versus Teatre. Les obres més vistes a les sales
alternatives han estat La cocina de los mónologos, amb 7.132
persones a la Sala Muntaner, Rudiggore o la nissaga maleïda al
Versus Teatre, Quina vida! a la Sala Gaudí, i Soterrani, de J. M.
Benet i Jornet, a la sala Beckett.
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Caixa d’Eines del Teatro de los Sentidos
www.teatrodelossentidos.com

La Caixa d’Eines del Teatro de los Sentidos, des de la seva seu al
Polvorí de Barcelona, és avui dia un referent mundial indispensable
dins l’àrea de les poètiques del sentir; un centre de formació que ha
compartit les seves eines fins ara amb uns 1.300 joves creadors 
de Barcelona, Catalunya, Espanya i Europa; un espai de creació i
producció que ha permès la realització de cinc noves produccions
de la companyia Teatro de los Sentidos els darrers sis anys i, el
més important, un catalitzador i una plataforma cultural per a i dels
veïns i veïnes i els barris de la muntanya de Montjuïc. 

Activitats destacades
El 2008, l’Escola dels Sentits ha continuat els cicles estables de
formació en Poètiques dels Sentits i Memòria del Cos, que tenen
quatre nivells: introductori, laboratori, poètiques i pràctiques, i ha
seguit la tasca iniciada el 2006 de presentar al Polvorí les
construccions dramatúrgiques dels participants durant els cicles
de tallers. 

El Polvorí, juntament amb l’Escola dels Sentits, esdevé pas a
pas un planter de nous creadors contemporanis i un centre
d’investigació pioner en la matèria. Un dels grans desafiaments 
de 2008 ha estat dissenyar, amb la Universitat de Girona, un
postgrau de Poètiques dels sentits, llenguatge sensorial i
poètiques del joc. Aquest postgrau es posarà en marxa a partir
del mes de setembre de 2009. El propòsit és integrar el
llenguatge de l’art, de la poètica i del cos amb altres llenguatges i
pràctiques socials, com l’educació, la salut, les ciències i les arts.

D’altra banda, a partir dels processos de laboratori-taller,
desenvolupats durant el 2007 i 2008, s’ha donat pas a la creació
de la darrera obra de la companyia Teatro de los Sentidos,
Habitants. 

El resultat de la primera fase d’aquesta investigació ha estat
estrenada a Nàpols (Itàlia) en el marc del Festival Teatro Italia en
l’edició 2008. Durant el 2009, l’obra es presentarà al Festival
Grec de Barcelona amb una part important d’actors sorgits dels
tallers de la Caixa d’Eines i al Festival Internacional de Teatre de
Copenhaguen «Metrópolis».

El 5 de juliol de 2008 la Caixa d’Eines del Teatro de los
Sentidos ha participat també en la iniciativa Montjuïc de Nit. Per a
aquesta ocasió, la Caixa d’Eines ha proposat un cabaret sensorial,
anomenat Cafè Fatal. Durant aquesta nit, més de 800 persones
han descobert el Polvorí en una atmosfera d’antiga taverna,
música en viu, tapes i instal·lacions sensorials característiques 
de la companyia.
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Fàbriques per a la creació: 
La Central del Circ 
www.lacentraldelcirc.cat

El 2008 ha vist néixer l’espai La Central del Circ, la primera
«fàbrica per a la creació» posada en funcionament per l’Institut de
Cultura de Barcelona, gestionada per l’APCC, Associació de
Professionals de Circ de Catalunya (trobareu més informació
sobre les fàbriques per a la creació al capítol 13). 

En espera que durant el 2009 s’iniciïn les obres d’adequació
de l’espai definitiu sota la placa fotovoltaica del Parc del Fòrum
(un recinte semisubterrani amb una superfície de 2.800 metres
quadrats i una alçada lliure de 10 metres), des del mes de juliol
està en funcionament la carpa provisional (al mateix parc), que ha
acollit diverses companyies en residència que han estat treballant
en les seves produccions.

Activitats destacades
La Central del Circ ha obert les seves portes el 26 de juliol per tal
que els professionals puguin gaudir d’un espai dedicat
exclusivament a l’entrenament, l’assaig i la creació de circ, un
espai inèdit fins ara a la ciutat de Barcelona.

Tant la companyia KdCirk com el Circ d’Hivern de l’Ateneu
Popular 9 Barris han fet ús d’aquest espai per a la creació dels
seus darrers espectacles. 

El 2 d’octubre s’ha celebrat la festa d’inauguració de La Central
del Circ, on han participat Claret Clown com a presentador, els
malabaristes Los Gíngers, l’acròbata aèria Míriam Edo i els
acròbates Two Play, tots ells socis de l’APCC.

A més s’han organitzat diferents seminaris i cursos, com el de
Tècnic de seguretat de circ per als tècnics de teatres de les
Ciutats Amigues del Circ, o els de Tècnica i pedagogia dels
malabars.

La Central ha acollit també, entre el 29 de setembre i el 
4 d’octubre, el cicle de conferències «Eines per a la
professionalització dels artistes de circ», i ha participat en 
el Projecte «Circ-que-O! Pyrénées de cirque» com també 
en el projecte de cooperació entre Quebec i Catalunya
«Fibonacci Project». 



169

la Peña (Cia. Iliacan, www.iliacan.com), Alexis Eupierre, Lipi
Hernández (Malqueridas, Creacions al límit), Montse Colomé, Toni
Mira (Cia. Nats Nus dansa, www.natsnus.com), Inés Boza i Carles
Mallol (Cia. Senza Tempo, www.senzatempoteatrodanza.com). 

Altres socis fundadors són Sol Picó i Maria Rovira.

Activitats destacades
La Caldera ha treballat els diversos projectes del 2008 a través
de tres eixos principals: creació, producció i recerca. Aquests
s’han desenvolupant a través dels treballs dels socis fundadors i
les companyies residents, del suport a creadors externs i de la
formació continuada de professionals en una convivència entre
diversitat de llenguatges artístics i artistes de diferents edats. 

En primer lloc, és important ressaltar l’extens programa de
residències que s’han atorgat a joves creadors de Catalunya i de
l’Estat. En total se n’han atribuït quinze, que permeten als
creadors ocupar un espai ideal per assajar i crear, i també per
ensenyar els seus treballs en procés a través de les Aules
Obertes, a les quals acudeixen cada vegada més aficionats a la
dansa i a les arts escèniques contemporànies.

Cal remarcar també que, per segon any consecutiu, la Caldera
ha estat un dels espais del Festival Grec, amb voluntat de
continuïtat el 2009. En aquest marc, s’ha desenvolupat durant
tres setmanes el projecte internacional Caldera Express, conduït
pel coreògraf americà establert a Berlín Jeremy Wade, s’ha
presentat l’espectacle Vitrines d’un soci resident, Alexis Eupierre, i
una proposta del col·lectiu Areatangent, Jazz a les Fosques. Cada
nit s’han exhaurit les localitats. 

S’ha consolidat, encara més, la seva relació amb el barri de
Gràcia a través de l’Associació Nodes de Gràcia, participant en
activitats del barri com la festa major i en actes commemoratius
de l’Any Mercè Rodoreda amb el projecte «Balla balla, Rodoreda».

Al llarg de l’any s’ha continuat treballant en xarxa amb diferents
plataformes de creació amb objectius i afinitats complementaris 
a la Caldera: aquest any s’ha col·laborat amb La Porta, La Mekanika,
la Plataforma Caníbal, el Mercat de les Flors, l’Associació de
Professionals de la Dansa de Catalunya i amb Artsadmin de Londres.
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Conservas
www.conservas.tk

Conservas idea, crea i produeix accions d’art, cultura i pensament. És un espai performàtic multiús per a
l’intercanvi, l’experimentació del futur, la construcció, l’aprenentatge i la transformació en general.

Conservas és un projecte d’agitació cultural per a la transformació social a partir de la recerca,
producció, difusió i gestió de propostes innovadores en el camp de les arts escèniques i visuals.

El treball desenvolupat, amb la gestió de la Sala Conservas, la direcció artística de festivals i la
creació d’espectacles propis amb la Companyia Conservas, l’han convertit en un punt de referència
europeu en relació amb la nova creació artística.

Activitats destacades
Després de tres anys de tancament per dur a terme reformes meticuloses, el 2008 Conservas ha
reobert les seves portes com a espai artístic i cultural amb les seves instal·lacions renovades i amb
diverses activitats. 

Conservas ha consolidat també enguany la vessant de plataforma de referència i ha ofert
informació, recursos, difusió, assessorament i altres serveis al sector directament implicat en la
pràctica artística.

El 2008 Conservas ha celebrat també els Oxcars. Més de 100 participants, de tots els àmbits de
la cultura nacional i internacional, han participat en una gala i una setmana d’esdeveniments de tot
tipus per demanar que no es limitin i es protegeixin les eines digitals de difusió del coneixement. Els
Oxcars han estat per tant un gran esdeveniment de cultura lliure per popularitzar i compartir «bones
pràctiques» en aquest sentit.

Cal destacar, finalment, que l’espectacle Realitats avançades de Conservas ha fet gira el 2008 per
diverses ciutats europees com Berlín o París.

La Caldera
www.lacaldera.info

La Caldera és un espai estable de creació independent fundat 
el 1995 per deu artistes, vuit dels quals hi treballen actualment.
Aquesta antiga fàbrica és el seu espai de creació, producció i
recerca.

La Caldera també és un projecte de ciutat que ofereix diversos
programes d’activitats als professionals. Destaca el programa
Caldera Residències, que dóna suport a una mitjana de quinze
artistes que al llarg d’un any poden desenvolupar un projecte fent
servir l’espai i altres recursos que se’ls proporciona. També cal
destacar tot el treball en xarxa, que en col·laboració amb altres
plataformes de creació es fa visible a través de la Sala 0, amb la
finalitat d’apropar la dansa a la gent a través de mostrar i explicar
els processos de creació.

Els socis fundadors i residents de la Caldera actualment són:
Carles Salas (Cia. Búbulus Dansa, www.bubulus.net), Álvaro de

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 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.
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transdisciplinàries més influents de Portugal ha desplaçat a
Barcelona l’activitat que desenvolupa a Lisboa dirigida pel
coreògraf João Fiadeiro, que ha vingut acompanyat pels artistes
associats Cláudia Dias i Gustavo Sumpta. 

«Sobrenatural 2008», cicle virtual al mes de desembre. Sis
creacions inèdites especialment concebudes per a la xarxa:
videocreacions, reportatges, curts, homenatges, mentides i
manifestos disponibles al web de la Porta. Els sis artistes de
Sobrenatural 2008 han estat Teo Baró (El trabajo de artista),
Mauricio González (Ballets rusos. Variaciones el canario), 
Lola Jiménez (Plaza de Lavapiés s/n), Norberto Llopis (E),
Arifwaran Shaharuddin (When I actually think about love) i 
Mette Edvardsen (Faits divers).

D’altra banda, la Porta ha continuat amb els seus «Espais
còmodes, suports puntuals» a la producció d’obra d’autor, resultat
del diàleg constant que té la Porta amb els creadors al voltant dels
seus projectes i la col·laboració amb altres estructures. L’any 2008,
la Porta ha donat suport a setze artistes, incidint de manera
especial en el suport a creadors emergents, amb acompanyaments
dissenyats especialment per donar continuïtat als seus projectes.
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Activitats destacades
La Perla 29, oberta a possibles vincles amb teatres públics i privats, amb artistes i companyies, ha
continuat l’any 2008 una intensa col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya, on ha presentat i
organitzat una programació estable que ja va arrencar la tardor de 2007 amb la presentació de L’oncle
Vània, d’Anton Txèkhov, que ha estat en cartell del 19 de novembre de 2007 al 6 de gener de 2008. 

Aquesta programació s’ha basat en textos de teatre de repertori universal. Després de L’oncle
Vània s’ha presentat El comte Arnau, de J. M. de Sagarra, amb Lluís Soler i sota la direcció d’Antonio
Calvo. Durant els mesos de febrer i març ha ocupat l’escenari una nova producció, Hedda Gabler, de
H. Ibsen, amb el jove Pau Carrió dirigint Àurea Màrquez i sis actors veterans. 

Després, des de mitjan març al final d’abril, Carlota Subirós ha dirigit la producció de la Perla 29
L’home de la flor a la boca, de Luigi Pirandello, amb Lluís Soler, Jordi Oriol i Elena Alonso (ballarina),
en un espectacle suggeridor de text i dansa. Al mes de maig s’ha fet la reposició del text de Sòfocles
Antígona, dirigit per Oriol Broggi, amb Clara Segura i Pep Cruz en els papers principals. L’èxit rotund
d’aquest espectacle, estrenat el març del 2006 al mateix escenari, ha comportat la seva reposició
per tercer any consecutiu. 

La temporada a la Biblioteca s’ha tancat amb El rei Lear, una coproducció amb el Festival Grec
que ha suposat un gran èxit de públic. Aquest important text de Shakespeare, amb catorze actors
liderats per Joan Anguera, ha de fer una llarga gira l’any 2009 i tornar a fer temporada a l’abril
d’aquest mateix any. 

A l’octubre, Oriol Broggi ha dirigit un espectacle homenatge al poeta i traductor Feliu Formosa
dins el Festival de Poesia de Sant Cugat.

Així mateix, l’espectacle de Joe DiPietro, Passat el riu, va començar la gira per Catalunya el 2007 i
l’ha finalitzat al principi del 2008.

La Porta
www.laportabcn.com

Col·lectiu d’artistes que des de 1992 genera activitats i contextos
per a la creació, el pensament i la investigació de propostes
escèniques contemporànies al voltant del cos i el moviment.
Obres, artistes i experiències que estan canviant la manera de
presentar i representar el cos, la dansa.

La Porta vincula espais, creadors i públic amb activitats que van
de la programació d’obra i el suport a la creació, a la reflexió
teòrica i la documentació.

Activitats destacades
L’any 2008, la Porta ha organitzat tres cicles d’activitats a més
dels «Espais còmodes, suports a la creació»:

«CARNiCOS», del 13 al 16 de març. Un nou apropament a
projectes de recerca de llarg recorregut d’artistes que, partint del
cos i la presència, estan treballant amb metodologies, referents
i/o iconografies procedents de l’àmbit científic. 

«Duplo sentido», del 26 setembre al 5 d’octubre. Carta blanca a
RE.AL, una de les estructures de dansa contemporània i accions

Nau Ivanow
www.nauivanow.com

Ubicada a l’antiga fàbrica de pintures Ivanow, la Nau Ivanow va néixer fa deu anys de mans de l’arquitecte
i fotògraf Xavier Basiana. Aquest centre multifuncional pretén ser un referent de l’activitat cultural que es
duu a terme al barri de la Sagrera i ofereix un lloc de trobada i un programa d’activitats de marcat caràcter
multidisciplinari: arts plàstiques, dansa, pensament, literatura, música i teatre. El seu origen i arrelament
sagrerenc, però, no està renyit amb la projecció de tot el seguit d’iniciatives proposades.

Activitats destacades
En l’àmbit del teatre la Nau Ivanow ha presentat al llarg del 2008 Magritte. Waternotebook, City/Simcity,
Protégeme, instrúyeme 1.1, el III Ciclo de Teatro x la Identidad Argentina Catalunya 2008, i En el páramo. 

A més, la FEI (Factoria Escènica Internacional), dirigida per Carme Portacelli i amb seu permanent
a la Nau, ha presentat les obres Venedors, Tot Blanc o El príncep del Nepal, Las chicas del Tres y
media Floppies.

A la Nau Ivanow s’han programat també diferents concerts i cicles musicals com el Cicle Fem
Música, les Hot Jam Sessions i Jazz Books, les Nits de Tango, Ribermúsica, Dani Nel·lo 4, Ivanow
Jazz Group o el recital de Toti Soler amb Joan Ollé.

També s’han presentat diverses exposicions, com també la primera edició del Festival Sagrera’08,
organitzat per la Fundació Sagrera amb la col·laboració de la Comissió de Festes i el Consell
d’Entitats de la Sagrera, com a cloenda de la celebració del desè aniversari de la Nau Ivanow. Una
setmana d’espectacles diferents cada vespre que va ser tot un èxit d’assistència i participació. Un
concert cada dia: Cecilia Ledesma (tango), Quartet Promenade (música de cambra), Dani Nel·lo 4
(jazz), Eneida Marta (música africana) i Lídia Pujol.
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col·laboració entre les diferents companyies de dansa, apropant
les seves necessitats creatives i empresarials. Un dels objectius
assolits el 2008 per aquesta darrera associació ha estat la seva
projecció a l’Estat espanyol i en l’àmbit internacional, i la seva
presència en les fires més importants dedicades a la dansa i a les
arts escèniques, tant pel que fa a Espanya com a Europa i a
Amèrica.

Pel que fa a algunes de les companyies de dansa més
destacades, Gelabert-Azzopardi ha girat durant el 2008 els seus
darrers espectacles per Catalunya, Espanya i Alemanya, a més de
participar en el Festival Cervantino de Mèxic i donar diversos
tallers a Itàlia. 

Roseland Musical ha fet gira, entre d’altres, amb els seus
espectacles Cara Calla i Les mil i una nits per Catalunya i
Espanya, i ha dirigit la coreografia de l’espectacle inaugural de
l’Expo de Zaragoza, El gozo del agua. 

Mudances durant el 2008 ha estat girant per Espanya amb els
espectacles Travelin, FlexelF, Geografies, Larandland, etc., i per
Costa Rica, El Salvador i Canadà amb Solo por placer i a Londres
amb Geografies.

Sol Picó ha estrenat el seu darrer espectacle Sirena a la
plancha, i ha girat per Espanya, França i Corea, i Nats Nus Dansa
durant el present curs, i gràcies a la col·laboració com a
companyia resident al Teatre Auditori de Sant Cugat, ha
començat un ambiciós programa educatiu i artístic per portar el
món de la dansa contemporània a les escoles públiques de la
ciutat de Sant Cugat del Vallès. També durant el 2008 amb els
seus espectacles Brins, Slot i Momentari han estat girant per tot
Catalunya. 

Trànsit Dansa ha estrenat el 2008 Mujeres Shakespearianas un
espectacle de dansa intimista a partir de la immensa galeria de
personatges femenins que desfilen per les obres de Shakespeare.
La seva obra El salto de Nijinski ha rebut el Premi Butaca al Millor
Espectacle de Dansa de l’any. 

Lanònima Imperial en el marc del Festival Grec ha estrenat el
seu darrer espectacle De los afectos, i Raravis ha estrenat
l’espectacle Despacito, en el qual intenten explorar el viatge de la
vida i la mort des de l’escenari. Aquesta obra ha tancat la
programació del 2008 del Teatro Ensalle de Vigo.
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Són molts els professionals de les arts escèniques que treballen a
Barcelona i també molts els que s’organitzen en col·lectius que
desenvolupen una intensa tasca de connexió entre la creació, les
administracions o el territori, i ofereixen diversos serveis als seus
associats.

És el cas de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de
Catalunya (AADPC), que aglutina actors, directors i escenògrafs,
o de CIATRE. Associació de Companyies de Teatre Professionals
de Catalunya, una associació de companyies de teatre
professional de Catalunya que va néixer amb la finalitat d’enfortir i
preservar un estil independent i privat de creació, gestió i difusió
d’espectacles teatrals.

Quant a les diferents companyies de la ciutat, fem aquí només
algunes pinzellades del que ha estat l’any per a algunes d’elles. 

Dagoll Dagom, fundada l’any 1974, ha presentat enguany
Boscos endins, una obra premiada amb el Butaca al Millor
Espectacle de Teatre Musical de l’any i el de la Millor Actriu de
Teatre Musical per a Anna Moliner. 

La Cubana durant el 2008 ha estat girant amb la reposició de
Cómeme el coco, negro, que es va estrenar a Castelló a l’abril del
2007 i fins ara se n’han representat 546 funcions, amb més de
380.000 espectadors. La primera versió de Cómeme el coco,
negro es va estrenar a Barcelona al 1989; aleshores es van fer
542 funcions amb 351.000 espectadors. 

La Fura dels Baus han estat de gira durant el 2008 per
Espanya, Itàlia, Holanda i Andorra amb Imperium, la creació de
Jürgen Müller, i amb Boris Gudonov, estrenada també el darrer
any al Teatre Nacional de Catalunya i dirigida per Àlex Ollé. 

La companyia Pepa Plana durant aquest 2008 ha celebrat el
desè aniversari amb la gira de L’atzar per Àustria, de Giulietta per
Argentina, i amb Clown-in-shorts al Clownin Festival de Viena. 

T de Teatre ha tornat a presentar a Barcelona Com pot ser que
t’estimi tant, un thriller escrit i dirigit per Javier Daulte estrenat al
mes d’octubre de 2007 al Teatre Nacional de Catalunya.
L’espectacle ha fet gira per Catalunya i Balears i al final d’agost
del 2008 ha recalat de nou a Barcelona, aquest cop al Teatre
Poliorama. 

Quant a El Tricicle, ha presentat enguany a Barcelona el nou
muntatge Garrick que es va estrenar a El Ejido al final de maig del
2007. 

En el cas de la dansa cal destacar la tasca duta a terme per
l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de
Catalunya, que reuneix la majoria de les companyies professionals
de dansa de Catalunya en un impuls clar per donar una entitat
col·lectiva i una projecció exterior als creadors en el llenguatge del
moviment, i l’Associació de Professionals de la Dansa de
Catalunya, que treballa a partir de la necessitat d’establir ponts de
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donat al Mercat de les Flors, que ha esdevingut en molt poc
temps un espai de referència internacional de les arts del
moviment». 

Barcelona disposa també d’una gran quantitat de festivals en
l’àmbit de les arts escèniques que han enriquit el 2008 i que
connecten i projecten el ric teixit escènic de la ciutat. Estem
parlant de festivals o mostres com IDN. Imatge, Dansa i Nous
Mitjans, Complicitats, Dansat, Barribrossa, Festival de Claqué de
Barcelona, Marató de l’Espectacle, La Torna del Grec, Dies 
de Dansa. Festival Internacional de Dansa Contemporània en
Paisatges Urbans (dins el Festival Grec), Crea 2008, Ulls 2008. 
II Festival Barcelona Cultura, Escena Poblenou. Festival de Tardor,
Insomni 2008, Marató d’Arts Escèniques de Petit Format, Festival
Barcelona en Butoh i la Mostra de Teatre de Barcelona.

Trobareu tots aquests festivals al capítol 9, a l’apartat dedicat
als festivals d’arts escèniques.
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Els crítics teatrals de Barcelona han celebrat enguany la 
vint-i-cinquena edició dels seus guardons al millor de l’escena
barcelonina, i han atorgat el Premi de la Crítica de Barcelona al
millor espectacle del 2008 a la coproducció del TNC i el CAER
Què va passar quan la Nora va deixar el seu home, l’obra de la
premi Nobel Elfriede Jelinek, dirigida per Carme Portaceli i
interpretada per Lluïsa Castell, que també ha aconseguit, per
aquesta obra, un dels tres premis a la millor interpretació
femenina.

Les altres dues actrius guardonades han estat Amparo
Fernández per Germanes, escrita i dirigida per Carol López,
distingida amb el premi a la millor direcció per aquesta obra, i
Vicky Peña per Après moi, le déluge, de Lluïsa Cunillé, que, al seu
torn, ha guanyat el premi al millor text teatral. L’actriu Vicky Peña
ha estat guardonada també durant el 2008 amb els premis MAX
i Ciutat de Barcelona d’Arts Escèniques per les seves
interpretacions en les obres Homebody/Kabul i Après moi, le
déluge.

Els tres actors premiats per la crítica en l’apartat de millor
interpretació han estat Pere Arquillué, Lluís Soler i Marc
Rodríguez. 

A més, han estat guardonades dues produccions que es van
estrenar dins la programació del Grec 08. The Brothers Size, ha
guanyat el premi al Millor Espectacle Internacional i Dido and
Aeneas el premi Extraordinari del Jurat. 

Entre els prop de vint premis Butaca 2008 destinats a diferents
categories d’arts escèniques n’hi ha molts atorgats a produccions
o artistes de la ciutat de Barcelona. Destaquen el de millor
muntatge per a Germanes, amb direcció de Carol López, la qual
ha rebut també el premi al millor text per la mateixa obra; el premi
de millor direcció per a Julio Manrique per La forma de les coses,
muntatge que ha estat guardonat també com a millor espectacle
de petit format; el Butaca per al millor musical a Dagoll Dagom,
de la mà de Joan Lluís Bozzo, i el lliurat a Maria Rovira i Art Trànsit
Dansa, per al millor espectacle de dansa. 

A més s’ha atorgat un premi Butaca honorífic a tota una vida
dedicada al teatre als escenògrafs i germans Josep i Joan
Salvador i a la trajectòria artística de Ricard Salvat. 

També s’ha volgut destacar la tasca realitzada, des de fa anys,
pel portal fet a Barcelona teatral.net, que ha rebut el premi Butaca
al millor mitjà de difusió de teatre. 

Per tancar l’apartat de premis, cal esmentar també el Premi
Nacional de Dansa que atorga el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i que
enguany ha recaigut en Francesc Casadesús, director del Mercat
de les Flors - Centre de les Arts del Moviment. Casadesús ha
rebut aquest guardó «per la renovació, visibilitat i projecció que ha
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Aquest és un text dedicat a fer balanç de les activitats musicals de rellevància a la ciutat de
Barcelona en el darrer any. Normalment conforma aquest text un seguit de comentaris sobre
diversos concerts o espectacles musicals que han tingut ressò o, si més no, que han
despertat l’interès d’alguns ciutadans. Però no solament es produeixen fets musicals rellevants
que siguin únicament audibles: a vegades es fan lleis sense gaire soroll que afecten i molt els
sons que hi són i els que han de venir.

Així doncs, és just que en primer lloc vulguem destacar el dia 29 de febrer de l’any 2008,
que serà recordat almenys per l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança
municipal que regula les actuacions de música en viu als bars musicals de la nostra ciutat.
Per tal d’engegar aquesta nova norma musical, l’Ajuntament ha destinat 600.000 euros per
millorar l’equipament tècnic i les instal·lacions de dotze espais de la ciutat.

També cal destacar d’aquest 2008 la reactivació de la Banda Municipal. El nomenament
de Salvador Brotons com a director titular de la formació i la decisió d’acollir-la com a grup
resident de l’Auditori han donat l’impuls necessari per a la seva recuperació.

Dins del mateix Auditori, i com a mostra de la seva voluntat de ser la casa de totes les
músiques, el concert de Standstill & Refree interpretant peces de Ligeti, Reich, Varese i Adams
dins del festival Digressions ha estat mereixedor del Premi Ciutat de Barcelona de Música.

La incorporació de l’Auditori a la xarxa dels principals equipaments musicals europeus el
permet ser receptor i emissor de propostes de música de cambra amb joves intèrprets.

Finalment, la constitució de la Plataforma de la Rumba amb més de 140 professionals,
amb Peret i Joan Garriga al capdavant, assegura la continuïtat d’aquest estil i fan palesa la
seva condició de música barcelonina.

David Albet
Músic i membre del consell assessor de l'Auditori

Grans auditoris
1.382 concerts
1.367.045 espectadors
80 % d'ocupació

Macroconcerts (més de 5.000 espectadors)
20 concerts
420.501 espectadors

Sales de música en viu
20 sales
5.782 concerts
1.243.843 espectadors

Font: cada equipament, SGAE i ASACC.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Música. Indicadors principals
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«L’Auditori:Apropa» ha generat al llarg del 2008 un total de 8.995 places en 252 concerts
adreçades a centres, associacions i institucions de l’àmbit social per tal de facilitar que les persones
afectades de discapacitats o exclusió social arreu de Catalunya puguin accedir a la programació
d’aquest equipament. 

Finalment, la creació d’Amics de l’Auditori al mes de juny ha recollit un èxit immediat. Durant els
primers sis mesos ja s’hi han apuntat 12.000 usuaris que, amb el seu carnet, obtenen gratuïtament
nombrosos avantatges i ofertes promocionals. 
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L’Auditori
www.auditori.cat
Titularitat: consorci Ajuntament de Barcelona 
i Generalitat de Catalunya

515.664 espectadors
81 % d’ocupació

Situat al costat de la plaça de les Glòries, aquest és el centre polivalent dedicat a la música més
important de la ciutat. L’Auditori suma una gran sala simfònica, una sala polivalent, una sala per a
música de cambra així com l’Escola Superior de Música de Catalunya i, des del 2007, el Museu 
de la Música.

Activitats destacades
Durant l’any 2008, el del desè aniversari de la seva inauguració, l’Auditori ha mantingut el constant
creixement i ha ofert 662 concerts.

Els 522 concerts de producció pròpia han portat 396.497 espectadors (amb una mitjana del 84 %
d’ocupació de les localitats), mentre que les 140 coproduccions amb altres promotors o concerts
convocats per organitzadors externs n’han aportat 119.167 (71 % d’ocupació). 

La inauguració durant l’any anterior i dintre del mateix edifici del Museu de la Música, al costat de
l’activitat ja consolidada per l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), ha eixamplat
l’abast de conjunt d’aquest equipament públic, ara amb tres sales de programació a ple rendiment i
el projecte aprovat d’una quarta sala de dimensions més reduïdes. 

L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) és el primer grup resident en
permanència de l’Auditori i el més important pel que fa a quantitat de concerts, volum de públic i
pressupost econòmic. El 2008 ha ofert un total de 98 concerts amb 174.720 assistents (una mitjana
d‘ocupació de les localitats del 81 %), amb actuacions també a Tarragona, Lleida i Girona. La
temporada simfònica de l’OBC ha comptat dotze mil abonats, una xifra rècord en l’àmbit de l’Estat
espanyol que se situa entre els tres o quatre primers llocs d’Europa en aquest aspecte. Més del 
30 % dels abonats a l’OBC procedeixen de poblacions situades fora de Barcelona.

Una altra prioritat ha estat el servei «L’Auditori:Educa», dedicat a concerts familiars, escolars i
participatius amb la intenció de crear nous públics de demà. L’Auditori ja se situa com a primer
centre musical europeu pel que fa a l’activitat educativa, que ha tingut 137.970 espectadors el 2008
(mitjana d’ocupació de les localitats del 93 %), sempre amb concerts de producció pròpia pensats
especialment per a les diferents edats i encarregats a una sèrie d’experts en música, pedagogia,
coreografia i il·lustració.

La temporada de música de cambra ha continuat amb el Quartet Casals com a formació resident, i
el 2008 ha aplegat 8.569 assistents als 21 concerts programats. L’Auditori organitza igualment cicles
i festivals de música antiga, música contemporània i corals, entre els estils que configuren la vocació
de pluralitat de la seva oferta i l’objectiu fundacional d’ampliar l’abast social de la música en viu per
tal de fer entrar moltes més persones al gran edifici de la música de tots els gèneres.

«L’Auditori:Moderna» ha ofert durant el 2008 una producció pròpia de 38 concerts de músiques
populars i últimes tendències, amb 17.702 espectadors, més 43 concerts en coproducció amb altres
festivals, fins a un total de 81 concerts i 35.684 assistents. També l’arribada de la Banda Municipal
de Barcelona a l’Auditori amb una temporada estable de 15 concerts ha recollit el 2008 un total
netament creixent de 7.555 espectadors (mitjana d’ocupació de les localitats del 86 %). 

Museu de la Música
www.museumusica.bcn.cat
Titularitat: Ajuntament de Barcelona, amb gestió a través del Consorci de l’Auditori

53.689 usuaris 
1 exposició temporal

El Museu de la Música s’inaugurà el març del 2007 a l’Auditori.
L’exposició permanent acull prop de cinc-cents instruments i
documents musicals que recorren l’evolució de la música a través
de la història. Amb una moderna presentació de les col·leccions,
els suports audiovisuals introdueixen el visitant d’una manera
directa i vivencial en el coneixement i el gaudi de la música. En
paral·lel, trobem «La permanència del so», una exposició entorn de
la necessitat de fixar la música en diferents suports al llarg del
temps i punt final del recorregut. Hi destaca la Sala d’Interactius,
on el visitant pot manipular maquetes i fer sonar instruments.

Activitats destacades
El 2008 ha estat el primer any natural d’actuació del museu dins
l’Auditori, i ha estat també un any carregat de novetats. Una de les
novetats ha arribat el 17 d’abril amb la inauguració de la sala
d’exposicions temporals. L’exposició que ha donat el tret de
sortida a la Sala Temporals ha estat «Contrapunt», dedicada a la
relació entre els músics Enric Granados i Pau Casals (fins al 28
de juliol). El 2008 ha estat també l’any de la posada en marxa del
nou web del museu. Un altre fet destacat de l’any ha estat
l’atorgament al museu del premi en la modalitat de «Projectes», 
en el marc de la segona edició dels Premis de Museologia
organitzats per l’Associació de Museòlegs de Catalunya. 

D’altra banda, el primer aniversari de la inauguració de la seu
del museu a l’Auditori s’ha celebrat el 10 de març amb una
jornada de portes obertes i actuacions musicals, una jornada
oberta a tothom però dedicada especialment als donants del
museu.

En matèria de programes públics, durant aquest any s’ha
treballat tant per donar continuïtat i estabilitat als programes
tradicionals del museu com en el disseny de noves iniciatives. 
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o per directors convidats com Rafael Sanz-Espert, Darío Sotelo,
Josep Roda, Felipe Neri. Ha col·laborat amb solistes com Lluís
Claret, violoncel·lista, les mezzosopranos Inés Moraleda i Elisenda
Arquimbau, el tenor Antoni Comas i el baix Josep Jarque. Els
pianistes Albert Guinovart, Daniel Ligorio i Antoni Besses, o la
viola de Luís Magín, han estat altres dels noms per ressaltar.
Destaca també el concert dut a terme amb la Cobla Sant Jordi -
Ciutat de Barcelona. La Banda ha creat, així mateix, la figura del
director assistent, renovable cada any, i que el 2008 ha assumit la
directora Marta Carretón.

Als barris de Barcelona la Banda ha fet 32 concerts, 57
audicions per a escolars i diferents concerts d’àmbit de ciutat. Ha
participat en la Festa de Santa Eulàlia i en les Festes de la Mercè
(seguici d’autoritats, Ball de l’Àliga, concert a la plaça de Sant
Jaume i concert al Portal de la Pau). També ha desenvolupat el
tradicional concert dels Jocs Florals a l’Ajuntament i ha participat
en la inauguració del parc Teresa de Calcuta, i en les
commemoracions de la Diada de Catalunya i del Dia d’Europa.
També ha pres part en un concert extraordinari amb el grup basc
Ozkorri, en col·laboració amb el Centre Artesà Tradicionàrius.
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L’oferta educativa ha estat centrada bàsicament en l’oferta escolar
i l’activitat familiar de cap de setmana. Pel que fa a l’atenció a grups
escolars s’ha ofert el programa «Visita el Museu de la Música», amb
propostes d’itineraris amb suport audiovisual. També s’han organitzat
sessions de formació adreçades al professorat escolar, que han
tingut molt bona acollida. Així mateix s’han potenciat les sinèrgies
amb «L’Auditori:Educa», amb la combinació «concert+visita al
museu» per a alumnes d’escoles universitàries i escoles de música.
Dins l’àmbit acadèmic destaca el curs «Organologia, l’estudi dels
instruments musicals», adreçat a estudiants i públic especialitzat
amb l’objectiu de fomentar entre els estudiants la recerca a través
dels fons patrimonials i les col·leccions.

En l’apartat de nous programes durant l’octubre s’ha iniciat
l’activitat «La música del Museu», un cicle d’audicions amb
instruments originals de la col·lecció. Amb aquest cicle el museu
presenta els seus instruments amb els sons i les músiques per als
quals van ser dissenyats, sempre dins de les possibilitats que
ofereixen el seu ús i la seva conservació.

Banda Municipal de Barcelona
www.auditori.cat
Titularitat: consorci Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya

104 concerts 
36.438 espectadors  
96 % d’ocupació

La Banda Municipal de Barcelona, formada per 56 músics,
divideix el seu treball en dues vessants. D’una banda, els concerts
als barris de Barcelona, a l’aire lliure o en locals tancats, fent una
tasca de divulgació musical popular. De l’altra, porta a terme una
temporada pròpia de concerts, del novembre al maig, a l’Auditori
de Barcelona. També desenvolupa una sèrie de concerts d’estiu
al mes de juliol a l’Auditori, i d’altres dins del cicle «Música als
Parcs», al mes de juny, als parcs de la ciutat. Especial dedicació
mereixen els concerts escolars educatius que organitza l’Auditori.

Al seu repertori es fa especial atenció a la música clàssica més
popular. En la temporada de concerts té una presència important
la música escrita originalment per a banda, i especialment les
estrenes de compositors catalans. També convida directors
internacionals i solistes de renom.

Activitats destacades
La Banda ha fet onze concerts de temporada, dirigits per
Salvador Brotons, director titular des del setembre del 2008, 

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

395.180 espectadors
91 % d’ocupació

Inaugurat el 1847, el Gran Teatre del Liceu ha estat durant més de 150 anys el més important teatre
d’òpera de l’Estat espanyol. Destruït per un incendi el 1994 i reinaugurat el 1999, el Liceu és un dels
símbols identificadors de Barcelona i un equipament fonamental del patrimoni cultural de la ciutat.

Activitats destacades
L’estrena a Espanya de Death in Venice, de Benjamin Britten, una de les millors òperes del segle XX,
dirigida per Sebastian Weigle i Willy Decker, s’ha considerat com un dels esdeveniments musicals
de la temporada a Barcelona. La nova producció del Liceu ha obtingut una rebuda excepcional a la
premsa especialitzada internacional i ha suposat un èxit d’ocupació del Liceu ben inesperat en una
peça que està molt lluny de comptar-se entre les més populars del compositor. Durant el mateix
període, el Ballet d’Hamburg ha presentat l’adaptació coreogràfica de John Neumaier del mateix text
de Thomas Mann. 

Altres noves produccions del Liceu al llarg del 2008 han estat una excepcional Elektra de Strauss
(Sebastian Weigle / Guy Joosten), un aclamat Tannhäuser de Wagner (Sebastian Weigle / Robert
Carsen), Le nozze di Figaro de Mozart (Antoni Ros-Marbà / Lluís Pasqual) i un Simon Boccanegra
de Verdi (Paolo Carignani / José Luis Gómez), molt elogiat per la premsa especialitzada internacional,
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Música han tingut la mateixa amplitud que els gèneres musicals
que el Palau ha acollit al llarg de la seva història i alhora han
mostrat una clara obertura a les manifestacions més actuals del
fenomen musical.

Així, si l’Orfeó Català ha ofert als seus socis el vell repertori
històric i ha interpretat un dels grans oratoris clàssics, La Creació
de Haydn, també ha ampliat les seves experiències artístiques
amb un concert performance amb el singular cantant de jazz
Bobby McFerrin. Al costat de les grans obres de la música
clàssica, cal remarcar les actuacions de cantautors catalans com
Raimon o Serrat, el concert de Camille, dins del Festival Sònar de
Barcelona, o el del Pat Metheny Trio amb Enrique Morente.

Al mateix temps, les activitats de la sala de concerts —i de la
sala Petit Palau— han continuat amb bon ritme, amb els dotze
cicles de concerts de la Fundació Orfeó Català - Palau de 
la Música i dels organitzats per promotors externs (Ibercàmera,
Euroconcert, Promoconcert, The Project, Festival Internacional 
de Jazz, Festival del Mil·lenni, Concert Studio, Festival de Guitarra
i altres acords, Festival Únicas, De Cajón! Festival de Flamenco,
etc.). A això cal sumar nombrosos actes institucionals,
empresarials i socials. En conjunt, les dues sales del Palau han
acollit més de 450 iniciatives.
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en coproducció amb l’Opéra de Paris, el Théâtre de la Monnaie de Brussel·les, la Welsh National
Opera de Cardiff i el Grand Théâtre de Genève. A més de la tornada al Liceu de Luisa Miller de
Verdi i de la reposició de la posada en escena de Calixto Bieito de Don Giovanni de Mozart, ha estat
especialment significativa la recuperació de Tiefland d’Eugen d’Albert, basat en el drama Terra baixa
d’Àngel Guimerà, dirigit per Michael Boder i Matthias Hartmann. Es recuperen escenes d’altres
òperes basades en textos de Guimerà del mateix d’Albert (Liebesketten) i de Fernand Le Borne (La
Catalane), a més de fragments oblidats de Jaume Pahissa (Gal·la Placídia), Enric Morera (Titaina) i
Amadeu Vives (Euda d’Uriach). Antoni Ros-Marbà ha dirigit la recuperació d’una de les peces més
importants de Robert Gerhard, La peste, sobre el text d’Albert Camus. A més, Ros-Marbà ha dirigit
fragments de l’òpera de Felip Pedrell La Celestina. S’ha estrenat l’òpera de Mauricio Sotelo Dulcinea
dins del cicle de sessions familiars, dirigida per Gustavo Tambascio.

Un recital de Josep Carreras retransmès en directe a la platja de la Barceloneta i una exposició al
Liceu han commemorat el 50è aniversari del debut del gran tenor català en aquest escenari.

Les Sessions Golfes del Liceu han portat Liz Callaway, amb un programa dedicat a Stephen
Sondheim, Steven Brinberg, que ha fet una recreació irònica de la figura de Barbara Streissand, i
Sara Zahn, amb una interpretació de textos de Carolyn Leigh musicats per compositors com Cy
Coleman o Jule Styne. 

En la programació del Petit Liceu s’ha de destacar l’estrena de La Ventafocs, versió reduïda de La
Cenerentola rossininana adaptada i dirigida per Joan Font (Comediants). A més s’han reposat altres
espectacles per a nens i adolescents com ara Els músics de Bremen, Cantant amb el Cor, Pere i el
llop o El superbarber de Sevilla. 
Finalment, cal esmentar el nomenament de Joan Francesc Marco com a nou director del Gran Teatre
del Liceu.

Palau de la Música Catalana
www.palaumusica.com
Titularitat: consorci Ajuntament de Barcelona, Generalitat 
de Catalunya i Ministeri de Cultura

456.201 espectadors
73 % d’ocupació

El Palau de la Música Catalana acaba de celebrar els seus cent
anys en estat de plenitud: pel reconeixement unànime dels seus
valors arquitectònics, pel seu estat òptim de conservació i per la
qualitat i la importància de les seves manifestacions musicals i
socials. Obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, el Palau
de la Música està considerat un dels màxims exponents del
modernisme. El 1997 fou declarat per la UNESCO Patrimoni de
la Humanitat.

Activitats destacades
La vida del Palau de la Música durant l’any 2008 ha estat
marcada per la celebració del centenari de l’edifici. A més de
l’aspecte institucional i de les festes populars, els Concerts del
Centenari organitzats per la Fundació Orfeó Català - Palau de la



Temporades
i cicles
musicals
Euroconcert
Ibercàmera
Schubertíada
Temporada AvuiMúsica
Cicle Anna Ricci
Cicle Nous Repertoris - Música XXI
Música als Parcs

b.



195194

Euroconcert
www.euroconcert.org

Euroconcert és una entitat que du a terme un ampli ventall
d’activitats en el camp de la música clàssica. Fundada el 1985 a
Barcelona, actua principalment com a promotora d’uns cicles de
concerts de llarga trajectòria i destacada projecció internacional:
la Temporada Musical al Palau de la Música Catalana, el Cicle
d’Orgue a la catedral de Barcelona i el Cicle Música i Músics de
Catalunya.

A més dels cicles esmentats, Euroconcert edita discos a través
del segell de música clàssica Discant, organitza els Concerts
d’Estiu a Montserrat, «Música d’altres temps» al monestir de Sant
Pere de Roda i és present a festivals internacionals de música
com Peralada, Peníscola, Granada, Sant Sebastià, Santander,
Innsbruck, Budapest o Estrasburg.

Activitats destacades
Euroconcert ha arribat a la seva 24a Temporada Musical al Palau
de la Música amb una novetat: la seva aposta per les orquestres
de cambra. Fins ara solistes i conjunts més reduïts havien estat
els protagonistes del cicle que aquesta temporada han alternat
amb quatre sòlids conjunts que han donat un altre aire al cicle.
L’Orquestra de Solistes de Salzburg, amb la pianista Eulàlia Solé
com a solista, ha obert la temporada el 14 d’octubre. Més
endavant ha actuat l’Ensemble Bell’art Salzburg. Aquest grup
barroc fundat el 1995 per Annégret Siedel ha ofert un programa
nadalenc amb cançons interpretades per dues grans sopranos,
Emma Kirkby i Susanne Rydén (2 de desembre).

Euroconcert també ha organitzat el cicle «L’orgue de la catedral
de Barcelona», amb concerts de Giorgio Parolini, Pedro Guallar i
Henri Pourtau.

Cal destacar, per acabar, el XVII Cicle Música i Músics de
Catalunya, que ha constat de sis concerts d’intèrprets catalans i
ha estat integrat exclusivament per música catalana. El cicle ha
presentat obres de Joan B. Cabanilles, Pau Bruna, Josep Gallés,
Narcís Casanoves, P. Antoni Soler, Isaac Albéniz, Miquel Llobet,
Carles Baguer, Enric Granados, Eduard Toldrà, Xavier
Montsalvatge, Frederic Mompou, Joan Guinjoan, Josep M.
Mestres-Quadreny, Llorenç Balsach...

Ibercàmera
www.ibercamera.es 

Ibercàmera s’ha anat consolidant com una de les entitats deganes
de l’oferta musical privada de Barcelona. Nascuda el 1985, la
Temporada Ibercàmera ha passat a ser una de les temporades de
concerts de música clàssica de més tradició de la ciutat i una 
de les més prestigioses d’Europa.

Ara per ara Ibercàmera compta dues temporades estables de
concerts de música clàssica amb orquestres, formacions, solistes
i directors de màxim nivell internacional al Palau de la Música i a
l’Auditori.

Activitats destacades
Durant el 2008 Ibercàmera ha presentat formacions simfòniques 
de referència: Pittsburgh Symphony amb Rafael Frühbeck, London
Symphony amb Valery Gergiev, Simfònica de Viena amb Fabio
Luisi, Symphonica Toscanini amb Lorin Maazel, i Philharmonia de
Praga amb Kaspar Zehnder. També ha ofert concerts amb solistes
destacats com Maurizio Pollini, Jessye Norman amb l’Orquestra
Simfònica del Liceu, Maria Joaõ Pires, Martha Argerich, Misha
Maisky així com l’últim concert a Espanya del pianista Alfred
Brendel abans de la seva retirada dels escenaris, que va interpretar
peces de Haydn, Mozart, Beethoven i Schubert al Palau de la
Música Catalana.

Ibercàmera també ha apostat per la presentació de joves valors
com Marie-Elisabeth Hecker, Alexei Volodin, Pavel Haas Quartet,
Alexander Bouzlov, David Fray i Pavel Gomziakov i Mireia Barrera,
i ha proposat concerts amb artistes i formacions catalanes com el
Cor Madrigal i Duquende o Carles Trepat i l’Orquestra Simfònica
del Liceu. 

Schubertíada, 11a edició
www.schubertiada.com

La Shubertíada és un viatge al món interior de Schubert que
recull des de fa deu anys els aplaudiments d’un públic entusiasta i
el prestigi de la premsa especialitzada.

Activitats destacades
L’onzena Schubertíada s’ha celebrat a l’Auditori AXA de l’Illa
Diagonal entre els mesos d’abril i desembre amb un període
d’interrupció entre juny i octubre per donar pas durant el període
estival a la Schubertíada de Vilabertran (Girona). El cicle ha inclòs
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Cicle Anna Ricci, 7a edició
www.acimc.net

L’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica (ACIMC)
va presentar el Cicle Anna Ricci amb la voluntat de difondre obres
actuals de compositors catalans a partir de l’excel·lent treball
interpretatiu de músics professionals, tots ells socis de l’ACIMC,
una entitat sense finalitat de lucre fundada l’any 1992 amb
l’objectiu de sensibilitzar la societat i les institucions sobre la
problemàtica del músic professional. 

Activitats destacades
La setena edició del cicle «Anna Ricci. De nosaltres a vosaltres»
ha inaugurat un nou espai, la Casa Orlandai, on s’han pogut veure
set dels vuit concerts que conformen el cicle. Entre d’altres, i en
col·laboració amb la JPC-Iniciativa Musical i el projecte Fòrum
Internacional de Música Barcelona Ciutat, el cicle ha ofert un
concert de Yukako Morikawa, la guanyadora de l’últim concurs de
piano de la cinquena edició d’aquest fòrum. 

Com en totes les edicions, l’ACIMC ha fet un homenatge a una
personalitat destacada del món de la música en el concert
inaugural del cicle. Aquest any l’homenatjat ha estat el mestre i
compositor Antoni Ros Marbà.

Al final dels concerts i seguint la tradició, s’ha donat pas a les
trobades entre compositors i intèrprets, amb l’obertura d’un diàleg
entre els intèrprets, el públic i els compositors assistents per
comentar les obres escoltades.
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Temporada AvuiMúsica, 
12a edició
www.accompositors.com

L’Associació Catalana de Compositors organitza la Temporada
AvuiMúsica, el gran aparador de la música contemporània a
Barcelona que incideix en les estrenes, en les noves propostes
musicals, en els intercanvis internacionals i, en definitiva, en la
difusió de les obres dels compositors catalans. 

Activitats destacades
Alguns dels concerts d’aquesta dotzena edició de la Temporada
AvuiMúsica celebrats a l’auditori Mompou de la SGAE i l’auditori
MACBA han estat el del Quartet de Corda de l’OBC amb obres
de Nino Díaz, Benet Casablancas, Cruz López de Rego i Miquel
Roger, i el de Mauricio Carrasco a la guitarra amb un programa
que sumava els compositors Mercè Torrents (Aires mediterranis,
estrena), Anna Bofill (suite Tamanrasset, estrena), Alicia Coduras
(Sombras), Oriol Saldadrigues (Mur), Víctor Cordero-Charles
(Vertical, estrena), Joaquim Homs (Dos soliloquis) i Eduardo
Diago (¡Corre!, estrena).

També cal destacar l’interpretat pel Septimino de l’OBC, amb
obres de Domènec González de la Rubia, Segio Fidemraizer,
Xavier Boliart, Edmund Eckart, i el concert de la mezzo Montserrat

Cicle Nous Repertoris -
Música XXI, 9a edició
www.jmbarcelona.com | www.gemc.cat

El cicle Nous Repertoris - Música XXI està organitzat pel Gremi
d’Editorials de Música de Catalunya i Joventuts Musicals de
Barcelona amb la col·laboració de la Societat General d’Autors i
Editors, la Universitat de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu i
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
(OBC). 

en aquesta edició sis concerts, quatre dels quals són liederabend
amb un solista vocal i pianista. La temporada la va obrir el dimarts
15 d’abril el baríton anglès Konrad Jarnot, protagonista d’Ievgueni
Onegin en el darrer Festival de Baden-Baden.

Altres concerts han estat el de la soprano Mojca Erdmann, que
ha interpretat al costat del pianista Gerold Huber obres de
Debussy, Mozart, Strauss i Schumann, o el del jove tenor Carsten
Suess, vinculat en primer lloc a la companyia de l’Òpera de
Dresden, que ha interpretat el cicle de Schubert La bella molinera
acompanyat al piano per Wolfram Rieger. 

La soprano valenciana Ofelia Sala, molt lligada al cicle català
des dels seus inicis, ha tornat a la temporada de la Schubertíada
per clausurar la temporada 2008 amb un recital al costat del
reconegut pianista Helmut Deutsch, en el qual ha interpretat
lieder de Schubert, Wolf (Cançoner espanyol), Albéniz i Strauss.

La Schubertíada a l’Illa Diagonal ha inclòs una nova proposta
complementària als concerts: una xerrada introductòria a càrrec
d’experts amb la finalitat de preparar el públic per al concert que
escoltarà.

Bertral acompanyada al piano per Eduard Saez, amb un repertori
que incloïa obres de Miquel Pardo, Enric Ferrer, Domènec
González de la Rubia, Delfí Colomé, Edmund Eckart, M. Teresa
Roig, Francisco José Martín Jaime i M. Rosa Ribas.
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Aquest cicle exposa cada any la creativitat compositiva del
nostre país i alhora mostra la seva gran varietat i la riquesa
cultural que suposa per al món de la música.

Activitats destacades
Els vuit concerts programats d’abril a juny han ofert una
panoràmica de l’obra d’una trentena de compositors catalans que
protagonitzen la música de tot el segle XX i part del XXI, amb la
voluntat d’acostar-la al màxim de públic, d’intèrprets i de
programadors. 

Alguns dels autors interpretats han estat Serra, Albéniz, Morera,
Homs, Lamote de Grignon o Mestres Quadreny, però també Toni-
Olaf Sabater, Rodríguez Picó, Consol Colomer, Mercè Torrents,
Narcís Bonet, Manuel Blancafort, Salvador Brotons, Blai Soler,
Anna Cazurra o Josep M. Guix. 

Han participat en el cicle intèrprets de trajectòria sòlida i
reconeguda, com els pianistes Mireia Fornells i Joan Miquel
Hernández, els Solistes de l’OBC, la soprano Rosa Mateu
acompanyada pel pianista Mac McClure, l’Ars Quartet amb Albert
Guinovart, Barcelona Modern Project, Concorde Contemporary
Music Ensemble i l’Orquestra de l’Acadèmia del Gran Teatre del
Liceu.

El cicle Nous Repertoris - Música XXI d’aquest any també ha
inclòs una conferència amb audicions sobre l’ús de la música
popular en l’obra de Frederic Mompou, a càrrec de Xosé Aviñoa,
en què ha col·laborat la pianista Yoko Suzuki. Una proposta
diferent dels concerts habituals per reflexionar sobre un dels més
grans compositors catalans a partir de la seva àmplia discografia.
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Música als Parcs
www.bcn.cat/mediambient

Fa més de deu anys que els parcs de Barcelona acullen
l’experiència Música als Parcs amb l’objectiu d’apropar la música
de qualitat a tots els públics i, alhora, utilitzar els espais verds de
la ciutat com a escenari, no només de passeig, jocs i repòs, sinó
també de cultura. 

Des del primer moment, tant el cicle de música clàssica com el
cicle de jazz han estat elements clau per vincular la cultura, la
natura i les nits d’estiu.

Activitats destacades
Aquest any Música als Parcs ha organitzat 51 concerts dins dels
cicles de clàssica i jazz.

Com a novetat, la Banda Municipal de Barcelona s’ha
incorporat a la programació d’aquests cicles amb quatre concerts
a diferents parcs, tres del cicle de jazz i un de clàssica.

Una altra novetat d’aquest any ha estat el procés de selecció.
Enguany, la convocatòria de joves intèrprets per al cicle de
clàssica s’ha fet a través de MySpace i la revista Time Out, fet
que ha ajudat a incrementar el nombre de candidats respecte a
anys anteriors. El procés de selecció dels músics s’ha fet amb la
col·laboració del Gran Teatre del Liceu, el Conservatori del Liceu i
el Conservatori Municipal. A partir de les seves valoracions s’ha
elaborat la programació per als dijous, divendres i dissabtes del
mes de juliol.

El cicle de jazz ha estat el més llarg, del 4 de juny al 29
d’agost. Tots els concerts s’han desenvolupat a la Glorieta del
parc de la Ciutadella, els dimecres i divendres, a partir de les 
22 h. Araceli Aiguavia i Ramón Díaz, reconeguts músics i
membres de formacions de jazz, han estat els responsables de la
direcció artística d’aquest cicle.
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Jamboree
www.masimas.com/jamboree
Titularitat: privada

Aquesta sala està especialitzada en el jazz i totes les seves
variants.

Activitats destacades
Durant l’any 2008 el Jamboree ha programat fonamentalment
grups de jazz d’estils molt diversos, però també hi ha hagut lloc
per a bandes de blues o funky que han complementat la
programació. Han estat destacables els concerts de Christian
Brewer, Ana Finger, Mina Agossi Trio, La Porteña Jazz Band, The
Fringe, Charlie Wood Trio, Bella Da Costa, Zach Prether, Ramon
Fossati Sextet, Brad Shepik Trio, Harry Allen Quartet, Scott
Dubois Quartet i Hiromi’s Sonicbloom, entre molts altres.
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Bikini
www.bikinibcn.com
Titularitat: privada

La sala Bikini, formada per tres espais i amb una programació
molt eclèctica, ha estat sempre un referent de la nit a Barcelona
com a plataforma per al llançament de grups i figures locals. Bikini
reuneix unes condicions tècniques tant de so com de llum que
donen qualitat als concerts.

Activitats destacades
L’any 2008 Bikini s’ha sumat a les programacions de festivals com
el Festival de Jazz de Barcelona, el Festival de Guitarra de
Barcelona, el Festival In-Somni, el BAM o el Sona 9, i també ha
col·laborat amb institucions o organismes com Amnistia
Internacional.

Han visitat la sala artistes de llocs ben diferents, com No se
quién y los no se cuantos del Perú o els And Café del Japó, a
part de bandes de tot Europa, els EUA i l’Estat espanyol.

El 2008 cal destacar les actuacions de Willy de Ville, Ron
Sexmith, Joe Bonamassa, M-Clan, Ivan Ferreiro, El Canto del
Loco, Tricky i Marah, entre d’altres.

Harlem Jazz Club
www.harlemjazzclub.es
Titularitat: privada

La celebració del vintè aniversari d’aquest club de jazz ha permès
ressaltar als ulls de la societat local l’aportació de la sala com a
equipament sociocultural valuós i estable. Ha estat, també, una
ocasió per fer una recapitulació de l’escena musical barcelonina
de les dues últimes dècades, on el Harlem ha assolit una
categoria quasi emblemàtica gràcies a la seva activitat
ininterrompuda i de qualitat.

Activitats destacades
Enguany la sala ha acollit la programació de diversos festivals i
cicles com ara el festival Barnasants de cançó, amb Yhosvni
Palmaentre i d’altres durant els mesos de gener, febrer i març, el
Festival de Música Creativa i Jazz de Ciutat Vella, amb músics
com Tom Brosseau els mesos de maig i juny, les sessions de jazz
i fusió flamenca, alguns concerts del BAM durant les festes de la
Mercè i actuacions dins el Festival internacional de Jazz de
Barcelona als mesos d’octubre i novembre.

Jazz Sí Club
www.tallerdemusics.com
Titularitat: privada

El Jazz Sí Club ha esdevingut un dels espais preferits dels
barcelonins i barcelonines que volen escoltar música en directe.
No és un lloc únicament reservat a professionals i estudiants
relacionats amb el Taller de Músics. En el transcurs dels darrers
anys en aquest club s’ha aconseguit una concurrència amant no
solament del jazz, sinó també d’altres músiques. Des de la seva
creació el 1992, el Jazz Sí Club programa música en viu cada dia.

Activitats destacades
Els cicles del Jazz Sí Club són una de les seves principals línies
de programació. Enguany el cicle Hot Jazz ha tingut actuacions
com la d’Ivanow Jazz, i el cicle Maestros del Jazz ha aplegat Eliseu
Lloreda & Ivan Rojas i el Quarteto Terrantino. També s’hi
programen regularment concerts de bandes de jazz com Jordi
Santanach Quartet, Moon Hot Club, Lite Bites Trio, New Free
Spirits Quintet, etc. 

Una de les altres vessants fonamentals d’aquest espai és el
flamenc, s’hi programen habitualment espectacles de cante,
guitarra i fins i tot baile, amb artistes com Isaac Barbero, Nacho
Blanco o Míriam Vallejo. També han estat habituals aquest 2008
les jam sessions de jazz i latin jazz.
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Razzmatazz
www.salarazzmatazz.com
Titularitat: privada

Razzmatazz consta de tres sales polivalents al Poblenou on es fa música en directe, exposicions,
festes, serveis d’àpats i desfilades de moda. Hi ha la sala més gran de Barcelona, amb una capacitat
de fins a 3.000 persones.

Activitats destacades
Durant el 2008 la Sala 1 de Razzmatazz ha programat importants grups nacionals i internacionals de
diferents estils. Tot i que hi té més presència el rock independent, també s’hi han pogut escoltar en
directe altres estils en una programació eclèctica. Megadeth, The Mars Volta, Violadores del verso,
Simple Plain, Reincidentes, Bad Religion, Andrés Calamaro, Nawajean, The Prodigy, M-Clan, Keane,
Stereolab o Pereza han estat alguns d’aquests grups. Razzmatazz també ha estat aquest any seu del
vint-i-cinquè aniversari de la revista musical Enderrock i ha acollit la festa final del Festival
Emergenza.
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KGB
www.salakgb.net
Titularitat: privada

Amb programació conjunta amb Garatge Producciones, la sala
KGB és una sala de concerts històrica a Barcelona que des de fa
un temps s’ha anat especialitzant en rumba.

Activitats destacades
El KGB ha continuat aquest any amb la programació dels Rumba
Club, amb conjunts com Son Caló, The Patills, Gazpacho,
Nonanoise o Ai, Ai, Ai. 

També s’han iniciat les sessions «Tira los trastos», organitzades
tots els dijous per Caribeña Productions amb The Rasca y Pica
Fundation, Kapsule Korps o Cintu, entre d’altres. 

Fora dels cicles cal destacar el concert de The Fleshtones i The
Angryman. També han estat remarcables alguns concerts de
hardcore com els de Suberranen Kids o Anal Hard. Enguany la
sala KGB ha acollit el Vital Sound Festival 2008 i el Festival
Reivindicatiu per les Llibertats Sexuals.

Luz de Gas
www.luzdegas.com
Titularitat: privada

El 26 de setembre de 1995 un concert de Luz Casal inaugurava
la que, amb els anys, es convertiria en una de les sales de música
en directe més singulars i boniques de la nostra ciutat, que
encara conserva l’esperit del cabaret Belle Époque que abans
ocupava el local.

Des de llavors pel seu escenari han passat artistes tan diversos
com Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat, Diego 
el Cigala, Najwajean, La Buena Vida, Alan Parsons Project 
i Electric Light Orchestra.

Activitats destacades
La sala Luz de Gas ha ofert durant el 2008 una programació
mensual de concerts en directe i de gran diversitat d’estils
musicals com, entre d’altres, Conchita, Negramaro, Dani Flaco,
Jaime Ros o La Caja de Pandora.

Sala Apolo
www.sala-apolo.com
Titularitat: privada

La Sala Apolo és una de les sales més emblemàtiques de la ciutat. Des que va obrir les seves
portes, abans de la guerra civil, ha mantingut un fort vincle amb el barri del Paral·lel i la ciutat de
Barcelona. Antigament l’Apolo havia estat un local dedicat al ball de saló, és a partir del 1991 que fa
un tomb en la seva línia de programació i es converteix en sala de concerts i club nocturn. 

El 2006 s’inaugura la segona sala de l’Apolo, coneguda com la [2] de l’Apolo; la seva capacitat
reduïda la converteix en un lloc idoni per a propostes més intimistes o arriscades, i es posa especial
interès en els grups emergents.

Estils com el pop, el rock, el jazz, la world music, la música negra, el mestissatge, el flamenc o la
música electrònica són els habituals a la seva agenda. Tanmateix, la sala té sessions fixes vinculades
a la música electrònica amb el Nitsa Club, a la música negra amb el Powder Room, a la música
mestissa amb el Caníbal Sound System, al flamenc amb Ob-Sessions i Son de Lunares, i al jazz i el
swing amb la Barcelona Jazz Orquestra.

Activitats destacades
Una de les novetats més destacades d’aquest any ha estat la primera edició estiuenca del cicle
«Caprichos de Apolo». Aquest, com el cicle hivernal, que ja compta cinc anys de vida, es dirigeix i es
programa des de la sala. El seu criteri exquisit li ha valgut el reconeixement del públic i la crítica.
Durant l’any 2008 la sala Apolo ha programat aproximadament 220 concerts, tant d’artistes nacionals
com internacionals, i per la [2] de l’Apolo han arribat a passar més de 400 grups, de manera que s’ha
convertit en una de les sales més actives de Barcelona.
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Tal com s’ha vist fins aquí, Barcelona disposa d’una àmplia oferta de sales que amenitzen amb els
seus concerts les nits de la ciutat, però la llista d’espais on es pot gaudir de la música en viu és molt
més llarga. No obstant això, en alguns casos aquests espais han tingut dificultats per programar
concerts a causa de les condicions dels locals.

L’any 2008 l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut de Cultura (ICUB) ha treballat per fer
possible que les sales que ho sol·licitin es puguin acollir a una nova línia de subvencions que els han
de permetre adequar les seves infraestructures a la normativa municipal (Ordenança municipal
d’establiments de concurrència pública, que també ha estat modificada a instàncies de l’ICUB
aquest 2008 per tal que les sales que compleixin els requisits puguin programar-hi música en viu). 

Enguany l’ICUB ha destinat 600.000 euros a aquesta línia de subvenció, que ha beneficiat un total
de dotze sales de la ciutat (Bikini, Sala Apolo, London Bar, Tarantos, Pepsi Club, Be Good, Sidecar,
Be Cool, Mas i Mas, KGB, Jamboree i Harlem Jazz Club) a partir dels seus projectes de reforma
(insonorització, millora en les mesures de seguretat, protecció contra incendis, etc.). El paper
d’interlocució de l’Associació de Sales de Música en Viu de Catalunya (ASACC) ha estat
determinant per assolir aquest objectiu.

D’altra banda, trobem la tasca duta a terme pel grup Mas i Mas, dedicat a la promoció musical en
directe a diferents locals de la ciutat, com els esmentats Jamboree i Tarantos, però també en altres
sales com Jazzroom - Cova del Drac, dedicada bàsicament al jazz, o la discoteca-pub de música
electrònica Moog, que ofereix sessions musicals amb els discjòqueis residents combinades amb
actuacions puntuals del gènere. 

Convé destacar també el Bel Luna Jazz Club, que durant el 2008 ha ofert una proposta musical
basada en el suport a grups de jazz locals, tant de professionals consolidats com de joves grups que
comencen la seva carrera musical, o el mític London Bar, que, fruit de la nova línia de subvencions
de l’ICUB, ha estat tancat per unes reformes que li permetran tornar a obrir properament les seves
portes a la música en viu.

Heliogàbal és un espai que treballa al voltant dels concerts de petit format, músiques disperses,
jazz, trimestres de poesia, projeccions d’audiovisuals, a més del Festigàbal, celebrat durant les
Festes de Gràcia i que ha sumat al seu cartell grups tan diversos com Mishima o Pau Riba.

No hem d’oblidar tampoc la Sala Be Cool, amb els seus concerts indie pop i sessions electro
techno minimal, i la Sala Be Good, una de les més històriques del barri del Poblenou, vinculada des
de fa anys a la música en directe i on han fet els primers passos artistes avui ja consagrats, tant del
circuit comercial com de l’independent.

Per la seva banda, la sala Mephisto, en la línia del rock dur, entre altres concerts i actuacions
aquest 2008 ha presentat l’única actuació a Espanya de Flotsam & Jetsam després de la seva reunió,
el concert exclusiu del grup alemany Beasteaks i la demolidora actuació de Napalm Death.

El Zacarías, antiga sala La Bôite, ha continuat l’aposta pel jazz, el blues i la cançó d’autor, i
l’Ommession Club de l’hotel Omm ha seguit amb el seu programa de sessions de discjòqueis i
videodiscjòqueis en directe, sessions de música new wave, electro funk, dance i house. 

Finalment, amb programació de música en viu tots els dies, la Sala Monasterio ha ofert també les
seves ja mítiques jams de cantautors.
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Sidecar
www.sidecarfactoryclub.com
Titularitat: privada

Fidel a la seva aposta per la música en directe, pels grups
d’aquí… al llarg d’aquests anys hi han actuat músics que després
s’han convertit en referències nacionals i internacionals, i també
ha estat un escenari per a grans estrelles com Manu Chao,
Siniestro Total o Sisa.

Activitats destacades
El Sidecar ha continuat un any més amb les sessions d’Antikaraoke
dels dimarts i la programació de discjòqueis els caps de setmana,
que es combinen amb els concerts de rock d’artistes nacionals i
internacionals, com Alan Tyler & the Sons of Littlefied, Vetusta
Morla, Rupa & the April Fishes, Cromosoma 3, etc. També ha estat
escenari d’alguns dels concerts del Primavera Sound i ha estat
present a la plaça Reial durant les festes de la Mercè.

Tarantos
www.masimas.com/tarantos
Titularitat: privada

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 el 1963 i durant els primers anys de vida va veure
passar pel seu escenari artistes tan importants com Antonio
Gades, Maruja Garrido o Manzanita.

El 1993 l’empresa Mas i Mas es va fer càrrec de la seva gestió
i va mantenir l’esperit inicial de la sala amb actuacions de flamenc
d’alt nivell. Sense deixar de banda la programació flamenca, la
sala s’ha obert també a la cançó d’autor i a altres estils musicals,
que també li han valgut el reconeixement del públic i els músics.

Activitats destacades
La sala Tarantos va ser una de les cinc sales que van acollir la
programació de la sisena edició del San Miguel Mas i Mas
Festival. Els amants del flamenc van poder gaudir amb la força del
cante i el baile de la bailaora Olga Llorente.

Altres artistes i grups que durant el 2008 han passat per la sala
han estat Aire y soniquete, Dulce canela, Los Braidi, Almacalé,
Los Peroles, WTF Vocal Jam, Chucuchu, Age, Juan de Gloria,
Sueño Flamenco, El paño moruno, Alberto Fernández, Ropa vieja,
Dikela i Iñaki Márquez.
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Barcelona també organitza des de fa anys premis d’interpretació
musical de reconegut prestigi internacional.

És el cas del Concurs Internacional Maria Canals
(www.mariacanals.org), que amb 54 edicions s’ha refermat 
com un projecte cultural de prestigi a casa nostra i a l’estranger.
L’excel·lència dels intèrprets pianistes que s’hi presenten, el
compromís amb els més joves, la promoció dels valors del rigor, el
treball i l’esforç, la vocació divulgadora i sensibilitzadora, i una forta
projecció internacional converteixen el Maria Canals en un
esdeveniment ineludible per als amants de la música. El Concurs
ofereix l’oportunitat als barcelonins d’escoltar durant uns dies al
Palau de la Música i en diversos espais de la ciutat alguns dels
joves pianistes més virtuosos de tot el món. Aquesta concentració
de talent converteix la ciutat de Barcelona per uns dies en la capital
mundial del piano. Els guanyadors enguany del concurs Maria
Canals han estat Martina Filjak (Croàcia), Ilya Maximov (Rússia) i
Jun Ishimura (Japó). 

També des de fa més de quaranta anys Barcelona celebra cada
any el Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas
(www.francisco-vinas.com). Aquest, considerat també avui dia un
dels més prestigiosos del món, va ser instituït en memòria del
cèlebre tenor Francesc Viñas (Moià, 1863 - Barcelona, 1933). En
aquesta edició, celebrada al Gran Teatre del Liceu entre els dies
20 i 27 de gener, els dos primers premis han quedat deserts, tant
en la categoria femenina com en la masculina. El certamen, que va
rebre 495 sol·licituds, sí que ha guardonat amb els segons i tercers
llocs, respectivament, la tarragonina Marta Mathéu (28 anys), Lee
Poulis (nordamericana, 27 anys), Ook Chung (coreana, 33 anys),
Gracia Doronzio (italiana, 26 anys) i Jing-Won Jung (coreana, 
33 anys). El premi especial del públic ha recaigut en Marta Mathéu
i Ook Chung.

També en l’apartat d’iniciatives musicals viscudes a la nostra ciutat trobem la Festa de la Música.
Barcelona ha celebrat el Dia Internacional de la Música amb més de seixanta entitats participants i
gairebé quaranta activitats a diferents espais de tots els seus districtes.

Entre altres activitats, cal destacar «Els músics prenen l’estació de la Universitat», amb les
formacions instrumentals, orquestrals i corals dels alumnes de música de l’Escola de Músics i Escola
de Música Juan Pedro Carrero en el quinzè aniversari de la seva fundació, el concert de tecno-pop de
Frágiles i el pop-rock de Luiviu organitzat per l’Espai Jove de l’Eixample, o el Vespre de Música amb la
Vella Dixieland a la rambla del Carmel.

No es pot deixar de parlar en aquest apartat del Red Bull Music Academy, celebrat durant els mesos
de setembre i octubre a l’emblemàtica fàbrica i futur espai per a la creació Fabra i Coats, ubicada al
barri de Sant Andreu. Aquesta iniciativa, que té lloc cada any en una ciutat diferent, ha organitzat a
Barcelona la desena edició i ha acollit 64 participants d’arreu del món escollits entre 2.276 sol·licituds.
Han estat músics de diverses disciplines de la música electrònica o d’avantguarda que, en dues tandes
de quinze dies de durada cadascuna, han gaudit a tot ritme de l’intercanvi d’idees amb conferenciants
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A l’inici del mes de desembre Barcelona ha acollit el primer
Simposi Nacional de la Rumba Catalana. Celebrat al Centre Artesà
Tradicionàrius de Barcelona, s’hi ha escollit un Consell de
Rumberos amb la presència, entre d’altres, de primeres figures
com Peret, Rogeli Herrero de Los Manolos, Joan Garriga de La
Troba Kung-Fú, Xavi Ciurans de Gertrudis, Sicus Carbonell de
Sabor de Gràcia com també molts altres músics, promotors i
professionals vinculats al gènere.

Aquesta trobada ha comptat gairebé amb 150 inscrits que han
debatut i aprovat el «Manifest per la rumba catalana», un document
que marca les línies de futur per a la impulsió i el reconeixement
d’aquest gènere musical. Al Simposi s’ha creat la Plataforma per la
Rumba, una entitat de consens dels rumberos catalans que ha
escollit com a president d’honor Peret i com a portaveu Txarly
Brown.

Aquesta iniciativa, que té el suport de l’Institut de Cultura de
Barcelona, la Regidoria de Joventut i el Districte de Gràcia de
l’Ajuntament de Barcelona, està organitzada arran de la
programació estable de rumba catalana que s’està duent a terme a
la sala barcelonina KGB. La programació «Rumba Club» ha servit
de punt de trobada d’artistes, professionals i seguidors que han
cregut necessari sumar esforços per a aquest gènere genuí. 

D’altra banda, cada any neixen nous festivals de música a Barcelona. Ara per ara són prop de quaranta
i representen pràcticament tots els estils i tendències. Alguns d’ells són autèntics referents arreu
d’Europa i són moltes les persones que es desplacen fins a Barcelona per gaudir-ne. Al capítol 9
d’aquest balanç trobareu informació actualitzada d’una bona part d’aquests festivals i de les activitats
destacades de les seves respectives edicions del 2008. Aquí ens limitem a fer-ne un repàs.

Ordenats per dates de celebració, els festivals de música del 2008 han estat: Festival Internacional
de Percussió; Barnasants. Festival Internacional del Cantautor; Nous Sons. Músiques Contemporànies;
Minifestival de Música Independent; BCNmp7; In-Somni. Festival Itinerant de Música Independent;
Ballantine’s Leave an Impression Festival; Zeppelin. Festival d’art sonor. Projectes sonors; Festival
Digressions; Festival de Guitarra de Barcelona; Mantra Music Festival; Festival Folk Internacional
Tradicionàrius; De Prop; Festival de Música Antiga; Festival Flamenco a Nou Barris; Festival de Música
Antiga «El so original: orígens i memòria»; Festival de Flamenco Ciutat Vella; Festival de Música
Creativa i Jazz de Ciutat Vella; Estrella Damm Primavera Sound; Festival Únicas; Sagrera Festival;
Daydream; Sònar. Festival Internacional de Música Avançada i Art Multimèdia; B-Estival; Summercase;
San Miguel Mas i Mas Festival; Festigàbal; Cruïlla BCN Fòrum; Festival l’Hora del Jazz - Memorial Tete
Montoliu; Festival de Blues de Barcelona; Weekend Dance; Caprichos de Apolo; BAM. Barcelona
Acció Musical; MPB. Festival de Música Popular de Barcelona; Festival LEM. Festival Internacional de
Música Experimental; Festival de Músiques del Món; Festival DJ contra la fam; Festival de Tardor
Ribermúsica; Wintercase San Miguel; Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona; Euskal
Herria Sona. Festival de música basca; NO-NO-LOGIC; Festival Els grans del Gospel; Estrella Damm
Primavera Club i Festival del Mil·lenni. 
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musical dels Premis Enderrock 2008. Temps i rellotge de Sanjosex ha estat considerat el millor disc de
cançó d’autor, Els amants de Lilith de Lídia Pujol, el millor disc de folk, i Cuentos chinos para niños del
Japón de Love of Lesbian, el millor disc català en altres llengües, en la mateixa modalitat. Gossos,
Obrint Pas, Cesk Freixas i La Carrau han estat els grans vencedors de la votació popular dels Premis
Enderrock 2008, al costat d’artistes com Víctor, Gerard Quintana, Óscar Briz i Miquel Gil. El grup
revelació de l’any ha estat Teràpia de Shock. En la categoria de jazz els premiats han estat Ramon
Fossati, Toni Solà & Ignasi Terraza Trio, Asstrio, Lunar Project i Bebo Valdés & Javier Colina. Els
resultats de la votació popular s’han obtingut després del recompte de 6.952 vots, una nova xifra
rècord de participació.

No podem tancar el capítol sense fer referència als Premis Ciutat
de Barcelona 2008. El corresponent a la categoria de música ha
estat atorgat al músic Raül Fernández, Refree, per la diversitat, la
quantitat i la qualitat del conjunt de la seva obra al llarg del 2008,
de la qual cal destacar el disc compacte Música para el exilio i el
concert dins el cicle Digressions a l’Auditori. En aquest concert els
dos grups de pop rock Standstill i Refree han fet una interpretació
del tot personal de peces de repertori contemporani, concretament
dels compositors Ligeti, Reich, Varese i Adams.

Finalment cal parlar de l’activitat de la Cobla Sant Jordi - Ciutat 
de Barcelona, que l’any 2008 ha fet vint-i-una actuacions
repartides pels diferents districtes de la ciutat com també
actuacions especials en el marc de les festes de la Mercè, el
Festival Grec i altres col·laboracions en escenaris com el Palau de
la Música i l’Auditori. D’altra banda, la Cobla ha enregistrat aquest
any el treball Binomis. Obres per a cobla i piano, i ha iniciat els
actes commemoratius del seu vint-i-cinquè aniversari amb un
concert a l’Auditori amb la presència de molts dels seus
excomponents.
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de la talla de Goldie, Front 242, Fennesz, Chuck D (Public Enemy) o Cristian Vogel. El músic
Guillamino ha estat un dels participants locals. Més enllà de les conferències i el treball creatiu a
l’estudi, la Red Bull Academy també ha organitzat més de quaranta actuacions en uns vint clubs o
sales de la ciutat. 

Una altra iniciativa musical consolidada a la ciutat és el Concurs 
de Cantautors d’Horta-Guinardó, promogut des del Centre Cívic
Matas i Ramis i que enguany ha arribat a la dotzena edició. Hi han
pogut participar cantautors de tots els estils musicals i en qualsevol
idioma. Els guanyadors d’aquest any han estat Israel Musicante,
Anna Roig i Victor Blank amb el primer, segon i tercer premi
respectivament.

Un espai públic referent vinculat amb la música i situat també al
districte d’Horta-Guinardó és l’Espai Jove Boca Nord. Aquest és
un equipament que treballa amb la voluntat de donar resposta
integral a les necessitats, inquietuds i demandes dels joves i, en
concret, de donar suport a la creació musical amb bucs d’assaig,
assessorament musical, noves tecnologies, tallers i una interessant
programació de concerts a la seva sala. Enguany han estat al
voltant de 55 concerts entre «Músiques urbanes+aprop» i jam
sessions. Destaquen la Nit de Swing Solidari, la Nit de Beat, la
jam session «Això No Es Pànic» o la Festa Amics del Metall amb
els grups Natural Dracs, On The Road i Metal Oriental. En aquest
centre també s’ha celebrat enguany el concurs Embrió per a
bandes de persones menors de vint anys.

No podem oblidar en aquest apartat els grans macroconcerts celebrats a Barcelona durant el 2008. El
més concorregut amb diferència ha estat el de Bruce Springsteen, que ha sumat més de 140.000
espectadors en dos concerts memorables al Camp Nou els dies 19 i 20 de juliol, que tancaven la seva
gira europea Magic Tour. El juliol també ha estat el mes escollit per Tom Waits (auditori del Fòrum, dies
14 i 15) per fer el seu primer concert a Barcelona amb un espectacle ple de màgia que no va decebre
els milers de seguidors. 

D’altra banda, el concert de Bon Jovi a l’Estadi Olímpic de Barcelona ha reunit al juny més de
45.000 persones, i el grup extremeny Extremoduro ha estat seguit per 24.000 espectadors al parc del
Fòrum a l’octubre. 

Han destacat també al mes de març el concert de The Cure, que amb quasi 18.000 fans al Palau
Sant Jordi tancava la seva minigira per l’Estat espanyol, i Coldplay, que ha seduït Barcelona amb un
concert apoteòsic davant també poc menys de 18.000 persones.

Amb pràcticament els mateixos assistents, El Canto del Loco s’ha presentat al juliol al Palau Sant
Jordi davant de 17.000 seguidors, i Manolo García ho ha fet al parc del Fòrum amb més de 16.500
persones de públic. Per la seva banda el grup El Barrio, Miguel Bosé i Estopa van reunir unes 
15.000 persones als seus concerts respectius.

D’altra banda, com cada any ha tingut lloc la gala de lliurament dels Premis Enderrock 2008 - Premis
de la Música Catalana a la Sala Bikini de Barcelona. Com ja és habitual en aquesta gala, en la
catorzena edició s’han entregat els premis als guanyadors en les modalitats de votació de la crítica i
votació popular. La festa reuneix cada any els principals artistes i agents del sector musical català. 
El disc Com anar al cel i tornar d’Els Pets ha estat escollit millor disc català de l’any, segons la crítica
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Intentaré descriure les circumstàncies del 2008 amb una
sola imatge, una estampa que és meitat ficció, meitat
llegenda urbana: les forces policials perseguint Rambles
avall els immigrants del top manta amb la velocitat i la
coreografia pròpies d’un thriller. L’escena pertany al
rodatge de Biutiful (el proper llargmetratge del mexicà
González Iñárritu), i ha donat peu a infinites versions
populars i periodístiques, totes elles apòcrifes: confusions
entre policies reals i venedors falsos, entre policies falsos i
venedors reals, entre policies falsos i venedors falsos...
Desconec quina utilitat pensa donar Iñárritu a aquesta
persecució en el seu film, però trobo que la imatge descriu
de manera pertinent el nostre panorama perquè és
polisèmica, però sobretot, perquè és doblement falsa. Cap
ciutadà no ha assistit mai a una persecució com aquesta. 
I en aquest país, el top manta no passa de ser una
sinècdoque vistosa, la xocolata de lloro d’una partida que
es juga a través d’Internet, i que per ara gairebé ningú no
ha considerat prou espectacular per molestar-se a
perseguir-la.

Isaki Lacuesta
Cineasta

198 sales
780 pel·lícules exhibides
9.023.373 espectadors
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 
Generalitat de Catalunya.

Cinemes del circuit comercial

L’any dels satèl·lits

60 llargmetratges
179 curtmetratges
358 rodatges publicitaris
398 fotografies
213 programes d'entreteniment televisiu
126 reportatges i documentals
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
Font: Barcelona-Catalunya Film Commission.

Principals produccions audiovisuals 
a Barcelona 
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Aquest context, sumat a la política empresarial de les
televisions i grans empreses de producció del país, ha
posat en perill d’extinció les obres de pressupost mitjà que
fins ara eren les més habituals, per tal de prioritzar la
creació de pel·lícules de grans mitjans, que es veuen
envoltades d’una infinitat de satèl·lits minúsculs, de
procedències diverses, i d’una riquesa i diversitat estilística
inesgotable (en són exemples consolidats les peces
d’orfebreria d’Oriol Sánchez, hereu directe d’Eugeni Bonet i
Eugènia Balcells, els documentals d’Óscar Pérez, les
ficcions híbrides d’Andrés Duque...). Evidentment, no és
paradoxal que l’«apropiacionisme» d’imatges alienes (un
altre vessant de la pirateria) sigui una de les formes
artístiques més habituals entre aquests creadors que
habiten a les fronteres més juganeres de la visibilitat. 

Dies estranys? Tot plegat ens convida a pensar que, tard
o d’hora, el premi Ciutat de Barcelona s’entregarà a alguna
obra que no hagi passat mai per cap sala de cinema.

218

L’única realitat de la imatge descrita és que la pirateria ja
ha creuat d’una banda a l’altra tot l’espectre d’aquesta
entelèquia anomenada audiovisual, i que totes les
estadístiques de les quals disposem s’han de llegir tenint
en compte aquest fet. La idea de pagar per una obra
audiovisual cada vegada està més desacreditada entre la
societat. 

Com a conseqüència d’això, les xifres de públic a les
sales de cinema comercial i especialitzades continuen
minvant, així com les vendes de DVD, mentre que les
exhibicions de vídeo i cinema en contextos «no
piratejables», com els festivals, en general es mantenen,
però ja no sense preocupacions. Ara fa un any parlàvem, al
respecte, de la «cultura de l’esdeveniment». Possiblement
les obres audiovisuals mai no hagin gaudit de tanta difusió
com ara, però aquesta repercussió és, literalment,
incommensurable. Un valor intangible.



Rodatges a
Barcelona

a.
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produccions d’origen no europeu tenen una presència molt menor a la ciutat: tant les asiàtiques com
les americanes estan a l’entorn d’un 3% del total, mentre que les procedents d’Oceania o Àfrica no
arriben a l’1%.

Fora de l’Estat espanyol, els països que han rodat més a Barcelona durant el 2008 han estat el
Regne Unit i el Japó (12 produccions), seguits de Rússia i els Estats Units (9), Alemanya, França i
Holanda (7) i Itàlia (6).
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La projecció nacional i internacional de la ciutat de Barcelona com a espai de rodatge creix
invariablement any rere any. La ciutat és focus d’atracció per a tota mena de produccions audiovisuals:
curtmetratges, llargmetratges, documentals, rodatges publicitaris, reportatges, sèries de televisió, etc.
Tot un seguit de treballs audiovisuals on queden reflectides les diferents aromes i colors de la ciutat.

La Barcelona-Catalunya Film Commission (BCFC) porta a terme la recollida de dades sobre els
permisos de rodatge que es donen durant l’any a la ciutat, a partir de la informació que li facilita
l’Oficina d’Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana i del seu propi registre. Val a dir que l’any 2008,
per primera vegada, la BCFC ha aconseguit incloure també en el seu recompte els permisos
gestionats directament per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. Amb la incorporació d’aquesta nova
font d’informació, la recollida de dades s’ajusta més a la realitat que en anys anteriors.

Així, segons les dades provinents d’aquestes tres fonts, el 2008 s’han registrat a la ciutat 1.702
produccions, sent la fotografia, la publicitat i l’entreteniment televisiu les tipologies més habituals (un
57% del total, entre les tres categories). El curtmetratge (amb 179 produccions) i el documental
(126) són altres de les tipologies més rodades a la ciutat (un 18% del total). El nombre de
llargmetratges registrats a la ciutat, malgrat que representen un 4% del total de produccions de l’any,
és també una dada molt significativa pel que fa a l’activitat fílmica global que es produeix a
Barcelona. L’any 2008, un total de 60 llargmetratges han utilitzat aquesta ciutat com a escenari,
totalment o parcialment, un 13,5% més que l’any anterior. En aquest cas es tracta de 55
llargmetratges de ficció i 5 llargmetratges documentals.

En conjunt, les 1.702 produccions han necessitat més de 10.800 dies de rodatge, o el que és el
mateix, cada producció ha suposat 6,3 dies de rodatge de mitjana.

Tota aquesta activitat fílmica es distribueix de manera irregular pels diferents districtes de la ciutat.
Alguns districtes acullen de mitjana un o més rodatges diaris durant tot l’any, mentre que d’altres no
arriben ni a un rodatge cada vint dies. Encapçala la llista dels més utilitzats el districte de Ciutat
Vella, amb gairebé dos rodatges diaris, seguit de l’Eixample i Sant Martí, on es registren de mitjana
1,4 rodatges cada dia. Immediatament després trobem el districte de Sants-Montjuïc, que
pràcticament arriba a un rodatge per dia (0,9). Sant Andreu i Nou Barris són els districtes menys
utilitzats com a escenaris audiovisuals (amb un rodatge cada quatre dies i un rodatge cada vint dies,
respectivament).

És destacable l’important atractiu que representen les platges, els parcs i les zones enjardinades
de Barcelona, ja que pràcticament un 32% de les produccions han utilitzat algun d’aquests espais en
algun dels seus rodatges. Entre els més de 130 espais d’aquestes característiques gestionats per
l’Institut Municipal de Parcs i Jardins que han estat utilitzats per les produccions audiovisuals al llarg
del 2008, els que han esdevingut escenari de rodatge en més ocasions han estat el parc Güell (127
produccions), el parc de la Ciutadella (120), el parc del Laberint d’Horta (107) i les platges de
Barcelona (102).

D’altra banda, és necessari tenir en compte que la distribució per territori només es pot
comptabilitzar en aquells casos en què s’ha fet ús de permisos específics de rodatge. A part dels
permisos específics per a localitzacions concretes, un gruix considerable de les 1.702 produccions
registrades a Barcelona van sol·licitar un permís general, que permet rodar a diferents places i
carrers sense especificar una localització en concret, durant un o diversos dies (fins i tot mesos). La
Taula de Coordinació de Filmacions ha impulsat aquest tipus de permís com a autorització de gestió
àgil i còmoda d’aplicar per als equips de rodatge petits i lleugers que provoquen un impacte mínim a
la via pública. Amb aquest tipus de permís no és possible portar el recompte dels indrets on s’han fet
aquests rodatges que, per tant, queden fora de les estadístiques de localitzacions.

Respecte a la procedència de les produccions que es roden a la ciutat, un 73% són d’origen
català, un 4% provenen de la resta de l’Estat espanyol i un 14% són d’altres països europeus. Les

Llargmetratges
Tal com s’ha esmentat més amunt, el 2008 s’han registrat a la
ciutat de Barcelona 60 llargmetratges (55 de ficció i 5
documentals). Aquests rodatges han portat a la ciutat des de
directors de renom internacional com Alejandro González Iñárritu
(Biutiful) fins a directors catalans multipremiats com Cesc Gay
(VOS) o Marc Recha (Petit indi), passant per nous realitzadors
com Santiago A. Zannou (El truco del manco). També han passat
per la ciutat actors de prestigi nacional i internacional com Javier
Bardem, Aitana Sánchez-Gijón, Bibi Andersen, Tristán Ulloa, Pilar
Bardem, Eduard Fernández, Josep Maria Pou, Rosa Maria Sardà,
Óscar Jaenada, Sophie Auster, Ernesto Alterio, Eduardo Noriega
o Sergi López, entre d’altres.

El rodatge de Biutiful, la nova pel·lícula del mexicà Alejandro
González Iñárritu (director de 21 gramos i Babel), protagonitzada
per Javier Bardem, ha estat, sens dubte, un dels més
espectaculars de l’any. Després d’haver rodat part del metratge a
Santa Coloma, l’equip de Biutiful ha gravat diferents escenes a la
plaça Catalunya i a la Rambla barcelonines, amb la sorpresa
d’alguns vianants que arribaren a creure que el rodatge no era tal
i que l’acció de la policia amb venedors top manta, era una
actuació real. Una cosa similar havia passat uns dies abans a la
Barceloneta quan alguns veïns es desconcertaren amb la tètrica
filera de cinc cadàvers envoltats d’ambulàncies a la seva platja,
una altra escena de la mateixa pel·lícula.

Un altre rodatge destacat ha estat també el de REC 2, la
seqüela de l’aclamada primera part, de Jaume Balagueró i Paco
Plaza, rodada a partir del 10 de novembre al Parc Audiovisual de
Terrassa i en diferents localitzacions de Barcelona.

No podem deixar de comentar el rodatge a Barcelona d’una
altra petita però sòlida producció com 25 kilates, una aposta pel
cinema de baix pressupost que marca el debut del director Patxi
Amezcua (també autor del guió) i que acaba de guanyar diversos
premis als festivals d’Alcoi, Medina del Campo, Tudela i Màlaga.
Es tracta d’una pel·lícula en clau de thriller urbà, ambientada a
Barcelona, els protagonistes del qual són petits delinqüents,
policies corruptes i persones que es mouen a la frontera de la
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País/Títol Productora Director/a

Tres dies amb la família Escándalo Films Mar Coll
La festa d’Adán Miramar Santi Lapeira
Bullying Els Quatre Gats Audiovisuals Josecho San Mateo
Ens veiem demà PC del Mediterráneo Xavier Berraondo
Los maravillosos Autruche Productions David Gonzalez i Javier Heredia
Moments IES Vidal i Barraquer Toni Sánchez
Estigmas Nadir Films Adán Aliaga
VOS Imposible Films Cesc Gay
Suspicious minds Discóbolo Films Carlos Martín
REC 2 Filmax Jaume Balagueró i Paco Plaza
L’estació de l’oblit Canónigo Films Christian Molina i Sandra Serna
A la deriva Els Films de la Rambla Ventura Pons
Anymas Àlex Media Grupo Àlex Quiroga
El cavaller de l’antifaç Per confirmar Francesc Xavier Capell

Catalunya/Noruega
The Frost Alta Realitat Ferran Audí 

Catalunya/Àustria
Flores Negras Ovideo TV David Carreras 

Catalunya/Argentina
Negro Buenos Aires Zip Films, 1971cine Ramon Tèrmens 

França/Catalunya
Los últimos días del mundo Soudaine Compagnie Arnaud Larrieu

Estrategia Audiovisual Jean-Marie Larrieu

Itàlia/Catalunya
Generazione mille euro Factotum Barcelona

Grupo Leone Productions
Smile Productions Massimo Vernier 

Espanya
Zorion Perfektua Pasuoka Entertainment Per confirmar 

Espanya/Mèxic
Biutiful Mod Producciones A. González Iñárritu 

Croàcia
Nobody can see you but you Focus Media & Start Up Matija Klukovic 

Corea
My wife got married Jupiter Film Company Yunsu Chong 
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il·legalitat. L’ambientació del film no és gens turística, fet que
contribueix a fer la història més versemblant. 

Possiblement l’«efecte Woody Allen» (Vicky Cristina Barcelona,
rodada el 2006) tingui alguna cosa a veure amb el fet que
Barcelona s’hagi situat aquest 2008 en un dels escenaris
europeus capdavanters en nombre de rodatges audiovisuals. La
xifra astronòmica de 60 llargmetratges rodats en un any (un
13,5% més que el 2007) parla per si mateixa. Però, més enllà de
la capital catalana, aquest efecte es podria haver estès per la
resta del territori, que ha estat escenari del rodatge de sis
llargmetratges més. Possiblement la «marca» Barcelona hagi estat
un dels factors que ha contribuït a l’increment de rodatges en
altres ciutats (el nombre de produccions rodades a tot Catalunya
—llevat de Barcelona ciutat— ja arriba a les 397) que, soles, ho
haurien tingut més difícil per captar l’atenció dels equips de
rodatge. Per citar-ne alguns exemples, a Sitges s’han rodat 95
produccions durant el 2008, a Terrassa 71, Castelldefels i
l’Hospitalet han acollit 34 produccions cadascuna o ja, fora de
l’àmbit metropolità de Barcelona, trobem les 30 produccions
rodades a la ciutat de Girona.

Els llargmetratges de ficció per a cinema que s’han rodat a la
ciutat el 2008 són:

País/Títol Productora Director/a

Catalunya
El truco del manco Media Films Santiago Zannou
Dieta mediterrània Messidor Films Joaquim Oristrell
Siete pasos y medio Iris Star Lalo García
Eloïse Els Quatre Gats Audiovisuals Jesús Garay
Trash Just Films, Escándalo Films Carles Torras
Les dues vides d’Andrés 
Rabadán Nanouk Films Bonaventura Durall

Sing for Darfur Benecé Produccions Johan Kramer
25 kilates Ovideo TV Patxi Amezcua
Petit indi Parallamps Cia Cinematogràfica Marc Recha
Forasters Els Films de la Rambla Ventura Pons
La sombra del sol Batea Films, Just Films David Blanco
Los injustos UACE Barcelona Luis López
Magic Journey to Africa Orbita Max Jordi Llompart
La vida empieza hoy Ovideo TV Laura Mañá
Circuit AMAS Xavier Ribera
El viaje vertical Mallerich Films Ona Planas
Paintball Filmax Daniel Benmayor
Ingrid Benecé Produccions Eduard Cortés
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Internacional de Cinema de Donosti - Sant Sebastià i el Sitges
Festival Internacional de Cinema de Catalunya.

Una de les eines clau de l’oficina d’atenció als rodatges de la
BCFC ha estat el web www.bcncatfilmcommission.com, on es
pot trobar tota la informació necessària per rodar a la ciutat de
Barcelona i en algunes localitats de Catalunya. Durant l’any el
web ha rebut una mitjana diària de 487 visites.

La BCFC amplia constantment les bases de dades de lliure
accés per posar-les a disposició dels seus usuaris. En tancar el
2008 els diversos directoris disponibles inclouen:

– 1.600 localitzacions de Barcelona i Catalunya
– 2.000 empreses vinculades al procés de preproducció,

producció i postproducció de Barcelona i Catalunya 
– 1.100 professionals independents de Barcelona i Catalunya.
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Barcelona-Catalunya Film Commission (BCFC) és un servei de
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya que
promociona, tant en l’àmbit internacional com estatal, la indústria
audiovisual catalana i el territori català a fi que s’hi facin rodatges,
assessora sobre localitzacions, ajuda les empreses audiovisuals
en la coordinació i realització de filmacions, i actua d’intermediària
entre les productores i les diferents administracions públiques.

La BCFC ha col·laborat en 482 produccions, prop d’un 30%
de les produccions que ha acollit la ciutat durant el 2008. Es
tracta d’un 6,2% més que les produccions en què va col·laborar
aquesta oficina durant el 2007, i d’una xifra rècord des de la seva
creació. 

Paral·lelament a la tasca desenvolupada a la ciutat de
Barcelona, la BCFC treballa per ampliar el nombre de municipis
adherits a la seva xarxa. El resultat del 2008 ha estat d’allò més
satisfactori, amb l’adhesió de 70 municipis nous a la xarxa, que ha
tancat l’any amb 81 membres.

Una de les principals tasques de la BCFC és la de vehicular les
consultes de les productores per rodar a tot Catalunya. Al llarg de
l’any 2008, la BCFC ha atès més de 100 consultes per rodar
arreu del territori català, ha difós entre els membres de la seva
xarxa consultes de les productores sobre localitzacions concretes,
i també ha posat en contacte els professionals amb els diversos
municipis membres per tal de fomentar i agilitar els rodatges arreu
de Catalunya.

Normalment, tant el llargmetratge de ficció per a cinema com el
de TV comporten una dedicació i un seguiment important i
especial per part de l’oficina de coordinació de la BCFC. En
aquest tipus de produccions, la BCFC organitza reunions prèvies
al rodatge amb l’equip de producció per tal de valorar les
necessitats del projecte relatives a localitzacions al territori català i
permisos de rodatge a la ciutat de Barcelona. En el cas de les
produccions que presenten dies de rodatge en aquesta ciutat es
convoquen trobades amb la productora i els diferents
departaments de l’Ajuntament implicats, i, a través de la Taula de
Coordinació de Filmacions, es du a terme un seguiment continuat
del tràmit de permisos de filmació.

A més de la tasca que desenvolupa la BCFC d’atenció als
rodatges, al llarg del 2008 ha organitzat tres jornades de treball
amb municipis de tot Catalunya en què han col·laborat  tres
municipis membres de la xarxa: Lloret de Mar, Vic i Reus.

La Barcelona-Catalunya Film Commission també du a terme
moltes altres accions de caràcter més puntual, entre les quals
destaquen: l’assistència a mercats locals i internacionals com el
Festival Internacional de Cinema de Berlín, el Docs Barcelona, 
el Festival de Cinema de Màlaga, el Locations Trade Show, el
Festival Internacional de Cinema de Canes, el Festival
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centenari de David Lean. Altres retrospectives històriques han
estat: Fritz Lang a Amèrica, Joaquim Pedro de Andrade, Clàssics
del cinema finlandès, Kihachi Okamoto, Tresors de la
Cinémathèque de Toulouse i Buster Keaton. Es van dedicar dos
cicles al cinema documental: «God save the Doc! Un segle de
documental britànic» i «Documentalistes austríacs d’avui».

Entre els autors vius destaquem els cicles dedicats a Brian de
Palma, Vittorio De Seta, Michael Haneke, Rithy Panh, Albert
Maysles, la família Makhmalbaf, la televisió independent de Ken
Russell i el del guionista i director Paul Haggis. 
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Si l’any passat les sales de cinema barcelonines ja van acusar una
davallada important de públic, el 2008 ha seguit en la mateixa
línia, amb 9.023.373 espectadors, mig milió menys que l’any
anterior. Seguint amb les dades del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, durant el
2008 s’han exhibit un total de 780 pel·lícules a 198 sales, i s’han
recaptat poc més de 60 milions d’euros.

D’altra banda, només tres de les pel·lícules de l’Estat espanyol
que van demanar ajudes l’exercici passat (tot i haver-se estrenat
en anys anteriors), han estat rendibles. Es tracta de Volver, de
Pedro Almodóvar, i les coproduccions El viento que agitaba la
cebada, de Ken Loach, i Pérez, el ratoncito de tus sueños, una
comèdia d’animació hispanoargentina produïda per Fílmax.

També aquest 2008 s’ha concretat un canvi en la política de
suport a la producció audiovisual per part de la Generalitat i de
Televisió de Catalunya que discriminarà positivament la llengua
catalana. Amb això es pretén reduir la producció de
llargmetratges de cinema de més de 70 a uns 40, es potenciaran
les pel·lícules en llengua original catalana i es concentraran les
subvencions en certes produccions.

Filmoteca de Catalunya
www.gencat.cat/cultura/icic/filmoteca
Titularitat: Generalitat de Catalunya

96.635 espectadors 

La Filmoteca de Catalunya, a més de difondre filmografies de
qualitat d’arreu, té com a finalitat recuperar, conservar, catalogar i
restaurar el patrimoni audiovisual de Catalunya per donar-lo a
conèixer i gestionar el patrimoni documental especialitzat en
audiovisual. 

Activitats destacades
Al llarg del 2008, la sala de Barcelona ha projectat 985 sessions
en 335 dies, amb un total de 96.635 espectadors. Hi han assistit
58 convidats (realitzadors, actors, guionistes, crítics,
conservadors, etc.), s’han celebrat set taules rodones amb la
participació de 27 ponents) i dos seminaris: «Les edats del
cinema», organitzat en col·laboració amb la Universitat Pompeu
Fabra, i «Els oficis del cinema», organitzat en col·laboració amb
l’Escola Superior de Cinema de Catalunya (ESCAC). 

La retrospectiva més important ha estat la dedicada a Manoel
de Oliveira, amb la projecció de l’obra completa tot coincidint
amb el centenari de seu naixement. Altrament s’ha commemorat el
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a totes les seves manifestacions. Entre altres premis, el film de
Woody Allen ha guanyat el Globus d’Or a la Millor Comèdia de
l’Any així com un Oscar de l’Acadèmia d’Hollywood, el premi
Associació Nacional de Crítics de cinema dels EUA, el Goya, el
Bafta de l’Acadèmia Britànica de Cinema, l’Independent Spirit
Awards i el Gotham Independent Film Awards lliurats a Penélope
Cruz com a millor actriu de repartiment.
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Els cineastes barcelonins i les produccions fetes a la ciutat han
tingut una destacada presència al palmarès de diferents festivals i
premis. Cal esmentar, per exemple, la 22a edició dels Premis
Goya de Cinema, que ha atorgat a La Soledad, del director J.
Rosales, els guardons al millor film i a la millor direcció, i a El
orfanato, de J. A. Bayona, set estatuetes que incloïen el premi a la
millor direcció novell.

També REC, de Jaume Balagueró i Paco Plaza, ha obtingut dos
dels tres Goyas als quals optava: millor muntatge (David Gallart) i
millor actriu revelació (Manuela Velasco). En l’apartat d’animació
la producció de la barcelonina Fílmax Nocturna, una aventura
màgica, de Víctor Maldornado i Adrià Garcia, també s’ha fet amb
el premi en la seva categoria. 

Així mateix els premis Butaca 2008 han reconegut la pel·lícula
El orfanato, de Juan Antonio Bayona, i la interpretació de Josep
Maria Pou a la pel·lícula Barcelona, un mapa, i de la barcelonina
Aina Clotet com a actriu del film 53 días de invierno.

Al final de març José Luis Guerín ha rebut també el premi Jules
Verne del Festival de cinema de Nantes per la seva pel·lícula En la
ciudad de Silvia.

El Premi Ciutat de Barcelona 2008 ha recaigut en la cineasta
Roser Aguilar per la seva òpera prima: Lo mejor de mí. Nascuda a
Barcelona l’any 1971 i graduada en direcció de cinema per
l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya), Aguilar també ha estat premiada el 2008 amb els
premis Ojo Crítico de Cine de Radio Nacional de España (RNE) i
el Premi Sant Jordi a la millor direcció novell 2008.

Produïda per Escándalo Films (la productora vinculada a
l’ESCAC), Lo mejor de mí ha estat premiada també amb diversos
guardons internacionals. En concret, el 2008 amb el premi del
públic, el del jurat i el de la crítica del Schermi d’Amore di Verona
i els premis del públic als festivals de cinema de Tuebingen i
d’Stuttgart.

Al final del 2008 l’Acadèmia del Cinema Català (ACC) ha
presentat els premis Gaudí de Cinema, que es lliuraran ja durant
el 2009. Distingeixen els millors professionals dels diferents
àmbits de la producció cinematogràfica catalana i prenen el relleu
dels premis Barcelona, que des del 2002 organitzava el Col·legi
de Directors de Cinema. Aquesta entitat està presidida des del
mes de febrer d’enguany per l’actor i director Joel Joan i aplega
més d’un centenar de realitzadors.

També al setembre, en aquest cas el dia 19, s’ha estrenat
l’esperada pel·lícula Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen a
l’Auditori de Barcelona, davant d’uns 1.500 convidats del món
polític, empresarial i cultural català. Protagonitzada per Scarlett
Johansson, Penélope Cruz, Javier Bardem i Rebecca Hall, Vicky
Cristina Barcelona és un cant divertit i sense prejudicis a l’amor i
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També trobem festivals del tot consolidats a la ciutat i amb més de quinze anys de vida, com pot
ser la dinovena edició del Festival ArtFutura, que ha arribat amb un extens programa que explorava
els projectes més importants en el panorama internacional dels new media, el disseny d’interacció,
els videojocs i l’animació digital; la setzena Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona,
que en deu dies ha presentat un total de 49 films, entre documentals, ficcions i curtmetratges de
procedència molt diversa, i també la quinzena edició de L’Alternativa. Festival de Cinema
Independent de Barcelona, un lloc de trobada i reflexió, una oportunitat de veure i viure
llargmetratges, curtmetratges, documentals i animacions que ens proposen repensar el món.

També el 2008 hem pogut gaudir de la dotzena edició del Festival OVNI, que ha fet una reflexió
sobre la marginalitat; del festival Curt Ficcions Barcelona, que en la seva onzena edició s’ha celebrat
simultàniament a Barcelona i Madrid sota el lema «El temps és relatiu», o de l’onzena edició també
del DocsBarcelona, un punt de trobada indispensable del món documental internacional. 

Altres festivals que cal destacar per la seva mirada i especialització són el Barcelona VisualSound,
un festival audiovisual de creació jove que enguany ha arribat a la cinquena edició i s’ha obert a dues
noves categories; el Mecal. Festival Internacional de Curtmetratges de Barcelona, que en la seva
onzena edició ha ideat el Mecal On-line, un innovador projecte de difusió cultural que aprofita les
prestacions de les noves tecnologies amb l’assessorament i el suport tècnic de DailyMotion, o el
DiBa. Digital Barcelona Film Festival, tota una plataforma de creació i exhibició de l’avantguarda
digital.

Altres festivals actuen a Barcelona com a grans finestres de filmografies estrangeres, és el cas del
BAFF. Festival de Cinema Asiàtic, una mostra de característiques úniques a tot Espanya dedicat
exclusivament a les cinematografies asiàtiques, el Festival de Cinema Jueu de Barcelona, la Mostra
de Cinema Africà o el MICEC. Mostra Internacional de Cinema Europeu Contemporani, que es
perfila com un espai de difusió i reflexió crítica, d’intercanvi d’idees i de mediació lúdica per viatjar i
entendre el continent europeu de la mà del cinema

No oblidar tampoc en aquesta relació la Sala Montjuïc, que el 2008 ha presentat la seva sisena
edició al camp de tir amb arc del fossat del castell de Montjuïc, amb quinze sessions repartides en
cinc setmanes, la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià, el Docúpolis. Festival Internacional
Documental de Barcelona, el Cineambigú. Festival Continu de Cinema Contemporani, Inèdit i
Independent, el Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona o la sisena edició del In-
Edit. Beefeater, l’únic festival de cinema documental musical que hi ha a Espanya i un dels pocs que
hi ha al món. 

Altres festivals, com l’onzena edició del ResFest. Digital Film Festival, Una Mirada al Sud. Mostra
de Cinema Peruà, o les terceres edicions de la Mostra de Cinema Colombià i del Festival de Cinema
Brasiler de Barcelona també son cada cop més esperats pels barcelonins i barcelonines. Cal
esmentar també les ja tradicionals sessions estiuenques Gandules 08 al CCCB, la dotzena edició
del Festival de TV de Barcelona, el primer festival audiovisual P’alucine, emmarcat en el Festival de
Flamenco de Ciutat Vella i, per descomptat, la clàssica Marató de Cinema Fantàstic i de Terror de
Sants, que enguany ha fet vint anys i que acull també el Concurs de Curts, que ha esdevingut una
bona plataforma per als joves realitzadors aficionats al gènere. 

Trobareu més informació d’aquests i altres festivals al capítol 9 d’aquest Balanç.
Una innovadora iniciativa que cal destacar també en aquest 2008 ha estat el programa creat per

Turisme de Barcelona «Barcelona Movie Walks», unes rutes per la ciutat que visiten els escenaris
dels rodatges dels films internacionals com Manuale d’Amore 2, Una casa de Bojos, El perfum o
Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. Està previst en un futur penjar les rutes de films com
Salvador o la popularíssima producció de Woody Allen Vicky Cristina Barcelona.
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Barcelona i les indústries creatives
El sector audiovisual és una opció estratègica de la ciutat de
Barcelona, tant pel seu dinamisme econòmic com pel seu interès
cultural. Amb el projecte del 22@Barcelona s’està construint un
nou espai i un nou projecte de ciutat en el qual l’objectiu és la
innovació i on les empreses més innovadores conviuen amb
centres d’investigació, formació i tecnologia, alhora que incorpora
espais i equipaments del patrimoni industrial del barri. I en aquest
context les indústries creatives i en concret les audiovisuals hi
estan prenent força. 

Durant aquest 2008 s’ha donat un fort impuls al gran centre
multidisciplinari de referència, el Parc Barcelona Media, que té la
vocació d’aglutinar els principals agents públics i privats del sector
audiovisual amb l’objectiu de millorar-ne la competitivitat i la
projecció internacional. Es presenta com un complex urbà, obert
als ciutadans, on conflueixen moderns espais tècnics i oficines
amb recerca i innovació, formació universitària, serveis d’incubació
d’empreses del sector dels mitjans de comunicació i les TIC, al
futur edifici Media-TIC, i espais de residència per a emprenedors,
estudiants i professors vinculats al sector de la comunicació.

El trasllat dels estudis de comunicació audiovisual de la
Universitat Pompeu Fabra a la nova seu de Ca l’Aranyó i la seva
incorporació al projecte del Parc Barcelona Media permet a
aquesta entitat tenir un àmbit enfocat a la formació, la recerca i la
innovació. D’altra banda, el lideratge del Grup Mediapro i
22@Barcelona complementa el projecte amb un àmbit dedicat a
la producció audiovisual i els serveis a la indústria.

Festivals d’audiovisuals 
i iniciatives diverses
Barcelona és una ciutat rica en festivals audiovisuals, n’hi ha més de trenta i de temàtica molt variada.
De fet, són molts els que pensen que aquests certàmens garanteixen com cap altre esdeveniment la
salut de la difusió audiovisual a la ciutat. 

Mentre el cinema comercial perd públic, el nombre de certàmens i mostres de cinema
s’incrementa any rere any a Catalunya i a Barcelona, i ja sumen prop de mig milió d’espectadors.

Uns 459.000 espectadors han passat pels gairebé vuitanta festivals i mostres de cinema que
s’han celebrat a Catalunya entre els mesos de juliol del 2007 i del 2008. Moltes d’aquestes mostres,
cicles i festivals possibiliten estrenes a la nostra ciutat de films de ficció i documentals que, lluny dels
circuits més comercials, difícilment arribarien a les sales de cinema barcelonines.

Cada any en sorgeixen de nous, com el cas d’El meu primer festival, organitzat per MODIband i
creat amb l’afany de contribuir a la difusió d’un cinema infantil plural.
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El diàleg ciència-societat és una fita molt important dintre
dels objectius culturals d’una comunitat, i cal reflexionar
críticament sobre el seu desenvolupament i fer aportacions
que permetin avançar, amb una nova visió compartida i un
nou pla d’acció, cap a la construcció d’un espai de progrés
sostingut i sostenible. Això s’aconsegueix mitjançant
nombroses activitats de difusió de la ciència, però també
afavorint l’especialització dels professionals dels gabinets
de premsa i mitjans de comunicació dels centres i dels
professionals de l’educació. Aconseguir una societat més
informada i una percepció pública de la ciència millor és
fonamental per construir una societat més culta, més
madura i per tant més oberta al diàleg social. 

L’Institut de Cultura s’ha implicat en aquests objectius, i
ha consolidat el Programa Barcelona Ciència com una línia
estable de treball per apropar la cultura científica a la ciutat.
El suport que s’ha donat a iniciatives de diferents agents
culturals decidits a fer arribar la ciència a la societat i a
endegar projectes i activitats que contribueixin a la
divulgació del coneixement científic ha permès que
Barcelona hagi gaudit d’una oferta d’activitats de qualitat,

Mara Dierssen
Investigadora del Centre de Regulació Genòmica 
de Barcelona

Visites a exposicions Usuaris d’activitats Total d’usuaris

Museus i centres 
de ciències 4.893.186 631.813 5.524.999
Font: cada equipament.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Equipaments de ciències. Usuaris
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d’àmplia projecció i amb la participació dels diferents
sectors culturals.

Les activitats desenvolupades s’enquadren en tres grans
línies de treball: a) activitats de difusió científica; 
b) activitats de formació en l’àmbit escolar, i c) activitats
lúdiques/experimentals.

En aquest context s’emmarquen diferents accions que
han proporcionat una dinàmica realment sòlida a la cultura
científica de Barcelona. Dins del primer objectiu hi ha la
presentació de la Memòria d’activitats de Barcelona
Ciència 2007 junt amb Ciència recreativa pack, una obra
col·lectiva amb propostes didàctiques, la IV Mostra del
Llibre de Ciència, la presentació del catàleg de la
Biblioteca Salvador de l’Institut Botànic, fruit d’un treball de
sistematització i catalogació d’aquest fons tan especial. De
les col·leccions de la Biblioteca Salvador destaca
especialment l’herbari Salvador (del final del segle XVII al
principi del XVIII), un dels més antics i més ben conservats i
documentats de l’Estat espanyol. Alhora, la divulgació
científica s’ha potenciat a través de diferents conferències,
amb temes atractius i candents com el de «Neurogenètica
de l’enamorament: un recorregut cerebral per la passió, 
la fidelitat i l’amor», i de mostres com l’exposició temporal
«Números! Utilitat i màgia a la vida quotidiana», al
CosmoCaixa de Barcelona. 

Un aspecte molt important, i que en general rep poca
atenció per la dificultat que suposa, és la formació i la
divulgació de la cultura científica en l’àmbit escolar. En
aquest sentit, el Programa «EscoLab: l’escola al laboratori»
és una iniciativa de l’Institut de Cultura i l’Institut
d’Educació per donar a conèixer el món de la recerca
científica als alumnes de secundària, cicles formatius i
batxillerat. EscoLab ha reunit 96 activitats entre els mesos
de gener i abril de 2008 dirigides a l’alumnat de
secundària, cicles formatius i batxillerat, en les quals han
participat més d’un miler de joves. A més, els diferents
actes lúdics —com la Festa de la Ciència, la Setmana del
Cervell o la Setmana de la Ciència— inclouen tots ells
activitats dirigides als estrats de població més joves, com
els tallers sobre neurociència, una combinació de teoria i
pràctica per conèixer, en directe, com es treballa en un
laboratori de neurociència, i «Connectat a la Neurociència»,
xerrades de científics de diferents centres de recerca de
Barcelona directament a les escoles. 

Finalment, Barcelona ja disposa d’activitats lúdiques
paradigmàtiques, consolidades al llarg dels anys i amb un
èxit que s’ha anat incrementant en les diferents edicions, de
manera que en aquest moment és una part fonamental de
l’activitat cultural de la ciutat. Aquest any, a la Festa de la
Ciència, la Setmana del Cervell o la Setmana de la Ciència
s’han afegit noves iniciatives com la Trobada Ciència-Art
amb el lema «Art en els límits del cervell», l’itinerari «La
Barcelona eterna. La mort enfront del mirall», la inauguració
de la zona d’Austràlia del Jardí Botànic, amb una jornada de
portes obertes i festa per als assistents, el «Black Museum
Club», una iniciativa del Museu de Ciències Naturals de
Barcelona on es fusionen la cultura i l’oci d’una manera
innovadora, atrevida i que pretén trencar tòpics sobre el que
pot oferir un museu de ciències, o la segona festa «Les
il·lusions del cervell» on científics dels centres d’investigació
en neurobiologia més prestigiosos de Catalunya deixen per
un dia els laboratoris amb l’objectiu d’explicar part de la
seva feina i convidar el públic a participar en experiències
sensorials sorprenents. 

Tot aquest programa és una bona mostra de l’interès de
l’Institut de Cultura per impulsar una cultura científica
d’excel·lència en col·laboració amb diverses institucions,
museus i centres de recerca, associacions i entitats que
aporten la seva experiència tant en el camp de la investigació
com en el de la divulgació. 

Aquest esforç té com a objectiu aconseguir una
percepció social favorable als avenços científics en els
diferent camps, fent èmfasi en aquells en què Barcelona és
especialment potent i fa una recerca d’excel·lència. Així
mateix és important que es fomentin les vocacions
científiques i la formació del pensament entre els sectors 
de població més joves.
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A partir de la commemoració de Barcelona Ciència 2007, l’Institut de Cultura ha consolidat el
Programa Barcelona Ciència com una línia estable de treball per apropar la cultura científica a la
ciutat. Les línies de treball portades a terme al llarg del 2008 han seguit l’objectiu de donar suport a
iniciatives de diferents agents culturals decidits a fer arribar la ciència a la societat, i endegar
projectes i activitats que contribueixin a divulgar el coneixement científic a través d’una oferta de
qualitat, d’àmplia projecció i que tingui la complicitat dels diferents sectors culturals. 

Presentació de la Memòria d’activitats de
Barcelona Ciència 2007
La iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona de dedicar el 2007 a la divulgació de la ciència va
culminar amb la presentació de la Memòria d’activitats de Barcelona Ciència 2007 el 2 d’abril de
2008, en un acte a la Sala Tàpies de l’Edifici Fòrum, futura seu del Museu de Ciències Naturals 
de la ciutat. 

Juntament amb la Memòria es va presentar l’obra Ciència recreativa pack, una edició de
l’Ajuntament de Barcelona amb motiu de l’Any de la Ciència que inclou el facsímil del llibre Ciència
recreativa Estalella 1918 i el volum Ciència recreativa comentada, una obra col·lectiva amb
comentaris sobre les propostes didàctiques del Dr. Estalella a càrrec de vint professors de les
universitats de Girona, Politècnica de Catalunya i Múrcia, en edició bilingüe.

Festa de la Ciència 2008
Quina és la geometria amagada dels quadres? Com es comporten les onades dels oceans? Què 
és l’ADN i què és un gen? Què és la cinta de Moebius? Quina relació hi ha entre la màgia i les
matemàtiques, la física o la química? Què és la realitat augmentada? Aquests i altres interrogants
igualment suggeridors s’han pogut revelar a la festa amb més activitats entorn de la ciència que, en
l’edició del 2008, s’ha celebrat al llarg del cap de setmana del 7 i 8 de juny al parc de la Ciutadella.
Un cap de setmana amb 17 hores d’activitat, 20 escenaris, més de 70 propostes diferents i 
27 microxerrades a càrrec d’especialistes.

La Festa de la Ciència ha estat organitzada per l’Institut de Cultura amb la col·laboració de Parcs i
Jardins de Barcelona i de diverses institucions, museus i centres de recerca, associacions i entitats
que hi han aportat la seva experiència tant en el camp de la investigació com en el de la divulgació. 

Prop de 17.000 assistents de totes les edats han pogut seguir experiments i demostracions
científiques, tallers i jocs, exposicions, itineraris, observació d’astres i de fenòmens meteorològics,
espectacles, audiovisuals i microxerrades. Tot un conjunt de propostes que han servit per descobrir
els misteris de la percepció, els canvis que afecten el medi ambient o com podem saber més de la
vida a la Terra.

Setmana Mundial del Cervell a Barcelona 2008
Els darrers anys l’Institut de Cultura s’ha sumat a la Setmana Mundial del Cervell, una celebració que
promou la Dana Alliance for Brain Initiatives. El 2008, el Programa Barcelona Ciència juntament amb el
Centre de Regulació Genòmica i la Càtedra «El cervell social» (UAB), i amb la col·laboració de diversos
centres de recerca, associacions i entitats, han organitzat activitats que exploren diferents aspectes de
la recerca en neurociència i les possibilitats que aquesta ofereix per entendre millor el nostre cervell.
Pel conjunt d’aquestes activitats han passat 350 assistents de públic general i 120 escolars. 

Entre les activitats desenvolupades destaquen:

Trobada Ciència-Art: art en els límits del cervell
El dia 7 de març, a la Sala Razzmatazz, joves a partir de 16 anys han pogut experimentar el potencial
creador del cervell a partir d’activitats molt diverses (experiments sensorials, música en directe i dansa)
per comprovar que el que es coneix com a «discapacitats» s’hauria d’anomenar «altres capacitats». 

Una proposta organitzada pel Centre de Regulació Genòmica i l’Institut de Cultura de Barcelona
amb la col·laboració del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, el Laboratori d’Anàlisi
Neuroconductual, la Fundació Catalana Síndrome de Down, la Universitat de Barcelona, la Universitat
Autònoma de Barcelona, SINIA, ONCE i el Ballet Barcelona. 

Itinerari «La Barcelona eterna. La mort enfront del mirall»
Celebrat el dissabte 8 de març, aquest itinerari reflexionava sobre les diferents maneres com l’ésser
humà s’ha enfrontat a la mort i les noves evidències científiques que apunten al fet que un sofisticat
procés mental, fruit de l’evolució durant milers de milions d’anys, ha donat lloc a l’autoconsciència, a
la identitat, al saber-se únic i irrepetible. 

Conferència «Neurogenètica de l’enamorament: un recorregut cerebral per la passió, la fidelitat i l’amor»
Què passa dins del nostre cervell quan ens enamorem? Què diferencia l’enamorament, l’amor i el
desig sexual des del punt de vista del cervell? Hi ha una base genètica per a la infidelitat? Una
xerrada a càrrec de Mara Dierssen, investigadora del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona,
celebrada dijous 13 de març al Palau de la Virreina.

Tallers de neurociència
Del 10 al 13 de març s’han organitzat aquests tallers, una bona combinació de teoria i pràctica per
conèixer, en directe, com es treballa en un laboratori de neurociència, i també «Connectat a la
Neurociència», xerrades de científics de diferents centres de recerca de Barcelona, directament a
les escoles, per explicar a alumnes de 6 a 16 anys les bases de la investigació sobre el cervell. 

Escolab: l’escola al laboratori
Animats per l’èxit de la primera edició en el marc de Barcelona Ciència 2007, el 2008 s’ha organitzat
novament aquesta proposta que inclou activitats pedagògiques gratuïtes dirigides a l’alumnat 
de secundària, batxillerat i cicles formatius. Gràcies a la col·laboració de més de vint dels centres
capdavanters en recerca científica de la ciutat, els nois i noies han participat en activitats on han
treballat seguint el mètode científic i han pogut experimentar amb equipaments de laboratori d’alta
tecnologia. EscoLab ha programat enguany un total de 96 sessions d’activitats amb 22 centres de
recerca col·laboradors i hi han participat 1.110 escolars de secundària, cicles formatius i batxillerat.

IV Mostra del Llibre de Ciència
En el marc de la Setmana de la Ciència 2008, l’Institut de Cultura i CosmoCaixa, amb la col·laboració
de la llibreria Laie, han organitzat una altra edició de la mostra que presenta les principals novetats en
literatura de divulgació científica i es complementa amb activitats obertes al públic de totes les edats.

Un espectacle per al públic familiar i propostes suggeridores sobre ciència, literatura, màgia i
cinema per a professors i alumnes de primària i de secundària han constituït aquesta cita anual amb
els llibres de ciència, que ha tingut lloc del 14 al 18 de novembre a CosmoCaixa i ha rebut més de
1.000 assistents a les activitats i 27.000 visitants a CosmoCaixa.
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Museu de Ciències Naturals
de la Ciutadella
www.bcn.cat/museuciencies | www.bcn.cat/canalcultura
Titularitat: Ajuntament de Barcelona

159.141 usuaris
2 exposicions temporals

Les col·leccions del Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella
es troben ubicades en dos edificis emblemàtics del parc. La
col·lecció de geologia s’exhibeix al Museu Martorell, primer museu
públic de Barcelona, i la col·lecció de zoologia es pot visitar al
Castell dels Tres Dragons, obra modernista de l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner concebuda com a cafè restaurant per a
l’Exposició Universal de 1888. El museu promou la difusió i
l’ensenyament de les ciències naturals a través de diferents
activitats adreçades al públic general i als escolars en particular.
Algunes de les exposicions permanents que s’hi poden visitar són
«La classificació del regne animal», «L’apicultura», «Roques,
minerals i fòssils» o «El color secret dels minerals». 

Activitats destacades
El museu ha desenvolupat enguany una exposició temporal que,
amb el títol Assassinat al museu, ha esdevingut una aposta per la
divulgació científica i ha generat un nombre important d’activitats
(tallers, diàlegs, debats, projeccions...).

Els programes públics del museu s’estructuren en funció dels
diferents sectors de públic potencial. Pel que fa als programes
d’activitats dirigits al públic general cal destacar la primera edició
d’activitats d’estiu «Black Museum Club». Es tracta d’un nou
projecte que conjuga les ciències naturals amb disciplines
d’actualitat.

Un altre projecte que s’ha posat en marxa ha estat el treball
amb col·lectius que per diverses raons es troben en situació de
reclusió i no es poden apropar al museu. El primer col·lectiu amb
qui s’ha començat a treballar ha estat la població penitenciària,

concretament amb un col·lectiu de joves reclusos. El projecte ha
estat molt ben valorat tant pel centre d’internament com pel
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

També s’han dut a terme altres activitats experimentals com
tallers per a joves, i s’han iniciat activitats com jocs de rol en
col·laboració amb entitats juvenils. 

En el camp de les col·leccions cal remarcar que el museu ha
arribat a 1.478.563 unitats de registre (exemplars o lots), i que el
total d’objectes exposats és de 6.330. 

Durant el 2008 s’ha renovat la Unitat Associada d’Ecologia
Evolutiva amb el CSIC, fet que dóna constància del bon curs de
la recerca al museu. A partir del 2008 el museu ha estat la seu on
es desenvolupen els seminaris de recerca sobre biodiversitat,
organitzats pel Grup de Recerca Emergent en Sistemàtica i
Filogènia Animal, en el qual s’ha integrat.

Respecte a les publicacions, cal destacar el volum especial de
monografies La cuenca carbonífera de Surroca-Ogassa (Ripollès,
Cataluña, España), escrita per Julio Gómez-Alba, conservador del
museu, i que mostra alguns dels fons més importants d’aquesta
entitat.

Jardí Botànic de Barcelona
www.jardibotanic.bcn.cat | www.bcn.cat/canalcultura
Titularitat: Ajuntament de Barcelona

81.073 usuaris
2 exposicions temporals

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

Activitats destacades
Al mes d’abril, durant la celebració de la Festa de la Primavera, s’ha
inaugurat l’ampliació de la xarxa de camins i infraestructures
bàsiques a la zona d’Austràlia en una jornada festiva presidida per
l’alcalde de Barcelona. Les obres, gestionades per la Xarxa de
Parcs de l’Àrea Metropolitana, han continuat amb l’acabament dels
camins i les instal·lacions de rec de la part superior del Jardí, que es
correspon amb les zones de Califòrnia, Mediterrània Oriental i part
de Xile, fet que ha permès acabar la plaça principal del Jardí.
Durant la Festa de la Primavera s’han ofert diferents activitats, i s’ha

Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
MCNB
Des de principi d’any, el Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella s’ha unit al Jardí Botànic i a
l’Institut Botànic per conformar el Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Aquesta suma ha
suposat un augment significatiu de les activitats i una consolidació de l’oferta cultural d’aquests
centres.
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presentat l’activitat «El follet del Jardí», una aposta comunicativa i
dinamitzadora d’activitats adreçada al públic infantil. 
Enguany el Jardí Botànic també ha programat l’exposició Fibres
vegetals. Les plantes ens ajuden a viure, que itinerarà per altres
jardins botànics. Aquesta és la primera d’una sèrie de mostres
dissenyades especialment per itinerar i que posen de manifest la
nostra dependència diària de les plantes. 

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels quinze anys de
l’Associació d’Amics del Jardí Botànic, ha tingut lloc l’exposició
«De la llavor als fruits», a l’entorn de les activitats de voluntariat,
així com la inauguració de l’Hort de la Masia.

En l’àmbit de la recerca i les publicacions el Jardí ha tingut una
presència destacada en les primeres Jornades Catalanes de
Conservació de Flora, celebrades a Blanes. S’han publicat
diversos articles científics i d’altres de divulgació així com
diversos capítols de llibres.

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

1 exposició temporal

L’Institut Botànic de Barcelona és un centre de recerca
especialitzat en la sistemàtica vegetal i l’estudi de la flora de la
Mediterrània, la principal tasca del qual és la recerca botànica.
Disposa de laboratoris de recerca importants i ben equipats i
d’una biblioteca especialitzada. Així mateix, conserva els
principals herbaris que des del segle XVII han reunit a Catalunya
els investigadors que s’han interessat per les plantes, i que
actualment depassen els 750.000 exemplars.

Activitats destacades
Durant l’any 2008 s’ha continuat amb les línies de recerca
d’acord amb el pla estratègic del quinquenni 2006-2009 aprovat
per l’European Science Foundation. Així mateix s’ha seguit amb 
la tasca d’informatització de les dades de les col·leccions
científiques de l’herbari per publicar-les a internet a través de la
xarxa GBIF (Global Biodiversity Information Facility).

El 5 de juny s’ha signat el conveni de renovació de l’acord amb el
CSIC que, entre altres coses, posa les bases per ampliar l’àmbit de
recerca de la botànica a les ciències naturals en general. Coincidint
amb la signatura d’aquest conveni s’ha presentat el catàleg de la
Biblioteca Salvador de l’Institut Botànic de Barcelona, fruit del treball
de sistematització i catalogació d’aquest fons tan especial.

CosmoCaixa
www.laCaixa.es/ObraSocial
Titularitat: privada

2.608.985 usuaris
7 exposicions temporals

CosmoCaixa és l’espai de l’Obra Social «la Caixa» dedicat a mostres i activitats científiques per a
tots els públics. La Sala de la Matèria, amb 3.500 m2 d’exposició permanent, permet fer un viatge
per l’evolució de la matèria, amb experiments, peces reals i éssers vius distribuïts en quatre àrees:
Matèria Inerta, Matèria Viva, Matèria Intel·ligent i Matèria Civilitzada, a més del Mur Geològic, el Bosc
Inundat, el Planetari Digital i els espais dedicats a les primeres descobertes de la ciència per a nens
i nenes: el Clik, el Flash, el Planetari Bombolla i el Toca Toca! Un espai per crear estímuls i emocions
al ciutadà a favor de la Ciència.

CosmoCaixa acull també exposicions temporals i ofereix activitats científiques per a tothom, entre
les quals hi ha les familiars durant els caps de setmana i les vacances escolars, i activitats
científiques per a grups i per a centres educatius amb reserva i inscripció prèvies.

Activitats destacades
CosmoCaixa durant el 2008 ha desenvolupat un programa d’activitats especials, adreçades al gran
públic, en commemoració dels dies mundials sobre qüestions científiques: Dia de la Meteorologia,
de la Biodiversitat i del Medi Ambient, però sense deixar de banda tampoc la cultura científica en les
celebracions ciutadanes com «La Laia viatja al passat» per les Festes de Santa Eulàlia, «Telescopis,
estrelles i números» per les Festes de la Mercè, o «Dinosaures o Dracs? i experiments científics amb
roses» pel dia de Sant Jordi.

Les exposicions programades durant el 2008 han estat: «Visca la diferència», «Amazònia de Sol a
Sol», «Física i música», «Nombres de bona família», «Tecnologia comparada» i «Aquí planeta Terra».

Científics com Derek Briggs, Frank Drake o Michael Atiyah han impartit diferents conferències de
divulgació científica. Pedro Alonso, premi Príncep d’Astúries 2008, ha presentat els darrers resultats
de la seva recerca sobre la malària, amb un èmfasi especial en el desenvolupament i el suport a la
recerca científica. Durant l’estiu diferents astronautes com Jeff Hoffman i Pedro Duque, científics i
tecnòlegs han visitat CosmoCaixa amb motiu de la Universitat d’Estiu de l’Espai, organitzada a
Barcelona en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.

Al setembre CosmoCaixa ha celebrat el seu quart aniversari amb el programa «Munta el número»,
un conjunt d’activitats sobre els nombres, la seva màgia i la seva ciència amb obres de teatre i
titelles per a nens, espectacles de màgia i ciència per a adults, números de circ i equilibris i tallers
científics per a tothom.

Al novembre, en el marc de la 12a Setmana de la Ciència, i per quart 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.
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Museu Geològic del Seminari de Barcelona
www.bcn.cat/medciencies/mgsb
Titularitat: privada

Activitats destacades
El Zoo ha finalitzat l’any 2008 amb un recompte total de 2.192
animals de 309 espècies diferents. Durant aquest any han nascut
493 animals de 68 espècies i han arribat a les seves instal·lacions
76 animals de 29 espècies. Entre les noves incorporacions
destaquen el lleopard de Sri Lanka, el pingüí de Humboldt, el bisó
americà o el lleó marí de Califòrnia.

El Zoo de Barcelona participa en 48 programes europeus de
cria en captivitat i posterior reintroducció. En concret s’està
treballat amb el ferreret de Mallorca (fins ara se n’han alliberat
més de 1.230), la tortuga mediterrània i les gaseles dorca.

Durant el 2008 el Zoo Club ha incrementat el nombre de socis
en un 9% respecte a l’any anterior, de manera que ha arribat a un
total de 105.294 membres. D’altra banda, els programes
educatius del Zoo han tingut l’assistència de 61.023 nens i nenes
d’un total de 2.172 grups. Això representa un 8% més respecte a
l’any anterior.

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

Activitats destacades
Durant el 2008 el Museu Geològic ha presentat la «Mostra
d’equinoïdeus eocens», la col·lecció més completa d’equinoïdeus
de l’eocè de la península Ibèrica. Aquesta exposició ha estat el
resultat de la investigació portada a terme des de fa anys pel
professor J. Francesc Carrasco sobre aquests singulars animals
fòssils de l’eocè, a partir de materials conservats al Museu
Geològic del Seminari de Barcelona.
També durant el 2008 s’ha celebrat un cicle de cinc conferències
sobre el tema «Qüestions plantejades per la cosmologia actual».

Parc Zoològic de Barcelona
www.zoobarcelona.com
Titularitat: empresa municipal

1.064.541 usuaris

El Parc Zoològic de Barcelona obrí per primera vegada les seves
portes l’any 1892. La seva concepció ha anat evolucionant amb el
pas del temps i en l’actualitat la divulgació, la funció pedagògica i
la recerca, conjuntament amb la millora dels espais com a procés
constant, són els seus eixos principals de treball.

Aquest any el Zoo de Barcelona ha iniciat una nova etapa amb
el projecte de desdoblament en dues instal·lacions zoològiques.
D’una banda el nou zoo marí que es preveu que s’obri al públic el
2014, especialitzat en animals marins i situat al front litoral del
Besòs, i de l’altra, una renovació integral del zoo terrestre de la
Ciutadella.

L’Aquàrium
www.aquariumbcn.com
Titularitat: privada

1.611.259 usuaris

L’Aquàrium de Barcelona és el centre marí lúdic i educatiu més important del món en temàtica
mediterrània. Un conjunt de 35 aquaris, 11.000 exemplars de 450 espècies diferents, un túnel
submarí de 80 metres, sis milions de litres d’aigua i un immens oceanari, únic a Europa, fan d’aquest
centre un espectacle i una referència d’oci que ja ha estat visitat per més de 14 milions 
de persones. El conjunt de les seves exposicions el constitueixen diversos àmbits: un recorregut de 
21 aquaris que mostren les meravelles de les diferents comunitats marines del mar Mediterrani
(entre els quals trobem l’immens oceanari) i dels acolorits mars tropicals; l’exposició «Planeta Aqua»
i l’espai «Explora!».

Activitats destacades
La combinació de divulgació, entreteniment i educació caracteritza la programació de l’Aquàrium,
que ha desenvolupat durant el 2008 més de vint-i-cinc activitats diferents, les quals es divideixen,
segons el públic a qui van dirigides, en activitats educatives, com el TIC (taller interactiu científic),
visites guiades o visites a la zona tècnica; activitats familiars, com els tallers «Els taurons de ben a
prop» o «Les estrelles de mar», xerrades com «El món de les sípies» o «Estampats verinosos», contes
o visites guiades de cap de setmana, activitats infantils com «Dormir amb els taurons» o «Teatre al
fons del mar», i activitats per a adults com «Immersió amb taurons».

Així mateix, entre altres activitats del 2008 cal destacar la participació de l’Aquàrium de Barcelona
en la celebració de la Setmana del Medi Ambient, i també, de l’11 al 19 d’octubre de 2008, la
segona edició de la Setmana Europea del Tauró, organitzada per aquesta entitat, amb tallers,
conferències, concursos i un munt d’activitats.
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Una visió generalista dels festivals que han tingut lloc a
Barcelona els últims anys confirma algunes evidències i
permet formular una sèrie de qüestions que afecten el
present i el futur del format festival.

El nombre de festivals nascuts amb el nou segle, sumat
als esdeveniments amb una trajectòria ja consolidada en el
segle passat, revela un notable increment de l’activitat. Es
podria dir que hi ha festivals per a (gairebé) tots els gustos.
És a dir, per a totes les edats, els gèneres, les arts, els
gremis, les tendències i les identitats. Hi ha una hegemonia
dels festivals inscrits en les galàxies audiovisual i musical,
però també van guanyant espai festivals dedicats a unes
altres arts i disciplines, i algunes propostes encara
inclassificables. En aquest sentit, no és possible dubtar del
vigor creatiu de Barcelona, una ciutat que sap reinventar-se
a si mateixa, malgrat els projectes fallits, les pulsions
endogàmiques i els dirigismes de via estreta.

El que sí que cal plantejar-se són els dilemes d’un
panorama proper a la saturació. És una tasca que afecta
tots els creadors, organitzadors i gestors vinculats als
diferents festivals, i que s’inscriu en una reflexió més àmplia

Juan Insua
Cap del Departament d’Activitats Culturals del CCCB

Arts visuals i disseny 7
Literaris 6
Arts escèniques 14
Música 46
Audiovisuals 32
Multidisciplinaris (inclou el Grec) 8

Total 113
Font: organitzadors i premsa.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Nombre de festivals a Barcelona

Festivals: apogeu, crisi 
i transformació
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sobre el rumb i el sentit de les activitats culturals a l’inici
del segle XXI. Els festivals no són aliens a una dinàmica de
canvis accelerats, on l’impacte de les noves tecnologies
constitueix un factor determinant, i l’emergència de públics
nous, un al·licient per trencar inèrcies, renovar els models o
canviar els referents. I tampoc poden ser aliens a una crisi
econòmica global que es comprèn millor si es considera
com la culminació d’una sèrie de crisis interconnectades
que estan posant en dubte, entre altres coses, la capacitat
de l’espècie humana per un planeta amb recursos finits.

Els referents habituals per valorar la necessitat, l’evolució
i fins i tot la continuïtat (o no) d’un festival són la seva
trajectòria, les xifres de públic i la cobertura mediàtica que
pugui tenir. Indicadors que poden ser eloqüents, però
també enganyosos o insuficients; és possible que alguns
festivals hagin complert el seu cicle, i se’ls mantingui amb
respiració assistida, i n’hi hagi d’altres, amb un potencial
singular, que es vegin asfixiats sense cap altra sortida que
la desaparició. No és fàcil modificar uns criteris que alhora
que avalen trajectòries discutibles i indiscutibles,
interfereixen en l’emergència de propostes més d’acord
amb un context cultural en mutació vertiginosa. El que
segueix es pot assemblar a un exercici de ficció
especulativa, però potser permeti incorporar uns altres
indicadors que es puguin tenir en compte si s’aposta per
una necessària investigació i innovació en l’àmbit cultural.

Crisi i transformació del format festival. És probable que es
defineixi com a «festivals» esdeveniments o activitats que
no es corresponen amb aquest format, o fa temps que el
van abandonar. Tal com s’esdevé amb el gènere
«exposició», és notori el retard de les nomenclatures en
relació amb el que està succeint. Per això, no només seria
desitjable activar la consciència de la imprescindible
evolució conceptual i formal que requereixen els festivals 
(i, no cal dir-ho, tots els gèneres i formats), sinó trobar
termes més adequats per a experiències que no es poden
valorar amb els paràmetres habituals.

Reorientació de l’agenda cultural. Si bé és cert que vivim
un moment històric en què un nombre elevat de persones
es qüestionen la manera de crear, distribuir i compartir el
coneixement, i també la nostra manera d’habitar el planeta,
les prioritats de l’agenda cultural no poden ser les

mateixes. I alguns festivals, sens dubte, poden contribuir a
aquesta reorientació. Les urgències són tan eloqüents que
la responsabilitat no solament afecta els col·lectius
independents o alternatius.

L’empremta ecològica en la cultura. Tard o d’hora l’àmbit
cultural incorporarà el criteri de «l’empremta ecològica» per
defensar els seus èxits i assumir les seves contradiccions.
Són sostenibles els grans festivals? Quina és l’empremta
ecològica dels macroconcerts? Per què la implantació
d‘una consciència ecològica continua constituint un tabú en
la gestió cultural? És desitjable aplicar les teories del
decreixement a les indústries culturals?

Potenciar plataformes de treball. Idealment, els nous
festivals podrien ser només una de les possibles
manifestacions de processos de creació i de temàtiques
emergents que requereixen plataformes permanents de
treball. Un festival té la virtut de concentrar en pocs dies
una sèrie de temes, obres i creadors, però bona part de
l’esforç es pot dilapidar si no alimenta processos de fons,
orientats a l’emergència d’una nova cultura. Una cultura que
assumeixi la crisi, i alhora que afini els seus diagnòstics,
aporti solucions innovadores, encara que el debat sobre
què és innovació en cultura tot just hagi començat.



Grec. 
Festival de
Barcelona

a.
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Grec. Festival de Barcelona, 32a edició
www.bcn.cat/grec | www.bcn.cat/canalcultura
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

25/6 - 3/8
82.318 espectadors
70 % d’ocupació

Seguint la línia encetada el 2007 pel seu director artístic, Ricardo
Szwarcer, el Festival Grec s’ha plantejat consolidar la pròpia
identitat artística d’alt nivell, treballar en el camí de confirmar-se
com una cita cultural imprescindible en el calendari europeu i
internacional, obrir-se a nous públics i potenciar-se com a punt
de trobada de creadors nacionals.

La programació 2008 ha constat de 58 propostes que s’han
dut a terme durant sis setmanes entre el 25 de juny i el 2 d’agost.
Entre aquestes propostes en trobem 18 de teatre, 10 de dansa,
23 de música, 2 de circ, a més d’un espectacle de hip hop, les
accions Interferència, En Brossa fa dissabte a Can Picasso, i les
col·laboracions amb les Biblioteques de Barcelona amb una nova
edició dels cicles «Converses» i «Juliol a les Biblioteques».

Els espectacles gratuïts han estat els programats a La Caldera,
a més d’«Interferència», «Dies de dansa», i els cicles «Juliol a les
Biblioteques» i «Converses».

En aquesta edició nou espectacles han exhaurit localitats: El rei
Lear (Biblioteca de Catalunya), Vanessa da Mata (Plaça del Rei),
Caldera Express’08 Jeremy Wade (La Caldera), Vitrines III (La
Caldera), Jazz a les fosques II (La Caldera), L’Orchestra di Piazza
Vittorio (Teatre Grec), Rèquiem de Mozart (Teatre Grec), Hip hop
al Teatre Grec (Teatre Grec) i Buika (Teatre Grec).

El Teatre Grec, a més d’acollir —com és tradicional— la
inauguració del Festival, s’ha consolidat com el seu epicentre
artístic, ja que gairebé la meitat de l’aforament de l’edició d’aquest
any ha correspost als espectacles programats al teatre de
Montjuïc. De la programació del Teatre Grec es pot extreure
l’essència de tot el Festival: teatre clàssic i contemporani,
nacional i internacional, dansa, música clàssica, circ, hip hop,
fados, pop, rock i flamenc. 

El Festival ha tingut també activitat en altres espais de la
muntanya de Montjuïc: al Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, el
CaixaForum i la Fundació Miró. Igualment, el Grec’08 ha refermat
la seva aliança amb els grans equipaments culturals de la ciutat.
La col·laboració s’ha mantingut enguany amb el Teatre Romea, La
Villarroel, el TNC, la Sala Muntaner, la Biblioteca de Catalunya,
l’Auditori, el CCCB i La Caldera. La Plaça del Rei un any més ha
acollit gran part de la música del Festival. El MACBA, el

CaixaForum, el Palau de la Música i el Museu Picasso han estat
noves incorporacions d’aquest any.

De les 58 propostes artístiques, 19 han estat produccions
pròpies, que suposen un 32,7 % de la programació. D’aquestes
produccions, 12 han estat espectacles de teatre (Història del
soldat, Aquesta criatura, El rei Lear, Rimuski, Su seguro servidor
Orson Welles, Nunca estuviste tan adorable, Andròmaca,
Benefactors, El ángel exterminador, Ensam, Rodoreda. Retrat
imaginari, i Pinsans i caderneres), 4 de dansa (Caldera
Express’08 Jeremy Wade, Lapsus Dansa Vitrines III, De los
afectos, Sutra), 2 de música (Cants d’amor furor i llàgrimes,
Areatangent Jazz a les fosques), i l’última ha estat l’acció poètica
En Brossa fa dissabte a Can Picasso.

Els crítics teatrals de Barcelona han premiat, en la XV edició
dels seus guardons al millor de l’escena barcelonina, dues
produccions que es van estrenar dins la programació del
Grec’08. The Brothers Size ha guanyat el Premi al Millor
Espectacle Internacional i Dido and Aeneas el Premi Extraordinari
del Jurat.



Més festivals 
a Barcelona

b.

Festivals d’arts visuals
Festivals literaris
Festivals d’arts escèniques
Festivals de música
Festivals d’audiovisuals
Festivals multidisciplinaris
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Festivals d’arts visuals

El Loop és la trobada anual de professionals i persones
interessades en el videoart de Barcelona. Els seus tres eixos són:
la fira, el festival i el fòrum de discussió, que van néixer
simultàniament i són complementaris. 

El Loop es consolida com un centre d’estrena de premières,
indispensable per a tots els professionals dedicats al videoart. 

Activitats destacades
La col·laboració de museus, centres culturals, galeries d’art i
altres espais urbans que s’han animat a mostrar videoart en
aquesta edició de Loop ha contribuït a potenciar encara més
l’interès de la ciutat per aquesta disciplina artística. 

El Loop ha aconseguit transformar Barcelona en una plataforma
internacional que mostra un gran nombre de projectes en els
quals artistes, instituts de països, escoles, festivals i professionals
de més de 60 països es troben involucrats. 

En l’edició del 2008 han participat més de 800 artistes amb
projectes exhibits en més de 142 espais de la ciutat comtal.

Loop. Fira i Festival
Internacional de Videoart, 
6a edició
www.loop-barcelona.com
Organitza: Plataforma LOOP

6/5 - 18/5

Swab. Fira d’Art Emergent, 2a edició
www.swab.es
Organitza: Espai d’art contemporani Diezy7

15/5 - 18/5

Swab pren posició en l’àmbit internacional de fires d’art. Ideada des de la perspectiva del visitant,
s’ha construït com una fira de dimensions agradables i una atmosfera relaxada i distesa. 

El Comitè Assessor de Swab 2008 ha estat format pels galeristes Christian Ehrentraut de Berlín,
Leo Koenig de Nova York i Fred Mann de Londres, i pels comissaris Javier Panera, director del
Centre d’Art Domus Artium 2 a Salamanca, i Glòria Picazo, directora del Centre d’Art la Panera a
Lleida.

Activitats destacades
Aquesta segona edició s’ha celebrat a les Reials Drassanes i ha reflectit la influència de focus de
referència artística com Berlín i Nova York, amb la presència d’un elevat nombre de galeries
d’aquestes dues ciutats.

També s’hi han exhibit destacats exemples d’art dels països de l’est, amb representació de
Bulgària i Hongria, així com del mercat asiàtic, amb la presència d’una galeria xinesa.

Swab ha posat èmfasi també en l’art emergent de la costa oest dels Estats Units amb tres galeries
joves de Los Angeles: Fette’s Gallery, Chung King Project i d.e.n contemporary.

Arquiset. Setmana 
de l’Arquitectura, 2a edició
www.arquiset.cat
Organitza: Arquinfad i COAC

1/10 - 9/10

Arquiset és un projecte cultural organitzat per Arquinfad i el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. De caràcter anual, té
l’objectiu de convertir-se en un punt de trobada del professional
amb la societat, així com de fomentar el debat i sensibilitzar sobre
la cultura arquitectònica, l’interiorisme, l’espai públic, el
paisatgisme, l’urbanisme i altres disciplines de l’espai. 

Activitats destacades
Arquiset 08 ha tingut entre les seves principals activitats el
simposi «Lightscapes. Les noves dimensions de la llum», 
el Programa 10x10 de Tallers amb alumnes d’escoles de primària,
visites guiades i exposicions als deu districtes de la ciutat de
Barcelona, la jornada tècnica «Lighting design. Tecnologia,
disseny i aplicació», un cicle de cinema i arquitectura al cinema
Maldà, una jornada de portes obertes als principals estudis
d’arquitectura i interiorisme i la Ruta Arquibus, un recorregut per
diferents edificis d’interès arquitectònic o que han rebut un premi
FAD, a més d’exposicions, conferències i tallers d’arquitectura. 
Un altre dels plats forts d’aquesta edició ha estat Lumo BCN, una
sèrie d’intervencions luminicoarquitectòniques de dissenyadors
d’il·luminació que s’han desenvolupat en diferents edificis 
de Barcelona durant totes les nits de la Setmana d’Arquitectura.
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Tràfic 08, 2a edició
www.lafotobcn.org
Organitza: Centre de Fotografia Documental de Barcelona

5/11 - 9/11

Aquest esdeveniment busca mobilitzar els habitants de Barcelona amb una proposta cultural diferent.
Es tracta d’un projecte que va néixer al mes d’octubre de 2007 amb l’objectiu de crear aquesta
experiència a partir d’una varietat de propostes en les quals poden participar les persones que
desitgin gaudir de la fotografia. 

Els organitzadors van decidir anomenar aquesta iniciativa amb el subtítol «Experiència fotogràfica»,
ja que pretenien crear un espai perquè el públic i els autors, fotògrafs i altres professionals puguin
intercanviar experiències i reflexionar sobre l’univers de la fotografia.

Activitats destacades
Durant cinc dies els carrers de la ciutat han estat testimoni de diversos projectes fotogràfics, i el
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha allotjat exposicions, debats, taules rodones,
projeccions de fotografies i tallers. Aquests tallers han estat, sens dubte, un dels principals atractius
del certamen. El taller d’Antonie d’Agata ha tractat de la fotografia com a mitjà per expressar la visió
personal del món, mentre que el fotògraf Philip Blenkinsop ha impartit un taller de fotografia del
carrer en el qual s’ha parlat de la manera d’observar i interpretar aquestes escenes que no deixen
indiferent ningú.

BAC! Festival Internacional
d’Art Contemporani 
a Barcelona, 9a edició
www.bacfestival.com
Organitza: La Santa. Nuevo Espacio de Experimentación 
y Creación 

2/12 - 28/12

El BAC!, organitzat per La Santa, sorgeix l’any 1999 a partir de la
necessitat de crear un festival d’art que mostrés les diferents
disciplines de l’art contemporani i fomentés la participació
d’artistes emergents a escala nacional i internacional. El festival,
pel seu caràcter emprenedor i de suport a les noves tendències,
també es planteja la possibilitat de crear laboratoris d’art. La
intenció és que els artistes treballin durant tot l’any en els seus
projectes i se n’exposi el resultat al BAC! 

Activitats destacades
El Festival BAC! 08 ha proposat una crítica al consum posant
èmfasi en l’adquisició desmesurada de béns i serveis en la
societat contemporània, que impacta en els recursos naturals i
l’equilibri ecològic.

L’individu segueix la falsa creença que per ser feliç és
imprescindible consumir. Amb les diferents disciplines artístiques
—pintura, fotografia, videoart, instal·lació, il·lustració, performance,
mural— els artistes han exposat les seves propostes sobre
l’enorme influència que aquest fenomen exerceix en la societat
actual, i per convidar-la a la conscienciació, la reflexió i el canvi.

Drap-Art 08. Festival Internacional de
Reciclatge Artístic de Barcelona, 12a edició
www.drapart.org
Organitza: La Carboneria. Espai Drap’Art

18/12 - 21/12

Drap-Art, a més de donar un nou impuls als moviments artístics que han utilitzat —i utilitzen— objects
trouvés com a llenguatge de crítica social, estimula les persones en general perquè facin servir els
mitjans que la vida quotidiana i les deixalles posen al seu abast a fi de poder-se desenvolupar amb
creativitat i autonomia, fer ús del seu pensament crític i expressar-se, superant costums i hàbits
heretats de l’època colonial.

Drap-Art 2008 ha desplegat els àmbits següents: espai de reflexió, una trobada de col·lectius
d’artistes recicladors; intervencions en l’espai públic amb artistes vinculats al món del reciclatge
creatiu; exposicions col·lectives amb obres d’uns vint-i-cinc artistes plàstics, seleccionats a partir de
la convocatòria pública; mercat intercultural d’art i disseny; espectacles; audiovisuals; tallers
participatius i tallers amb artistes.

Activitats destacades
Drap-Art’08. Festival Internacional de Reciclatge Artístic, ha tornat a centrar totes les seves activitats
al CCCB. Les col·laboracions, el nombre de participants i de visitants van en augment, i s’estableixen
noves aliances amb galeries, com la Galeria N2, i instituts com el Goethe i la Casa Sefarad. 

Han participat en el festival artistes dels cinc continents, entre ells Shilpa Chavan de Bombay,
Bryce LeVan Cushing de Nova York, Pau Riba, Sixeart, Pau Masiques, Roser Nadal, Felip Gaig... de
Catalunya, Valeria Burgo, José Guerrero i Sebastián Palma de Xile, Israel Rabinovitz i Aliza Olmert
d’Israel, i d’altres d’Islàndia, Alemanya, Àustria, Suïssa, Argentina, Portugal, Brasil, etc.

Una altra novetat és que per primera vegada a Drap-Art’08 s’ha lliurat el premi Residu’Art, que ha
anat a parar a dos dels artistes participants a l’exposició col·lectiva: en la categoria professional a
Joaquín Carrillo MOSITXQI, i en la categoria novella a Estudio Rammm, gràcies al grup HERA.
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Flux. Festival de Vídeo d’Autor
www.fluxfestival.org
Organitza: Habitual Video Team

27/11 - 29/11
370 assistents

Flux, Festival de Vídeo d’Autor ofereix espai i temps als autors de vídeo vinculats a la ciutat de
Barcelona que treballen en tot allò que es pot anomenar vídeo de creació (videoart, documental de
creació, videoinstal·lacions, etc.). Flux centra el protagonisme en els autors de vídeo i actua perquè
puguin donar a conèixer el seu treball. És per això que el festival es planteja en sessions
monogràfiques, amb la finalitat de mostrar una selecció representativa de l’evolució de l’obra de cada
autor. 

Activitats destacades 
El festival, celebrat al CaixaForum de Barcelona, s’ha estructurat en cinc seccions. «Projeccions»,
monogràfiques retrospectives de quatre autors: Joan Leandre, Xavier Gavin, Joan Lopez Lloret i Ester
Xargay; «Autoretrats»: obres originals encarregades pel festival; «Influx»: actuacions en directe que
combinen vídeo amb altres arts; «Reflux»: servei de vídeo a la carta per visionar obra dels autors
participants en el festival; «Col·loqui»: sessió inaugural amb autors de vídeo i crítics.

S’ha editat, com en les anteriors edicions, un catàleg que recull informació del festival i de tots els
participants. Inclou també quatre articles de nova redacció sobre l’obra dels autors, encarregats als
crítics Bani Brusadin, Alex Brahim, Víctor Molina i Carles Hac Mor.

Festivals literaris

BCNegra. Trobada de Novel·la 
Negra, 4a edició
www.bcn.cat/canalcultura
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

4/2 - 9/2 
1.910 assistents

BCNegra és la trobada de novel·la negra de la ciutat comtal. Una
iniciativa que va començar el 2005 amb motiu de l’Any del Llibre 
i la Lectura, i continua reunint a la capital catalana els autors més
importants del panorama literari actual de la novel·la policíaca.
BCNegra és un aparador per conèixer les últimes novetats literàries
i per debatre els aspectes més importants d’aquest gènere. 

Les conferències, exposicions i xerrades programades analitzen
diversos aspectes, des de l’elaboració de les primeres novel·les,
la importància dels personatges i la seva definició, fins als
avenços que en aquesta matèria s’estan plantejant arreu del món.

La BCNegra ha despertat autèntica expectació entre els
amants del gènere. L’assistència de nombrós públic, any rere any,
avala la bona salut d’aquest tipus de literatura al nostre país. 

Activitats destacades
El programa preparat per a l’edició del 2008 ha convertit
Barcelona en la capital de la novel·la negra. S’hi ha volgut retre
homenatge a autors emblemàtics, com ara Jaume Fuster. S’ha
recordat també Taxi Key, al cap de seixanta anys d’haver estat
creada, una emissió radiofònica que ens va acompanyar cada
setmana durant vint-i-dos anys.

La relació entre corrupció i Mediterrània, amb la presència del
jutge antimàfia i escriptor italià Gianrico Carofiglio, el jutge 
del Tribunal de Cassació de Roma, crític literari i novel·lista,
també italià, Giancarlo de Cataldo, i l’escriptor grec Petros
Markaris, ha estat el tema d’una de les principals trobades
d’aquesta edició.

El premi Pepe Carvalho, en homenatge a Manuel Vázquez
Montalbán, ha estat per a l’escriptora britànica P. D. James.

Els clubs de lectura dels centres d’educació secundària de la
ciutat han tingut una participació molt activa a BCNegra, amb una
aproximació a l’obra de Jordi Sierra i Fabra, el flamant Premi
Nacional de Literatura Juvenil, i també a Wendy, la primera mossa
d’esquadra protagonista de la narrativa de gènere negre, creada
per Andreu Martín. 

En l’edició del 2008 les biblioteques de Barcelona han donat
un protagonisme especial a la novel·la negra, amb una exposició
sobre la novel·la El gos dels Baskerville i una programació
d’activitats dedicada a aquest gènere. També hi ha hagut música,
a ritme de blues. 

Món Llibre, 4a edició
www.bcn.cat/canalcultura
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

19/4 - 20/4
12.000 assistents

Món Llibre és la festa del llibre per a nens i nenes que se celebra des de fa quatre anys al CCCB, 
la plaça de Joan Coromines i el MACBA.

Després de l’èxit de la primera edició del 2005, amb motiu de l’Any del Llibre i la Lectura, Món
Llibre s’ha consolidat com un esdeveniment anual, una gran festa literària infantil que durant un cap
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de setmana proposa nombroses activitats al voltant dels llibres. Més de quinze espais imaginaris
relacionats amb el món de la literatura infantil s’obren als visitants més petits i els ofereixen més de
cent activitats vinculades amb el llibre i la lectura. 

Activitats destacades
Durant dos dies s’han celebrat a Món Llibre 08 més de cent activitats, entre narracions, espectacles,
cinema, tallers i jocs entorn dels llibres.

Una festa plena de literatura, música, històries d’arreu del món explicades en les seves llengües
originals i traduïdes amb gestos, sons o il·lustracions. Com a novetat, cal destacar l’espai exclusiu
dedicat especialment als infants de més de nou anys. 

A més de la gran quantitat de contes que omplien la festa, hi hagut una exposició que celebrava el
trentè aniversari d’en Teo, espectacles, tallers i jocs gegants. Un programa molt divers en què s’han
implicat més de quaranta editorials i prop de vint institucions, entitats i associacions que hi han
participat realitzant activitats i aportant llibres.

En l’edició del 2008 s’han pogut veure les escenografies dissenyades per José Menchero.

Barcelona Poesia, 12a edició
www.bcn.cat/canalcultura
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

14/5 - 21/5
4.589 assistents

Al maig la ciutat de Barcelona s’omple de poesia. Durant els set
dies del Barcelona Poesia se succeeixen diversos actes en els
quals la poesia és la protagonista: lectures de poemes, lliurament
dels premis dels Jocs Florals, homenatges a diferents autors,
jornades de poesia i mestissatge, conferències, monogràfics,
tallers... 

Com a colofó d’aquests dies dedicats al foment del gènere, al
Palau de la Música Catalana se celebra any rere any el Festival
Internacional de Poesia de Barcelona. Aquest acte reuneix poetes
de diferents racons del món que reciten les seves creacions en
els més diversos idiomes davant un públic que omple de gom a
gom el Palau i rep una publicació amb tots els poemes llegits a
l’acte.

Activitats destacades
A Barcelona Poesia 2008 hi ha hagut diverses propostes, que van
des d’homenatges i actes en record d’Agustí Bartra, Mercè
Rodoreda, Maria Mercè Marçal, Vicent Andrés Estellés, Cesare
Pavese… fins a poemes al metro de diversos autors, il·lustrats pel
dibuixant Juanjo Sáez. 

Per primera vegada les activitats del Barcelona Poesia s’han
presentat a Madrid, en un recital amb Maria Josep Escrivà,
Sebastià Alzamora, Jordi Virallonga… 

El 17 de maig els museus han celebrat una nit molt especial,
amb disset recitals diferents, i al llarg de la setmana s’han
programat desenes d’activitats organitzades per tota mena de
col·lectius poètics de la ciutat en diferents espais.

La poesia s’ha barrejat amb tota mena de disciplines
artístiques: dansa, teatre, ciència, audiovisuals, música…, i hi ha
hagut també una mirada a la poesia peninsular, amb un parell de
recitals amb Luis Alberto de Cuenca, Luis García Montero, Marta
Pessarrodona i Antonio Orihuela, entre d’altres… 

També s’han sumat al programa activitats per als més petits una
«poefesta» a la plaça de Sant Felip Neri i un espectacle teatral a
la Biblioteca Fort Pienc, per establir un primer contacte amb la
poesia. 

Cal destacar finalment que en la nova edició dels Jocs Florals
s’ha donat a conèixer el Poeta de la Ciutat 2008, honor que ha
correspost a Josep Lluís Aguiló pel seu llibre Llunari.

Neo3, 2a edició
www.bcn.cat/canalcultura
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

9/10 - 11/10
552 assistents

Neo3 és un congrés anual de nous corrents literaris i artístics que
es proposa com una trobada de referència per a les modalitats
renovadores d’escriptura.

Activitats destacades
Aquesta segona edició s’ha articulat al voltant de la «literatura
expandida». D’una banda, la noció d’escriptura com un concepte
més ampli, ric i vertebrador que el de literatura. D’una altra, el
«salt a la xarxa» de les escriptures en l’era digital, que duu una
redefinició i ampliació de l’espai creatiu. Finalment, la posada en
escena del treball literari en les diferents modalitats
d’escenografia, muntatge expositiu i composició sònica.

Entre d’altres destaquen la sessió dedicada al (Post)porno, o
canvi en el concepte de pornografia en vista de les noves
perspectives creatives, o la de reflexió al voltant de les poètiques
de la tecnologia i el consum.

Cal esmentar també la sessió dedicada a l’escriptura com a
droga (i la droga com a escriptura), així com la destinada a
debatre sobre les noves expressions del viatge i el nomadisme.
Neo 3 ha dedicat el seu darrer debat al retrobament entre artistes
i novel·listes.
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Kosmopolis 08. Festa 
Internacional de la Literatura, 
4a edició
www.cccb.org/kosmopolis
Organitza: CCCB

22/10 - 26/10
12.000 assistents

Kosmopolis és una trobada literària biennal nascuda amb el nou segle i que se celebra al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona.

És una festa-laboratori on la literatura és la protagonista en totes les seves vessants. Cinc dies per
celebrar un discurs universalista, una festa per emancipar lectors, estimular la mutació del cànon,
agitar els gèneres, navegar en llengües i revisar mites, tradicions i identitats.

Kosmopolis condensa i amplifica aquest procés i situa la literatura en el centre de l’escena en
interacció amb les arts i les ciències.

Activitats destacades
Kosmopolis ha assolit el principal objectiu de la seva quarta edició biennal: consolidar un model de
trobada literària on la paraula oral, la paraula impresa i la paraula electrònica se situen al centre de
l’escena en interacció amb les arts i les ciències. 

«Escriptors per al canvi», un dels temes cabdals d’aquesta edició que ha explorat com els
escriptors assumeixen les noves causes socials i ecològiques, ha tingut una gran acceptació de
públic i un important seguiment mediàtic. A la inauguració de K08, dos premis Nobel —Gao Xingjian
i J. M. Coetzee—, i en la clausura, el recent premi Príncep d’Astúries, Tzvetan Todorov, han analitzat la
funció dels escriptors en un temps de canvis inèdits i accelerats. El compromís d’una nova generació
d’escriptors també hi ha estat present amb autors com Dave Eggers, Hari Kunzru, Arkadi Bàbtxenco i
Emir Suljagic.

Seguint un dels principis que defineixen el projecte, K08 ha ofert un espai a la novel·la gràfica, un
gènere literari que a Kosmopolis s’ha unit a la música i la dansa. Així mateix, el festival ha centrat la
seva atenció a analitzar els canvis que experimenta el periodisme corporatiu a causa de l’impacte
dels nous mitjans a «Periodisme XXI». A més, K08 ha dedicat un monogràfic a J. G. Ballard i un
homenatge a Agustí Bartra que han atret l’atenció del públic. Aquesta edició també ha intentat
descobrir quina és la poesia avui a través dels vasos comunicants entre tradició moderna i paraula
oral en un nou lliurament de «Cafè Europa». 

El Pan Klub ha proposat diversos tallers de periodisme, còmic, narrativa i performing, i un club de
lectura —a través del Projecte de l’Anella Cultural— dirigits per figures de referència en aquests
camps i amb un resultat de gran acceptació i interacció dels seus assistents. 

Els diferents formats en què la literatura es pot mostrar al públic s’han reflectit també amb els
concerts i performances celebrades al Hall Proteu, i han adquirit un ressò especial el recital de
poesia catalana que van fer Lou Reed i Laurie Anderson, el concert de Robyn Hitchcock i el recital
de John Giorno.

A banda de l’exposició dedicada a J. G. Ballard, Kosmopolis ha presentat dos espais permanents
en aquesta edició. En primer lloc la instal·lació «Kosmòtica II», que mostra el trànsit de l’hipertext a

l’hipermèdia que Kosmopolis ha assumit des de la seva primera edició; en segon lloc, l’Arxiu CCCB.
Món. Una visió cosmopolita que posa a disposició del públic el fons creat pel CCCB, i per primer
cop l’Arxiu Kosmopolis amb tot el material generat al llarg de les anteriors edicions.

Com a novetat, Kosmopolis també ha ofert una sèrie d’activitats per a tota la família com ara la
presentació de la pel·lícula realitzada al taller d’animació digital per a les nenes i nens del Raval i els
films de la secció Alfa Kids a Canal Alfa.

Festivals d’arts escèniques

BarriBrossa, 6a edició
www.espaibrossa.com
Organitza: Brossa Espai Escènic

14/4 - 20/4

BarriBrossa ofereix un recorregut per nous territoris de la poesia,
de l’escena intergenèrica, de les avantguardes digerides, de la
transgressió dels cànons i de les dramatúrgies submergides. Un
conjunt d’espectacles i accions de creadors d’ara i avui que
formen part del frondós univers brossià, que va des d’una
interrogació de la realitat fins a la simple activitat lúdica i festiva.

Activitats destacades
El BarriBrossa 2008 s’ha celebrat al Convent de Sant Agustí, el
Museu Picasso i el CCCB. Un conjunt de quinze propostes han
recorregut nous territoris de la poesia i han revisat dramatúrgies
submergides i avantguardes històriques.

El BarriBrossa 2008 ha dedicat una part important de la
programació a commemorar el naixement d’Agustí Bartra, un dels
poetes, narradors i dramaturgs més significatius de la nostra
literatura. 

Alguns dels espectacles de l’edició BarriBrossa 2008 han
estat: El tren de vidre d’Agustí Bartra (teatre), La danza del cisne
(dansa), Lletres al Brossa. Cora i la magrana d’Agustí Bartra
(teatre), Palau entre sang i vori (recital), Trossos de paper entre
les mans (titelles), Ofèlia, de Jordi Bertran (titelles), Sols un
home. La darrera poesia d’Agustí Bartra (poesia) o El cine “NIC”:
del 1931 al segle XXI, presentat pel Museu del Cinema de
Girona. 

´
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Marató de l’Espectacle, 25a edició
www.marato.com
Organitza: Transmarató Espectacle

6/6 - 7/6
2.000 assistents

La Marató de l’Espectacle ha estat una trobada pionera a la ciutat
amb la missió de descobrir i aplaudir nous talents així com
presentar artistes internacionals poc coneguts al nostre país de
l’àmbit de les arts escèniques i la música. Són moltes les
iniciatives de la ciutat que han begut del mateix esperit i que avui
dia aborden objectius semblants des d’altres mirades.

Activitats destacades
La Marató de l’Espectacle ha encarat la seva vint-i-cinquena i
última edició com una festa de retrobaments en la qual han actuat
prop de 150 companyies i artistes nacionals i internacionals 
—des d’islandesos fins a ghanesos— , alguns tan coneguts com
els ballarins Cesc Gelabert i Sol Picó, Lanònima Imperial,
Increpación Danza, Dani Pérez o Accidents Polipoètics, l’actor
Eduard Fernández i els grups musicals Calima i Tactequeté.

La Torna del Grec, 5a edició
www.latornadelgrec.blogspot.com
Organitza: Sala Raval, L’Antic Teatre, Tantarantana, Moog, 
Los Tarantos, Jamboree i Fundació Mas i Mas

2/7 - 3/8

Durant juliol i agost, quan la programació institucional està
centrada en el Festival Grec, La Torna del Grec brinda una altra
mirada a l’escena de petit format. L’objectiu de La Torna és
acostar el públic a investigacions independents que generalment
es mouen en l’àmbit de les noves tendències i les arts escèniques
més contemporànies.

Activitats destacades
En aquesta cinquena edició han participat set sales de tarannà
força diferent: el Teatre Tantarantana, que ja hi havia participat
tres vegades, L’Antic Teatre, una de les sales més experimentals
de la ciutat que s’ha unit per primer cop, el nou Teatre del Raval i
els locals Jamboree, lloc de referència del jazz, el Moog, un racó

Dies de Dansa. Festival Internacional de
Dansa Contemporània en Paisatges Urbans,
17a edició
www.marato.com
Organitza: Transmarató Espectacle

4/7 - 6/7
10.000 assistents

Dies de Dansa és un festival que pretén establir relacions entre l’arquitectura, les vivències
quotidianes i l’experimentació artística. Vol que els artistes i ballarins participants construeixin una
relació particular amb l’espai públic, provocant emocions, creant històries, induint reflexions i
sensacions plantejades o motivades per les intenses sensacions del cos i la seva fantàstica capacitat
per comunicar.

Dies de dansa està inclòs a la xarxa CQD, Ciudades que Danzan, amb seu a Barcelona.

Activitats destacades
Dies de Dansa 2008 ha sumat un total de 55 actuacions de 30 companyies, que mostren la varietat i
diversitat dels diferents llenguatges de la dansa contemporània a Catalunya, Espanya i el món.
Tot i que el festival va començar la tarda del 4 de juliol a Mataró, els dies 4, 5 i 6 de juliol va recórrer
set espais de Barcelona: CCCB, MACBA, Pati Manning, Espai Cultural Caja Madrid, Fundació Joan
Miró, CaixaForum, a més d’un nou espai que s’ha incorporat a la capital catalana, el Museu Picasso
de Barcelona.

Un fet destacat de Dies de Dansa 2008 és la participació dels gurus del hip hop i el breakdance
amb els diversos llenguatges i les influències mútues amb la dansa contemporània. Entre d’altres,
s’ha tornat a presentar Yiphun Chiem, originària de Cambodja i que barreja la dansa tradicional
cambodjana amb el hip hop.

Algunes de les companyies estrangeres del certamen 2008 han estat: Foofwa d’Imobilité i Vertical
Danse Cie de Noemí Lazpzeson, de Suïssa, i el ballarí suís Pierre-Yves Diacon, que treballa
conjuntament amb la ballarina catalana Ariadna Estalella; Julie Dossavi, de França, RootlessRoot
Company, de Grècia, dos excel·lents ballarins de la Companyia de Wim Vandekeybus; Eddie Ladd,
de Regne Unit, així com la companyia de Dansa Inclusiva del Brasil amb ballarins amb «altres
capacitats».

També s’ha gaudit de la presència de participants locals com la Companyia Metros de Ramon
Oller, Jordi Cortés, Ertza, Art Trànsit Dansa de Maria Rovira i la mateixa Ariadna Estalella (guanyadora
del certamen coreogràfic de Maspalomas, a Gran Canaria) entre d’altres.

veterà de la música electrònica, l’escenari flamenc del Tarantos i
Mas i Mas, una sala de música de cambra.

Aquesta edició ha estat la més ambiciosa de totes. En tan sols
quaranta dies La Torna ha reunit més de cent artistes en
espectacles de música, teatre, dansa, cabaret o performance.
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Ulls 2008. II Festival Barcelona Cultura
www.ulls.org
Organitza: Ulls

8/10 - 12/10

Ulls és un festival cultural multidisciplinari que promociona
manifestacions artístiques innovadores i contemporànies des d’una
visió llatinoamericana. S’organitza cada any al mes d’octubre i té
dues àrees principals d’acció que interactuen per aconseguir un
impacte directe sobre el públic: una àrea cultural orientada a
promoure professionals i espectacles de petit, mitjà i gran format
amb dos condicionants, la qualitat i la novetat. Una vessant més
social que apropa Ulls a la integració i el respecte per les diverses
cultures que conviuen a Barcelona, a Europa i a tot el món sencer.

Activitats destacades 
Ulls 2008 s’ha plantejat com a objectiu central arribar a la gent,
dessacralitzar el teatre i les arts escèniques, valorar la història
catalana en relació amb la seva vivència històrica de l’espai urbà i
promoure la convivència ciutadana. 

La programació ha sumat teatre, dansa, música, cine i activitats
de formació per a tots els públics i d’estils diversos que anaven
des de les propostes més arriscades de joves creadors, com
Coches y Putas (dansa i teatre) fins a d’altres amb llenguatges
accessibles per a tots, més visuals, com Cabaret Rock (teatre de
titelles). 

Cal destacar també l’espectacle que tancava el festival i que no
deixà indiferent ningú amb el Teatro Lírico de Muñecas i la peça
Playback (el grito de la Virreina), que paralitzà i emocionà el
públic al cor de la Rambla.

Entre els participants, el festival ha tingut la presència de la
companyia infantil Una Mika (Veneçuela), els artistes plàstics Hard
Egg (Cadis) o la companyia teatral Oh! My Good (País Basc).

Escena Poblenou. Festival de Tardor, 7a edició
www.escenapoblenou.com
Organitza: Associació Escena Poblenou

16/10 - 19/10

El Festival de Tardor Escena Poblenou es constitueix sobre tres eixos fonamentals, que són l’espai, el
cos i l’humor. La seva programació es basa, per tant, a mostrar diferents disciplines escèniques que
treballin i investiguin sobre un d’aquests eixos o la combinació dels tres. Però Escena Poblenou ja no
és només un marc d’exhibició i difusió, sinó que durant tot l’any l’associació treballa per estar més a

prop dels creadors i creadores donant-los suport en el seu procés d’investigació i creació, i estableix
vincles amb altres entitats artístiques de la ciutat.

Activitats destacades
Aquest any s’han programat 22 espectacles. Ha estat una edició que ha apostat clarament per la
investigació i la creació contemporània i multidisciplinària, amb tres coproduccions i tretze estrenes, una
programació d’escena plural que ha generat una trobada entre creacions emergents i professionals amb
la finalitat d’esdevenir una plataforma per als artistes per tal de donar a conèixer els seus treballs.

A més de la programació regular del festival, les col·laboracions amb entitats culturals de la ciutat
(com Hangar, Niu i La Porta) i la continuació del projecte VIA, el 2008 s’han atorgat per primera
vegada les beques d’ajuda a la producció NOF (Noves Formes Escèniques).

Les beques NOF volen contribuir als processos de creació amb una aportació econòmica de
3.000 euros, una residència d’un total de tres mesos, el seguiment del procés de creació i la
possibilitat d’estrenar en el marc del festival. 

El 2008 s’ha seleccionat el projecte del Colectivo 96 Después de mi epitafio i també I jo què hi
faig aquí? del Col·lectiu K-MUT.

Així mateix han coproduït «A cegues» conjuntament amb la sala d’exposicions de Can Felipa,
apostant per dos creadors: un artista plàstic (Sergi Botella) i un artista escènic (Simona Quartucci),
que han fet tres representacions de El secreter.

Mostra de Teatre de Barcelona, 13a edició
www.mostradeteatredebarcelona.com
Organitza: Artípolis i Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya

4/11 - 7/12

La Mostra de Teatre de Barcelona és un projecte de promoció
artística que s’inicià l’any 1996. Va néixer amb diversos objectius:
l’impuls de nous talents, autors i directors novells, i la promoció
d’espectacles de format petit.

Activitats destacades
La tretzena edició de la Mostra ha incorporat novetats importants:
en primer lloc s’estableix una única seu de representació dels
quinze projectes seleccionats d’entre els aproximadament cent
vint que s’han proposat, el Teatre del Raval; la segona novetat ha
estat que ha incorporat una gira de les obres guanyadores del
certamen per diferents teatres de Catalunya, continuant en la línia
de creixement que caracteritza la Mostra.

En la programació del 2008 han participat les companyies
següents: Azzo Teatre, Teatre de la Pesta, Krisis Teatro-Danza &
Teatre de l’Ull, Cía. Óscar Huéscar, Producciones Viridiana,
Corcia Teatre, Associació Artística Indi Gest, Compañía Falsaria
de Indias, Caligo Teatre, Cia. Alacrà, Cía. Un Gallo en el Baño,
Cia. A les fosques, Corcada Teatre, Esdeveniments Ludovit, 
La Partida Teatre i Konjuro Teatro. 
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...i molts més
Els festivals celebrats durant el 2008 en l’àmbit de les arts escèniques a la nostra ciutat són molts
més. Entre d’altres cal destacar les segones edicions de l’IDN. Imatge, Dansa i Nous Mitjans i del
festival Complicitats, la cinquena edició del Dansat, la Marató d’arts escèniques de petit format,
Insomni, que enguany celebrava la sisena edició, el 5è Festival de Claqué de Barcelona o la primera
del Festival Barcelona en Butoh.

Festivals de música

Festival del Mil·lenni, 9a edició
www.festivalmillenni.com
Organitza: Concert Studio

13/12/2007 - 20/3/2008

Concert Studio organitza des de fa quasi una dècada el Festival
del Mil·lenni, un cicle de concerts que es presenta com el festival
d’hivern de Barcelona i una cita imprescindible a l’agenda cultural
de la ciutat. Per aquest festival eclèctic i prestigiós, amb seu
principal al Palau de la Música Catalana, passen veus i estils
diferents que reuneixen una àmplia gamma d’espectadors.

Activitats destacades
En el programa d’aquest any, el 9è Festival del Mil·lenni ha inclòs
Juliette Greco, Gloria Gaynor, Antonio Orozco, María Dolores
Pradera, Pancho Céspedes, Los Chicos del Coro, El Coro de
Niños de Uganda, Ana Belén, Nawja Jean, Miriam Makeba,
Toquinho, Emir Kusturika, Golden Gate Quartet, Milladoiro, Jane
Birkin, Pastora, La Locomotora Negra & La Vella Dixieland, Nana
Mouskori, Rosana, Barbara Hendricks, Joaquín Cortés, María
Bayo i Chambao. Tots aquests artistes han estat units per
característiques comunes: la qualitat i la capacitat per emocionar-
nos i fer que el seu art ens quedi gravat a la memòria. 

El Palau de la Música Catalana i el Teatre Tívoli —en l’actuació
d’en Joaquín Cortés— han estat els escenaris de la novena edició
del Festival del Mil·lenni. 

Festival Internacional de Percussió 
de Catalunya, 3a edició
www.auditori.org
Organitza: L’Auditori

2/1 - 20/2
5.265 assistents

Les línies de programació del Festival Internacional de Percussió de Catalunya des de la seva
creació han estat: la presència de músics percussionistes de Catalunya en més de la meitat de la
programació, l’aposta per grups joves que desitjaven entrar en el circuit professional, el treball amb
alumnes avançats, la plasmació de la varietat percussiva instrumental, la diversificació de l’origen de
les propostes estrangeres i la col·laboració amb ajuntaments i entitats per estendre el festival fora de
la ciutat de Barcelona.

Activitats destacades
La tercera edició del Festival Internacional de Percussió de Catalunya ha volgut seguir donant a
conèixer les diferents maneres d’entendre el ritme més humà i natural que existeix. 

El certamen ha sumat en catorze concerts artistes de reconegut prestigi internacional al costat de
formacions autòctones que han ocupat aquest any més de la meitat de la programació. Junts han
ofert una àmplia mostra del panorama musical que té com a eix protagonista la percussió.

Entre d’altres, en l’edició d’enguany han participat els músics i les formacions següents: Misirli
Ahmet - Neyveli Radha Krisna, Aleix Tobías, Antonio Sánchez, Guillem Aguilar, Sendebar, Salvador
Niebla, Joan Sanmartí Ensemble & Percussions de Barcelona, Belén Cabanes i A. M. Germek,
Coetus, Orquestra de Percussió Ibèrica, Trilok Gurtu & Arkè String Quartet i Yoshida Brothers. 

També, en el marc del festival, s’ha celebrat el concert solidari i participatiu «2.000 tambors per
Àfrica».

Festival de Cançó Barnasants, 13a edició
www.barnasants.org
Organitza: BarnaSants

10/1 - 16/3
15.000 assistents

La denominada cançó d’autor té anualment a Barcelona una cita
de luxe. Barnasants proposa una cinquantena de concerts al llarg
de dos mesos en diversos espais de Barcelona i l’àrea
metropolitana. Des dels seus orígens a les Cotxeres de Sants fa
tretze anys, i seguint la seva vocació internacionalista, el festival
de cançó ha apostat per visibilitzar tant els nous valors com els
artistes consagrats del gènere, amb estrenes discogràfiques i
produccions pròpies de primer nivell.
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Activitats destacades
La tretzena edició del festival Barnasants ha programat una
cinquantena de concerts, incloent-hi vint estrenes discogràfiques.
Un recital a l’Havana el 21 de març, amb el títol «La Trova le canta
a Eduardo», en homenatge al cantautor Luis Eduardo Aute, ha
posat el punt final a una edició especialment sensible a la cançó
d’Amèrica Llatina. 
Silvio Rodríguez, Liuba M. Hevia, Karel García, Amaury Pérez,
Vicente Feliú, Santiago Feliú o Carlos Varela són alguns dels
noms que ha convocat el festival català a la capital cubana.

Aquest recital, enregistrat en directe, es convertirà en un dels
títols del segell Barnasants - Canción de Autor, que ha inaugurat
el festival el 2008 en col·laboració amb la Fundació Autor de la
SGAE.

Intèrprets consagrats com Ana Belén, Carme Canela, Joan
Isaac, Luis Eduardo Aute, Ismael Serrano, Xavier Ribalta, Miquel
Gil, Marina Rossell, Javier Muguruza, Javier Krahe o Albert Pla han
nodrit el cartell de l’any 2008, on també han tingut un lloc
especial artistes emergents com Eduard Canimas, Refree,
Sanjosex, Verdcel, Rafa Pons, Névoa, Josep Thió, El Fill del
Mestre, Dani Flaco, Mazoni o Lucas Masciano.

La programació d’aquesta edició s’ha estès pels espais
habituals del festival (Cotxeres de Sants, Luz de Gas, Harlem Jazz
Club, Palau de la Música i l’Auditori de Barcelona) i a la resta de
Catalunya, amb concerts al Teatre Auditori de Sant Cugat del
Vallès, al Teatre Joventut i el Centre Cultural Barradas de
l’Hospitalet de Llobregat, l’Ateneu de Sant Feliu i la sala Traska
Truska de Molins de Rei. 

Nous Sons. Músiques Contemporànies, 
8a edició
www.auditori.org
Organitza: L’Auditori

9/2 - 8/3
6.073 assistents

L’edició 2008 del festival dedicat a les músiques contemporànies
portava enguany el títol «Made in Japan». S’hi ha reprès la recerca
de vincles entre el llegat de la tradició i el present. Per fer-ho s’ha
escollit un país en el qual aquests nexes han esdevingut
paradigmàtics, el Japó. En efecte, la convivència entre un present
que canvia vertiginosament de la mà de la tecnologia i el respecte
als costums d’una cultura mil·lenària l’han convertit en un referent
arreu.

Activitats destacades
En l’àmbit musical japonès, el músic Toru Takemitsu (1930-1996)
és tot un referent en el panorama internacional de la composició
contemporània, per aquesta raó s’han programat les seves obres
en diversos concerts del festival. També Toshio Hosokawa
(1955), l’altra gran figura de la composició japonesa actual que
ha sabut compaginar expressivitat pròpia i influència europea, s’ha
interpretat en més d’un concert del festival. Al seu costat s’han
situat, alhora, altres músics japonesos com Mochizuki, Nodaira i
Kozakura, amb la intenció de difondre davant del públic català la
recent producció d’aquest país asiàtic.

Pel que fa a la creació autòctona, Nous Sons s’ha volgut centrar
en una generació de compositors nascuts ara fa una cinquantena
d’anys i que ja ha assolit tant la maduresa compositiva com el
reconeixement públic: Jep Nuix (Barcelona, 1955-1998), Agustí
Charles (Manresa, 1960) i Benet Casablancas (Sabadell, 1956).

De la mateixa manera, s’han tingut presents els joves valors
d’aquí amb presència internacional, tant pel que fa al panorama
interpretatiu (Duo Nataraya, Laia Masramon) com en l’àmbit de la
composició (Josep Río-Pareja, Hèctor Parra).

Per acabar, el festival ha estat ressò d’un esdeveniment de gran
importància: la celebració arreu del món del centenari del
compositor nord-americà Elliott Carter (Nova York, 1908).

Ballantine’s Leave an Impression Festival, 
1a edició
www.ballantines.es
Organitza: Ballantines

13/3 - 29/4

Un festival únic protagonitzat per grups heterogenis escollits per la seva capacitat de deixar
empremta amb la seva música.

El Leave an Impression Festival busca un nou estil de festival pel seu contingut, el cartell d’artistes
i escenaris poc comuns.

Activitats destacades
Madrid i Barcelona han estat les dues ciutats on s’ha celebrat el Ballantine’s Leave an Impression
Festival. Hi han sonat grups i artistes de la talla de Nick Cave & the Bad Seeds, Ian Brown, un dels
músics més emblemàtics de l’escena del pop anglès o Saint Etienne, considerats pioners de l’indie
gràcies als seus primers àlbums carregats d’una electrònica immediata i fresca.

També el grup Goldfrapp hi ha presentat el seu nou disc, Seventh Tree, i la banda Shout Out
Louds, Our Ill Wills.

El cartell també ha gaudit de la presència d’Antònia Font + Orquestra, el sorprenent grup mallorquí
que el setembre de l’any passat va complir deu anys de triomfs.
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Zeppelin. Festival d’art sonor.
Projectes sonors, 9a edició
www.sonoscop.net
Organitza: Orquestra del Caos

13/3 - 15/3

Al Festival Zeppelin, celebrat de nou al CCCB, li agrada escoltar els sorolls i treballar-hi, i en aquesta
edició ha convidat artistes, creadors i pensadors per reflexionar i elaborar peces sonores sobre
l’excés de l’anomenada informació, «aquest rumor incessant i repetitiu que les consignes polítiques
pretenen gravar en les nostres ments i en el nostre comportament», segons als seus organitzadors. 

Activitats destacades
Entre les activitats del festival trobem El so dins la cova, una instal·lació al Pati de les Dones amb la
qual l’Orquestra del Caos s’ha proposat indagar sobre el lloc de la creació musical i de l’art sonor en
el context general de la cultura.

Cal destacar també la conferència de Peter Szendy, «Punctum surdum», a l’auditori del CCCB, la
presentació de la publicació de Marta García Quiñones La música que no s’escolta. Aproximacions a
l’escolta ambiental, i el concert de Brandon LaBelle: Script for a rehersal al Hall.

Festival Digressions,
2a edició
www.digressions.es
Coproducció del Grup Instrumental Barcelona 216 
i l’Auditori de Barcelona

2/4 - 28/4 

Digressions ens mostra treballs on la investigació musical se
centra en la recerca d’elements relacionats amb la música
orquestral, l’electrònica i el rock d’avantguarda. És un projecte
ideat per David Albet i Oriol Rossell.

Activitats destacades
En la seva segona edició, el festival Digressions ha continuat amb
la línia i l’esperit amb què va néixer: explorar els territoris
experimentals entre la música més popular i l’orquestral. I ho ha
fet sense créixer en nombre de propostes però cercant sempre
elements inèdits. 

L’actuació inaugural, el 2 d’abril, ha agrupat sobre l’escenari
dos grups barcelonins, Refree i Standstill. En la sessió del 
6 d’abril han participat la multiinstrumentista nord-americana 

Dorti Chrysler amb el theremin i els creadors del reactable, Sergi
Jordà, Günter Geinger i Martin Kaltenbrunner.

Una altra parella que proposava el festival és la formada pel
músic electrònic Alva Noto i el Grup Instrumental BCN216. 
El músic japonès ha creat una peça expressament per a la
formació resident a l’Auditori, que s’ha estrenat el 28 d’abril.

D’altra banda, el Digressions ha programat el 9 d’abril l’actuació
del grup alemany Faust, pares de l’anomenat krautrock. Aquesta
ha estat la primera actuació a Barcelona d’aquesta mítica banda
creada el 1971 i precursora de la música industrial i el postpunk.

Festival de Guitarra de Barcelona, 19a edició
www.theproject.es
Organitza: The Project

3/4 - 7/6

El Festival de Guitarra de Barcelona ja és tot un clàssic que omple Barcelona durant gairebé tres
mesos amb els millors guitarristes del món. 

Activitats destacades
El Festival de Guitarra de Barcelona, cita esperada de la temporada primaveral, ha arribat enguany a
la dinovena edició. En la seva programació han destacat Jorge Drexler, la israeliana Noa, Joe Satriani,
Xuefei Yang, Gossos, Fito Páez, José Meré, Milton Nascimento & Jobim Trio, Pedro Guerra, Chicuelo
i Son de la Frontera.

Festival Folk Internacional Tradicionàrius, 
21a edició
www.tradicionarius.com
Organitza: CAT. Centre Artesà Tradicionarius

4/4 - 13/6

El Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) es va crear l’any 1993 a
partir de la iniciativa de l’Associació Cultural TRAM (formada per
músics i persones interessades en la promoció de la música i la
cultura tradicional catalanes) i de la proposta de l’Ajuntament de
Barcelona per especialitzar un dels centres cívics de la xarxa
pública de la ciutat (l’Artesà, al barri de Gràcia). El Festival es
considera avui dia la mostra més important de la música d’arrel
tradicional arreu dels països de llengua catalana. Aquest certamen
que vinteneja programa concerts, balls i altres activitats durant
prop de dotze setmanes (habitualment de gener a març). 
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Després de dos anys a l’exili i d’una llarga i profunda
remodelació del centre, el festival ha tornat al CAT i ha traslladat
la seva celebració a la primavera, per tal de fer coincidir les dates
amb la inauguració del nou equipament, completament renovat i
modernitzat. 

Activitats destacades
El Festival Folk Tradicionàrius ha estrenat en aquesta 21a edició
el renovat Centre Artesà Tradicionàrius (CAT). Una exposició de
fotografies de Pedro Cano n’ha permès veure el procés de
transformació.

En aquesta edició, el Tradicionàrius ha programat seixanta
concerts entre la tradicional cercavila inicial pel barri de Gràcia
amb els Ministrers de la Vila-Nova i la festa final a la plaça de
Rius i Taulet, amb animació a càrrec de Xarop de Canya, swing
balcànic amb Dúmbala Canalla i les Madeleines, i rumba amb el
grup Ai Ai Ai. 

Hi ha hagut sessions monogràfiques dedicades a instruments
de la tradició musical catalana i han tingut protagonisme les
músiques de la festa de la Patum de Berga, declarada Patrimoni
de la Humanitat. El Palau de la Música i l’Auditori han acollit
també alguns dels concerts i espectacles d’aquest festival 
de folk.

Festival de Música Antiga, 31a edició
www.auditori.org
Organitza: l’Auditori

19/4 - 18/5
13.526 assistents

Aquesta edició del Festival s’ha vertebrat a partir d’una idea original: el barroc, la música i els centres
de poder. El certamen ha servit per fer una reflexió sonora sobre la difusió de valors facilitada pel fet
musical a la cort, les ciutats i les esglésies al llarg del segle XVII.

Activitats destacades
El 31è Festival de Música Antiga de Barcelona ha inclòs a la programació concerts de Cantus Cölln,
Capriccio Stravagante, Il Giardino Armonico o el clavecinista Kenneth Weiss. 

La major part dels concerts s’han desenvolupat a l’Auditori de Barcelona junt amb dos recitals
d’orgue a l’església de Santa Maria del Mar (protagonitzats per José Luis González Uriol i Juan de la
Rubia). Enguany s’hi ha incorporat també el Museu de la Música amb activitats educatives
relacionades amb els instruments barrocs.

La programació ha constat de tretze concerts, un d’ells adreçat al públic familiar, un fringe de
quaranta concerts al Barri Gòtic i l’exterior de l’Auditori, i el curs de divulgació Història de quatre
ciutats a la primavera del barroc.

Festival Flamenco 
a Nou Barris, 9a edició
www.bcn.cat/noubarris
Organitza: Districte de Nou Barris. Ajuntament de Barcelona

15/5 - 17/5

El festival Flamenco a Nou Barris, que enguany ha celebrat la novena edició, s’ha consolidat durant la
seva trajectòria com una de les propostes de referència a la nostra ciutat pel que fa a la cultura
flamenca. La gran qualitat de la programació, que any rere any compta amb figures de primera línia al
costat de promeses que amb el temps han obtingut un merescut reconeixement, és sens dubte un
dels tres punts forts del festival. Els altres dos són el l’escenari on es porta a terme, el pati de la seu
del Districte de Nou Barris, i uns preus absolutament populars. 

Activitats destacades
Enguany, el festival Flamenco a Nou Barris ha ofert una programació que combina experiència i
frescor, ortodòxia i fusió, consagració i noves promeses. Amb un cartell ple de propostes pensades
per satisfer els gustos més diversos dins l’àmbit del sentir flamenc, el festival ha tingut lloc un any
més al pati de la seu del Districte de Nou Barris, un espai únic que durant les passades edicions ha
contribuït a crear moments de màgia i duende inigualables. Rafael Amargo, Duquende i Jorge Pardo,
figures imprescindibles dins el panorama flamenc actual, han estat algunes de les propostes del
cartell del festival. 

Festival de Flamenco de Ciutat 
Vella, 15a edició
www.flamencociutatvella.com
Organitza: Tallers de Músics i CCCB

20/5 - 24/5

El Festival de Flamenco de Ciutat Vella ha arribat a la quinzena
edició en plena maduresa vital i artística. És un esdeveniment
imprescindible en l’escena flamenca de Barcelona i una cita de
primer ordre en el calendari cultural de Ciutat Vella.

Activitats destacades
Aquest any el Festival de Flamenco de Ciutat Vella ha tingut la
veu com a protagonista. Sense pretensions de desxifrar el
complex tema dels orígens del cant, ha mostrat les seves maneres
i formes, amb la intuïció que és en aquesta expressió on es
reuneix la major part del misteri i l’embruix de l’art flamenc. Temes
eterns com l’amor, la vida i la mort han estat els que s’han trobat
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als textos del cant, que reflecteixen sofriment, dolor i alegria, 
i expressen amb sobrietat o amb caràcter cerimonial o festiu el
sentiment de la vivència humana, agitant i commovent aquell que
sap escoltar sense barreres.

En aquesta edició s’ha iniciat una nova secció de flamenc visual
que ha constat de quatre apartats, dos a concurs i dos que han
funcionat com una mostra. Entre els artistes que han destacat a la
quinzena edició del festival trobem Montse Cortés, La Farruca,
Manuel Moreno El Pele, Carmen Cortés, Juan Moneo El Torta,
Hiniesta Cortés, Fernando Terremoto, Rafaela Carrasco,
Guadalquivir amb la col·laboració de Perico Sambeat, Gertrudis,
Cañizares, Ai Ai Ai, José Antonio Rodríguez, Papawa, Suk, Rumba
Amazigha, Cía. Manuela «Flamenk», Agustín Carbonell El Bola i
Los Manolos.

Festival de Música Creativa i Jazz de 
Ciutat Vella, 19a edició
Organitza: Zingaria Produccions

21/5 - 30/6

El festival té com a objectius estimular i promoure la pràctica de la
música en viu, esdevenir plataforma de llançament de noves
propostes musicals i enriquir el contingut de l’escena musical
local amb la participació d’artistes de fora. A aquesta declaració
d’intencions cal afegir també una clara voluntat de revitalització
cultural del barri des de les sales de música cap a altres espais
com places, carrers, bars i restaurants, així com de reivindicació
del caràcter popular i pluriètnic de la nostra societat a través del
jazz, la música ètnica i la contemporània de diversos orígens.

Activitats destacades
Aquest any la programació del festival ha inclòs vuitanta concerts
interpretats per més tres-cents músics al Harlem Jazz Club,
l’escola Taller de Músics i diferents bars de la ciutat.

La majoria dels artistes que han participat són catalans, entre
els quals podem destacar Joan Vinyals i el seu Delta Power Trio i
Joan Pau Cumelles amb el seu Blues Band. Entre els estrangers
destaquen el nord-americà Matt Harding i la formació búlgara
Romaní Chavé.

Estrella Damm Primavera Sound, 8a edició
www.primaverasound.com
Organitza: Primavera Sound

29/5 - 31/5

Primavera Sound s’ha consolidat, segons els seus organitzadors, com el festival de referència entre
els del seu àmbit. En l’edició del 2008 el festival s’ha radicalitzat en la recerca d’una línia ja no
solament artística, sinó també ideològica i funcional. Innovació, experimentació, nous talents,
recuperar clàssics de l’oblit, reivindicar el passat, reinventar el present i oferir un altar als pesos
pesants en estat de gràcia ja no de l’indie, sinó de la música amb majúscules. Objectiu anhelat:
abraçar qualsevol estil o gènere lligat al pop, el hip hop, el rock, l’experimentació i l’electrònica.

Activitats destacades
El Primavera Sound s’ha celebrat, una vegada més, a Barcelona amb tres jornades de molta música
indie i amb el retorn, després de deu anys, de Portishead, Public Enemy o Rufus Wainwright.

El grup de Boston Mission of Burma ha presentat el seu nou material, una reedició dels temes que
la banda va publicar al principi de la dècada de 1980 a Ace of Hearts. 

També hi ha hagut una mostra del hip hop del sud dels Estats Units a càrrec del grup de Virgínia
Clipse i una actuació de la banda russa Messer Chups, que hi ha presentat el seu últim treball. 

Entre la cartellera de grups de trajectòria consolidada hi ha hagut noms espanyols que despunten,
encara que el festival ha optat en aquesta edició per evitar els clàssics de música indie i donar
oportunitat a altres noms, com el trio madrileny Gran-Marlaska o els barcelonins —pioners estatals
del hardcore— Subterranean Kids, després de dotze anys de silenci. També al model de rock cantant
en castellà de Tarántula, als saragossans de Tachenko o al canari Pablo Díaz (El Guincho), entre
d’altres.

De Cajón. Festival Flamenco
de Barcelona, 3a edició
www.theproject.es
Organitza: The Project

29/5/2008 - 6/6/2008

El festival De Cajón ha arribat a la tercera edició amb un cartell
que resumeix en si mateix els seus principals reptes i que vol
seguir potenciant la ciutat de Barcelona com a plaça ineludible
entre les grans figures del flamenc. 

Activitats destacades
La guitarra de Vicente Amigo ha obert el festival, mentre Tomatito
reprenia la màgia del toc en els últims terços. L’agulla final ha anat
a càrrec de Rosario, la més legítima hereva de l’estirp Flores, al
Gran Teatre del Liceu. I el Palau de la Música Catalana ha estat
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testimoni de l’esperat retorn de Diego El cigala, que ha avançat
peces del nou disc.

També han participat en el festival noms emergents com 
el bailaor Juan de Juan, el jove cantaor Guillermo Cano, 
Les Engrunes i Encarna Anell, que ha actuat acompanyada de
dos grans referents com són Miguel Poveda i Chicuelo.

La tercera via ha sumat la incorporació d’activitats que per
primera vegada han complementat la programació artística. Com
tret de sortida, ha tingut lloc el primer Concurs PRK Porrina, 
De Cajón! amb la finalitat de treure a la llum valors encara
desconeguts de l’esmentat instrument. D’altra banda, el mateix
Juan de Juan també ha impartit classes magistrals de ball amb
dos nivells per prendre contacte o aprofundir en l’art de la dansa
flamenca.

Únicas. Festival de grans
intèrprets femenines, 
4a edició
www.festivalunicas.com
Organitza: Únicas Concert

2/6 - 7/7

Únicas és un festival que reflecteix i celebra la creativitat femenina
i que ha portat a Barcelona grans intèrprets de l’escena mundial
que en molts casos no havien passat pels nostres escenaris, o ho
havien fet en comptades ocasions.

Activitats destacades
El concert inaugural del festival ha estat dedicat al centenari del
Palau i ha anat a càrrec de la llegenda del rock londinenc dels
anys seixanta, Marianne Faithfull, que després de superar un
càncer ha tornat als escenaris amb l’espectacle, íntim i emotiu,
titulat Songs of Innocence & Experience. El festival també ha
acollit la primera actuació a Barcelona de la cantant, compositora
i poeta grega Haris Alexíou. Un dia després ha tingut lloc l’únic
concert a Espanya aquest any de la inconformista i transgressora
compositora irlandesa Sinéad O’Connor, en el qual ha presentat
el seu nou treball acústic i minimalista, Theology.

El Palau de la Música s’ha omplert de misticisme i religiositat
amb el doble programa d’Ani Choying Drolma i Sor Marie Keyrouz.
La tibetana Ani Choying Drolma, que ja va participar l’any passat
en el festival, ha tornat, per petició popular, a l’edició del 2008.

Sònar. Festival Internacional de Música
Avançada i Art Multimèdia, 15a edició
www.sonar.es
Organitza: Advanced Music

19/6 - 21/6
81.000 assistents

El Sònar ha esdevingut un festival de gran prestigi internacional que va més enllà de l’estricta faceta
musical i s’endinsa en allò que podem anomenar cultura electrònica. Ha transitat de les músiques
avançades a un esdeveniment que abraça tots els àmbits de la cultura més contemporània, i es pot
dir que marca tendències universals i situa Barcelona en un lloc destacat al mapa de la producció de
noves idees, estils i moviments.

Activitats destacades
El Festival Internacional de Música Avançada i Art Multimèdia de Barcelona ha tancat la quinzena
edició amb 81.000 assistents i l’esperit de sempre.

El Sònar resisteix sense discussions la forta competència d’altres festivals d’estiu, que ha anat a
l’alça aquests últims anys. El més important d’aquest festival han estat els noms propis que hi han
participat. Més d’un centenar d’artistes, alguns de molt destacats com el veterà grup d’ska Madness i
el duet de technopop dels anys vuitanta Jazú, s’han passejat pels seus escenaris a la ciutat.

Enguany també destaca el fort component femení del cartell, amb la francesa Camille com una de
les artistes més destacades. La cantant ha estrenat al Palau de la Música Catalana, escenari del
Sònar per primera vegada, amb un concert emocionant.

L’última nit del Festival de Música Avançada i Art Multimèdia ha tingut com a cap de cartell el grup
Yazoo, una de les icones del pop sintètic dels anys vuitanta. El duet britànic està format per la
cantant Alison Moyet i Vince Clark, fundador i principal compositor dels Depeche Mode.

Summercase, 3a edició
www.summercase.com
Organitza: Sinnamon Promotions

18/7 - 19/7

Aquest festival va néixer el 2006 amb el propòsit d’apropar 
al públic grans artistes consolidats i nous talents de l’escena del
pop rock independent. Desenvolupat simultàniament a Madrid 
i Barcelona, el festival també vol ser un pont musical entre les
dues capitals espanyoles.

Activitats destacades
Els dies 18 i 19 de juliol, Boadilla del Monte a Madrid 
i el Parc del Fòrum a Barcelona han tornat a erigir-se com els
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epicentres urbans de la millor música independent. Consolidat
com a cita ineludible a l’agenda de festivals musicals,
Summercase s’ha convertit de nou en un bon pont musical entre
les dues capitals. El cartell ha reunit els artistes següents:
Interpol, Kaiser Chiefs, The Verve, The Kooks, Kings of Leon,
Blondie, We Are Scientists, Mogwai, Sex Pistols, Maxïmo Park,
Primal Scream, Shout Out Louds, The Stranglers, CSS, Tiga, The
Raveonettes, Foals, The Breeders, Ian Brown, Los Campesinos!,
Mystery Jets, Biffy Clyro, Patrice, Midnight Juggernauts, Cornelius,
Sons and Daughters, Grinderman, Edwyn Collins, One Night
Only, 2 Many DJ’s, Glasvegas, Whitey, Etienne de Crécy, Pete
and The Pirates, Los Planetas, Vicarious Bliss, Rex the Dog, The
Juan Maclean, Dorian, Neon Neon, Mr Flash, Cadence Weapon,
Leila, Peter Von Poehl, Antònia Font, Hidrogenesse, Els Pets,
Facto delafé y las flores azules, Mishima, El Guisante Mágico,
Ragdog, The Requesters, Rory Phillips i Bright Young Things.

San Miguel Mas i Mas Festival, 6a edició
www.masimas.com/festival
Organitza: Grup Mas i Mas

31/7 - 31/8

Un dels objectius prioritaris d’aquest festival, segons els seus organitzadors, era oferir concerts de
qualitat a preus assequibles. D’altra banda, també es pretenia buscar una alternativa a la davallada en
l’oferta de concerts durant el mes d’agost a la ciutat de Barcelona, un mes en el qual les
programacions de temporada s’aturen i sembla que la ciutat té més tendència a viure de cara al
turisme. Els més de 30.000 assistents a la darrera edició evidencien la demanda creixent que té
aquest tipus d’esdeveniments, que treballen per introduir en la vida de la ciutat la música menys
comercial en una època en què també hi ha demanda d’aquest producte. 

Activitats destacades
La sisena edició del San Miguel Mas i Mas Festival ha ofert més de 150 concerts per passar les nits
estivals acompanyats de la millor música en directe. Com a novetat, el Teatre Grec s’ha incorporat
aquest any al festival acollint, cada dia de la setmana, un estil musical diferent: jazz, funk, pop, rock,
world music, flamenc, folk...

Cinc actuacions diàries i una gran diversitat d’espais i estils han garantit que tothom trobés el que
buscava. El festival ha ofert concerts de música de cambra amb la col·laboració de la Fundació Caixa
Catalunya, a la Pedrera. Ha facilitat l’entrada a l’univers del jazz només baixant les escales del
Jamboree. Els amants del flamenc han gaudit amb la força del cante i el baile a la petita sala
Tarantos. El Moog ha estat la seu de la millor música electrònica, amb DJ nacionals i internacionals
de primera línia. 

El festival ha gaudit, entre d’altres, de la presència d’Albert Guinovart, Albert Bover Trio, Jimmy
Jenks Septet, The Jamboree B4 U Band , WTF Jam Session, Gospel Messengers + Esclat Gospel
Singers & Big Mama, Madee + The Unfinished Sympathy, Jaleo Real + La Familia Rústika, Névoa +
Miquel Gil & Bandaband, Sanjosex + Guillamino, o Robert Leiner - live.

Cruïlla BCN, 1a edició
www.cruilladecultures.com
Organitza: Sala Clap-Mataró i Sala Apolo

30/8

El Festival Cruïlla de Cultures, amb quatre edicions ja a Mataró,
s’ha estès a Barcelona amb el Cruïlla Barcelona, que ha aterrat al
Parc del Fòrum de la ciutat.

Prenent com a eix central les músiques d’arrel popular i el
mestissatge, el Cruïlla Barcelona reuneix diversos estils musicals,
des del hip hop fins al ragga, passant pel dub, el reggae, la rumba,
el jazz i l’electrònica, amb la fusió com a element aglutinant.

El format ha estat relativament diferent, ja que es passava d’un
festival de quatre setmanes a un d’un sol dia en un marge horari
que va de les 17 h a les 4 h de la matinada.  

Activitats destacades
En una sola i maratoniana jornada de més de deu hores, el Cruïlla
Barcelona 08 ha presentat dos escenaris disposats a la zona
central del Parc del Fòrum, pels quals s’han anat alternant els
onze grups i solistes que componien el cartell.

El cartell ha reunit Asian Dub Foundation, Le Peuple de l’Herbe,
Tiken Jah Falokoly, Morodo, Amparanonia, Canteca de Macao,
D’Callaos, Zuco 103, Reigbord, Always Drinking Marching Band 
i La Banda del Surdo.

Festival l’Hora del Jazz. Memorial 
Tete Montoliu, 18a edició
www.amjm.org
Organitza: Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya

5/9 - 28/9

El Festival l’Hora del Jazz, després de disset anys, s’ha consolidat com un festival de gran prestigi i una
notable repercussió al cor del barri de Gràcia. És un aparador de l’actualitat musical a casa nostra, on
actuen grups d’avantguarda, tant de músics consolidats com dels que comencen a despuntar.

Activitats destacades
Aquest any s’ha pogut gaudir d’un gran nombre de concerts repartits entre la programació diürna, a
la plaça Rius i Taulet de Gràcia, i la nocturna, en diferents clubs de la ciutat de Barcelona

També s’ha repetit la iniciativa que es va iniciar l’anterior edició, exportant dos concerts a Vilafranca
del Penedès amb l’objectiu de fer arribar la plataforma del festival a altres localitats fora de l’àmbit
metropolità de la ciutat.
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Festival de Blues 
de Barcelona, 6a edició
www.festivalbluesbarcelona.com
Organitza: Associació Capibola Blues

8/9 - 14/9

Capibola Blues és una associació que té com a objectiu ampliar l’oferta musical de Barcelona i
difondre el blues. Ja fa cinc anys que organitza el Festival de Blues (fins al 2006, Festival de Blues
de Nou Barris) a més d’altres esdeveniments amb els quals s’intenta contribuir al fet que la ciutat de
Barcelona es consolidi com a referent cultural d’Europa en relació amb el blues.

Activitats destacades
De la vintena de concerts que s’han presentat a l’edició d’enguany cal destacar la presència
d’artistes internacionals com Jan Jaques Milteau, un virtuós inigualable de l’harmònica, Marc Tortorici,
un veterà de l’escena del blues, el jazz, el swing i el root procedent de Los Angeles, que posseeix
una indubtable força damunt l’escenari, o Guitar Crusher, un «autèntic» home de blues. 

Però el festival també ha servit per posar sobre la taula noms de grups locals que també
s’atreveixen amb aquest estil. Entre d’altres, hem vist actuar en directe Lazy Jumpers & Dani Nel·lo i
Bernat Font, una banda barcelonina amb un so fresc, propi i original, Joan Pau Cumellas, conegut
internacionalment per la seva habilitat amb l’harmònica, o Slim Bay, una banda de cinc membres del
Vallès amb un extens repertori d’Eric Clapton, B. B. King, Muddy Waters o Louis Jordan.

A banda dels concerts, el festival ha acollit també quatre masterclasses impartides per músics
professionals i ha servit de marc per a la presentació oficial de l’Escola de Blues, creada per
Capibola Blues, que ha esdevingut un espai de trobada de músics professionals, amateurs i
principiants.

BAM. Barcelona Acció Musical, 16a edició
www.bcn.cat/bam
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

18/9 - 23/9

Qui vulgui escoltar la música més actual, amb criteris de qualitat i
independència, disposa avui d’una gran oferta de festivals de tot
tipus, capaços de satisfer gairebé tots els gustos. A Barcelona
mateix, iniciatives com el Primavera Sound, el Summercase o, des
d’una òrbita més especialitzada, el mateix Sònar, s’han convertit
en atraccions ineludibles. Però, en els seus inicis, el BAM va ser
un dels pioners. Aquest festival va obrir el camí per a tots els
altres. En setze anys ha exercit un paper capdavanter en la
revolució musical que s’ha pogut viure a Barcelona, i que l’ha
convertit en referent europeu de l’escena musical del continent.

Activitats destacades
La setzena edició del Barcelona Acció Musical (BAM) s’ha
mantingut fidel a la idea amb què va néixer: ser una finestra
gratuïta i oberta a les últimes tendències musicals. La millor
música del festival s’ha repartit per Fabra i Coats, l’Espai Movistar
(a la zona universitària), la plaça dels Àngels i el Fòrum. També hi
ha hagut un espectacle itinerant que anava a cadascun dels punts
importants de la Mercè. A més, per tal que ningú es perdés cap
actuació, aquestes es van repetir cada dia. 

En el BAM han participat, entre altres músics i bandes, Kumar,
Dub Inc., Raydibaum, Facto delafé y las flores azules, Sam
Roberts, Siniestro Total, Chacho Brodas, Shotta, ARI, Calle 13,
Mishima, Antònia Font, Primal ScreamSupersubmarina, Vetusta
Morla, Krakovia, La Casa Azul, Le Petit Ramon Experimenta 3,
Love of Lesbian, Niños Mutantes, Nudozurdo, Les Philippes,
Espaldamaceta, Sahara Hotnights, Jamie Woon, The Secret
Society, Russian Red, The Gruixut’s, Ed Motta, Subeena i molts
més...

MPB. Festival de Música Popular 
de Barcelona, 1a edició
www.festivalmpb.com
Organitza: Zingaria Produccions

1/10 - 31/10
Aquest festival neix amb la intenció de mostrar i apropar la música
en viu al públic, potenciar la creació i difusió artística, apropar la
música als barcelonins i, com apunten els seus organitzadors,
acabar amb els guetos culturals i alliberar espais de la capital
catalana.

Activitats destacades
El cartell del MPB ha reunit 150 músics en divuit espais per oferir
trenta propostes musicals, amb estils diferents i alternant els noms
consolidats amb artistes emergents que s’han presentat en una gran
varietat d’escenaris de la ciutat: des de l’Ateneu Barcelonès fins al
Harlem Jazz Club, passant per la llibreria Negra i Criminal, l’Auditori,
el Museu Etnològic, Luz de Gas, la Sala Apolo o el Teatreneu.

Els artistes participants han estat: Pascal Comelade, Perico
Sambeat, Jordi Bonell, Carles Benavent, Diego Cortés, Arnau
Vilardebò, Max Sunyer, Pi de la Serra, Enric Hernáez, Joan Pau
Cumellas, Lluís Coloma, Amadeu Casas, La Rumbé, Sandra
Rehder, Elba Picó, Down Home Orkestra, Maite Caparrós,
Abdeljalil Kohdssi, Echa Paká entre d’altres.
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Festivals a Barcelona 2008
Arts visuals i disseny
6è Loop. Fira i Festival Internacional de Videoart 06/5/08 - 08/5/08

Espai: Més de 100 espais de la ciutat
Organitza: Plataforma Loop

2n Swab. Fira d’Art Emergent 15/5/08 - 18/5/08
Espai: Reials Drassanes
Organitza: Marina i Joaquín Díez-Cascón

2è Arquiset. Setmana de l’Arquitectura 1/10/08 - 9/10/08
Organitza: Col·legi d’Arquitectes i Arquinfad

2n Tràfic 08 5/11/08 - 9/11/08
Espai: CCCB
Organitza: Centre de fotografia documental de Barcelona

9è BAC! Festival Internacional d’Art Contemporani a Barcelona 2/12/08 - 28/12/08
Espai: diversos espais de la ciutat
Organitza: La Santa. Espacio de Experimentación y Creación 

12è Drap-Art 08. Festival Int. de Reciclatge Artístic de Barcelona 18/12/08 - 21/12/08
Espai: CCCB
Organitza: La Carboneria. Espai Drap’Art

Festivals literaris
4a BCNegra. Trobada de Novel·la Negra 4/2/08 - 9/2/08

Espai: diversos espais de la ciutat
Organitza: Institut de Cultura de Barcelona

4t Món Llibre 19/4/08 - 20/4/08
Espai: CCCB
Organitza: Institut de Cultura de Barcelona

12è Barcelona Poesia 14/5/08 - 21/5/08
Espai: diversos espais de la ciutat
Organitza: Institut de Cultura de Barcelona

2n Neo3 9/10/08 - 11/10/08
Espai: Palau de la Virreina
Organitza: Institut de Cultura de Barcelona

16è Festival de Polipoesia de Barcelona 27/9/08 - 27/9/08
Espai: Centre Cívic Torre Llobeta
Organitza: La Papa (Artistes, Poetes i Performers Associats)

4t Kosmopolis 08. Festa Internacional de la Poesia 22/10/08 - 26/10/08
Espai: CCCB
Organitza: CCCB

Arts escèniques
2n IDN. Imatge, Dansa i Nous Mitjans 8/1/08 - 11/1/08

Espais: Mercat de les Flors i CaixaForum
Organitza: Associació Nu2’s

2n Complicitats 15/2/08 - 8/3/08
Espais: Mercat de les Flors, Tantarantana, Antic Teatre, 
Institut Francès, Can Felipa
Organitza: Associació La Mekanica
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8è Nous Sons. Músiques Contemporànies 9/2/08 - 8/3/08
Espai: L’Auditori
Organitza: Consorci de l’Auditori i l’Orquestra

13è Minifestival de Música Independent 13/2/08 - 13/2/08
Espai: Auditori les Basses
Organitza: Laboratori Musical Les Basses

3r BCNmp7 21/2/08 - 27/3/08
Espai: CCCB

5è In-Somni. Festival Itinerant de Música Independent 21/2/08 - 24/2/08
Espais: Bikini i Apolo

1r Ballantine’s Leave an Impression Festival 13/3/08 - 29/4/08
Espais: Liceu, Sala Razzmatazz i Madrid

9è Zeppelin. Festival d’art sonor. Projectes sonors 13/3/08 - 15/3/08
Espai: CCCB
Organitza: Orquestra del Caos

2r Festival Digressions 2/4/08 - 28/4/08
Espai: L’Auditori
Organitza: Grup Instrumental BCN216

19è Festival de Guitarra de Barcelona 3/4/08 - 7/6/08
Espais: Palau de la Música, Petit Palau, Bikini, Luz de Gas
i Casal del Metge
Organitza: The Project

1r Mantra Music Festival 4/4/08 - 20/5/08
Espais: Auditoris de Barcelona i Girona
Organitza: Criterium Música

21è Festival Folk Internacional Tradicionàrius 04/4/08 - 13/6/08
Espais: Centre Artesà Tradicionàrius i altres espais de la ciutat
Organitza: CAT. Centre Artesà Tradicionarius

12è De prop 10/4/08 - 15/5/08
Espai: La Pedrera. Sala Gaudí
Organitza: Fundació Caixa Catalunya

31è Festival de Música Antiga 19/4/08 - 18/5/08
Espais: L’Auditori i altres espais
Organitza: Consorci de l’Auditori i l’Orquestra

9è Festival Flamenco a Nou Barris 15/5/08 - 17/5/08
Espai: Pati de la seu del districte de Nou Barris
Organitza: districte de Nou Barris / Taller de Músics

15è Festival de Flamenco de Ciutat Vella 20/5/08 - 24/5/08
Espai: CCCB
Organitza: Taller de Músics / CCCB

19è Festival de Música Creativa i Jazz de Ciutat Vella 21/5/08 - 30/6/08
Espais: diversos espais de Ciutat Vella
Organitza: Zingaria Produccions

8è Estrella Damm Primavera Sound 29/5/08 - 31/5/08
Espai: Parc del Fòrum
Organitza: Primavera Sound (Nitsa Club, Rock de Luxe, Nasti, cd.drome)

3r De Cajón. Festival Flamenco de Barcelona 29/5/08 - 6/6/08
Espais: Teatre Tívoli, Bikini, Luz de Gas, Palau de la Música, 
Gran Teatre del Liceu i Sala Apolo
Organitza: The Project

5è Dansat 26/3/08 - 30/3/08
Espai: SAT. Sant Andreu Teatre
Organitza: SAT

6è BarriBrossa 14/4/08 - 20/4/08
Espais: Convent de Sant Agustí, Museu Picasso, 
Organitza: CCCB i IEC

5è Festival de Claqué de Barcelona 25/5/08 - 1/6/08
Espai: diversos espais de la ciutat
Organitza: Associació Tot Pel Claqué

25è Marató de l’Espectacle 6/6/08 - 7/6/08
Espais: Mercat de les Flors, Teatre Lliure, plaça de Margarida Xirgu
Organitza: Transmarató de l’Espectacle

5è La Torna del Grec 2/7/08 - 3/8/08
Espais: Sala Raval, Antic Teatre, Tantarantana, Moog, Los Tarantos, 
Jamboree i Fundació Mas i Mas

17è Dies de Dansa. Fest. Int. de Dansa Contemporània en Paisatges Urbans 4/7/08 - 6/7/08
Espais: diversos espais de la ciutat
Organitza: Transmarató de l’Espectacle

6è Crea 2008 26/9/08 - 27/9/08
Espai: Nou Barris
Organitza: Associació Cultural La Cosa Nostra i companyia PVC

2r Ulls 2008. II Festival Barcelona Cultura 8/10/08 - 12/10/08
Espais: Palau de la Virreina, Biblioteca F. Bonnemaison, Institut 
del Teatre i places de Can Basté i el Sortidor

7è Escena Poblenou. Festival de Tardor 16/10/08 - 19/10/08
Espais: Can Felipa i altres espais del Poblenou
Organitza: Associació Escena Poblenou

6è Insomni 2008, Marató d’arts escèniques de petit format 25/10/08 - 25/10/08
Espai: Espai Jove de l’Eixample
Organitza: Companyia Nocturna

1r Festival Barcelona en Butoh 2/11/08 - 9/11/08
Espais: diversos espais de la ciutat
Organitza: Associació Cultural Cos Transitori

13a Mostra de Teatre de Barcelona 4/11/08 - 7/12/08
Espai: diversos espais de la ciutat
Organitza: Artípolis

Música
9è Festival del Mil·lenni 13/12/07 - 20/3/08

Espais: Palau de la Música, BTM i Teatre Tívoli
Organitza: Concert Studio

Festival de Música Antiga «El so original: orígens i memòria» 21/12/07 - 9/6/08
Espais: L’Auditori i altres espais
Organitza: Consorci de l’Auditori i l’Orquestra

3r Festival Internacional de Percussió de Catalunya 2/1/08 - 20/2/08
Espais: L’Auditori i altres espais
Organitza: Consorci de l’Auditori i l’Orquestra

13è Festival de Cançó. Barnasants 10/1/08 - 16/3/08
Espais: diversos espais de la ciutat i altres poblacions. Concert 
final a l‘Havana (Cuba)
Organitza: Pere Camps Produccions
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4t Festival DJ contra la Fam 12/10/08 - 12/10/08
Espai: Els Encants Vells
Organitza: Associació Sociocultural DJ Contra la Fam

13è Festival de Tardor Ribermúsica 15/10/08 - 19/10/08
Espai: barri de la Ribera
Organitza: Fundació Ribermúsica

7è Wintercase San Miguel 17/10/08 - 20/10/08
Espais: Razzmatazz i Espai Movistar (Barcelona) i València, 
Madrid i Bilbao
Organitza: Sinnamon Promotions

40è Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona 23/10/08 - 29/11/08
Espais: diversos espais de la ciutat
Organitza: The Project

11è EH SONA! Festival de Música Basca 31/10/08 - 8/11/08
Espais: diversos espais de la ciutat
Organitza: Centre Cultural Euskal Etxea Barcelona

No-No-Logic Festival 20/11/08 - 22/11/08
Organitza: L’Olla Exprès

10è Festival Els Grans del Gospel 7/12/08 - 23/12/08
Organitza: The Project

2r Estrella Damm Primavera Club 10/12/08 - 13/12/08
Espais: Auditori del parc del Fòrum, Sala Apolo i La [2] de Nitsa
Organitza: Primavera Sound (Nitsa Club, Rock de Luxe, 
Nasti, cd.drome)

Audiovisual
12è OVNI 2008 29/1/08 - 3/2/08

Espai: CCCB
Organitza: OVNI. Observatori de Vídeo No Identificat

11è Curt Ficcions Barcelona 29/1/08 - 6/3/08
Espai: Cinemes Yelmo Cineplex - Icària
Organitza: Yelmo Cineplex

11è DocsBarcelona 31/1/08 - 2/2/08
Espais: Filmoteca, Alexandra i Casablanca
Organitza: Paral·lel 40

5è Barcelona VisualSound. Festival Audiovisual de Creació Jove 19/2/08 - 29/3/08
Espais: districtes Barcelona
Organitza: Barcelona VisualSound

1r Cinèrgies 21/4/08 - 23/4/08 i 26/9/08 - 29/9/08
Espai: CCCB
Organitza: CCCB

10è BAFF. Festival de Cinema Asiàtic de Barcelona 25/4/08 - 5/5/08
Espais: diversos espais de la ciutat
Organitza: 100.000 retinas

1r Una Mirada al Sud. Mostra de Cinema Peruà 9/5/08 - 26/9/08
Espai: MACBA
Organitza: Contrapunto Multimedia

10è Festival de Cinema Jueu de Barcelona 27/5/08 - 8/6/08
Espais: diversos espais de la ciutat
Organitza: Ass. Festival Cinema Jueu a Barcelona

4t Únicas. Festival de grans intèrprets femenines 2/6/08 - 7/7/08
Espais: Palau de la Música i església Sant Felip Neri
Organitza: Únicas Concert

Sagrera Festival 9/6/08 - 14/6/08
Espai: Nau Ivanow

1r Daydream 12/6/08 - 12/6/08
Espai: Parc del Fòrum
Organitza: Sinnamon promotions

15è Sònar. Festival Internacional de Música Avançada i Art Multimèdia 19/6/08 - 21/6/08
Espais: CCCB i Fira de Barcelona
Organitza: Advanced Music

3r B-Estival 9/7/08 - 29/7/08
Espai: Poble Espanyol
Organitza: The Project, PostoNove, Producciones Animadas 

3a Summercase 18/7/08 - 19/7/08
Espai: Parc del Fòrum (Barcelona) i Madrid
Organitza: Sinnamon promotions

6a San Miguel Mas i Mas Festival 31/7/08 - 31/8/08
Espais: L’Auditori, Liceu, Teatre Grec i altres espais
Organitza: Mas i Mas

Festigàbal 17/8/08 - 19/8/08
Espai: barri de Gràcia
Organitza: Associació Cultural Heliogàbal

1r Cruïlla BCN 30/8/08 - 30/8/08
Espais: Fòrum, Sala Clap-Mataró i Sala Apolo

18è Festival l’Hora del Jazz. Memorial Tete Montoliu 5/9/08 - 28/9/08
Espai: Plaça de Rius i Taulet
Organitza: Ass. de Músics de Jazz i Música Moderna 
de Catalunya

6è Festival de Blues de Barcelona 8/9/08 - 14/9/08
Espais: diversos espais de la ciutat
Organitza: Capibola Blues

2n Weekend Dance 11/9/08 - 11/9/08
Espai: Razzmatazz (Barcelona) i Madrid

4t Caprichos de Apolo 13/9/08 - 17/9/08
Espai: Sala Apolo 
Organitza: Sala Apolo, Reggaeshack i Producciones Animadas

16è BAM. Barcelona Acció Musical 18/9/08 - 23/9/08
Espais: diversos espais de la ciutat
Organitza: Institut de Cultura de Barcelona

1r MPB. Festival de Música Popular de Barcelona 1/10/08 - 31/10/08
Espais: 18 espais diferents de la ciutat
Organitza: Zingaria Produccions

12è LEM. Festival Internacional de Música Experimental 2/10/08 - 25/10/08
Espais: diversos espais de la ciutat
Organitza: Associació Gràcia Territori Sonor

13è Festival de Músiques del Món 3/10/08 - 17/10/08
Espai: L’Auditori
Organitza: Fundació ”la Caixa”, Consorci de l’Auditori 
i l’Orquestra
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13a Mostra de Cinema Africà de Barcelona 7/11/08 - 13/11/08
Espai: Cinemes Casablanca Gràcia
Organitza: Associació Cultural l’Ull Anònim

12è Festival de TV de Barcelona 10/11/08 - 13/11/08
Organitza: Observatori Europeu de Televisió Infantil

15è L’Alternativa. Festival de Cinema Independent de Barcelona 14/11/08 - 22/11/08
Espais: diversos espais de la ciutat
Organitza: La fàbrica de cinema alternatiu de Barcelona

20a Marató de Cinema Fantàstic i de Terror de Sants 17/11/08 - 22/11/08
Espai: Cotxeres de Sants
Organitza: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs 
i la Bordeta

1r El Meu Primer Festival 24/11/08 - 28/11/08
Espais: Cinemes Verdi Park i Institut Francès
Organitza: MODIband

Flux. Festival de Vídeo d’Autor 27/11/08 - 29/11/08
Espai: Caixa Forum
Organitza: Habitual Video Team

3r Festival de Cinema Brasiler de Barcelona 11/12/08 - 18/12/08
Espai: Cines Verdi Park

10è ResFest. Digital Film Festival 28/12/08 - 30/12/08
Espai: Parc del Fòrum
Organitza: Iniciativa de la revista nord-americana 
RES / Artfutura

Multidisciplinaris
4t The Influencers 28/2/08 - 1/3/08

Espai: CCCB
Organitza: D_I_N_A i 0100101110101101.ORG

5è Now. Trobades en el present continu 3/4 - 5/4 i 27/11/08 - 30/11/08
Espai: CCCB
Organitza: CCCB

32è Grec. Festival de Barcelona 25/6/08 - 3/8/08
Espais: diversos espais de la ciutat
Organitza: ICUB

14è Festival Pulgas Mix 5/7/08 - 6/7/08
Espai: Convent de Sant Agustí

8è L’Alegria del Barri. Festa major del Raval 12/7/08 - 12/7/08
Espai: barri del Raval
Organitza: La Trifulca

7è Festival Àsia 16/9/08 - 24/9/08
Espais: diversos espais de la ciutat
Organitza: Casa Àsia

5a Trobada El País Hipnòtik 13/9/08 - 14/9/08
Espai: CCCB
Organitza: Hipnotik, SL - Sonarcam

6è Raval(s). Festival de Cultura del Raval 13/11/08 - 16/11/08
Espais: diversos espais del Raval
Organitza: Fundació Tot Raval i 60 organitzacions 
del Raval

4a MICEC. Mostra Internacional de Cinema Europeu Contemporani 29/5/08 - 6/6/08
Espais: Cinemes Aribau Club, CCCB i MACBA
Organitza: MICEC

4t DiBa. Digital Barcelona Film Festival 5/6/08 - 15/6/08
Espais: diversos espais de la ciutat
Organitza: Diba Festival

16a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona 5/6/08 - 15/6/08
Espais: Filmoteca de Catalunya i Espai Francesca Bonnemaison
Organitza: Coop. Promotora Mitjans Audiovisuals

5è Xcèntric 8/6/08 - 22/6/08
Espai: CCCB
Organitza: CCCB

1r P’alucine. Festival Audiovisual de Flamenco de Ciutat Vella 25/6/08
Espais: dins del Festival Audiovisual Flamenco de Ciutat Vella

6a Sala Montjuïc 30/6/08 - 1/8/08
Espai: Fossar del Castell de Montjuïc 
Organitza: Associació Cultural Modiband 

Mecal On-line. Festival Internacional de Curtmetratges de Barcelona 1/7/08 - 31/10/08
Espais: Sala Apolo, Residència d’Investigadors i escenaris BAM
Organitza: Festival Mecal

13è Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià 2/7/08 - 6/7/08
Espais: Cines Casablanca i altres espais
Organitza: Casal Lambda

Gandules 08 5/8/08 - 28/8/08
Espai: CCCB
Organitza: CCCB

8è Docúpolis. Festival Internacional Documental de Barcelona 1/10/08 - 5/10/08
Espai: CCCB
Organitza: Tercer Ojo i CCCB

3è Mostra de Cinema Colombià 10/10/08 - 24/10/08
Espais: CCCB i Biblioteca Xavier Benguerel
Organitza: Fundación Imago

11è Cineambigú. Festival Continu de Cinema Contemporani, 
Inèdit i Independent 16/10/07 - 31/5/08

Espai: Cinema Maldà
Organitza: 100.000 retinas

8è Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona 16/10/08 - 25/10/08
Espais: Film. Cat., Mercat de les Flors i seus en altres ciutats
Organitza: FICGLB – Fest. Int. de Cinema Gai i Lèsbic 
de Barcelona

6è In-Edit. Beefeater 23/10/08 - 2/11/08
Espais: Cinemes Rex i Aribau Club
Organitza: In-Edit. Festival Internacional de Cinema 
Documental Musical

19è Festival ArtFutura 23/10/08 - 26/10/08
Espai: Mercat de les Flors
Organitza: Artfutura

2n Tràfic 08 5/11/08 - 9/11/08
Espai: CCCB
Organitza: Centre de fotografia documental de Barcelona
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LEM. Festival Internacional de Música
Experimental, 12a edició
www.gracia-territori.com
Organitza: Gràcia Territori Sonor

2/10 - 25/10

Des dels inicis la voluntat del festival LEM ha estat presentar al públic de totes les edats espectacles
musicals innovadors, inusuals, de risc, inèdits. La programació del festival es basa en un continu
procés de descoberta i d’incitament de la curiositat del públic. A més, des de Gràcia Territori Sonor i
des del festival mateix s’ha volgut contribuir sempre a la consolidació a Catalunya d’una escena
musical creativa, que prengui vida pròpia més enllà dels circuits de gèneres i les inèrcies de la
indústria. 

Activitats destacades
Aquest any el Dispositiu LEM ha tornat a Barcelona i molt especialment al barri de Gràcia per
programar, entre el 2 i el 25 d’octubre, gairebé una trentena d’esdeveniments, que aquest any tenien
dos grans eixos temàtics: d’una banda Portugal, país convidat, s’ha centrat en el més representatiu
de l’escena experimental. Un tast presidit per l’amplada de registres i paisatges sonors, que abasten
des de la improvisació de llarg recorregut fins a la recerca performativa passant pels fluxos drònics i
les arquitectures del silenci. L’altre gran eix vertebrador d’aquesta dotzena edició del Dispositiu LEM
ha estat la veu humana en gairebé totes els seves manifestacions: poesia d’avantguarda, experiments
fonètics, vocalistes nacionals i internacionals s’han donat cita durant aquestes setmanes per
demostrar fins a quin punt la veu és un privilegiat generador de sonoritats més enllà de virtuosismes i
narratives.

Festival de Músiques del Món, 13a edició
www.auditori.org
Organitza: L’Auditori

3/10 - 7/10
2.399 assistents

La celebració de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural ha afavorit
l’oportunitat de mostrar el mestissatge que sempre ha
caracteritzat la programació d’aquest festival, amb músics
procedents de diferents cultures, vinguts de fora o arrelats a la
nostra ciutat. 

Activitats destacades
Amb un passat recent que els fa creditors d’una trajectòria
d’autèntic diàleg, el Festival ha volgut presentar-se en la seva
edició 2008 en el marc de l’Any del Diàleg Intercultural amb el
convenciment que la música esdevé un instrument essencial en la
interacció reposada entre les diverses cultures, grups ètnics,

religions, llengües, confessions i estrats socials. Una interacció
que fomenta el camí de l’intercanvi i l’enriquiment de les idees 
i ajudarà a identificar els límits definint els individus i les
comunitats. 

El festival ha sumat vuit concerts i una taula rodona, i hi han
participat, entre d’altres, el cantautor algerià Idir (3 d’octubre, amb
Lídia Pujol com a artista convidada), l’artista iranià Parissa (4
d’octubre) i la producció musical Gnawa Crossroads (12
d’octubre, al CCCB).

Festival DJ contra la Fam, 
4a edició
www.djscontralafam.org
Organitza: Associació Sociocultural DJ contra la Fam

12/10

El Festival DJ contra la Fam és una trobada benèfica de música
electrònica i arts visuals que té com a objectiu recaptar fons per
contribuir al desenvolupament d’iniciatives socials d’àmbit local
associades al problema de la fam.

Activitats destacades
El festival ha tingut en aquesta edició dos escenaris, la zona
Hamaka, la Fira d’Entitats amb el showcase Pacas i la
col·laboració del col·lectiu Texans de Barcelona amb els millors
artistes de carrer de la ciutat.

La Fira d’Entitats ha disposat de la presència de vint entitats no
lucratives del sector sociocultural i de lluita contra la fam que han
estat o són possibles beneficiàries del projecte. Hi ha hagut
també una «programació especial» a l’escenari Club durant tot el
matí, en la qual els participants dels tallers (de DJ, producció de
so, videoart, etc.) han pogut mostrar tot allò après.

Aquest 2008 l’organització del IV Festival DJ contra la Fam ha
fet efectiva la donació a quatre entitats de Barcelona que atenen
persones en situació o risc d’indigència amb problemes de
drogodependència i sida associats: Associació Benestar i
Desenvolupament (ABD), Associació Ciutadana antisida de
Catalunya (ACASC), AMBIT Prevenció i SAPS Creu Roja (Servei
d’atenció i prevenció sociosanitària).
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Festival de Tardor Ribermúsica, 13a edició
www.ribermusica.org
Organitza: Fundació Ribermúsica

15/10 - 19/10

Ribermúsica és un projecte gestat en contacte permanent amb el teixit social del barri de la Ribera.
Des del 1996, any de celebració del primer festival, Ribermúsica organitza el seu esdeveniment sota
el signe de la innovació, la transversalitat i la fusió interdisciplinària. 

Música i paisatge s’uneixen en una combinació perfecta: un centenar de concerts que es poden
gaudir tot recorrent carrers, places i antics palaus, configurant itineraris coneguts o desconeguts,
sovint sorprenents. Ribermúsica ha sabut bastir una oferta basada en una amalgama de propostes
obertes a la modernitat i a la vegada arrelades al caràcter d’un barri que barreja, com cap altre,
història i avantguarda.

Activitats destacades
El festival d’enguany ha tingut dues novetats: el concert de Diversons de la Fundació ”la Caixa” dins
del pòrtic del Ribermúsica, i el Concert de l’Esmuc al Museu Picasso. El poema escènic Llibre
Vermell: Roda el món i torna a... Santa Maria del Mar, presentat dins de l’acte central, ha volgut
evidenciar les connexions d’una obra cabdal de la música catalana amb les músiques universals. La
cantant Lídia Pujol, el multiinstrumentista Dani Espasa, Mohamed Soulimane i Mohamed Bout Ayoub,
fundadors de l’Orquestra Àrab de Barcelona, al costat d’un elenc d’intèrprets n’han estat els
encarregats. Prèviament, la plaça de Santa Maria ha acollit «Cultures en ritme», presentat per Asha
Miró. Els concerts destacats han estat el de Duorixá, de música afrobrasilera, Unoma, Songstore i Vo
Quartet al Convent de Sant Agustí.

Wintercase San Miguel, 7a edició
www.wintercasesanmiguel.com
Organitza: Sinnamon Promotions

17/10 - 20/10

El Wintercase és un dels festivals pioners a engegar al nostre
país el concepte de festival itinerant. Des del 2002, les gires del
Wintercase han recorregut les millors carreteres de la música
independent i l’ha apropat a Madrid, Barcelona, Bilbao i València. 

Activitats destacades
Aquest 2008, el Wintercase San Miguel ha apostat per la frescor,
la novetat i les promeses. La música independent viu un moment
de gran bonança artística. Amb la seva habitual Gira de
Presentació a l’octubre i amb tres gires durant el mes de
novembre, el cartell del Wintercase San Miguel 2008 ha estat
integrat per Los Campesinos, Ra Ra Riot, The Radio Dept., Maga,
Hola a Todo el Mundo, Scott Matthew, Cuchillo i El Perro del Mar.

Voll-Damm Festival Internacional de Jazz 
de Barcelona, 40a edició
www.theproject.es
Organitza: The Project

23/10 - 29/11 

L’històric Festival Internacional de Jazz de Barcelona no es deixa
de renovar des dels seus orígens i ha vetllat sempre per una línia
de programació que, tot i que té en compte els grans clàssics i
figures de renom i prestigi indiscutible, també s’endinsa en els
camins del jazz més avantguardista i de nova creació.

Activitats destacades
El festival ha celebrat la quarantena edició amb un intens
programa que el converteix, una vegada més, en una de les
referències dels festivals de tardor europeus.

Bebo i Chucho Valdés n’han donat el tret de sortida. El debut 
a Barcelona d’Al Green, el 24 d’octubre, el duo inèdit entre 
el pianista Brad Mehldau i el saxofonista Joshua Redman el 
9 de novembre (un encàrrec del festival per celebrar les seves
quatre dècades d’història), i la presentació del nou disc de la
inclassificable big band de Matthew Herbert (13 de novembre)
són alguns dels concerts del festival.

Cicles especials (com el dedicat aquest any a la trompeta),
concerts únics, l’atenció a la creació catalana (de Triphasic a La
Locomotora Negra passant pel projecte del pianista Lluís Vidal
Mompiana, inspirat en la música de Frederic Mompou i amb Dave
Douglas com a convidat especialíssim), el ja clàssic concert
familiar (aquest any amb La Vella Dixieland) i conferències dels
crítics i escriptors sobre jazz més importants vinguts especialment
des de Nova York, han format part també de la programació. El
festival ha presentat també un llibre commemoratiu que repassa la
seva història escrit pel director artístic del festival, Joan Anton
Cararach, conjuntament amb el periodista i crític Guillem Vidal. 

Seguint amb la seva política d’expansió metropolitana iniciada
fa dos anys, el festival ha fet aquest any concerts al Teatre Zorrilla
de Badalona (l’esmentat Mompiana), l’Auditori de Santa Coloma
de Gramenet, el Teatre-Auditori Sant Cugat. L’apartat Finestres,
obert per al festival amb la intenció de deixar entrar altres aires en
l’univers jazzístic, ha tingut aquest any les veus privilegiades de la
brasilera Adriana Calcanhotto (7 de novembre) i la cantant de
fados portuguesa Mariza (19 de novembre). Lambchop, el grup
liderat pel carismàtic Kurt Wagner, ha estat la tercera finestra del
festival (24 de novembre).
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EH SONA! Festival 
de Música Basca, 11a edició
www.euskaletxeak.org/ehsona
Organitza: Centre Cultural Euskal Etxea

31/10 - 8/11

El festival ens apropa cada tardor una selecció de les millors propostes musicals fetes al País Basc.
La plaça del Rei, la Casa Elizalde, el CAT de Gràcia i l’Auditori són alguns dels emplaçaments
habituals d’aquesta mostra, que ens porta, des de fa més d’una dècada, un suggeridor ventall de
varietats musicals dels diferents artistes bascos i ens ofereix l’oportunitat de descobrir els nous
valors i de gaudir d’alguns dels artistes més importants de l’escena de la música basca. 

Activitats destacades
Aquest any el programa ha estat carregat de bona música, nous talents per descobrir, músics més
que consagrats i moltes altres sorpreses. A més, s’han fet els tradicionals tallers d’introducció al món
de la música basca. Quant als espais, a més dels habituals (plaça del Rei, Casa Elizalde, CAT de
Gràcia, Convent de Sant Agustí, l’Auditori) s’ha arribat a més racons i barris de Barcelona, com el
Clot. Entre els concerts podem destacar els de Katamalo, el 7 de novembre al CAT, Benito Lertxundi,
el 8 de novembre a l’Auditori, Gose, el 31 d’octubre al CAT, i Esne Beltza, el 8 de novembre al Parc
del Clot.

Laboratori Musical Hipersons
www.indigestio.com/hipersons
Organitza: Indigestió

17/11 - 20/11

El laboratori musical Hipersons és hereu del festival de música
amb el mateix nom, dedicat exclusivament a la presentació de
música feta a Barcelona i el seu entorn. Probablement és el
festival amb més trajectòria centrat en aquest plantejament.
Actualment les accions destinades a impulsar noves experiències
entre músics tenen més pes en la programació i prenen el relleu
al caràcter de mostra que podia tenir en el passat. L’objectiu és
fer possibles experiències singulars amb la finalitat de generar
noves dinàmiques creatives entre els artistes, i també promoure el
gust per la sorpresa i el trencament d’esquemes entre el públic.
Un treball que implica complicitat amb els artistes, i que és
possible gràcies al bagatge que té el festival després de dotze
edicions.

Activitats destacades 
Durant tot l’any s’han estat programant concerts en espais
d’aforament reduït, tot i que al mes de novembre han tingut lloc
els concerts del festival.

Alguns exemples del que s’ha fet aquest any 2008 són la
trobada entre el trompetista Xavi Tort i el samplerista Darguelos,
la reunió interdisciplinària entre el grup Les Aus i la ballarina
contemporània Virgínia García, o el concert del mes de setembre
a càrrec del grup Anímic i un grapat d’amics (Missing Leech,
Oniric, Jordi Matas, Joan el Petit de Cal Eril!, Ricky Falkner,
d’Egon Soda, Pau Vallvé, Üma, L’Ana és un Koala, Ricky i Enric
Montefusco, de Standstill i Oriol Canals, de Sanpedro). També les
experiències generades al festival, la presentació de la Banda
d’Improvisadors de Barcelona, i el concert dels Brossa Quartet de
Corda i l’acordeonista Gregori Ferrer amb vuit cantants solistes
molt diversos: Laura Gómez, de Lek Mun, Yacine Belahcene, de
Nour, David Carabén, de Mishima, Helena Casas, de Conxita,
Maria Rodés, d’Oniric, Sílvia Pérez Cruz, de Las Migas, Marc
Lloret, de Lo Blanch, i Roger Mas.

Festival Els Grans del Gospel,
10a edició
www.theproject.es
Organitza: The Project

7/12 - 23/12

Inicialment concebut com a part del Festival Internacional de Jazz
de Barcelona, Els Grans del Gospel assolí entitat pròpia gràcies a
l’increment de la seva popularitat i a una oferta musical de gran
qualitat molt per sobre d’altres propostes basades únicament en
les possibilitats comercials d’aquest gènere.

Activitats destacades
El millor gospel del món, de la mà del festival Els Grans del
Gospel, ha arribat a la desena edició amb concerts a Barcelona,
Girona, Viella, Escaldes-Engordany (Andorra), Sant Cugat del
Vallès, l’Hospitalet de Llobregat i Viladecans.

Alguns dels artistes i grups participants en aquesta edició han
estat Mississippi Mass Choir, Bridget Bazile & The Moonwalk
Singers + Joshua Nelson & The Klezmatics, Tye tribbet & g.a. +
Esclat Gospel Singers & Big Mama, tots ells al Palau de la
Música, o el concert de The Brotherhood Singers + Cor Gospel
Carlit, a l’Auditori.
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...i molts més
Altres certàmens de música s’han sumat també a l’àmplia oferta de festivals de música de la ciutat.
Alguns ja tenien una experiència provada, com el Minifestival de Música Independent, que el 2008 
ha celebrat la tretzena edició, el festival De prop, amb dotze anys de vida, o la quarta edició del
Caprichos de Apolo. D’altres són més recents, com el Sagrera Festival, organitzat des de la Nau
Ivanow, el Daydream, el Festigàbal, el No-No-Logic Festival o el primer Mantra Music Festival.

Festivals d’audiovisuals

OVNI 2008, 12a edició
www.desorg.org
Organitza: OVNI. Observatori de vídeo no identificat

29/1 - 3/2

El festival OVNI proposa una crítica de la cultura i la societat
contemporànies utilitzant estratègies diverses: documental
independent, videoart, arqueologia dels mitjans de comunicació
de masses... Durant les projeccions vint unitats de consulta posen
a l’abast del públic la totalitat dels fons de l’arxiu: més de dos mil
documents audiovisuals.

Activitats destacades
OVNI 2008 ha projectat una sèrie de vídeos que ofereixen una
primera reflexió sobre la marginalitat i sobre la voluntat de
travessar els marges, formes d’èxode personal o col·lectiu, físic o
anímic. S’han donat visions de diferents formes de marginació i
explotació, les que queden directament sota la vertical opressiva
del poder: treballadors de fàbriques d’exportació a la Xina,
jornalers palestins que treballen clandestinament a Israel..., visions
—més enllà de la dialèctica entre la propaganda i la
contrapropaganda— de les zones en conflicte armat: Sud-
amèrica, Txetxènia, el Líban, Iraq, Darfur, Afganistan... 

Però, així mateix, reflexions i visions d’aquelles altres realitats i
formes d’organització que creixen en els marges: autoorganització
dels sense sostre, comunitats indígenes a l’Equador i Colòmbia,
germandats de transvestits a l’Índia, antigues tradicions
heterodoxes i els seus rituals, col·lectius d’autogestió a Barcelona,
grups de desertors als Estats Units... Juntament amb relats de
somnis i revolució interior, de recerca i èxode...

Curt Ficcions Barcelona, 11a edició
www.curtficcionsyelmo.com
Organitza: Curt Ficcions - Yelmo Cineplex

29/1 - 6/3

Al llarg dels anys, aquest festival de referència ha anat ampliant la seva activitat a nous camps i
noves ciutats i ha ofert els millors curts al màxim nombre possible d’espectadors.

Activitats destacades
Celebrat simultàniament a Barcelona i Madrid sota el lema «El temps és relatiu», Curt Ficcions ha
projectat 21 curts en la seva secció competitiva (cinc d’ells estaven també nominats als Goya). 
A més de les projeccions regulars, el festival ha inclòs al programa una sèrie d’activitats paral·leles. 
El tema principal d’aquesta edició ha estat la interpretació. Per aquesta raó s’ha inclòs al programa
un taller d’interpretació a càrrec de l’actor Carlos Olalla per a estudiants i aspirants a actors. 
La secció «Estimats Convidats» ha estat dedicada a Pinchus Films, Metges sense Fronteres i a
Idrissa Ouédraogo, el director de cinema africà més reconegut internacionalment. Aquest creador de
Burkina Faso ha obtingut diversos premis en diferents edicions del Festival de Canes, i un Ós de
Plata al Festival de Berlín.

Els curts guanyadors de Curt Ficcions 2008, premiats pel jurat i el públic assistent a les sessions
de curts a Barcelona i Madrid han estat: Paseo, de Arturo Ruiz Serrano, Padam..., de José Manuel
Carrasco, Catharsis, de Daniel Chamorro; premi «Dirige otro corto» per a As de corazones, de Silvia
González Laá; premi del Públic de Barcelona per a Fiebre amarilla, de Guillermo Asensio; premi del
Públic de Madrid per a El misterio del pez, de Giovanni Maccelli.

DocsBarcelona, 11a edició
www.docsbarcelona.com
Organitza: Paral·lel 40

31/1 - 3/2

DocsBarcelona és un punt de trobada indispensable del món
documental internacional. Un punt de trobada de la indústria, on
directors i productors poden aconseguir finançament de les
televisions per als seus films, i també un punt de trobada dels
espectadors amb les pel·lícules i els seus directors. 

Activitats destacades
El festival s’ha celebrat a diferents llocs de Barcelona i Terrassa.
A Barcelona, els espais han estat el cinema Alexandra, la
Filmoteca de Catalunya, l’Institut Francès de Barcelona, el Palau
Robert i l’Hotel Gallery. Alhora, també hi ha hagut activitats
relacionades amb el festival a Terrassa, concretament al Club
Catalunya, a la Nova Jazz Cava i al teatre Alegria.
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Alguns dels 24 documentals més destacats que s’han
presentat al Pitching Fòrum de DocsBarcelona han estat: Prodigy
Between the Notes, de Marianna Kaat (Baltic Film Production,
Estònia); Megunica, d’Olivia Verona (Mercurio Cinematografica,
Itàlia); King Naki and the Thundering Hooves, de Tim Wege i Miki
Redelinghuys (Plexux Films, Sud-àfrica); My Father has Two
Cheeks, d’Othman Karim i Malin Holmberg-Karim (One Tired
Brohter Productions AB, Suècia); Silent Snow, de Jan van den
Berg i Sabine Groenewegen (drsFILMS, Països Baixos); The
other Chelsea: The Donetsk Story, de Stefan Kloos i Jakob
Preuss (Kloos & Co. Medien GmbH, Alemanya); Nemesis, de
Bjorn Eivind Aarskog (Exposed Film Productions AS, Noruega);
The Poor Man’s Angel, d’André Bos i Jacqueline van Vugt
(Armadillo Film, Països Baixos); Dodge and Hit, de Juanjo
Giménez i Adán Aliaga (Nadir Films, S.L., Espanya); Black &
White Window, de Kiur Aarma (Ruut, Estònia); The Last Russian
Revolutionaries, de Jaak Kilmi (Kuukulgur Film, Estònia); I’m not
Scared, de Chiara Scardamaglia (Playmaker, Itàlia); Next Year in
Jerusalem, de Muriel Sorbo i Regis Sauder (Les Films du
Tambour de Soie, França); Yumyum and Paul, Hazel Chandler
(Wilderness Productions Ltd., Regne Unit).

Barcelona VisualSound.
Festival Audiovisual 
de Creació Jove, 5a edició
www.bcnvisualsound.org
Organitza: Barcelona Visual Sound

19/2 - 29/3

El Barcelona VisualSound aposta per les persones joves, per la seva presència a diferents indrets de
la ciutat, per la diversitat de formats i disciplines audiovisuals, per donar cabuda a públics i
creadors/es amb sensibilitats diferents.

Activitats destacades
Enguany, la novetat han estat les categories següents: Filmets de mòbil i càmera de fotos,
Salvapantalles, i Documental de muntanya-aventura-natura. També s’ha inaugurat el premi especial
de 600 euros a la millor producció audiovisual en català o que faci promoció de la cultura catalana,
per determinar entre les obres seleccionades de totes les categories. El festival audiovisual de
creació jove Barcelona VisualSound està organitzat per vuit equipaments municipals de la ciutat de
Barcelona, més la Regidoria de Dona i Joventut. Aquests equipaments són: Centre Cívic Carmel,
Centre Cultural la Farinera del Clot, Centre Garcilaso, Espai Jove Boca Nord, Espai Jove de
l’Eixample, Espai Jove Gràcia, Golferichs - Eines Multimèdia, Punt Multimèdia - Casa del Mig.

Mecal On-line. Festival
Internacional de
Curtmetratges de Barcelona
www.mecalbcn.org
Organitza: Festival Mecal

40.537 visites
21.385 visitants
1/7 - 31/10

Mecal, Festival Internacional de Curtmetratges de Barcelona, ha 
ideat el Mecal On-line, un innovador projecte de difusió cultural 
que aprofita les prestacions de les noves tecnologies amb
l’assessorament i el suport tècnic de DailyMotion. La versió en línia
del Mecal està destinada al gran públic, ja que s’hi pot accedir a
través d’internet. En l’edició de 2008 s’han fet actes puntuals
(inauguració i cloenda) a la ciutat de Barcelona, seu física del festival.
El festival Mecal On-line ha durat tres mesos, de juliol a octubre.

Activitats destacades
A Mecal On-line 2008 s’han projectat 301 obres en total. La
programació s’ha dividit en diferents seccions: dues de
competició, quatre de paral·leles i dues del tipus
mostra/retrospectiva. 

Les seccions a competició, dotades amb premi en metàl·lic i
Premi del Públic són: ficció —secció que ha tingut 148 vídeos de
tots els gèneres i estils, realitzats amb tècniques diverses—,
documentals —segona secció més important del festival, que
demostra el compromís no solament amb el curtmetratge de
ficció, sinó també amb el gènere de documental, que en anys
anteriors ha demostrat una gran vitalitat, a més de disposar de
propostes de qualitat—; seccions paral·leles —seccions
temàtiques molt en consonància amb les tendències actuals i
vinculades a nous mitjans i formes d’expressió i amb un caràcter
marcadament jove—. Dotades amb Premis del Públic:
Gore/Fantàstic, Music Video, Extrem (esports de risc) i Fake It 
—secció creada per refer els clàssics de tots els temps però amb
una visió més contemporània—; retrospectives —dues seccions
tancades, dedicades a dos temes molt concrets, el Little
Animated Doodles, secció que promou l’ús de les noves
tecnologies per desenvolupar la creativitat dels nens, i el Special
Elefant Label, feta a partir d’una selecció dels millors videoclips
pop a escala nacional i internacional de la reconeguda firma
musical Elefant Records.
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BAFF. Festival de Cinema Asiàtic 
de Barcelona, 10a edició
www.baff-bcn.org
Organitza: 100.000 retinas

25/4 - 4/5

El BAFF és un festival de característiques úniques a tot Espanya:
està dedicat exclusivament a les cinematografies asiàtiques i des
de la seva primera edició ha experimentat un creixement
espectacular en tots els àmbits.

Activitats destacades
El BAFF 08 s’ha inaugurat el dia 25 d’abril als cinemes Aribau
Club amb la pel·lícula xinesa Assembly, del director Feng
Xiaogang, una obra èpica de gran pressupost que transcorre a la
guerra civil xinesa després de la II Guerra Mundial i que ha estat
tot un fenomen de taquilla a la Xina. 

La clausura del BAFF 2008 i el lliurament de guardons s’ha
celebrat a l’Espai Movistar amb entrada gratuïta. Després del
lliurament de premis s’ha projectat Sparrow, de Johnnie To. En
aquest film el director s’allunya de la seva habitual pirotècnia
violenta per realitzar una veritable carta d’amor a la contínua
capacitat de renovació de la seva ciutat, Hong Kong. 

El BAFF ha preparat també en aquesta edició un esdeveniment
especial per celebrar el seu desè aniversari: la recuperació per
una nit de l’esperit primigeni del BAFF, amb una sessió a la sala
Apolo, on van tenir lloc les primeres edicions del festival, en la
qual els músics Fibla i Arbre van posar música en directe a la
pel·lícula de Tsai Ming-Liang Goodbye, Dragon Inn.

Festival de Cinema Jueu 
de Barcelona, 10a edició
www.fcjbarcelona.org
Organitza: Associació Festival de Cinema Jueu a Barcelona

27/5 - 8/6

El Festival de Cinema Jueu de Barcelona té la vocació d’afirmar 
i difondre la cultura jueva estretament lligada al passat de
Barcelona, Catalunya i Espanya. Un punt de trobada, discussió i
diàleg obert que promociona activitats al call de Barcelona i que al
mateix temps situa la cultura jueva a l’agenda cultural de la ciutat.

Activitats destacades
El Festival ha presentat quinze pel·lícules inèdites: vuit
llargmetratges, quatre documentals i tres curts. Meduzot (Les
meduses) és un dels tres films que retraten l’Israel d’avui. Va
guanyar la Càmera d’Or a Canes (2007) a la millor opera prima.
Les altres dues produccions israelianes són Karov la bayit (A prop
de casa) i Beaufort, nominada a l’Oscar en llengua estrangera i
premiada amb l’Ós de Plata de Berlín. Els altres films de ficció
provenen de França (Un secret, de Claude Miller, premiada als
César), Mèxic, els EUA o Alemanya (Mein Führer i Am ende
kommen touristen, que tracta d’Auschwitz avui). Van destacar els
documentals dedicats a Kafka (Wer War Kafka), Primo Levi (La
strada di Levi) i Daniel Barenboim (Knowledge is the beginning).
A més de les projeccions a l’IFB i a Sant Felip Neri, s’han fet
conferències de temàtica jueva a la llibreria La Central del Raval,
concerts i taules rodones.

MICEC. Mostra
Internacional de Cinema
Europeu Contemporani, 
4a edició
www.micec-barcelona.com
Organitza: Grup Cinema, Universitat Pompeu Fabra

29/5 - 6/6

La MICEC és una mostra que vol esdevenir espai de difusió i reflexió crítica, d’intercanvi d’idees i de
mediació lúdica per viatjar i entendre el continent europeu de la mà del cinema. La MICEC 08 s’ha
definit com la gran pantalla del cinema europeu. Les pel·lícules i propostes més arriscades es donen
cita en aquest festival que ha organitzat, a més de les projeccions, un cicle de debats i reflexions
sobre les puixances, resistències i identitats de l’audiovisual europeu en l’era de la globalització de
les imatges.

Activitats destacades
Aquest any 2008, Any Europeu del Diàleg Intercultural, la MICEC ha estat un espai de visibilitat per
al potencial de la diversitat cultural i les competències interculturals de creadors i espectadors. 

La MICEC 08 s’ha apropat a dues de les figures clau del cinema francès actual, Arnaud
Desplechin i Olivier Assayas, que destaquen no només per subvertir la tradició dels gèneres
cinematogràfics, sinó també per l’espectacularitat del seu cinema. Tot i que les pel·lícules d’Olivier
Assayas i la seva presència ja havien desfilat per edicions anteriors de la MICEC, la retrospectiva
d’Arnaud Desplechin ha presentat en primícia la feina d’un autor que explora a través de totes les
seves dimensions el «cinema de personatges». Anglaterra, Estats Units o Hong Kong són alguns dels
escenaris de les ficcions globals d’Olivier Assayas.
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DiBa. Digital Barcelona Film
Festival, 4a edició
www.dibafestival.com
Organitza: DiBa Digital Barcelona Film Festival Headquarters

5/6 - 15/6

DiBa s’ha consolidat com a plataforma de creació i exhibició de
l’avantguarda digital, un certamen que programa seccions com
DiBa Express (el concurs que fa de Barcelona un gran plató de
cinema i que proposa realitzar un curtmetratge en 72 hores) i
obre nous camins d’expressió cinematogràfica com DiBa Doc,
workshops de cinema documental i fins i tot un taller per a nens i
nenes, el DiBa Kids.

Activitats destacades
El jurat DiBa Express 2008, format per Mariano Barroso, Sergi
Faustino, María Almagro, Gonzalo de Lucas i Violeta Kovacsis, ha
decidit lliurar els premis següents: millor DiBa Express per al film
El temps que ens queda, de Sergio Vizcaíno, i millor Idea Express
per al film Temps d’Oriol Aubets.

Per la seva banda, la Fundació Digitalent, amb Josep Maria
Aragonés, Marçal Moliné, Carles Bosch, Pep Torres, Artus Serra i
Inés Garriga com a membres del jurat, ha atorgat el premi
especial Digitalent al film Lluís de Patricia Luna.

Mostra Internacional de Films 
de Dones, 16a edició
www.mostrafilmsdones.cat 
Organitza: Drac Màgic / Associació Cultural 35

5/6 - 15/6

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, iniciada al juny de 1993, té per objectiu
promoure el cinema dirigit per dones, visibilitzant la cultura audiovisual femenina, projectant
filmografies de realitzadores d’arreu del món i evidenciant així la importància de la contribució de les
dones en el desenvolupament de la creació audiovisual. En la setzena edició, la Mostra Internacional
de Films de Dones és un esdeveniment que es consolida a la ciutat de Barcelona com un espai
cultural estable i una plataforma d’exhibició alternativa cada cop més compromesa amb l’exhibició de
cinema realitzat per dones que potencia el debat i la reflexió sobre el seu treball creatiu

Activitats destacades
Durant els deu dies que ha durat la setzena edició de la Mostra s’han programat un total de 49 films
entre documentals, ficcions i curtmetratges de procedència molt diversa, tant europea (França,
Alemanya, Itàlia, Gran Bretanya, Bèlgica, Suècia, Àustria i Espanya) com de la resta del món (EUA,
Canadà, Mèxic, Austràlia, Burkina Faso, Filipines, Rússia, Afganistan, Xina i Japó). 

D’aquesta edició cal destacar els cicles «Homenatge a Simone de Beauvoir», «Mirades de Kabul» i
la secció «Etnografies experimentals» que, com a sessions i activitats paral·leles organitzades a
l’Espai Francesca Bonnemaison i al CCCB, s’han consolidat com a contrapunt de la programació
estable a la Filmoteca de Catalunya. Com l’any passat, la mostra ha tornat a ser escenari de debat i
col·loqui amb la «Trobada de noves realitzadores: estat de la qüestió». 

D’entre les seccions habituals de la mostra cal destacar la de les Pioneres i la retrospectiva
dedicada a Larisa Shepitko, cineasta de referència del nou cinema soviètic de la dècada dels
seixanta i setanta, amb el rescat de tres pel·lícules seves. També, la secció Especial dels cineastes
Angela Ricci i Yervant Gianikian ens ha donat l’oportunitat de mostrar algunes de les seves pel·lícules
totalment inèdites a Espanya.

La mostra continua sent una plataforma de creació amb la celebració de la dotzena convocatòria
del «Vídeo del Minut», i dóna suport a les noves realitzadores amb el programa «Curts en femení»,
projecció de curts realitzats per dones de tot l’Estat espanyol.

Sala Montjuïc, 6a edició
www.salamontjuic.com
Organitza: Associació Cultural Modiband

30/6 - 1/8 
37.000 assistents

Sala Montjuïc es planteja com una trobada de cinema a l’aire lliure
que vol atraure el públic amb diversos al·licients: el preu reduït de
l’entrada, l’espai on es duu a terme (a l’aire lliure i molt
característic), l’oferta cultural, que és completa i variada (curt +
pel·lícula en versió original + pícnic), o senzillament el fet de ser
un punt de trobada original en les nits d’estiu barcelonines.

Amb vocació d’anar sempre més enllà del cinema estrictament,
la Sala Montjuïc ofereix un nou espai d’oci que facilita la trobada
social, la convivència cívica entre la gent, la sensibilització i la
reflexió entorn de certes temàtiques socials, i un nou estil de
diversió per a la població.

Activitats destacades
La sisena edició de Sala Montjuïc ha tingut lloc al camp de tir
amb arc del fossar del castell de Montjuïc. Per segon any
consecutiu s’han programat quinze sessions repartides en cinc
setmanes. Tal com es va fer l’any passat, a les sessions dels
dimecres i els divendres s’han sumat les cinc sessions dels
dilluns. 
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El format del projecte s’ha mantingut un any més donat l’èxit de la
fórmula. Ha consistit en: pícnic amb concert + curtmetratge +
llargmetratge, excepte els dilluns, en què s’han programat els films
de més durada i per tant s’ha anul·lat la projecció del curtmetratge.

Per quart any consecutiu i amb la voluntat d’apostar pel cinema
espanyol jove, s’han programat vuit curtmetratges seleccionats
d’entre tota l’oferta proposada per l’ESCAC i el CECC. També
s’ha donat l’opció a tot aquells participants de la darrera edició
del VisualSound que disposessin de còpia en 35 mm dels seus
curts, que l’enviessin per tal d’optar a projectar-la.

Vist l’èxit que va tenir l’any passat la projecció de la pel·lícula
muda acompanyada per música en directe El fantasma de
l’Òpera, aquest any s’ha programat de nou un «programa
especial» el divendres 11 de juliol: El maquinista de la General,
de Buster Keaton, acompanyat per la música en directe d’una
orquestra de formació clàssica amb Guerassim Voronkov i altres
músics de l’Acadèmia del Liceu  a més d’una formació jazzística
formada pel grup Shine. Com ja es va fer l’any passat, als
assistents a aquesta sessió se’ls va donar un programa de mà
editat per a l’ocasió. Subratllem que tant aquest any com el
passat la banda original va ser creada especialment per a la
projecció de la Sala Montjuïc.

Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià, 
13a edició
www.cinemalambda.com
Organitza: Casal Lambda

2/7 - 6/7

La Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià vol ser una
referència dins de l’àmbit fílmic de temàtica gai i lesbiana oberta 
a tot tipus de públics. La mostra està adreçada a totes aquelles
persones a qui agrada el cinema i també, a aquelles que volen
gaudir de pel·lícules considerades minoritàries que no es poden
veure normalment a les sales més comercials. 

D’aquesta manera, la mostra pretén convertir-se en el principi
de la fi dels estereotips que emmarquen els festivals de cinema
de temàtica lesbiana, gai, transsexual i bisexual (LGTB) i esdevenir
un nou espai de reflexió, obert a tothom.

Activitats destacades
Al crit inconformista de Fire!! ha arribat la tretzena edició de la
Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià de Barcelona,
impulsada pel Casal Lambda.

Aquesta edició de Fire!! ha reduït el nombre de pel·lícules en
cartell i ha incorporat manifestacions d’altres disciplines
artístiques, com la música o el videoart. Així, a més del cinema
Maldà, el certamen s’ha desenvolupat en noves seus amb la
voluntat d’obrir-se a nous públics, com l’Espai Cíclic o la sala
Razzmatazz. 

La projecció de videoart de Tom de Pekín ha estat
l’encarregada d’inaugurar la tretzena mostra dimecres 2 de juliol, i
fins al diumenge 6 de juliol s’han visionat 29 films, entre
curtmetratges, llargmetratges i documentals, on destaquen les
obres La niña santa i La ciénaga, de Lucrecia Martel, o A Jihad
for Love, de Parvez Sharma.

Docúpolis. Festival Internacional Documental
de Barcelona, 8a edició
www.docupolis.org
Organitza: Tercer Ojo, International Documentary Association

1/10 - 5/10

Des de la primera edició, Docúpolis ha estat un festival rigorós en el seu objectiu d’apropar els
documentals al públic així com afavorir la discussió i replantejar els desafiaments particulars del
gènere. Aquest és un festival que els seus organitzadors descriuen com una trobada mancada 
de pirotècnia però que, això no obstant, té un esperit festiu que omple el CCCB de mirades
crítiques, valentes, i sobretot curioses, vers el documental.

Activitats destacades
Docúpolis ha concedit en l’edició de 2008 el premi Docúpolis al millor documental a The Red Race,
un film xinès de Chao Gan, que mostra els durs entrenaments a què estan sotmesos nens de sis
anys, futurs competidors olímpics. 

També han estat premiats La Reina del Condón, de Silvana Ceschi i Reto Stamm (Suïssa), com a
millor opera prima, que ha obtingut la distribució del documental; Death Valley Superstar, de Michael
Yaroshevsky (Canadà), que ha estat elegit el millor curt documental, encara que també s’ha atorgat
una menció especial per a Rakushka, de Dmitiy Lavrinenko (Rússia). Pel que fa a la categoria OFF
Docúpolis, ha estat premiat el film The Mosquito Problem, del búlgar Andrey Paounov.

A part de les categories oficials, Docúpolis concedeix premis honorífics. El premi Tercer Ojo al
millor documental experimental ha estat per a Solo, sobre el compositor Boguslaw Schaeffer, de
Maciej Pisarek (Polònia); el premi Drets Humans s’ha concedit a Fighting the silence, de Lles i
Femke van Velzen (Holanda) sobre les violacions al Congo; el millor Documental Llatinoamericà ha
estat per a Fotografías, d’Andrés di Tella (Argentina), sobre la recerca dels orígens, i el premi del
Públic ha estat per a Mari Carmen España. El final del silencio, de Martin Jonson i Pontus Hjorthén,
dos suecs que graven una road-movie per Espanya intentant entendre la relació que els espanyols
tenen amb la seva història.
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Cineambigú. Festival Continu de Cinema
Contemporani, Inèdit i Independent, 
11a edició
www.retinas.org
Organitza: 100.000 retinas

16/10/2007 - 5/2008

100.000 retines torna, després del descans estiuenc, amb el seu
programa de cinema contemporani Cineambigú, que se seguirà
desenvolupant tots els dimarts a la sala Maldà, que ara passa a
dir-se MAF – Maldà Arts Fòrum. Cineambigú continua oferint una
programació de qualitat, amb estrenes de les millors pel·lícules
sense distribució comercial i les obres més destacades dels
festivals internacionals, atenent al cinema europeu, a l’actualitat
del cinema documental, els curtmetratges i l’indie nord-americà,
donant oportunitats a nous directors, rastrejant el millor cinema de
risc i els films més innovadors. Com sempre, en VOSE i 35 mm.

Activitats destacades
La programació d’octubre 2008 de Cineambigú ens ha portat la
nova pel·lícula d’Andrei Zvyagintsev, Izgnanie, (El retorn) que va
suposar per al seu actor protagonista el premi al millor intèrpret
masculí a Canes 2007. Els altres films del mes han estat la
pel·lícula alemanya Knallhart, de Detlev Buck, i la prometedora
opera prima de Céline Sciamma, Naissance donis pieuvres,
presentada en la secció «Un certain regard» a Canes 2007.

Igualment, al llarg de la temporada per la pantalla de
Cineambigú han passat pel·lícules com la nova obra de Philippe
Garrel presentada a Canes 2008, La frontière de l’Aube
(protagonitzada pel seu fill, Louis Garrel); Un lever de rideau, la
penúltima pel·lícula de François Ozon, amb Louis Garrel i Mathieu
Amalric com a protagonistes; el film canadenc Men’s Group, de
Michael Joy, i el documental Prinzessinnenbad, de la directora
alemanya Bettina Blümner, entre molts altres.

Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic
de Barcelona, 8a edició
www.gaybarcelona.net/ficglb
Organitza: Associació FICGLB

16/10 - 25/10

El Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona té
com a objectiu la promoció, la difusió i l’impuls del cinema de
qualitat de temàtica homosexual, bisexual, transgènere i
intersexual. 

Aquest certamen potencia també Barcelona i Catalunya com a
símbols de la diversitat i l’avantguarda cinematogràfica i
audiovisual d’aquesta temàtica. 

Activitats destacades
La celebració del festival l’any 2008 ha tingut lloc a la Filmoteca
de Catalunya a Barcelona, i a les seves seus de Girona, Lleida,
Tarragona, Terrassa i Castelldefels. 

El jurat del premi Diversitat al millor llargmetratge ha estat
format per Harry Baer, Jordi Dauder, Vladimir Cruz, Pere I. Ferré i
M. Lluïsa Pazos. El jurat de la crítica, que atorga el guardó Doc-
lgtib, premia el millor documental de caire social, i ha estat
presidit per l’historiador italià Sandro Avanzo, i un jurat compost
per alumnes d’escoles de cinema ha donat el premi Curt-lgtib al
millor curtmetratge, finançat per l’ICAA del Ministeri de Cultura.

L’homenatge del festival ha estat per a l’actor alemany Harry
Baer, que durant quinze anys va treballar al costat de Rainer
Werner Fassbinder, per la seva reconeguda trajectòria
professional i de sensibilització respecte els drets humans.
Aquesta edició ha presentat tres premières mundials, trenta
premières a escala europea i 64 premières en àmbit estatal.

Tots els anys el FICGLB descobreix joves talents del cinema
europeu i llatinoamericà, especialment.  

De 805 pel·lícules presentades de curt, mig i llarg metratge,
n’han estat seleccionades 67.

El FICGLB ha establert un intercanvi cultural de col·laboració
amb altres festivals: La Berlinale, el Festival de Cinema GL de Torí
«Da Sodoma a Hollywood», l’Outfest de Los Angeles, l’Inside-Out
de Toronto, el The NewFest de Nova York, Out in Africa, el
London LG Film Festival, el Taipei Golden Horse, el Film Festival,
la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida, el Festival de
Cinema de Girona i el FilmOut de San Diego. 
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In-Edit. Beefeater, 6a edició
www.in-edit.beefeater.es
Organitza: In-Edit Producciones

21.500 assistents
23/10 - 2/11

In-Edit és l’únic festival de cinema documental musical que hi ha a
Espanya i un dels pocs que hi ha al món. A més de l’enorme
interès que genera a la nostra ciutat, el festival segueix també la
seva carrera internacional, més activa que mai, amb l’In-Edit Xile i
col·laborant de manera activa en els festivals Moffom i BIFF.

Activitats destacades
Els documentals Loquillo, leyenda urbana, de Carles Prats, i Wild
Combination. A portrait of Arthur Rusell, de Matt Wolf, han estat
declarats guanyadors del Festival In-Edit. Beefeater 2008 en els
apartats nacional i internacional, respectivament. El documental
Joy Division, de Grant Gee, ha estat guardonat amb el premi
Beefeater, atorgat pel públic. El jurat ha estat format per Lala
Gomà, Eduardo Guillot, Mikel Salas, Carlos Sosa i Íñigo Trojaola.

ArtFutura, 19a edició
www.artfutura.org
Organitza: ArtFutura

23/10 - 26/10

La dinovena edició d’ArtFutura ha arribat amb un extens programa que explorava els projectes més
importants en el panorama internacional dels new media, el disseny d’interacció, els videojocs i
l’animació digital.

Activitats destacades
El Mercat de les Flors de Barcelona, el centre neuràlgic del festival, ha acollit quatre intensos dies de
presentacions, conferències, tallers i instal·lacions interactives.

Simultàniament, en museus i centres culturals de nou ciutats més (Alacant, Cadis, Gijón, Madrid,
Múrcia, Palma de Mallorca, Valladolid, Vigo i Saragossa) fa parada el Circuit Futura, amb el seu ampli
programa audiovisual.

ArtFutura 2008 ha dedicat una part substancial de la seva programació a Barcelona a l’exposició
«Màquines&Ànimes», impulsada des d’ArtFutura i comissariada per Montxo Algora i José Luis de
Vicente, que ha inclòs un simposi, un documental i la presència d’algunes de les obres de la mostra:
Tecura, d’EVRU, i Zeno, de Hanson Robotics. L’exposició ha mostrat peces essencials de l’art digital
de l’última dècada al costat d’obres realitzades exclusivament per a la mostra.

Mostra de Cinema Africà de Barcelona, 
13a edició
www.ullanonim.org
Organitza: Associació Cultural L’Ull Anònim

7/11 - 13/11
4.000 assistents

L’Associació Cultural l’Ull Anònim ha dissenyat i promou des de
1996 el projecte Mostra de Cinema Africà de Barcelona, com a
punt de trobada i canal de difusió del cinema i l’audiovisual del
continent africà a Catalunya i Espanya, i amb la voluntat de crear
vies de comunicació que facilitin la recerca de nous recursos
tècnics i econòmics als cineastes i professionals del sector
audiovisual africà.

Activitats destacades�
La Mostra de Cinema Africà de Barcelona ha esdevingut un
referent en el programa dels festivals europeus dedicats a les
cinematografies del Sud, tant per la qualitat de la seva
programació com per ser un espai de trobada i creació.

Un total de 28 pel·lícules (nou llargmetratges, sis curts, nou
documentals i quatre curts d’animació) de les quals tres llargs i
vuit curts (ficció, documental i animació) conformaven la
retrospectiva dedicada a l’obra cinematogràfica del cineasta
nigerià Moustapha Alassane, i cinc llargs, tres curts i tres
documentals reflectien les darreres produccions
cinematogràfiques i audiovisuals dels següents països africans:
Senegal, Mali, Camerun, Txad, República Democràtica del Congo,
Egipte, Algèria i Marroc. A aquestes dues seccions s’ha afegit
aquest any un especial Mama Àfrica dedicat a les produccions
audiovisuals dels afrollatinoamericans que ha agrupat un
llargmentratge, un curt i quatre documentals procedents d’Haití,
Colòmbia i Brasil.

La presència aquest any de nou convidats ha permès
desenvolupar nombrosos col·loquis després de les projeccions,
un dels moments més apreciats pel públic, cosa que referma el
festival com un punt de trobada entre els creadors i el seu públic. 

La gran qualitat i la varietat de la programació d’aquest any, la
presència de realitzadors i el gran interès pels projectes
desenvolupats a Senegal i Amèrica Llatina han estat els elements
més destacats aquest any pel públic.
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L’Alternativa. Festival de Cinema Independent
de Barcelona, 15a edició
www.alternativa.cccb.org
Organitza: L’Alternativa

14/11 - 22/11

L’Alternativa és un festival de referència imprescindible per als professionals del sector i un dels més
importants del cinema independent a Espanya i Europa.

La nova edició de l’Alternativa una vegada més ha arribat a la ciutat de Barcelona amb la il·lusió
d’obrir les portes a una programació que difícilment troba el seu lloc en les pantalles dels cines del país.

Activitats destacades
El festival s’ha presentat com un lloc de trobada i reflexió, una oportunitat de veure i viure
llargmetratges, curtmetratges, documentals i animacions que ens proposen repensar el món, volar
lluny (de Mèxic al Líban), aprendre i desaprendre....

La quinzena edició del Festival de Cinema Independent l’Alternativa ha tancat les seves portes
atorgant el premi al millor llargmetratge, que s’han emportat ex aequo dos dels films a competició.
D’una banda, el film iranià Dah be alaveh Chahar… (10+4), que relata l’experiència com a malalta de
càncer de la seva directora, Mania Akbari, i de l’altra, el film xinès Ye Che, un treball de meditació
minimalista sobre la soledat i el desig sexual.

La secció de documental ha atorgat el premi ex aequo a dos treballs, Problemat s komarite i
drugui istorii i Bar de zi si alte povestiri, de Corina Radu. En la secció de curtmetratges el premi se
l’han endut els films Nous, del francès Olivier Hems, i Amatorul, de la romanesa Marian Crisan. A la
secció d’animació han estat premiats Orgesticulanismus, del belga Mathieu Labaye, i L’évasion,
d’Arnaud Demuynck. Finalment, el públic del quinzè Festival de Cinema Independent de Barcelona
l’Alternativa ha escollit com a obra preferida Lapsus, de l’argentí Juan Pablo Zaramella.

Marató de Cinema Fantàstic i de Terror 
de Sants, 20a edició
www.cotxeres-casinet.org/marato
Organitza: comitè integrat pel Club de Cinema la Llanterna Màgica, l’Associació Lúdica Silmaril,
Random Rol, Subfilms, Sants 3 Ràdio, Ona de Sants i Enllaç Comunicació Local

17/11 - 22/11

La Marató de Cinema Fantàstic i de Terror és una setmana
dedicada a aquesta especialitat i acull també el Concurs de
Curts, que ha esdevingut una bona plataforma per als joves
realitzadors aficionats al gènere.

Activitats destacades
En la vintena edició, la marató ha apostat decididament per
promocionar la producció local. Així doncs, els primers quatre

El meu primer festival
www.elmeuprimerfestival.com
Organitza: Modiband

2.355 assistents
24/11 - 28/11

El Meu Primer Festival és un festival de cinema sorgit amb l’ànim de contribuir a la difusió d’un
cinema infantil plural. Pretén entretenir i educar, estimular la imaginació i la creativitat, despertar
l’esperit crític. Per tal de fer-ho ofereix una mostra de creacions cinematogràfiques d’arreu del món i
de tots els temps, a més d’una atractiva oferta d’activitats complementàries que varien segons si
l’infant hi acudeix amb l’escola o amb la família. 

L’àmbit d’actuació d’El Meu Primer Festival és doble: d’una banda, el públic escolar d’educació
primària de l’àrea metropolitana de Barcelona (oferta entre setmana) i, de l’altra, la promoció del
cinema en família (oferta de cap de setmana).

Activitats destacades
En aquesta primera edició s’han dut a terme vuit sessions de públic escolar i sis de públic familiar,
repartides entre els Cinemes Verdi i l’Auditori de l’Institut Francès de Barcelona, i el grau de
satisfacció tant de les mestres com de les famílies ha estat superior al 90% (segons l’enquesta de
valoració realitzada).

L’oferta escolar ha constat de dues propostes: «Panoràmica» (curtmetratges), i «Llargmetratge». La
primera té per objectiu oferir un tast de la programació; la segona se centra en la projecció d’un
llargmetratge de la secció «Cinema de tots els temps», acompanyat d’una presentació prèvia i un
col·loqui o comentari a càrrec d’una pedagoga de l’equip de Drac Màgic. 

L’oferta familiar reprèn una part de la programació escolar, en sessions especialment dissenyades
per arribar a una franja d’edat més àmplia de públic infantil. Inclou, a més, la programació especial
d’una quarta secció: «Cinema concert».

dies de la mostra han estat dedicats exclusivament a la projecció
d’un centenar de curtmetratges d’autors nacionals i dels
participants en el X Concurs de Curts Fantàstics i de Terror de
Sants. L’acte de lliurament d’aquests premis s’ha celebrat la nit
del divendres 21 de novembre.

La Marató s’ha clausurat la nit del dissabte amb la sessió «La
nit més llarga», el plat fort del festival i única de pagament, que
s’ha allargat fins a la sortida del sol. Enguany s’hi han programat
les pel·lícules següents: Nº1 of the secret service, R.o.t.o.r., Silent
night, deadly night, Blood Diner, The Prowler, Leprechaun i Rana,
the legend of the shadow lake.

També s’han organitzat aquesta nit partides de joc de rol «La nit
del diable», i el públic assistent ha pogut alternar les projeccions
de llarga durada amb els curts que s’han projectat a la sala de
conferències.



333332

ResFest. Digital Film Festival, 11a edició
www.resfest.es
Organitza: Art Futura

28/12 - 30/12

L’any 1997 la publicació nord-americana Res, considerada la
bíblia dels nous cineastes, va decidir engegar un festival itinerant
dedicat exclusivament a mostrar el treball de la primera generació
de cineastes digitals: curtmetratges, publicitat, videoclips, títols de
crèdit, documentals, animació...

El festival rep regularment més de dues mil peces des de totes
les bandes del món que, juntament amb els centenars de treballs
recollits per l’equip de programació del festival, serveixen per
conformar l’excepcional col·lecció de curtmetratges, vídeos
musicals, treballs d’animació experimental i disseny gràfic en
moviment que formen el programa ResFest.

Activitats destacades
Després de deu anys mostrant les noves tendències audiovisuals
(curts, videoclips, publicitat i motion graphics), ResFest
s’acomiada amb el reconeixement a tota una nova generació de
realitzadors com Chris Cunningham, Michel Gondry, Bob
Sabiston, Mike Mills, Jonathan Glazer o Spike Jonze. ResFest ha
prestat especial atenció als llenguatges i formats audiovisuals més
innovadors i ha mostrat les peces més experimentals realitzades
amb l’ajuda de les noves tecnologies.

I molts més...
Altres festivals audiovisuals mereixen també un lloc destacat en
aquesta relació, com Una Mirada al Sud. Mostra de Cinema
Peruà, o les terceres edicions de la Mostra de Cinema Colombià i
del Festival de Cinema Brasiler de Barcelona. Cal esmentar
també, entre d’altres, les ja tradicionals sessions estiuenques
Gandules 08 al CCCB, la dotzena edició del Festival de TV de
Barcelona i el primer festival audiovisual P’alucine, emmarcat en 
el Festival de Flamenco de Ciutat Vella.

Festivals multidisciplinaris

The Influencers, 4a edició
www.theinfluencers.org
Organitza: D_I_N_A  i 0100101110101101.ORG

28/2 - 1/3

The Influencers explora formes controvertides d’art i guerrilla de la comunicació, i presenta projectes
independents que juguen amb les cultures populars globals, s’infiltren en la comunicació de masses i
sotmeten a mutació les modes, el consum i el fetitxisme tecnològic. 

Com diuen els seus organitzadors, a The Influencers s’esborren les fronteres entre disciplines
(perquè el missatge és el missatge, el mitjà no és res més que una tàctica) i es descobreixen nexes
entre projectes aparentment allunyats, a més de traçar genealogies atrevides entre diferents països i
generacions.

Activitats destacades
La clau de The Influencers es troba en unes històries i els seus protagonistes: impostors, músics
pseudototalitaristes, hackers conceptuals, geògrafs aberrants, anarquitectes, actors de teatre
invisible,... que al llarg de tres nits presenten el seu treball, mostrant materials poc coneguts,
conversant amb el públic i explicant reptes i estratègies.

Durant el certamen del 2008 s’han explorat també les ambigüitats i s’han discutit les
contradiccions. L’objectiu? Buscar en la manipulació dels símbols quotidians, en allò excessiu i en
allò políticament incorrecte possibles claus per transformar el present i imaginar el futur.

En aquesta edició han participat els convidats següents: Alan i Jenny Abel, Alterazioni Video, Brody
Condon, Laibach, Monochrom, Santi Cirugeda, i Trevor Paglen.

Now. Trobades en el present
continu, 5a edició
www.cccb.org/now
Organitza: CCCB

1.900 assistents a l’abril i 6.788 al novembre
3/4 - 5/4 i 27/11 – 30/11

Now és un projecte focalitzat en les transformacions científiques,
tecnològiques, artístiques, socials i espirituals que estan tenint
lloc en l’inici del segle XXI. Un procés d’investigació, creació i
difusió que pretén reunir diferents agents locals i internacionals
implicats en les accions i alternatives que promouen un canvi de
paradigma en la societat de la informació i el coneixement i en les
cultures globalitzades.
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Activitats destacades
Durant el 2008 s’han desenvolupat dues edicions d’aquest

projecte. La cinquena edició de Now ha explorat les paradoxes
del present que han donat lloc a noves formes d’investigació i
d’activisme. Joao Alves, Jordi José i Lawrence Krauss han
intervingut en el debat «Elogi de la foscor: el paper de la nit en el
desenvolupament de la humanitat», i Raj Patel i Paul Nicholson ho
han fet en «Obesos i afamats: la batalla de l’alimentació». Richard
Stallman ha participat en el debat «Software libre: la hora de los
derechos humanos».

D’altra banda, entre el 27 i el 30 de novembre la companyia
teatral britànica Stan’s Cafe ha presentat la seva instal·lació
performativa Of All the People in All the World..., una construcció
visual d’estadístiques en les quals s’usa l’arròs per representar
éssers humans: cada gra és una persona. Fent servir 2.000 quilos
d’arròs, els actors de la companyia pesen i amunteguen aquest
aliment bàsic per quantificar informació diversa que gira entorn
dels set temes de Now: quantes persones usen energia solar a
Barcelona?, quantes fan treballs de voluntariat al territori
espanyol?, quants metges hi ha?, i soldats?... Les estadístiques i
la seva superposició expliquen històries que poden ser
commovedores, xocants o divertides i que provoquen una reflexió
interactiva amb el públic. 

En paral·lel ha tingut lloc la primera edició del MiniFest de
documentals Now, una selecció d’obres audiovisuals que han
abordat els set temes de Now des de nous enfocaments i
perspectives. En un moment en el qual el gènere documental va a
l’alça, el MiniFest proposa una tematització transversal, posant de
relleu la interconnexió entre diferents àrees del pensament i el
coneixement humà.

Festival Àsia, 7a edició
www.casaasia.es/festival/
Organitza: Casa Àsia

16/9 - 24/9

El festival de les cultures asiàtiques organitzat cada any des del 2001 per Casa Àsia reuneix
espectacles, projeccions, exposicions i activitats procedents de tots els països asiàtics. 

Activitats destacades
En el marc de les festes de la Mercè, Casa Àsia s’ha sumat, amb la setena edició del Festival Àsia, 
a les activitats que se celebren amb motiu de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural. El parc de la
Ciutadella s’ha convertit en l’espai central del Festival, on els assistents han pogut gaudir d’un
programa ampli d’activitats que ha tingut l’Índia com a gran protagonista. La dansa del genial

coreògraf Akram Khan, acompanyat del Ballet Nacional Clàssic de la Xina, ha obert el festival al
Mercat de les Flors. Living Dance Studio, una companyia de dansa contemporània xinesa, ha
presentat també dos dels espectacles destacats, un al Mercat de les Flors i l’altre al CaixaForum.

Trobada El País Hipnòtik, 5a edició
www.hipnotikfestival.com
Organitza: Hipnotik

13/9 - 14/9

El hip hop s’ha convertit en moviment de referència per a milions
de joves d’arreu del món. Els seus principals valors són la
comunitat, el sentiment de pertinença a un grup i la visió crítica
del sistema.

Hipnòtik és un esdeveniment multidisciplinari que engloba les
quatre formes principals d’expressió del hip hop: dansa (break
dance), música (discjòqueis), escriptura (rap) i arts plàstiques
(grafit). També hi tenen cabuda altres vies d’expressió que reben
la influència d’aquest moviment global com el cinema, l’audiovisual
o la fotografia.

Activitats destacades
La Trobada Hipnòtik ha celebrat la seva cinquena edició, un
esdeveniment dedicat íntegrament a la cultura hip hop. La trobada
ha tingut múltiples activitats obertes a totes aquelles persones
que hi han volgut participar: tallers, batalla de Mc’s, break dance:
Crew to crew, Playground Hipnotik, III Concurs videogràfic:
hipnotik aktion, III Concurs fotogràfic: fotohipnotik, i concurs de
graffiti. També han tingut lloc al CCCB concerts del nivell de
Violadores del Verso, Tote King o Falsalarma, que han passat per
l’escenari de nit i, per primer cop, s’ha inclòs dins de la
programació la batalla de break dance més important a escala
internacional: La Battle of the Year Iberica 08.

...i més festivals
Trobaríem probablement molts altres festivals o mostres de caire
multidisciplinari a la nostra ciutat. Entre els ja consolidats cal
esmentar el Pulgas Mix, que el 2008 ha celebrat la catorzena
edició, o el Raval(s). Festival de Cultura del Raval.
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La Mercè i les tradicions
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a. Festes d’àmbit de ciutat
b. Altres festes a la ciutat
c. Activitats i iniciatives diverses
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Una de les recerques regulars a l’Arxiu Festiu, que des de
fa unes dècades estic impulsant, és la de detectar
aleatòriament notícies de premsa i petits documents dels
successos festius cíclics anuals. De manera provisional es
dipositen en diferents sobres genèrics: imatgeria festiva,
Catalunya, conceptes de calendari, etc. La secció «festes
de Barcelona» al final de l’any sempre és un conjunt gruixut
d’uns centenars de documents que després classifiquem
definitivament en les respectives seccions de l’Arxiu. És una
feina minuciosa i feixuga que faig ajudat, ja fa anys, per uns
becaris del Departament d’Art de la Universitat Autònoma.
Aquest any l’oportunitat d’aquest escrit em fa analitzar-ho
en conjunt abans de l’arxiu definitiu. El seguiment que fem
del cicle festiu barceloní és, evidentment, més complex,
amb entrevistes i reportatges en viu, anàlisis d’altres
arxius..., i els darrers anys, seguiment inevitable i sistemàtic
de les notícies per mitjà d’Internet. Els resultats mai no
seran exhaustius, però sí significatius. Barcelona és un
fàbrica de festes, cada any n’hi ha més, amb més
implicació associativa i més interessos de tot tipus:
comercials, turístics o socials. Deu ser un signe dels temps. 

Jordi Pablo
Arxiu Festiu de Catalunya

Innovació i tradició 
en el calendari festiu 
del 2008
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Grans festes ciutadanes
Si analitzem les grans festes amb participació massiva de ciutadans i visitants, no hi ha
hagut grans novetats. El Carnaval, que s’hauria d’anunciar com «de les Barcelones», és més
interessant com més proper (de barri o de mercat). El Carnaval als mercats, una de les
propostes més encertades de renovació festiva dels anys setanta, continua.

La revetlla de Sant Joan es manté com a festa de barri però els darrers anys ha perdut
espurnes, com el castell de focs de Montjuïc o les revetlles reivindicatives de moltes
associacions de veïns. En canvi, la Nit de Foc a la platja de la Barceloneta es consolida
com a tradició. Els Diables de la Barceloneta en són protagonistes.

El Dia del Llibre per Sant Jordi és probablement la manifestació de la primavera més
espectacular i massiva. Riuades de barcelonins amb roses i llibres a una mà, amb pans i
pastissos a l’altra.

La Mercè, la gran festa de tardor, ha canviat alguns formats. Enguany el pregó de Jaume
Sisa, pròxim i galàctic, magnífic. Els trenta escenaris repartits per la ciutat, amb acurada
escenografia i programació diversa. La Ciutadella, convertida en un Central Park ple de
sorpreses. Un encert fer coincidir el Festival Àsia amb la Mercè. La Festa al Cel, sense
estels: s’ha perdut la màgia de la construcció i l’enlairament d’estels de paper o roba.
Sembla paradoxal reduir la gran festa de la platja, feliçment recuperada fa anys, a les
exhibicions d’avions, molts d’ells militars. La Cavalcada de la Mercè, moderada desil·lusió.

I per acabar l’any, el Cicle de Nadal. Ai! Renovades campanyes publicitàries privades de
foment del consum en any de crisi. Nous guarniments públics i privats, l’esperit del Nadal,
diuen. Els Pares Noel —em nego a anomenar-los «Pares Nadal»— s’han transformat, com
sempre, en signe del consum desaforat o guarniment naïf i emotiu dels balcons, en la versió
domèstica dels basars orientals. La campanya de Nadal de TMB manté el sentit irònic.
Novetat polèmica d’un tipus de guarniment singular institucional: els «arbres solars». 
Els pessebristes continuen exposant diorames i encara bastants aparadors de botigues
representen les escenes de Betlem, encara que a Barcelona és una tradició a la baixa. 
El pessebre de la plaça de Sant Jaume, molt bonic segons uns o cursileria monumental
segons altres. La nota divertida i viva: han robat el Nen Jesús. Uns dies abans havia
desaparegut una ovella, les que quedaven les van encadenar.
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La valoració global és tan complexa com la mateixa societat barcelonina: tradicional i
moderna alhora, immigrant i cosmopolita tanmateix. Hi ha de tot: microfestes que creixen i
es mantenen quasi sense publicitat, petites joies del patrimoni cultural immaterial, com ara
els «coros humorístics» de la Barceloneta (Segona Pasqua) o la Festa de les Roses de
santa Rita, el 22 de maig al Raval; o grans macrofestes programades com una successió
d’espectacles i activitats per a tots els gustos, amb importants pressupostos i
participacions massives. El cas més evident és el de les Festes de la Mercè. 

Un, que és del barri de Gràcia, de la Gràcia «potser» divina, segons que deien els
eslògans, s’estira els cabells pel fet que no s’acabi de trobar l’equilibri entre festa de barri i
de ciutat. La Festa Major de Gràcia i també la de Sants, al mes d’agost, formen part d’una
de les assignatures festives que la ciutat no té del tot resolta. Els gestors diuen que cada
any la festa és millor. La realitat, els darrers anys, és tossuda: menys carrers guarnits. A
Gràcia, tan lluny dels seixanta o vuitanta carrers dels anys seixanta! Ningú no nega l’esforç
voluntariós de tothom, especialment dels veïns anònims. Probablement no s’acaba de trobar
el model d’encaix en el calendari festiu ciutadà global. Una manca d’encaix que sens dubte
va més enllà de la ciutat de Barcelona. Massa anys donant suport a les indústries de l’oci
de pagament i poca valoració social, cultural i econòmica de les festes més o menys
autogestionades. Guarnir un carrer, transformar-lo en un espai imaginari i surrealista, amb
materials pobres, i molta imaginació escenogràfica, forma part d’un patrimoni cultural
immaterial que Barcelona té quasi en exclusiva a causa d’un sentit cívic superlatiu i de
convivència dels veïns de Gràcia i Sants. L’any 2008 el primer premi de guarnits a Gràcia
l’ha guanyat el carrer Joan Blanques de Baix amb la fantàstica recreació d’una merceria.

Tendències
Si haguéssim de resumir, com es fa en la moda, les tendències del darrer any en el
calendari festiu barceloní, la temporada 2008 es podria sintetitzar en tres eixos:

1.Continua la interessant emergència de les festes multiculturals. La ràpida evolució del
Festival Ravals, o de la Fira d’Abril, o del singular Festival de les Sopes del Món Mundial
a Nou Barris a finals de març... Novetats com Barnàfrica al maig, el Dia Internacional del
Migrant el 14 de desembre,... 

2. Voluntariosa tendència a la modernització, especialment a les festes organitzades per
l’ICUB. Tracte de privilegi d’algunes festes del Casc Antic amb accent confessional, com
ara la Festa de Santa Eulàlia al febrer o el Corpus. Evolució prudent de les grans
macrofestes com ara Sant Jordi o la Mercè.

3. Anquilosament de la tradició. La imatgeria festiva ha crescut sense aturador i amb
poques novetats estructurals durant les darreres dècades. Noves figures als barris de
Trinitat Vella i Trinitat Nova (Hidros i Nébula). Massa protocols festius protectors i pèrdua
de capacitat de reinterpretar la tradició de manera intel·ligent, resultat de llargues
inèrcies. La imatgeria festiva de Barcelona, un formidable potencial encara per
redescobrir.



Festes
d’àmbit 
de ciutat

a.

La Mercè
La Cavalcada de Reis
Carnaval
Santa Eulàlia
Montjuïc de Nit
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Cavalcada de Reis
www.bcn.cat/canalcultura
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

425.000 assistents
5/1

Cada 5 de gener arriben al port de Barcelona Ses Majestats els
Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar a bord del pailebot Santa
Eulàlia. Són moltíssims els infants, menuts i no tan menuts, que els
esperen cada any. Els carrers de Barcelona es preparen per a la
gran Cavalcada i la festa més emotiva s’imposa a tota la ciutat.

Activitats destacades
Els mags d’Orient, acompanyats del seu seguici, han tornat a visitar
Barcelona. En la Cavalcada 2008 han participat 1.037 persones, de
les quals 440 són artistes d’escoles de dansa, teatre i música de
Barcelona que han estat seleccionats, a través de la Crida Artística,
una crida que té l’objectiu de mantenir la qualitat artística de
l’esdeveniment popular més màgic i de més gran ressò a la ciutat.

El punt d’arribada dels reis al moll de la Fusta ha estat una de les
novetats de la Cavalcada 2008. Una altra han estat els elements
aeris, que han fet que la Cavalcada s’elevés per sobre dels quatre
metres, així com una renovació important de les carrosses. 

Aquest 2008, els reis s’han convertit en ambaixadors de l’Any
Europeu del Diàleg Intercultural, ja que la Cavalcada és un dels
exemples més clars del diàleg entre diferents cultures: Melcior arriba
d’Àsia; Gaspar, del món àrab, i Baltasar, de l’Àfrica subsahariana.

L’autor de la imatge d’aquesta edició de la cavalcada ha estat
Perico Pastor, i José Menchero és qui ha fet l’adaptació dels
dissenys. Cal destacar la col·laboració de l’artista internacional
Philip Stanton en el disseny d’una de les carrosses.

La Cavalcada ha estat integrada per set grans blocs que
sumaven 800 metres d’espectacle itinerant i s’han repartit 15.000
quilos de caramels al llarg del recorregut.
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La Mercè
www.bcn.cat/merce | www.bcn.cat/canalcultura
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

1.800.000 assistents
18/9 - 28/9

Al voltant del 24 de setembre, dia de la Mercè, Barcelona celebra la seva festa major. Com a darrera
celebració prèvia a la tardor, la Mercè és un festival de festivals, que concentra en pocs dies
centenars d’activitats de tota mena.

La Mercè és sens dubte la gran festa dels barcelonins i barcelonines, el moment en què la ciutat
es transforma en un gran espai escènic on tot és possible.

Activitats destacades
Algunes de les prioritats de la Mercè’08 han estat oferir una programació àmplia i internacional 
—amb Quito com a ciutat convidada—, i apostar decididament per una oferta artística de qualitat,
sense descuidar les activitats tradicionals que són possibles gràcies a la col·laboració de les colles
de cultura popular que treballen estretament amb artistes de carrer. 

En l’àmbit tradicional cal parlar de la Cavalcada de la Mercè, que ha reunit prop de 100.000
persones que han seguit el passeig oficial dels gegants, els capgrossos i el bestiari per la ciutat.
També hi ha hagut lloc per a les tradicionals matinals castelleres, per al correfoc i un llarg etcètera
d’activitats que són un compendi de la cultura popular de tot Catalunya.

El nou model de les Festes de la Mercè ha consolidat nous espais allunyats del centre, que han
evitat la massificació i han afavorit la diversificació de les activitats. El recinte de la fàbrica Fabra i
Coats, a Sant Andreu (amb la dansa com a gran protagonista), el castell de Montjuïc, convertit en un
gran circ, i el moll de Barcelona (amb algunes de les propostes procedents de l’Equador), han estat
els nous escenaris. D’altra banda, l’ampliació de l’oferta d’activitats al parc de la Ciutadella ha
propiciat que un gran nombre de ciutadans s’hi apropessin per descobrir noves propostes. 

El Festival BAM (Barcelona Acció Musical), el festival de músiques independents, ha arribat a la
16a edició amb un retorn a la idea amb què va néixer: ser una finestra gratuïta oberta a les últimes
tendències musicals. Han estat 74 propostes musicals programades en tretze escenaris.

L’Any Europeu del Diàleg Intercultural ha estat una de les fonts d’inspiració per a la Mercè’08. Entre
les diferents activitats programades cal destacar l’espectacle de projeccions Miratges, que cada nit
s’ha fet a la façana de l’Ajuntament. Una altra de les propostes sorgides en el marc del Diàleg
Intercultural han estat les Nits del Ramadà (del 26 al 28 de setembre) al passeig de Lluís Companys,
amb actuacions musicals destacades del panorama musical africà, magrebí i oriental, i altres activitats.

Any rere any es consolida l’èxit de les jornades de portes obertes que celebren la majoria de
museus, col·leccions i centres d’exposicions de la ciutat durant aquestes dates i que en aquest 2008
ha comptat més de 190.000 usuaris. 

Enguany s’ha inaugurat també un nou canal de comunicació amb els ciutadans, a través de cinc
pantalles de led repartides per punts estratègics de la ciutat.

La Mercè’08 ha portat la celebració de dos aniversaris: els trenta anys de Cursa de la Mercè, que
ha reunit 9.000 participants, i els vint anys de Gimcana, amb 880 equips inscrits i 3.520 participants.

El cartell de la Mercè’08 ha estat dissenyat per Peret (Pere Torrent), i Jaume Sisa ha estat
l’encarregat d’inaugurar la festa amb un pregó molt personal. Hi han participat més de 200 col·lectius
diferents entre entitats, empreses i institucions públiques encapçalats per l’Ajuntament de Barcelona.

Carnaval
www.bcn.cat/canalcultura
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

27/1 - 10/2 

El Carnaval és a Barcelona una festa que convida i disposa a la participació activa centenars de
ciutadans que s’organitzen en comparses i s’hi sumen per gaudir en primera persona de la festa del
món a l’inrevés. El Carnaval presenta un programa únic que recull les aportacions dels grups i
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Cal destacar en aquesta edició la incorporació de l’espai de la
Plaça Reial com a nou escenari de la festa major dedicat a la
dansa contemporània, com també el gran concert de la Laia amb
SP3, grup musical del Club Super 3, la sessió de màgia a la
Plaça del Rei amb el Màgic Andreu i la Joana Andreu o
l’espectacle de dansa i música a càrrec de Tapgea.
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col·lectius que organitzen activitats, en un intent d’integrar-les en un mateix projecte comú. Per les
seves característiques, la festa del Carnaval és una de les que ha facilitat més els darrers anys la
incorporació de col·lectius de persones nouvingudes a la celebració de les festes a la nostra ciutat.

Activitats destacades
Seguint en la línia dels dos últims anys, la Gran Rua de Carnaval (2 de febrer) ha canviat de barri:
després d’haver-se celebrat a Sants i Gràcia, aquest 2008 s’ha traslladat als districtes d’Horta-
Guinardó i Nou Barris. El recorregut ha estat d’uns 1.200 metres i hi han participat 53 comparses
amb més de 2.800 persones desfilant.

Un altre eix important del Carnaval ha estat la participació de membres d’altres cultures. En el
marc de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural han participat en la rua de Carnaval comparses de
diferents nacionalitats (Bolívia, Argentina, Colòmbia, Perú, Filipines i Uruguai). 

El total d’activitats programades a tota la ciutat ha estat de més d’un centenar, entre concursos,
festes de disfresses, rues i propostes per a infants. 

Per acompanyar la celebració, en el carnaval d’aquest any ha tingut lloc la Rumba del Carnaval,
creada per Jaleo Real, que reflecteix en les seves estrofes tot l’esperit d’aquesta festa.

Santa Eulàlia
www.bcn.cat/canalcultura
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

8/2 - 13/2

Durant molts anys santa Eulàlia va ser la patrona de la ciutat de
Barcelona, fins que els barcelonins al segle XVII la van substituir
per la Mare de Déu de la Mercè. Amb la voluntat de recuperar
l’estima que se li tenia, la Coordinadora de Colles de Gegants i
Bestiari de Ciutat Vella va recuperar i organitzar l’any 1983 les
Festes de Santa Eulàlia, com a festa d’hivern d’aquest districte. 

El que havia començat amb una trobada de gegants s’ha
convertit, amb el pas dels anys, en una festa de tota la ciutat, amb
la presència destacada d’activitats tradicionals o relacionades amb
la cultura popular així com d’altres destinades al públic familiar.

Activitats destacades
La festa major d’hivern de la ciutat ha comptat enguany amb més
d’un centenar d’activitats entre concerts, cercaviles, castellers,
correfocs, passejades de gegants i espectacles infantils i familiars...
Més de setanta punts d’activitat festiva i cinc escenaris permanents
a l’aire lliure. En les festes han participat 51 escoles de música i
dansa, tres de les biblioteques de Barcelona (Les Corts - Miquel
Llongueras, Xavier Benguerel i Sant Antoni - Joan Oliver) i més de
5.000 persones procedents de les entitats de cultura popular i
formacions musicals dels deu districtes de Barcelona i rodalies. En
total han estat 92 les entitats que han participat d’alguna manera en
l’organització de les festes d’enguany.

Montjuïc de Nit, 1a edició
www.bcn.cat/canalcultura
Organitza: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona

5/7

Tots els teatres, museus i espais expositius, jardins, equipaments esportius, parcs... de la muntanya
de Montjuïc obren les seves portes en aquesta festa de les vuit de la tarda a les tres de la matinada i
ens conviden a conèixer-los.

A partir de l’experiència d’altres ciutats europees que havien assajat amb èxit l’organització d’una
nit d’accés lliure i popular dedicada a les arts i la cultura, Montjuïc de Nit arriba també amb la
intenció de contribuir a dessacralitzar la cultura: que el fet cultural sigui quelcom perfectament
quotidià, amè i divertit.

Més de vint equipaments de la muntanya de Montjuïc participen en aquesta festa i ofereixen una
cinquantena de propostes, algunes de les quals han estat dissenyades específicament per a l’ocasió
per part de les entitats col·laboradores.

Activitats destacades
Des del Teatre Grec fins al Polvorí, de l’art romànic al hip hop, tot Montjuïc ha bategat amb més de
cinquanta propostes musicals, escèniques, plàstiques i visuals, de lleure i esportives.

Actuacions en viu en escenaris insòlits, portes obertes a les exposicions, excursions nocturnes a
peu, un partit de beisbol o la possibilitat de fer atletisme o muntar a cavall de matinada han estat
alguns dels atractius de la primera edició del Montjuïc de Nit. La música ha tingut també un paper
protagonista entre tota l’oferta. El fossat del recentment recuperat castell de Montjuïc ha estat
l’escenari de l’actuació de Los Impagaos, RumbAmazigha, Papawa i Los Manolos. 

Una altra de les grans festes de la nit ha estat la primera block party de l’Estat, que s’ha celebrat a
la plaça del Marquès de Foronda. A més, l’emblemàtic Estadi Olímpic ha tornat a reunir en un gran
espectacle la Fura dels Baus i Comediants setze anys després dels Jocs Olímpics del 92.

Gràcies a la col·laboració de 24 espais, equipaments i museus de la muntanya de Montjuïc s’han
programat cinquanta activitats que han inclòs: vuit concerts, cinc espectacles d’arts escèniques,
accés lliure a les exposicions de CaixaForum, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Fundació Joan
Miró, Museu Etnològic, Museu d’Arqueologia de Catalunya i Museu Olímpic i de l’Esport, i set
convocatòries esportives.
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Juliol, agost, setembre
Festa Major de Fort Pienc (primera quinzena de juliol)
Festa Major del Raval (mitjan juliol)
Festa Major del Poble Sec (segona quinzena de juliol)
Festa Major de Santa Maria de Vallvidrera (mitjan agost)
Festes de Sant Roc / Barri Gòtic (mitjan agost)
Festa Major al Park Güell (setembre)
Festa Major del Camp d’en Grassot (primera quinzena 
de setembre)
Festa Major d’Horta (primera quinzena de setembre)
Festa Major de Vallcarca (primera quinzena de setembre)
Festa Major de la Bordeta (primera quinzena de setembre)
Festa Major de la Ribera (primera quinzena de setembre)
Festa Major de les Planes (mitjan setembre)
Festa Major de Montbau (segona quinzena de setembre)
Festa Major de Verdum (segona quinzena de setembre)

Octubre, novembre, desembre
Festa Major d’Hostafrancs (final de setembre - principi d’octubre)
Festa Major de la Sarrià (primera quinzena d’octubre)
Festa Major de la Rambla (primera quinzena d’octubre)
Festa Major de la Verneda (segona quinzena d’octubre)
Festa Major de les Corts (primera quinzena d’octubre)
Festa Major del Clot - Camp de l’Arpa (primera quinzena 
de novembre)
Festa Major de la Sagrera (segona quinzena de novembre)
Festa Major de Sant Andreu (final de novembre - principi de
desembre)
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Festes majors de barri
Durant tot l’any els diferents barris de Barcelona organitzen les seves festes majors que, a partir
d’una àmplia oferta d’activitats lúdiques d’avui i de sempre, són una mostra indiscutible de les ganes
que els barcelonins i barcelonines tenen de celebrar la seva identitat local. 

Algunes d’aquestes festes són la Festa Major de Gràcia (segona quinzena d’agost), en la qual els
veïns esdevenen grans escenògrafs i decoren els carrers fent del seu espai quotidià una fantasia de
paper. La Festa Major de Gràcia, considerada «Festa tradicional d’interès nacional», s’ha celebrat
enguany del 15 al 21 d’agost i ha complert 190 anys. Aquest any, dos carrers, el del Progrés i el de
Puigmartí, han estat d’aniversari, ja que feien cinquanta anys consecutius de participació en el
concurs de guarniments que enguany ha guanyat el carrer Joan Blanques de Baix, entre Sant Lluís i
Encarnació. 

Com a novetat en el marc de les Festes de Gràcia cal destacar el cicle de música clàssica «Les
tardes clàssiques» i el cicle de concerts «Les nits del claustre», que ha tingut lloc a l’oratori de Sant
Felip Neri amb la participació de Pascal Comelade, Roger Mas, Quico Pi de la Serra o Laura Simó
entre d’altres. S’ha de destacar també el Festigàbal, un petit festival que organitza el bar gracienc
Heliogàbal que ha sumat al seu cartell grups tan diversos com Mishima o Pau Riba.

Una altra de les grans festes de la ciutat és la Festa Major de Sants (del 22 al 31 d’agost), on
places i carrers ballen al ritme de les orquestres mentre els forasters admiren els carrers també
decorats per a l’ocasió. Enguany dotze carrers s’han presentat al concurs. El parc de l’Espanya
Industrial ha estat l’espai central de la festa amb una programació diària que enguany ha sumat per
primera vegada un gran castell de focs artificials la nit del diumenge 31. Entre els grups que han
actuat trobem Calima, Quico el Cèlio, el Mut i el Noi de Ferreries, el cantautor Dani El Flaco o el grup
marroquí Amarg Fusion.

Cal destacar també la Festa Major del Poblenou (primera quinzena de setembre) on, un cop llegit
el pregó davant de l’Aliança del Poblenou, el barri s’inunda de tota mena de celebracions, sopars
populars i animals fantàstics com víbries, dracs o diables que prenen possessió del territori durant
deu dies. 

Però són moltes més les festes que els barris de la ciutat celebren any rere any. Festes que
barregen la tradició i les celebracions més antigues amb actes alternatius i multidisciplinaris que,
sorgits sovint de manera espontània, promouen l’apropament a partir de la festa de les diferents
comunitats que integren el barri. 

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

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

Més festes a Barcelona
La presa de consciència sobre el medi ambient, la diversitat de cultures, la cooperació, la ciència o el
comerç just són alguns dels motius d’altres festes que, al llarg de l’any, també se celebren a
Barcelona generalment en cap de setmana i adreçades a un públic familiar disposat a gaudir de les
seves suggeridores programacions. 
És el cas de la segona edició de la Festa de la Ciència, organitzada el juny per l’Institut de Cultura
de Barcelona (de la qual ja s’ha parlat al capítol 8), o de la Festa de l’Aigua, que enguany ha celebrat
els deu anys. La festa de la sensibilització entorn a l’aigua i el medi ha estat organitzada en aquesta
ocasió a partir de tres centres d’interès: «L’aigua és vida» (tallers i activitats que ens expliquen el valor
essencial de l’aigua), «La gestió de l’aigua» i «Afrontar l’escassetat: el problema de l’accés a l’aigua
en molts països en vies de desenvolupament».

Una altra festa en l’àmbit de l’ecologia és la Fira per la Terra (www.diadelaterra.org), celebrada
sempre durant el cap de setmana més proper al 22 d’abril, Dia de la Terra, i que enguany ha arribat a
la dotzena edició.

La Fira per la Terra és un punt de trobada de col·lectius, entitats i persones que treballen
quotidianament per fer néixer estils de vida i de treball sostenibles i en la seva difusió. Al llarg de dos
dies el passeig de Lluís Companys i el parc de la Ciutadella han acollit col·loquis, xerrades amb
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activitats realitzades a l’Espai Mallorca al llarg del 2008, entre les quals podríem destacar l‘exposició
«L’esperit de les llums» (Aufklärung), de Bel Fullana i Damià Vives, i la mostra «Petjades. 10 anys
d’Espai Mallorca», un recorregut amb fotos i música dels deu anys del centre. També s’ha projectat el
documental en procés Eivissa, terra endins, de Justine Pellerin, i s’han presentat molts llibres, com
ara La memòria en colors, d’Isabel M. Ribot Blanes amb il·lustracions de Mercedes Laguens, publicat
a El Far de les Crestes, o el desè volum de l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera.

El 26 de gener s’han celebrat al barri de Gràcia els Foguerons de Sant Antoni 08
(www.albopas.cat), una cercavila de foc en la qual participen dansaires, geganters, nans,
tamboriners, grallers, dracs i dimonis. La revetlla mallorquina de Sa Pobla ha arribat com cada any al
barri de Gràcia amb l’encesa de les fogueres de sant Antoni a les places del Diamant, la Virreina i del
Nord i als carrers de Verdi, Reig i Bonet, Joan Blanques, Torres, Tordera i Llibertat. La festa,
organitzada per l’Associació Albopàs de Sa Pobla, forma part del festival Tradicionàrius.

El calendari musulmà, el calendari hebreu, les festivitats budistes, les hindús i les sikhs, o les
tradicions llatinoamericanes amb arrels precolombines configuren un nou ventall de celebracions que
en alguns casos nodreixen també els programes culturals dels diferents barris de la ciutat.

Entre d’altres, i seguint l’ordre cronològic, el darrer any s’han celebrat les festes de les diferents
comunitats: el Muharram o ‘any nou musulmà’, el dia de l’Ashura musulmana, el carnaval (molt
celebrat a les comunitats llatinoamericanes), l’any nou xinès (les celebracions duren quinze dies i
acaben amb l’anomenada Festa de les Llanternes) i l’Id al-Kabir o ‘sacrifici del xai’ (musulmà). El 8 de
desembre en moltes sales i oratoris de Barcelona i de tot Catalunya a primera hora del matí milers de
ciutadans de religió musulmana han fet la seva pregària de l’Id al-Kabir, la més important del món
musulmà.

També s’han celebrat el Paishaki o ‘any nou sikh’, el Pesah o ‘pasqua jueva’, el Buddha jayanthi /
Buddha purnima (comunitat budista), l’Inti raymi o festa del déu Sol quítxua, San Pedro y san Pablo
(comunitat equatoriana), el ramadà (comunitat musulmana), el Rosh ha-shanah o any nou jueu, el
Yom Kippur (comunitat jueva), el dia del Perdó, el Diwali o any nou hindú, el Día de muertos o el Día
de difuntos (comunitats mexicana i equatoriana).

Organitzat per l’IEMed, amb motiu de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural i en el marc de les
Festes de la Mercè, els dies 26, 27 i 28 de setembre s’han celebrat les Nits de Ramadà a Barcelona.
S’hi ha presentat una selecció de propostes musicals del Magrib, l’Àfrica subsahariana i l’Àsia per
donar una visibilitat festiva al trencament del desdejuni del ramadà. Entre d’altres hi han actuat Baba
Salah i Bassekou Kouyaté (el dia 26, Nit Africana), Cheikh Sidi Bémol i Daoudi (el dia 27, Nit
Magrebina) i Baba Zula i Faiz Ali Faiz (el dia 28, Nit Asiàtica). La proposta musical s’ha
complementat durant el dia amb tallers artístics i altres activitats com mercats gastronòmics.
(Trobareu més informació al capítol 1.) 

No s’han d’oblidar tampoc les concorregudes celebracions de les festes nacionals de diferents
comunitats. El parc del Fòrum ha estat el punt de reunió de moltes d’aquestes trobades. Convé
destacar entre d’altres la Festa de la Independència de Colòmbia, la Festa Nacional del Perú a
Barcelona, el Dia de la Independència de l’Argentina, el Dia Nacional de Xile, la Setmana de Mèxic a
Barcelona, la festa boliviana Viva Santa Cruz 2008, la Festa Nacional d’Equador o la festa del Dia de
la Independència de l’Uruguai. (Al capítol 1 d’aquest Balanç trobareu informació ampliada d’aquestes
celebracions.)
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diapositives i audiovisuals, tallers de salut i creixement personal, tallers de participació a l’aire lliure
així com diversos espectacles (música, cançó i dansa).

Una altra de les festes esperades pel públic familiar és laTamborinada (www.fundaciolaroda.net),
tot i que malauradament aquesta celebració prevista per al 25 de maig s’ha hagut de suspendre
aquest 2008 a causa de la pluja.

També al maig s’ha celebrat la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica (www.festacj.org), que
estén a 85 municipis un model de consum crític i responsable. La Festa, organitzada pel SETEM
juntament amb Alternativa 3, Intermón Oxfam i FETS (Finançament Ètic i Solidari), ha arribat enguany
a la novena edició i s’ha consolidat com un espai de difusió i promoció de la necessitat d’un consum
més ètic.

Al voltant de la lluita per l’eradicació de la pobresa, la defensa dels drets humans i l’enfortiment dels
valors de la pau, l’ecologisme, la democràcia, l’educació, la igualtat i el comerç just… també treballa la
Festa de la Cooperació Catalana (www.cooperaciocatalana.cat), organitzada per l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament, que amb aquesta trobada vol donar a conèixer d’una manera festiva,
lúdica i popular les activitats que es duen a terme des de Catalunya en l’àmbit de la cooperació, tant
des de l’Administració com des de la societat civil i altres entitats i organitzacions catalanes.

En la segona edició han participat, entre altres els grups Tandoori Lenoir, Pallassos sense
Fronteres i Jaume Sisa + Acapulco All Stars.

Amb una mirada més intercultural trobem el popular Festival de Sopes del Món, celebrat enguany
el dia 30 de març, que organitzen, des de fa sis anys, la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements i la
Xarxa 9 Barris Acull, integrada per més de seixanta entitats i col·lectius que treballen per a la
convivència entre antics i nous veïns i veïnes de Nou Barris. Al certamen 2008 s’han pogut degustar
més de seixanta sopes.

També per primera vegada s’ha organitzat a Barcelona Barnàfrica, unes jornades festives nascudes
gràcies a l’impuls i l’organització de SOS Àfrica i la col·laboració de trenta entitats de persones
africanes que viuen a Catalunya o de solidaritat amb Àfrica. Durant tota una setmana del mes de
maig s’ha pogut gaudir d’un gran nombre d’activitats, des de conferències i taules rodones fins a la
transformació del parc de l’estació del Nord en un poblat africà. 

Entrant en l’àmbit de les festes de les diferents comunitats que conviuen i enriqueixen la nostra
ciutat, cal destacar la Feria de Abril 08 (www.fecac.com) celebrada al parc del Fòrum entre els dies
25 d’abril i 4 de maig. La Feria va tenir, entre d’altres, les actuacions d’Antonio Alemania, El Sanlu,
Guadaljarafe, Requiebros o la Fiesta Radiolé, amb diversos artistes convidats.

També cal destacar la festa gallega Foliada 08 (www.ateneu9b.net/foliada), amb la presència de
les associacions Aturuxo de Boiro, Palestina de Burela, Lucerna de Cerceda i Millo Verd de
Redondela, que es va desenvolupar del 3 al 5 d’octubre a l’Ateneu de Nou Barris (Barcelona),
després de celebrar-se l’any passat a la localitat corunyesa de Cerceda.

La Foliada procura mostrar i promoure les expressions culturals menys conegudes i difoses,
originades en els entorns més alternatius catalans i gallecs. Hi ha hagut espais per a conferències,
projeccions de documentals, taules rodones, exhibicions de tradicions i costums, festes i espais
naturals i històrics, gastronomia, un espai radiofònic amb entrevistes als participants i artistes, i
transmissió de les activitats, espectacles a l’aire lliure, exposicions i tallers d’instruments populars i
tradicionals, circ, titelles o hip hop, entre d’altres.

Barcelona té destacats centres regionals molt actius com són el Centro Aragonés, el Centro
Galego de la Rambla, l’Hogar Extremeño o la Casa de Andalucía, que celebren, any rere any, les
diades significatives de les seves comunitats autònomes. 

Un altre exemple destacat de promoció d’una comunitat a la ciutat, en aquest cas les illes Balears,
són l’Espai Mallorca (www.espaimallorca.cat) i els Foguerons de Sant Antoni. Són moltes les
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i ha celebrat el Dia Europeu del Bestiari Festiu a Santa Fe del
Penedès amb la primera Mostra de Bestiari de l’Entorn Rural.
També ha participat activament a l’octubre en la cloenda del
festival d’Occitània.

En el 2008 s’ha pogut gaudir durant la tardor de les
tradicionals Danses dels divendres a la plaça del Rei, una
iniciativa que aviat farà vint-i-cinc anys organitzada per
l’Associació Danses a la Plaça del Rei. En aquesta ocasió han
estat dotze les sessions programades des del divendres 3
d’octubre fins al divendres 19 de desembre, i els músics i les
formacions encarregats de fer ballar la plaça han estat Mirabél,
Muscat, Bifòlc, El Belda i els seus amics de l’acordió, Amanida
Folk, Safareig, Sants & Fot, Bufanúvols, Bruel, Els Perdigots,
Getsemaní i Tazzuff.

S’ha d’esmentar en aquesta relació d’activitats destacades, la
invitació que l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, entitat
capdavantera del moviment sardanista i dedicada principalment al
conreu i la difusió de la sardana, ha fet al músic nord-americà
Peter Bacchus d’escriure una peça per a cobla. L’obra resultant
d’aquest encàrrec es titula Variacions per a cobla i s’ha estrenat
el 16 de novembre al concert del Memorial Joaquim Serra
celebrat a la Sala Oriol Martorell de l’Auditori de Barcelona. 

Per la seva banda, la Coordinadora d’Entitats Sardanistes de
Barcelona ha seguit treballant aquest any per fomentar la sardana
com a fet cultural, en totes les seves manifestacions, aglutinar
totes les entitats que de manera habitual duen a terme activitats
sardanistes a Barcelona i impulsar i coordinar les activitats
sardanistes i de la música per a cobla.
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El 2008 ha finalitzat la primera fase de la reforma de l’edifici
municipal de la plaça de les Beates, que serà la seu de la Casa
dels Entremesos, un nou equipament cultural gestionat per la
Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella.
Aquest edifici és un dels dos casals del conjunt del Palau
Mercaders i es compon de planta baixa més tres plantes d’alçada.
La seva superfície útil després de la reforma serà de 1.244
metres quadrats.

La Casa dels Entremesos està concebuda com un centre
cultural que acollirà, difondrà i promocionarà la cultura popular per
mitjà de l’exposició permanent dels elements històrics de la
imatgeria festiva barcelonina. Oferirà un extens ventall d’activitats
com ara tallers, cursos, conferències, concerts, presentacions de
llibres, discos i revistes, exposicions temporals i programes
didàctics per a escoles, entre d’altres.

Són moltes les entitats de cultura popular de la ciutat que han
tingut un any ple d’activitats.

És el cas de la Coordinadora de Geganters de Barcelona,
actualment formada per 28 colles geganteres de la ciutat. Entre
totes les activitats que ha dut a terme la Coordinadora durant
l’any cal destacar les que tenen un caràcter periòdic, els actes
amb els Gegants de la Ciutat, les Festes de la Mercè i les Festes
de Santa Eulàlia. L’organització de les Festes de la Mercè ha
constituït de nou el punt àlgid de la seva activitat anual. Un total
de cinc activitats organitzades conjuntament amb l’Institut de
Cultura de Barcelona i que tenen els gegants com a eix de la
festa: la Mostra de Gegants, la Xambanga, el Matí de Festa Major,
la Mostra de Balls de la Mercè i la Cavalcada de la Mercè. 

Per la seva banda, els Castellers de Barcelona han celebrat el
14 de juny d’enguany el seu 39è aniversari i, a més d’actuar a les
Festes de la Mercè i Santa Eulàlia, han estat presents a diferents
celebracions dels barris barcelonins com Nou Barris, la Verneda,
el Raval, el Born, Poblenou o la inauguració de la nova seu de
l’Orfeó Martinenc.

També han actuat al llarg del 2008 a Vilafranca del Penedès,
Cambrils, Manresa, Esparreguera,  Sant Boi de Llobregat,
Vilanova i la Geltrú, Tarragona i Lleida entre d’altres. Destaca,
finalment, la seva actuació a Londres durant el mes de juny.

La Coordinadora de Colles de Diables i Bestiari de Foc de
Barcelona ha organitzat junt amb l’Agrupació de Bestiari Festiu i
Popular de Catalunya, el Correfoc de la Mercè, celebració que ha
anat agafant cos i ànima fins a convertir-se en un dels elements
més importants i concorreguts de la festa major barcelonina.
Durant el 2008 també ha organitzat el III Concurs de Percussió
de Barcelona. 

L’Agrupació Bestiari Festiu i Popular de Catalunya ha consolidat
també la Trobada de Bestiari Nadalenc al Poblenou de Barcelona
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Les ciutats atorguen a l’àmbit internacional una importància
creixent i els temes culturals formen una part substancial
dels programes internacionals de les ciutats. En aquest
breu article presentarem el context que avui articula les
relacions culturals internacionals, i donarem l’exemple d’un
projecte que ha treballat en l’àmbit internacional en el
decurs del 2008 des de la ciutat de Barcelona.

Iniciem l’article amb una presentació breu d’alguns
conceptes que articulen les relacions culturals
internacionals. D’una banda, la cooperació inclou aquells
projectes que aposten pel mitjà i llarg termini, i per la
multilateralitat i per les xarxes. Aquests projectes tenen
objectius intrínsecs a l’àmbit artístic i cultural (formació,
creació, producció, difusió) i molt sovint incorporen un alt
component d’innovació. D’altra banda, la projecció fa
referència a la inserció dels elements excel·lents
(objectivament o subjectivament) d’una ciutat en els
programes culturals d’altres ciutats. Aquesta lògica se
centra normalment en un sol producte, és més aviat
unilateral, treballa amb terminis curts (normalment un
esdeveniment), i atorga a la visibilitat i l’atracció mediàtica

Jordi Pasqual
Coordinador de la Comissió de Cultura de Ciutats Unides
(Ciutats i Governs Locals Units)

Sobre la projecció 
i la cooperació cultural
internacional
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(als mitjans forans i als casolans) almenys la mateixa
importància que als objectius intrínsecament culturals. 
La cooperació és més exigent que la projecció, atès que
comporta una definició clara dels objectius a llarg termini i
implica, també, una avaluació externa implícita, elaborada
pels membres de la xarxa o pels socis en el projecte
compartit.

Les ciutats competeixen entre elles per acollir
esdeveniments, la seu d’institucions o la presència
mediàtica (lògica de la projecció) i alhora participen en
xarxes internacionals, intercanvien informació sobre les
bones pràctiques, investiguen plegades i acorden advocar
o influir davant de les institucions internacionals
competents com la Unió Europea, el Consell d’Europa o la
UNESCO (lògica de la cooperació). Les ciutats es doten
de programes estratègics en l’àmbit de les relacions
culturals internacionals, funden i financen agències
(genèriques o específiques per a cada sector cultural),
donen suport a l’activitat internacional dels equipaments
culturals. La importància creixent de l’àmbit internacional és
coherent amb un sector cultural cada vegada més
professionalitzat en la seva gestió, més coordinat a totes
les escales (local, nacional, internacional) mitjançant les
xarxes i més competent a l’hora de relacionar la cultura amb
els àmbits econòmic, social i territorial. 

Una ciutat com Barcelona atrau i emet projectes que
responen a totes dues lògiques. Una mateixa organització,
pública, privada o associativa, pot mantenir paral·lelament
uns projectes en l’àmbit de la cooperació i altres projectes
en l’àmbit de la projecció. Fins i tot uns poden alimentar els
altres. En el decurs d’un any com el 2008 hi ha hagut a
Barcelona un nombre incomptable de projectes culturals
amb una forta dimensió internacional. A continuació
presentarem un projecte que reposa sobre la lògica de la
cooperació, però que inclou també alguns elements de
projecció. Es tracta de la presència de Quito com a ciutat
convidada de les festes de la Mercè. Aquest programa:

– Permet l’establiment o el reforçament d’una relació
institucional estreta, que en el cas de Quito i Barcelona
estava creada mitjançant l’organització mundial Ciutats i
Governs Locals Units (CGLU). 

– Inclou les expressions culturals més tradicionals, 
la rabent contemporaneïtat artística i la cultura popular:

«m’exalta el nou i m’enamora el vell», tant de casa com de
fora. 

– Presenta sense exotismes les expressions culturals de la
ciutat invitada: s’utilitzen exactament els mateixos
escenaris que en la resta de projectes de la Mercè, es
fuig del gueto. 

– Fa més barcelonines moltes persones arribades de nou,
atès que això implica un reconeixement del valor de les
seves expressions culturals d’origen i els permet un
coneixement complet de la nostra festa major.
L’existència de comunitats de persones estrangeres
residents al municipi / a la ciutat de Barcelona és un
criteri important en la selecció de la ciutat convidada. A
Quito i Guayaquil hi han nascut molts dels nous
barcelonins. 

– Fomenta nous projectes entre els artistes locals i forans
convidats mitjançant tallers i workshops els dies anteriors
a la Mercè. 

– Aposta per la inserció dels gestors culturals de la ciutat
invitada en circuits més amplis. Els mànagers dels grups
convidats a la Mercè han tingut l’oportunitat d’establir
contactes amb els seus homòlegs catalans, espanyols i
europeus. 

– Fomenta el coneixement dels projectes de cooperació al
desenvolupament que Barcelona Solidària du a terme al
país o a la ciutat convidada. 

La presència de Quito a la Mercè del 2008 ha permès
conèixer el treball de l’històric grup de folk Pueblo Nuevo,
les creacions del coreògraf Klever Vieira, la tecnocúmbia 
de Jaime Enrique Aymara, les narracions de Carlos
Michelena i les percussions de Tomback. 

El programa de ciutat convidada va néixer l’any 2006
amb la presència de Medellín, seguida de Casablanca el
2007. El programa de Quito com a ciutat convidada a la
Mercè del 2008 va tenir el suport de l’Agència Espanyola
de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
(AECID) i va formar part de l’Any Europeu del Diàleg
Intercultural, promogut per la Unió Europea. El 2009 serà
Istanbul.
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La Mesura de Govern presentada el passat 30 de novembre de 2007 al Ple municipal de
l’Ajuntament de Barcelona donava vida al programa Barcelona Diàleg Intercultural amb motiu de
l’adhesió de la ciutat a l’Any Europeu del Diàleg Intercultural, una iniciativa impulsada pel Parlament
Europeu i el Consell de la Unió Europea amb la voluntat de promoure el diàleg entre les diferents
realitats culturals que constitueixen l’Europa actual. 

Durant el 2008, tal com s’explica amb detall al primer capítol d’aquest Balanç, Barcelona ha
celebrat aquesta iniciativa amb un conjunt d’activitats que han volgut posar de manifest el compromís
de la ciutat amb la interculturalitat.

El 14 d’abril, data de la constitució del Consell Promotor del programa Barcelona Diàleg
Intercultural, es van presentar un conjunt de 195 projectes i activitats impulsades per més d’un
centenar d’entitats, associacions i institucions de la ciutat que han convidat la ciutadania no només al
coneixement, sinó, sobretot, al reconeixement de la diversitat cultural que presenta Barcelona.  

El gruix de les activitats organitzades amb motiu d’aquesta iniciativa ha tingut lloc a partir del 21 de
maig coincidint amb el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament
declarat per la UNESCO. És el cas de la Nit del Diàleg, una proposta que s’ha desenvolupat a
Barcelona i a 36 ciutats més de tota la regió euromediterrània amb la intenció d’unir-se en una
mateixa veu a favor del diàleg. 

Diverses de les activitats han portat a Barcelona creadors, pensadors, polítics i historiadors de
primera línia vinguts d’arreu del món. Per citar-ne una, destaquem el Simposi Internacional
d’Escriptors pel Diàleg Intercultural, que ha reunit, entre d’altres, els escriptors Mourid Barghouti,
Hélé Béji, Najat El Hachmi, Esa Aallas, Esther Bendahan i Tahar Chikhaoui, els filòsofs Rafael
Argullol, Bensalem Himmich i Dean Komel, el periodista Paul Balta, els politòlegs Rachid Mendejeli i
Joseph Maïla, i els historiadors Ion Bulei i José Enrique Ruiz-Domènec. Entre tots han elaborat unes
recomanacions pràctiques que s’han presentat a la Conferència Ministerial Euromediterrània de
Cultura que ha tingut lloc els dies 28 i 29 de maig a la ciutat d’Atenes (Grècia). 

El programa de l’Any del Diàleg també ha sumat activitats relacionades amb els dies internacionals
de la Música i de les Persones Refugiades, i ha acollit convidats de la talla del filòsof iranià Ramin
Jahanbegloo, que ha participat en una xerrada debat al voltant dels reptes que presenta el fenomen
de la immigració i l’encontre entre cultures avui. 

També en el marc de l’Any del Diàleg, del 28 al 31 d’octubre s’han celebrat les Jornades Interacció
2008 organitzades per l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. Interacció 2008 ha volgut
reobrir el debat al voltant de la diversitat i la interculturalitat, amb el convenciment que la nova
dimensió que ha adquirit el fenomen demana una resposta des de l’Administració local. Entre altres
figures internacionals, les jornades han portat a Barcelona el professor de teoria política de la London
School of Economics, Bhikhu Parekh, l’especialista en teatre i analista cultural Dragan Klaic
(Amsterdam) així com l’escriptor Krzysztof Czyzéwski, president de la Fundació Zona Fronterera
(Polònia), Phil Wood, consultor i membre de Comedia, o Irena Guidikova, cap de la Divisió de
Polítiques Culturals, Diàleg i Diversitat del Consell d’Europa.

Barcelona també ha esdevingut aquest 2008 la capital de la Mediterrània i acollirà de manera
permanent el secretariat i la seu de la Unió pel Mediterrani (UpM). Els 43 països integrants d’aquest
organisme van culminar a inicis del mes de novembre a Marsella un difícil exercici diplomàtic i la
capital catalana s’ha convertit en seu d’una iniciativa nascuda per potenciar les relacions entre les
dues ribes mediterrànies. La presidència de l’UpM la té, fins al 2010, França per part de la UE, i
Egipte per part de la ribera sud. La secretaria permanent, que s’ubicarà al Palau de Pedralbes,
començarà a funcionar l’any 2009, després de l’aprovació dels estatuts de la seu. Paral·lelament, el
Ministeri d’Afers Estrangers, la Generalitat i l’Ajuntament crearan un grup de treball per facilitar

l’arrencada del projecte i coordinar el paper que cada institució desenvoluparà en el secretariat, atès
que l’UpM és un organisme de caràcter supraestatal. Des de Barcelona es coordinaran els projectes
d’inversió en les dues riberes de la Mediterrània, per als quals ja hi ha compromesos 10.000 milions
per part del Banc Europeu d’Inversions. Per celebrar la notícia de l’obtenció de la seu del secretariat
d’aquesta institució, unes 5.000 persones van assistir el 8 de novembre a una festa a l’avinguda de
la Catedral en la qual, entre d’altres, va actuar Maria del Mar Bonet. 

A part d’aquesta significativa nova internacional, Barcelona ha acollit projectes d’arreu i s’ha nodrit
de les diferents iniciatives que entitats de tot el món han preparat a i per a la ciutat.

És el cas, ja comentat per Jordi Pasqual al text introductori d’aquest capítol, de la Mercè’08 que, a
més d’oferir una programació internacional de gran qualitat, ha tingut Quito com a ciutat convidada.

També diferents museus, centres culturals, rodatges, festivals així com temporades de música i
teatre han portat grans artistes d’arreu a Barcelona durant el 2008. I fires d’àmbits tan diferents com
la moda o el turisme han reunit a la ciutat milers de professionals vinguts dels cinc continents.

En el marc del Grec’08 i amb la voluntat de potenciar Barcelona com a punt de trobada per a la
promoció d’intercanvi artístic, l’encontre Come and See, organitzat per Ciatre/A Portada ha atret la
presència de nombrosos directors artístics i programadors d’arreu del món com Vincent Baudriller,
director del Festival d’Avinyó (França), Joseph V. Melillo, productor de la BAM (Brooklyn Academy of
Music, Nova York), Wendy Martin, productora de la Sydney Opera House (Austràlia), Georges
Lavaudant, director del Théâtre de l’Odéon (París, França) o Brigitte Fuerle del Festival de Berlín
(Alemanya). 

El Grec’08, a més, ha coproduït diferents espectacles juntament amb entitats, teatres i festivals
internacionals com el Wiener Festwochen, Les Nuits de Fourvière, el Festival d’Atenes, Damasc 2008
Capital àrab de la cultura, el Barbican Theatre, el Grand Théâtre de Luxembourg, La Monnaie de
Brussel·les, el Festival d’Avinyó, la  Fondazione Musica per Roma, la Shaolin Cultural Communications
Company, The British Council, l’Institut Francès de Barcelona o l’Istituto Italiano di Cultura.

D’altra banda cal fer referència en aquest apartat a la inauguració a l’inici del mes de juliol del
Centre Euro Àrab de Catalunya als jardins de Can Ponsic, creat amb la voluntat d’esdevenir un
referent a la Unió Europea a través de la participació de la comunitat àrab a Catalunya.

Cal destacar també el IV Congrés de Comunitats Musulmanes de Catalunya organitzat durant el
mes de novembre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona pel Consell Islàmic amb la
intenció de consolidar i enfortir el paper de les mesquites al nostre país.

Així mateix Barcelona ha tornat a ser seu durant el 2008 del Congrés Internacional de Música de
Catalunya organitzat pel Consell Català de la Música. Aquest ha reunit en la segona edició més de
130 ponents de quinze països dels cinc continents com Anglaterra, Brasil, Estats Units, Nova
Zelanda o Sud-àfrica.

Fundació CIDOB
www.cidob.org

Creada originàriament com a Centre d’Informació i Documentació
Internacionals a Barcelona, té per vocació ser un marc de
referència en l’àmbit dels estudis internacionals i el
desenvolupament per generar idees i dur a terme activitats que
consolidin la consciència de pertinença a una comunitat global i
fomentar una entesa millor de i entre les societats. 
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Amb aquest enfocament, el treball de la Fundació CIDOB
s’articula a través de diversos programes –temàtics i geogràfics–
que s’enriqueixen amb les aportacions sistemàtiques de diferents
sectors socials (acadèmic, polític, empresarial, sindical, etc.) i de
diversos socis internacionals. 

La Fundació CIDOB pretén contribuir també a la projecció
internacional de Barcelona, Catalunya i Espanya. 

Activitats destacades
En l’àmbit de la formació el CIDOB ha organitzat enguany el
Màster en Polítiques Europees de Cooperació Internacional al
Desenvolupament junt amb l’Institut Universitari d’Estudis
Europeus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

També ha ofert els següents seminaris: Poder i règims polítics
al món àrab actual, Comunicació, espai social i dinàmiques
interculturals, el VII Seminari Seguretat i Defensa a la Mediterrània
i el II Training Seminar de Joves Investigadors en Dinàmiques
Interculturals.

Alguns dels tallers programats aquest any, molts d’ells en el
marc de la programació de l’Any del Diàleg Intercultural, han estat
els següents: Els interessos econòmics de Catalunya a la
Mediterrània i l’Orient Mitjà, La Unió per la Mediterrània: reptes i
oportunitats, Espanya i la promoció dels drets humans a la
Mediterrània (setembre), La cultura de seguretat a Israel: evolució
amb comptagotes en un context regional convuls, Metodologies
d’investigació social: investigació intercultural?, Imaginaris del
conflicte. Violència i por en el contacte intercultural (novembre), i
Horitzó 2010: reflexions sobre les polítiques de descentralització
a la Mediterrània, entre d’altres.

El CIDOB també ha presentat a l’inici del mes de juliol el seu
Anuari Internacional i els llibres La Transició Militar. Reflexions
entorn a la reforma democràtica de les forces armades, de Narcís
Serra, i L’Equador, de la inestabilitat crònica a la confiança?

Entre les conferències cal destacar la d’Andrés Ortega 
«El retorn al paradigma dels estats», i la pronunciada per Enrique
Dussel: «Transmodernitat i dinàmiques interculturals».

Institut Europeu de la Mediterrània. IEMed 
www.iemed.org

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) és una entitat de caràcter consorciat integrada per la
Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació i l’Ajuntament de Barcelona.
Creat inicialment per la Generalitat com una entitat de caràcter fonamentalment cultural, l’Institut s’ha
anat adaptant al sorgiment i l’evolució de la política d’associació euromediterrània fins a constituir
una institució europea de referència per al seguiment i l’impuls de les relacions d’Europa amb la

Mediterrània i del Procés de Barcelona en tots els seus vessants: polític, econòmic, social i cultural.
El programa d’activitats destaca, en aquest sentit, per accions destinades a donar a conèixer les
polítiques europees treballant conjuntament amb les institucions de la Unió i dels països
euromediterranis, a més d’obrir-se a la societat espanyola, catalana i barcelonina de manera creixent.

Activitats destacades
Les diferents línies de treball de l’IEMed durant el 2008 han estat basades en el foment d’actuacions 
i projectes que contribueixin al coneixement mutu, els intercanvis i la cooperació entre els diferents
països, societats i cultures mediterranis, i en la promoció de la progressiva construcció a la Mediterrània
d’un espai de pau i estabilitat, de prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i civilitzacions, que
contribueixi a les finalitats fonamentals de la política euromediterrània de la Unió Europea. 

Enguany i amb motiu de l’Any del Diàleg Intercultural, l’IEMed ha organitzat i col·laborat en moltes
iniciatives que han anat des de la presentació del Diccionari àrab-català al mes de gener, fins a la
taula rodona “Driss Chraibi: provocació i innovació a la literatura marroquina”, o la jornada
professional «Cultura alimentària i diversitat en els països euromediterranis, una mirada comuna?». 

Al mes de maig l’IEMed ha organitzat a la ciutat el seminari «Escriptors i intel·lectuals per al diàleg
intercultural Europa-Mediterrània», i al juliol el curs «Models de gestió i finançament de projectes de
turisme cultural a la Mediterrània. Xarxes, rutes i itineraris culturals». 

Aquesta entitat també ha organitzat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, el Festival
Nits de Ramadà durant les festes de la Mercè, i durant l’octubre ha coordinat el cicle de
conferències «Migracions i canvi social a l’Europa mediterrània». 

Al novembre destaca el seu curs «Els reptes de la cooperació per al desenvolupament a la
Mediterrània», i al desembre, entre moltes altres activitats, la taula rodona celebrada a Barcelona
«Drets humans a la Mediterrània avui».

Casa Amèrica Catalunya
www.americat.net

La Fundació Casa Amèrica Catalunya és una institució que
genera, impulsa, organitza i col·labora en actes, projectes i
programes per difondre i intercanviar coneixements de les realitats
culturals, econòmiques i històriques dels diferents països de
l’Amèrica Llatina amb la finalitat d’ampliar, enfortir i aproximar, des
dels diversos àmbits de la cooperació, les relacions entre la
comunitat iberoamericana i Catalunya. 

Activitats destacades
Casa Amèrica ha estructurat el seu camp d’actuació durant el
2008 en diferents àrees preferents: audiovisuals, literatura, arts
escèniques, exposicions, espais de debat i conferències. 

Entitats internacionals de promoció cultural
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destacades del famós artista indi elaborades des del 1964 fins al 2007, acompanyada per un cicle
de cinema indi i altres activitats relacionades.

També s’han presentat les mostres «La desaparició. Travessies del desert: del Gobi a Atacama», en
el marc de les activitats del festival Loop’08, «Rongrong & Inri, El Poder de les Ruïnes», exposició en
la qual es mostra l’obra recent del fotògraf xinès i de la seva dona Inri, «Barcelona 1992 - Pequín
2008», una col·lecció de vuitanta fotografies sobre la vertiginosa transformació urbana que ha
experimentat Pequín des que va ser elegida ciutat olímpica, i «Jardí japonès. Azusa Kito», una
instal·lació efímera inspirada en l’ikebana. 

Quant a cicles de cinema i vídeo cal destacar els cicles de cinema asiàtic setmanals, que es
projecten tots els dissabtes i abracen temes diferents cada mes, així com la participació en diferents
cicles i festivals de la ciutat (Cicle de Cinema Japonès a la Fundació Miró, Festival Loop, Festival de
Cinema Asiàtic de Barcelona-BAFF, Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, Festival
Internacional de Cinema de Catalunya, Setmana de Cinema de Hong Kong, i Mostra de Cinema
Coreà).

Una altra activitat destacada en la qual ha participat Casa Àsia enguany és el XIV Saló del Manga,
on ha disposat d’un estand per fer difusió de les seves activitats i ha organitzat una taula rodona
titulada «I am alone». 

Casa Àsia ha col·laborat també com cada any en el XLII Congrés AICA a Barcelona, que ha tingut
lloc en el marc del IV Simposi «Crítica d’art en un món global», que l’Associació Catalana de Crítics
d’Art (ACCA) organitza anualment. Sota el títol «Memòries globals i poder econòmic», aquesta edició
ha debatut i analitzat el substrat de la memòria en la creació i en l’art contemporani. 

Per acabar, només esmentar la setena edició del Festival Àsia, celebrada enguany per primer cop
en el marc de les Festes de la Mercè al parc de la Ciutadella. (Trobareu més informació al capítol 9,
Festivals.)

Cal destacar en l’àmbit de les arts escèniques el seu cicle de
conferències «Del text a la sala», que ha tingut entre d’altres el
dramaturg i director colombià Enrique Vargas o el director del
Festival Grec, Ricardo Szwarcer, que hi ha participat amb  la
xerrada «Gestió cultural: algunes reflexions comparatives entre
Sud-amèrica i Europa».  

També s’han presentat a Casa Amèrica diferents llibres, com
ara La província flotant. Argentins a Catalunya. Un estudi elaborat
per la historiadora argentina Silvina Jensen que es construeix a
partir de les veus dels argentins que van arribar a Catalunya a
mitjan anys setanta fugint de la dictadura militar. 

En el mes de juny Casa Amèrica Catalunya ha dedicat un
homenatge al president xilè Salvador Allende amb motiu del
centenari del seu naixement.

En l’àmbit del cinema l’entitat ha promocionat diferents festivals
i projeccions com, al setembre, la sessió de cinema mexicà amb
Pedro Infante en el marc de la III Setmana de Mèxic, o la
projecció i estrena del documental Tornar a néixer (Espanya,
2008), de Paco Simón i Óscar Bernàcer, sobre els colombians
que es van exiliar a Espanya arran del genocidi del final de la
dècada dels vuitanta contra membres de la Unión Patriótica (UP).
Així mateix, Casa Amèrica ha participat al novembre en
L’Alternativa, Festival de Cinema Independent de Barcelona, i al
mateix mes al V Fòrum de les Llengües Ameríndies.

S’ha de destacar per acabar l’activa participació de Casa
Amèrica Catalunya durant el mes d’octubre en el Festival Ulls, una
mostra cultural multidisciplinària que promociona manifestacions
artístiques innovadores i contemporànies des d’una visió
llatinoamericana. 

Casa Àsia Barcelona
www.casaasia.es

Casa Àsia té com a objectiu promoure i desenvolupar projectes i activitats que contribueixin a
conèixer millor el continent asiàtic i impulsar les relacions entre Espanya i els països d’Àsia i de l’àrea
del Pacífic, especialment en l’àmbit institucional, econòmic, acadèmic i cultural.

Casa Àsia aspira a ser un espai de comunicació intercultural en què l’usuari trobarà no solament
informació sobre els pilars en els quals s’assenta l’activitat de Casa Àsia (institucional, econòmic,
cultural i acadèmic), sinó també informació especialitzada sobre tota la zona amb recursos com
notícies, bancs de dades, butlletins informatius, fòrums de discussió, fitxes de país i serveis de tota
mena d’acord amb les necessitats del segle XXI.

Activitats destacades
Són moltes les exposicions organitzades i programades a Casa Àsia al llarg del 2008; és el cas de
«The rebirth of a nation», sobre la propaganda al Vietnam dels anys seixanta fins al final del segle XX,
o de l’exposició antològica «Raghu Rai. Passatges de l’Índia», que ha reunit les obres més

Bureau du Québec à Barcelone
www.quebec.org.es

La xarxa d’oficines del Ministeri de Relacions Internacionals del
Quebec ofereix a empreses, creadors, investigadors i institucions
quebequesos, serveis, assessorament i activitats adaptades a les
característiques dels diversos països. A més, també treballa per a
la promoció de la cultura quebequesa arreu. 

A Espanya, el Quebec només té oficina a Barcelona, ubicada a
la Casa de les Punxes de l’avinguda Diagonal, i està dirigida per
Claude Fleury.

Activitats destacades
Convidat per la Federación de Gremios de Editores de España,
Quebec ha ocupat un lloc d’honor a la Feria Internacional del
Libro Liber que s’ha celebrat a Barcelona del 8 al 10 d’octubre.
Més de trenta editorials quebequeses han participat en aquest
esdeveniment.

Per a aquesta ocasió i, també amb motiu de la celebració dels
400 anys de la seva capital, el Govern del Quebec a través de la
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creuades sobre els reptes europeus durant la presidència
francesa de la UE».

Les exposicions tampoc han faltat a la galeria de l’IFB: «GS 68.
Fotografies», de Göksin Sipahioglu; «Cuba Miracles», de Wožniak,
i «Entre terre et mer, les rivages français. Una selecció de la
col·lecció fotogràfica del Conservatoire du littoral».

L’IFB ha participat activament en diferents festivals de cinema
com L’Alternativa, el X Festival de Cinema Jueu, XIII Festival de
Cinema Africà de Barcelona i ha proposat nombrosos cicles
(«Famille(s)», «Ciné ma France», «Le Printemps des Pôles»,
«Homenatge a E. Rohmer» i «Mois du Doc»).

L’Institut Francès de Barcelona celebra els canvis d’estació amb
les Festes de l’Institut, i remarca d’aquesta manera el repte de
conservar el paper que l’Institut desenvolupa a Catalunya des del
1921, és a dir, el de l’avantguarda, la innovació i de trampolí
d’artistes. Adaptar-se a l’agitació cultural de Barcelona,
dinamitzar-se i evolucionar cap a un públic més jove són alguns
dels objectius de l’IFB. Així, el 27 de març ha proposat la 
II Primavera Francòfona de Barcelona, que sumava lectures,
petites actuacions de fira, música, teatre, dansa contemporània i
instal·lacions de vídeo, i un total de 200 artistes per a més 
de 40 propostes que han il·luminat una francofonia moderna 
i amable. 

El 18 de setembre s’ha celebrat la II Festa de la Tardor amb el
concert inaugural del BAM 2008, amb YAS, una jove cantant
libanofrancesa.

seva oficina a Barcelona ha elaborat una programació cultural
diversificada entorn del tema «Imagina Quebec», que s’ha
desenvolupat entre el 26 de setembre i l’11 d’octubre i ha sumat
activitats de difusió de la literatura per al públic en general, un
festival de cinema, espectacles de música, dansa i teatre, tallers
de formació en matèria de cultura quebequesa contemporània,
reunió informativa sobre la traducció d’obres quebequeses i fòrum
de difusió del teatre per a nens i joves.

Institut Francès de Barcelona
www.institutfrances.org

Fundat l’any 1931, l’Institut Francès (IFB) pretén ser lloc
d’intercanvi cultural entre França i Catalunya, i de manera més
general d’Espanya. Els seus objectius essencials són:
l’ensenyament del francès com a llengua estrangera; la difusió i
els intercanvis culturals a través dels seus artistes (exposicions),
els seus cineastes (sessions de cinema), els seus pensadors i els
seus escriptors, els seus creadors (músics, ballarins, actors,
directors), etc.; la informació i documentació sobre la França
contemporània mitjançant una mediateca moderna (12.000 obres
de lliure accés, vídeos, CDS, DVD, CD ROM i accés a Internet), i
un centre de recursos.

L’Institut Francès vol ser també un fòrum intercultural de debat
d’idees i presentació d’obres artístiques de nombroses
comunitats que desitgen trobar a l’Institut un lloc on mostrar-se o
expressar-se.

Activitats destacades
L’Institut Francès ha organitzat, en col·laboració amb editors de
Catalunya, nombroses presentacions de llibres d’autors francesos
com ara Yasmina Reza, amb L’aube le soir ou la nuit, Marie
Balmary, amb Des religions pour les servir ou pour qu’elles nous
servent ?, Charles Aznavour, amb Mon père, ce géant, Llibert
Tarragó, amb Le puzzle catalan. La nation fiévreuse, Alain
Touraine, amb Le Monde des femmes, André i Raphaël
Glucksmann, amb Mai 68 expliqué à Nicolas Sarkozy, Ramón
Chao i Ignacio Ramonet, amb Guide du Paris rebelle, Frédéric
Beigbeder, amb Au secours pardon, Christian Salmon, amb
Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les
esprits, Emmanuel Carrère, amb Un roman russe, i Laura Alcoba,
amb Manèges.

També ha organitzat debats sobre temes d’actualitat: «L’islam:
cap a un model europeu?», «Biodiversitat i canvi climàtic», o
també «Després de l’elecció presidencial americana, mirades

Goethe-Institut
www.goethe.org

El Goethe-Institut és l’institut de cultura de la República Federal d’Alemanya i és present arreu 
del món. 

El seu objectiu és la promoció del coneixement de la llengua alemanya a l’estranger i la cooperació
internacional en el camp de la cultura. Ofereix una imatge completa d’Alemanya a través d’informació
sobre la vida cultural, social i política del país. 

Una de les tasques importants del Goethe-Institut de Barcelona és fomentar la cooperació amb 
els agents culturals locals. Per això, organitza i dóna suport a un ampli ventall d’activitats culturals.

Activitats destacades
Entre moltes de les seves activitats del 2008 destacar la presentació de diferents llibres com, 
al febrer, Antropología en lugar de metafísica, d’Ernst Tugendhat, un dels filòsofs alemanys més
importants de les últimes dècades, o, a l’abril, el llibre infantil Piraten und andere Grünschnäbel.

També s’han programat una sèrie d’exposicions com les instal·lacions «Noves formes teatrals 
a Gießen» a l’abril, o la mostra «El temps detingut. Imatges de la dansa» programada per al mes 
de juny. 
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El Goethe-Institut també ofereix assíduament conferències, debats i trobades de diferents agents
culturals i socials de la ciutat. Durant el 2008 ha programat, per exemple, la taula rodona «Educació i
feixisme II» al maig, o les xerrades «Participació ciutadana en la transformació de les ciutats» i
«Reptes socials i de gestió de recursos de la ciutat contemporània», que implicava els centres Hort
Intercultural de Neukölln i Can Masdeu. 

Institut d’Estudis Nord-americans
www.ien.es

L’Institut d’Estudis Nord-americans va ser fundat l’any 1951 com
a associació privada, sense finalitat de lucre, destinada a
promoure l’intercanvi cultural des de Catalunya amb els Estats
Units d’Amèrica. La seva activitat principal és l’ensenyament de la
llengua i la cultura nord-americanes i actua com a pont cultural
amb els Estats Units programant una gran varietat d’activitats que
inclouen la projecció de llargmetratges, actuacions musicals,
exposicions d’arts visuals, seminaris i conferències. 

Activitats destacades
Entre les activitats programades al llarg del 2008 cal esmentar la
conferència del 10 de gener, «Jazz Controversy», o la projecció un
mes després de «Catalan Jazz Documentaries». 

També el 27 de març l’Institut ha presentat la conferència
«Gerry Mulligan», que ha anat a càrrec de Joan Casanovas. 

A l’abril s’ha celebrat el Concert de Jazz amb Wendell Brunious i
el 5 de juny la taula rodona sobre els 50 anys del Jubilee Jazz Club.

Més música per l’octubre amb la conferència «Dels tangos al
funk: New Orleans, bressol de la música americana» que ha ofert
Edward Sublette, i història i reflexió política el 17 de novembre
amb la xerrada de Vamik D. Volkan, «Quan els enemics es troben:
àrabs, israelians, russos i estonians, i d’altres».

Al desembre l’Institut d’Estudis Nord-americans ha participat
activament en el VI Festival Internacional de Cinema Pau i Drets
Humans. També ha col·laborat amb el Festival Internacional de Jazz
de Barcelona i amb la Fundació Joan Miró en l’exposició «Modernitat
americana», la qual ha presentat més de 100 obres d’artistes
americans des del final del segle XIX fins a les portes del segle XXI.

Activitats destacades
Durant aquest 2008 cal esmentar la participació d’aquest institut
en el Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas. L’Institut ha
fet possible la presència, com a membre del jurat, del mestre italià
Luca Targetti, director de càsting del Teatro Scala di Milano.

En el mes de març l’autor Sandro Veronesi ha presentat la seva
novel·la Caos Calmo, premi Strega 2006, i a l’abril l’Istituto
Italiano ha organitzat la trobada amb el conegut autor de còmic
Milo Manara. Al maig ha participat en la VI edició del Festival
Loop, dedicat al videoart, i ha acollit i promocionat algunes peces
vingudes del Festival di Milano INVIDEO, Mostra Internazionale di
vídeo e cinema oltre.

Al juny s’ha organitzat la conferència «La cucina del Gattopardo»,
a càrrec d’Alessandro Castro sobre el film de Luchino Visconti, i en
els mesos de novembre i desembre respectivament destaquen la
presentació del llibre I Parenti Umbri, de Rosanna Avery editat per
Acidalia, i la revista Quaderni del CSCI.

The British Council 
www.britishcouncil.es

The British Council treballa conjuntament amb socis espanyols i britànics per mostrar el millor de
l’educació, la innovació i la creativitat britàniques. De fet és el principal canal de la diplomàcia pública
del Regne Unit a la nostra ciutat i posa en contacte persones i institucions locals amb persones i
institucions britàniques mitjançant els seus programes de ciència, societat, art i educació.

Des de The British Council es promociona l’art, l’arquitectura, el disseny, tots els gèneres musicals
així com el coneixement de la literatura contemporània, tots els tipus de teatre i dansa i, per
descomptat, el cinema britànic, donant suport i ajuda a alguns festivals i esdeveniments d’aquests
àmbits.

Activitats destacades
The British Council ha participat enguany a portar a Barcelona l’obra de Cheek by Jowl Troilus and
Cressida, presentada del 3 al 5 de juliol al Festival Grec.
També durant el Grec, The British Council ha col·laborat en la iniciativa Fast Forward, un repàs a
l’escena alternativa de Londres a través d’una tria de companyies emergents convocades al CCCB
durant dos dies. Amb una única entrada els espectadors han pogut escollir entre els nou espectacles
que s’hi han presentat en funció dels propis gustos i l’aforament disponible.

També durant els mesos de febrer i març The British Council ha participat amb la Filmoteca de
Catalunya en la retrospectiva «Ken Russell: obra televisiva».

Així mateix ha participat, entre altres iniciatives, en l’Euroscience Open Forum durant el mes de
juliol, en el III Congrés Internacional de Feminisme Islàmic a l’octubre, i els dies 1 i 2 de desembre en
la VI Conferència del Moviment AERYC Amèrica-Europa de Regions i Ciutats, Cohesió Social i
Govern Democràtic: per a unes regions i ciutats més inclusives.

Istituto Italiano di Cultura
www.iicbarcellona.esteri.it

Organisme oficial de l’estat italià que té l’objectiu de promoure i
difondre la llengua i la cultura italiana al país a través de
l’organització d’esdeveniments culturals que afavoreixin la
circulació de les idees.
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Per la seva banda Hangar ha participat en dos projectes
europeus: As_tide, dirigit des d’Itàlia, i Signs of the City, dirigit
des de Berlín. A més, ha participat en la Biennal del Caire,
aportant un taller de creació, i en la trobada de residències
d’artistes iberoamericans organitzada pel Centre Cultural
d’Espanya a São Paulo.

El juliol del 2007, dins el programa Roundabout Encounter
Programme es va organitzar la mostra «Barcelona Toolbar» al
Centro Cultural Matucana 100 de Santiago de Xile. D’altra banda,
i fruit d’aquest intercanvi, va néixer l’exposició «Don’t believe
them», que comissariada per Valentín Roma ha mostrat aquest
2008 a la Capella el treball dels artistes Marcel Dalmau, Isaias
Griñolo, Andrea Nacach i el col·lectiu Site size amb Marcelo
Porta, que ja l’havia presentat a Xile.  

L’artista Jaume Plensa ha inaugurat enguany al centre 
de Londres i amb presència del secretari general de l’ONU, 
Ban Ki-moon, una estructura de vidre titulada Breathing
(‘respiració’) dissenyada en record dels periodistes del món 
morts en l’exercici de la seva professió. 

També el Museu Etnològic ha intensificat les relacions
acadèmiques amb la Universitat Autònoma de Ciutat de Mèxic, la
Universitat de São Paulo (Brasil), la Universitat de Nariño, la
Universitat de l’Atlántico i la Corporació Universitària de la Costa
(Colòmbia) a més de la de Toulouse (França). 

En l’àmbit de les arts escèniques cal destacar que aquest any
l’espectacle del Teatre Lliure 2666, de Roberto Bolaño, dirigit per
Àlex Rigola, ha estat de gira a Xile en el marc del Festival
Santiago a Mil 2008, i European House, també d’Àlex Rigola, s’ha
pogut veure a Bucarest en el marc del Festival de la Unió de
Teatres d’Europa. 

També els darrers anys, la Sala Beckett ha potenciat el caràcter
internacional de les seves activitats. Du a terme una intensa
campanya de promoció dels autors catalans a l’estranger,
organitza intercanvis amb centres i teatres d’arreu del món (Itàlia,
Txèquia, França, Quebec…) i, a través del web
www.catalandrama.cat ha endegat un servei d’accés en línia a
textos teatrals catalans traduïts a altres llengües.

De fet, la dramatúrgia catalana, en gran part barcelonina,
comença a tenir un pes important arreu d’Europa i el món. Per
citar alguns exemples tenim Jordi Galceran, que durant el 2008
ha presentat diferents versions d’El mètode Grönholm a Caracas,
Alemanya i Corea del Sud; Guillem Clua ha presentat La pell de
flames a Salt Lake City, Nova York, San Luis i Chicago; Sergi
Belbel ha portat A la Toscana a diferents ciutats d’Alemanya, i Pau
Miró ha pogut veure l’adaptació que s’ha fet a Itàlia de Plou a
Barcelona en una coproducció del Festival Internacional de Teatre
de Nàpols i el Piccolo Teatro de Milà. També el Royal Court de
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Barcelona té una projecció internacional veritablement
excepcional i creixent, i aquest 2008 ha estat especialment
significatiu en aquest àmbit. 

La pel·lícula de Woody Allen Vicky, Cristina, Barcelona
(trobareu més informació al capítol d’audiovisuals) ha estat un
dels punts àlgids d’aquesta enorme empenta, però molts han
estat els artistes i creadors de la ciutat que han contribuït
enguany que la fama de la ciutat s’estengui arreu. 

És el cas de l’arquitecta Benedetta Tagliabue, que ha rebut el
Premi Ciutat de Barcelona per la projecció internacional de la
ciutat amb el seu projecte del pavelló d’Espanya a l’Exposició
Universal de Xangai 2010. També enguany el seu estudi ha
treballat en altres projectes internacionals, com el d’unes galeries
comercials a Leeds (Anglaterra) i una estació de metro de Nàpols
(Itàlia).

D’altra banda la ciutat de Barcelona també ha estat
seleccionada per presentar al món la transformació de Ciutat
Vella i el districte tecnològic 22@ a l’Àrea de Millors Pràctiques
Urbanes de l’Exposició Universal de Xangai 2010.

Seguint amb Àsia, l’edició pequinesa de la revista d’oci i
tendències Time Out, que aquest any ha celebrat el quarantè
aniversari, ha escollit els seus quaranta “Herois de Pequín”. En el
top 40 mundial que la revista ha confeccionat apareixen l’escultor
barceloní Jaume Plensa i el director teatral Calixto Bieito. 

En l’àmbit de les arts visuals i el disseny el Museu Picasso ha
incrementat el préstec d’obres i ha participat en grans
exposicions com «Picasso et les maîtres» (Galeries nationales du
Grand Palais, París), «Picasso, 1917-1937: l’Arlecchino dell’Arte»
(Complesso del Vitoriano, Roma). Així mateix la direcció del
museu ha donat conferències a centres internacionals com
l’Institut Cervantes de Pequín i Xangai o al Congres Museums &
the Web a Mont-real. D’altra banda, s’ha posat en marxa una nova
web enriquida amb nous continguts i interactiva, que té més de
2.000 visites per dia, amb un 75% d’usuaris de procedència
internacional.

També durant el 2008 les itineràncies de les exposicions del
CCCB han arribat més lluny. Amb l’ajuda de les entitats estatals
SEACEX i SECC s’han portat les exposicions «Literatures de
l’exili», a Santo Domingo, i «Erice-Kiarostami. Correspondències»,
a Melbourne (Austràlia), i la mostra «A favor de l’espai públic» s’ha
presentat a Belgrad.

La Fundació Antoni Tàpies ha continuat enguany la seva
col·laboració amb institucions internacionals generadores d’art
contemporani com ara Constant, Camera Austria Kunsthaus Graz
–amb qui ha coordinat la itinerància de l’exposició «Bahman
Jalali»–, amb el Musée des beaux-arts de Lió o la DIA Art
Foundation de Nova York, entre d’altres. 
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esdeveniment que s’emmarca en el programa d’activitats que
Barcelona promou en el marc de l’Any Europeu del Diàleg
Intercultural juntament amb la Casa Eslava de Barcelona.

Del 8 al 26 d’octubre el Festival Internacional Cervantino de
Guanajuato, a Mèxic, ha acollit una delegació fornida d’artistes 
de Catalunya, país convidat d’honor juntament amb l’estat de
Campeche, i s’hi ha vist l’exposició retrospectiva «Centelles: 
les vides d’un fotògraf, 1909-1985», que es va poder veure 
a La Virreina Exposicions.
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Londres ja té a punt la traducció a l’anglès de l’obra Après moi, le
déluge de Lluïsa Cunillé.

Cal destacar també el projecte B2B, d’intercanvi cultural entre
Barcelona i Berlín promogut per Antic Teatre i el seu soci a Berlín
Piatto Forte - Duplikat Records. B2B vol potenciar la investigació i
l’intercanvi d’experiències entre artistes de l’àmbit de les arts
escèniques, musicals i audiovisuals no convencionals, així com
facilitar la mobilitat dels creadors residents a Berlín i Barcelona. 

Ciatre segueix la tasca de promoció internacional de les seves
companyies. Ha estat present en la darrera trobada que ha
celebrat l’IETM (Informal European Theatre Meeting) a Zuric i
durant l’octubre al China International Arts Festival i la Performing
Arts Fair que es van celebrar alhora a Xangai durant el mes
d’octubre; també ha estat a Mont-real (Canadà) per participar en
el CINARS, una de les fires de teatre més importants del món.

Així mateix són moltes les companyies de teatre i dansa que
han girat internacionalment, com la Cia. Carro de Baco, Clownic,
Sarruga, La Fura dels Baus, Pepa Plana, Gelabert-Azzopardi,
Mudances, Sol Picó, los Corderos o el Teatro de los Sentidos,
que ha rebut el premi del públic a Munic i el premi a la millor obra
de l’any de Pittsburgh, als Estat Units, per El eco de la sombra.
(Trobareu més informació de totes elles al capítol d’arts
escèniques).

Esmentar també l’enorme projecció de Calixto Bieito aquest
2008 que, entre altres iniciatives, ha presentat Der fliegende
hollander de Wagner a Stuttgart (Alemanya), Tirant lo Blanc al
Festival Internacional Cervantino (Guanajuato, Mèxic) o Brand
d’Ibsen al Festival Internacional de Bergen (Noruega) i al Teatre
Nacional d’Oslo.

També en la 42a edició del Mercat Internacional de l’Edició de
Música (MIDEM, del 27 al 30 de gener a Canes) s’ha presentat el
reactable, un instrument ideat a la UPF que va fascinar Björk, i ha
estat escollit com l’instrument més innovador del 2007. El premi
al millor disc de música antiga de l’any se l’ha endut per tercera
vegada el músic català Jordi Savall per la seva producció
Christophorus Columbus: paraísos perdidos.

Quant a les publicacions, destacar la nova aparició a mitjan
gener de la revista Time Out Barcelona, amb periodicitat setmanal
i una tirada de 40.000 exemplars. Time Out Barcelona ha suposat
el desembarcament a la capital catalana de la prestigiosa marca
internacional de la mà de l’editora Sàpiens Publicacions.

També del 7 al 9 de juliol, el delegat de Cultura, Jordi Martí, ha
presidit a Dakar el seminari sobre l’Agenda 21, aprovada en el
marc del Fòrum 2004 i liderada per Barcelona, i a final d’agost La
Caravana de les Cultures, integrada per 42 persones
representants de la cultura catalana, ha visitat les poblacions
sèrbies de Belgrad, Novi Sad i Nis. Aquest darrer és un
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Espai públic i proximitat
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Parlar dels usos de l’espai públic significa parlar de la vida
urbana de cada ciutat: des de les activitats més
tradicionals, com la cavalcada de reis o la rua del
carnestoltes, fins a la presència de conflictes urbans
diversos, generats per l’alta densitat, l’ús intensiu i la gran
diversitat. L’espai públic de Barcelona es caracteritza per
una tendència instintiva a la convivència i a la inclusió, que
es manifesta en la gran varietat d’activitats que els carrers i
les places acullen: des de les fires artesanals fins a les
manifestacions polítiques, sindicals i reivindicatives de tot
tipus. La intenció de l’espai públic a Barcelona ha estat i és
la de compartir.

Pel que fa a l’any 2008, sembla que es palesa que perd
potència l’interès pels projectes de nous espais públics i,
també, per la realització de nous edificis públics. Si l’any
2007, en els premis Ciutat de Barcelona d’Arquitectura i
Urbanisme hi havia com a finalistes tres biblioteques i un
mercat, el 2008 han predominat els edificis privats i
universitaris al 22@ i l’habitatge social a diversos barris.
Aquesta impressió no queda gens desmentida pel fet que
el 2008 s’hagi inaugurat el Parc Central del Poblenou, que

Josep Maria Montaner
Arquitecte i urbanista

Usos de l’espai públic
l’any 2008
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o claustres, com el de la Casa de la Misericòrdia, i amb la
creació de passatges nous, o tota la política de creació
d’horts urbans, des de Nou Barris i les Corts fins a
l’Eixample i Ciutat Vella.

En definitiva, un continu fer i refer, proposar i negociar,
aconseguint que la col·lectivitat vagi guanyant metres
quadrats d’espai lliure de moltes diverses característiques:
l’espai que és el pulmó vital i l’horitzó de la ciutat.

tantes crítiques negatives i objeccions ha rebut del veïnat,
els usuaris i usuàries i els tècnics i tècniques en jardineria. 

Pel que fa als usos, les principals tensions es donen pels
abusos de l’espai públic, que s’intenten regular amb
l’anomenada Ordenança del civisme, una eina que no és
prou adequada en la mesura que confon els actors més
problemàtics amb els més febles i vulnerables, com els
mendicants, els sense sostre, les prostitutes o els
«manteros», i no actua sobre els abusos que degraden més
l’espai públic, com són el «botellón», els seguidors de
futbol, els skaters, o l’explotació de l’espai públic generada
per la indústria turística, com l’excés de terrasses i de
vehicles turístics invasius: Go-Cars, tricicles i altres ginys
rodants. Els fenòmens d’incivisme, relacionats amb la venda
d’alcohol, l’excés d’escombraries i l’apropiació de l’espai
públic es produeixen amb més intensitat en indrets com la
plaça dels Àngels, el carrer de Ferran i les Rambles, i
especialment als mesos d’estiu. Aquests conflictes pel que
fa als usos es palesen, també, en la superposició dels
itineraris en bicicleta, especialment a Ciutat Vella,
l’Eixample i la Diagonal, que envaeixen l’espai dels vianants.
Cal, per a això, limitar la velocitat dels vehicles i ordenar
l’ús de la bicicleta.

Un punt clau és el de la progressiva intervenció i
reglamentació dels usos de cada barri, especialment a
Ciutat Vella, el districte més pressionat pel turisme i pels
usos institucionals; cal intervenir no solament en l’espai
públic, sinó també en la voluntat de regulació i promoció
dels plans d’usos de les plantes baixes per afavorir la vida
urbana que generen els comerços de proximitat i les
iniciatives lligades a la creativitat, i per evitar la tematització
i l’empobriment de la vida urbana que genera el monocultiu
dels negocis turístics. Els bons usos de les plantes baixes,
amb comerços per a la vida quotidiana, equipaments de
proximitat i activitats per a la sociabilització, l’educació i la
creativitat, són essencials per fer ciutat.

Els darrers anys, una de les claus ha estat la contínua
conquesta de nous espais públics, com s’ha anat fent amb
la recuperació d’uns quaranta interiors d’illa de l’Eixample,
tal com es manifesta cada cop que es fa un esforç per
millorar i ampliar els espais públics i pòrtics que generen
els mercats (vegeu el projecte previst de remodelació de la
plaça de la Gardunya), o per recuperar antics jardins, patis
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centres cívics, continuar experimentant en noves tècniques de
mobilització i participació en la pràctica cultural dels nostres
ciutadans i ciutadanes, i donar suport i promoure les activitats i
entitats de cultura d’arrel tradicional i popular. 

S’ha dut a terme la primera Convocatòria bianual d’Arts Visuals
de la Casa Elizalde, amb l’objectiu d’estimular la creació d’arts
plàstiques, el treball interdisciplinari i la reflexió crítica. S’hi han
presentat trenta projectes, dels quals se n’han seleccionat dos
per fer-ne una exposició. En tots dos casos els autors havien
reflexionat sobre el concepte «en desús» des de la perspectiva de
l’art compromès amb l’entorn social i l’experimentació estètica. 

S’ha donat continuïtat a la Mostra de Teatre, que ha celebrat la
tercera edició, i s’ha enfortit el projecte del Laboratori d’Arts
Escèniques Tísner.

I s’ha reforçat, amb la col·laboració de la Biblioteca del
Districte, el Premi de Relats Curts que s’organitza dins el cicle
«Fem en femení».

Si al 2006-2007 es va dur a terme el projecte «Trans-art.
Laboratori de pràctiques artístiques», aquest cop s’ha treballat
amb una entitat cultural del territori en el projecte «Mirades al meu
Mercat» que, en el marc de l’Any Internacional del Diàleg
Intercultural, ha tingut com a protagonistes els equipaments de
proximitat del districte, i com a primer resultat una exposició
fotogràfica i multimèdia que itinerarà pel districte durant el primer
semestre del 2009.

Enguany, el programa del cicle «Tardor a l’Illa», que es du a
terme els diumenges d’octubre als interiors d’illa, ha programat
vuit tallers de dansa tradicional i dues actuacions amb els esbarts
dansaires del districte. 

En darrer lloc cal destacar que en l’àmbit de la difusió i
divulgació culturals, aquest 2008 ha continuat amb èxit la novena
edició del cicle d’estiu «L’Eixample a la fresca», amb la
programació de més de vint espectacles.

Ciutat Vella
Itziar González Virós
Regidora del Districte

Ciutat Vella és un dels principals focus culturals de Barcelona. A la seva condició de centre històric i
a la presència de grans institucions culturals s’afegeixen des de fa uns anys les propostes de nous
creadors. Volem que aquest dinamisme promogui una cultura de la convivència per tal que la
diversitat cultural del districte reflecteixi la seva diversitat social. 

Durant el 2008 el Districte de Ciutat Vella ha impulsat diferents iniciatives de particulars i
col·lectius que consoliden en el nostre territori aquest sentiment de comunitat. 

Va tenir lloc la 6a edició del Festival Raval’s, el festival de cultura del Raval que continua donant a
conèixer algunes de les moltes facetes de la vida cultural del barri i que enguany ha volgut reflectir la
seva realitat intercultural. 

També es va celebrar Música al Carrer, amb 24 punts distribuïts per tot Ciutat Vella on més de
160 músics acreditats van interpretar diverses propostes musicals per gaudir a peu de carrer i
difondre la música en viu. 

Així mateix, l’espai de creació i difusió artística Almazen, amb una programació setmanal estable de
teatre, música, cinema i arts plàstiques, es consolida com un laboratori de creació amb tallers
especialitzats i realització de projectes emblemàtics en col·laboració amb artistes i veïns del Raval. 

Organitzada pel FAD, i amb la col·laboració del Districte de Ciutat Vella, va tenir lloc la quinzena
edició dels Tallers Oberts. Durant dos caps de setmana els artistes van obrir les seves portes per
donar a conèixer les seves creacions i aquest any, a més de les arts, l’artesania i el disseny, s’hi ha
afegit la cuina com a nova disciplina. Enguany el Centre Cívic Barceloneta s’ha incorporat a l’itinerari
dels Tallers Oberts com a espai assequible a l’experimentació i a la iniciativa jove, per acollir les
obres dels artistes que tenen taller al barri

El Festival Poètiques, que es va celebrar al Centre Cívic Pati Llimona, va programar propostes
d’entitats vinculades al centre i relacionades amb la poesia. Entre d’altres, es van dur a terme recitals
amb autors i presentacions de llibres.

El Festival de Tardor Ribermúsica ha celebrat la tretzena edició donant un decidit impuls al seu
projecte social i consolidant una oferta realment multidisciplinària. La vocació de col·laboració i
vinculació de Ribermúsica amb el teixit social de la Ribera dóna la mesura de la vitalitat d’un barri
que aposta per la convivència veïnal com un dels seus signes d’identitat. 

Totes aquestes activitats, impulsades tant des de l’Ajuntament com des de les entitats i
associacions, mostren la intensitat de la vida cultural i social del Districte de Ciutat Vella, un territori
que s’ha convertit en punt de trobada de persones de diferents cultures i que saben que el
coneixement i el respecte mutu són les bases de l’autèntica convivència.

Eixample
Assumpta Escarp Gibert
Regidora del Districte

L’any 2008, en l’àmbit de la cultura, el Districte de l’Eixample ha
impulsat iniciatives a partir de tres objectius: donar més impuls a
la creació en iniciatives del territori a través dels serveis als

Sants-Montjuïc
Imma Moraleda Pérez
Regidora del Districte

El districte de Sants-Montjuïc s’ha caracteritzat sempre per la
forta personalitat dels seus barris, per un dens i ric teixit
associatiu i per les diferents activitats socials i culturals que s’hi
desenvolupen. En aquest sentit, és un districte ric en cultura
tradicional i popular.

D’entre les activitats portades a terme al llarg del 2008 cal
destacar les següents:



391390

viure un ús intensiu que va obligar a remodelar-la, i al maig del 2008, després d’anys d’espera, ha
tornat amb més força que mai.
Recuperar Can Deu és molt més que retornar als ciutadans un dels edificis més emblemàtics del
districte. Significa també recuperar els cicles de jazz que se celebren cada dijous al vespre al seu
jardí, i els rodacontes, amb els quals anem introduint els més petits en el món de la cultura. Guanyem
també un nou lloc per acollir exposicions, prop d’una desena només en el darrer quadrimestre.

Però si hagués de destacar un únic fet com el gran esdeveniment cultural de les Corts en aquest
2008, molt probablement em referiria a una altra tradició recuperada, la del concurs de teatre
aficionat que ha organitzat enguany l’ACTAC al Centre Cívic les Corts. Un premi que entronca amb
uns altres que van néixer el 1985, quan el Consell Municipal de les Corts va celebrar un concurs de
teatre que dos anys més tard va començar a organitzar un grup existent al mercat de les Corts i que
el va mantenir viu fins el 1999.

Cal, doncs, agrair a l’ACTAC el treball que ha fet per tal que les Corts torni a tenir el seu concurs
de teatre, un reconeixement evidentment extensiu a Rialles de les Corts, Teatre Obert, l’Esfera o a
Lapsus Teatre.

Aquest concurs ha resultat un molt bon exemple del magnífic estat de salut que gaudeix la cultura
al nostre districte. De la cultura de veritat, d’aquella que neix de la voluntat de compartir i expressar
un sentiment o, senzillament, una afició, més que del simple consum.
I finalment s’ha de fer esment a l’esforç que es fa per potenciar la cultura musical i la descoberta de
nous valors a través del Concurs de Joves Intèrprets de les Corts, que enguany ha arribat a la quarta
edició i es consolida com un dels punts de referència del món musical del districte i la ciutat. 

El desenvolupament del Pla cultural dels barris de la Marina 
—desenvolupat conjuntament amb l’ICUB—, que preveu la
diagnosi de la realitat cultural feta a partir de l’anàlisi de fonts
documentals i estadístiques de la Marina, així com d’una enquesta
d’ús de recursos culturals i d’altres fetes a entitats i ciutadans i
ciutadanes que tenen un paper actiu en el territori.

Aquesta diagnosi ha posat en relleu els punts forts que cal
reforçar i els punts febles que cal millorar.  Al mateix temps, cal tenir
en compte la transformació urbana del barri i el seu entorn
immediat, que li ha conferit una nova centralitat ciutadana així com
un nou perfil d’usuaris i residents al barri, per tant, ha calgut pensar
en una intervenció cultural que cobreixi aquestes dues realitats.

Tot això ha donat com a resultat l’organització d’una sèrie
d’activitats culturals com són les desenvolupades a la Sala Pepita
Casanellas, la Biblioteca Francesc Candel, l’espai de creació
entorn de la dansa i les arts en moviment, i la millora de les
instal·lacions de la Bàscula Musical i el Centre Cívic Casa del
Rellotge i la Cadena. 

Una altra activitat cultural que cal destacar, molt arrelada al
districte, és el Certamen Literari Francesc Candel. Un certamen
que ha contribuït al foment i la promoció de la creació literària en
tots els nivells del barri, del districte i la ciutat.

La Cuina del Món és un altra de les activitats que s’ha de
destacar. Durant dos dies el carrer s’omple de colors, sabors i
olors d’arreu del món, i això fa que el carrer es transformi en un
espai per a la convivència, per al diàleg entre cultures, mitjançant
les pràctiques culinàries que ens mostren un tros del país
d’origen, de la cultura dels participants.

Finalment no podem obviar totes aquelles activitats culturals
tradicionals com són les festes majors dels barris, que comencen el
mes de juny i finalitzen al final de setembre i principi d’octubre, les
trobades castelleres, les colles de diables, les colles geganteres, 
el Festival Internacional de Música i Dansa Tradicional, les trobades
d’havaneres i l’aplec de sardanes, entre d’altres.

Una aposta decidida per la cultura com un valor que ens
defineix col·lectivament i que ens enriqueix com a persones.

Les Corts
Montserrat Sánchez Yuste
Regidora del Districte

És del tot impossible parlar del que ha estat el més destacat de la vida cultural al districte de les
Corts sense referir-se a la recuperació del Centre Cívic Can Deu. Aquesta magnífica finca
modernista que va ser durant dècades la residència de la família Deu es va convertir en un centre
cívic el 1986 i va ser la primera casa recuperada com a equipament en aquest districte. La mansió va

Sarrià - Sant Gervasi
Sara Jaurrieta Guarner
Regidora del Districte

Amb la recent posada en marxa dels nous centres cívics de la
zona de Sant Gervasi hem completat una xarxa de set centres
cívics i dues biblioteques. Ens vam marcar els objectius de crear
nous públics i potenciar noves fonts de creativitat que aportarien
novetats en el món cultural del districte. S’han constituït molts
grups que comparteixen afinitats i que han trobat un punt de
partida per al seu desenvolupament. Com a exemple cal esmentar
el generat a partir de l’exposició fotogràfica «La gran nevada del
Nadal del 1962... esperant la segona part», que van visitar 582
persones: s’ha iniciat un moviment entorn de la meteorologia que
promou tallers, xerrades i tertúlies amb una base científica i amb
la participació de professionals acreditats. Aquest grup ha pres un
nom, Comando Tibidabo, i manté una oferta d’activitats amb un
centre d’interès innovador i poc freqüent en les programacions
culturals.

Un altre aspecte que cal tenir en compte en la nostra
programació cultural ha estat la commemoració del centenari del
naixement de Mercè Rodoreda. Aquesta autora, nascuda a Sant
Gervasi i amb una vida molt identificada amb el territori on va
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Música. Dins de la programació de la Festa Major de Gràcia destaquem la «Plaça del Folk», la «Plaça
del Jazz», el cicle «Cantautors a l’Oratori de Sant Felip Neri» i «Clàssica a l’església de Santa Maria».
Al setembre, «L’hora del jazz» reunia més de 6.000 espectadors els diumenges de setembre. Al
novembre ha tingut lloc la Setmana de la Música a Gràcia amb la programació de quinze concerts de
tots els estils en diferents espais del districte. La dotzena edició del Dispositiu LEM ha mostrat
propostes interessants i arriscades en l’àmbit de l’experimentació amb el so d’àmbit internacional 
(43 concerts, 112 músics, 10 països participants). Al desembre s’ha celebrat el I Simposi de la
Rumba Catalana, amb l’objectiu de marcar les línies futures del sector. 

En l’àmbit de la creació, el Col·lectiu Nodes ha organitzat la segona edició de portes obertes, amb
activitats al voltant de la creació artística com performances, espectacles de poesia, música i dansa.
La Galeria Paspartú, amb el suport del districte, ha presentat el primer Cicle de les Arts al Carrer,
amb cinquanta  propostes entorn de les arts plàstiques, la fotografia i la música al barri de Gràcia.
Potag, el Petit Festival de la Creació als Tallers de Gràcia, que té per objectiu visibilitzar els espais
de creació visual i plàstica i promoure la cultura independent, ha tingut 93 artistes participants i 24
tallers oberts a Gràcia. 

El calendari festiu de Gràcia és un element bàsic i central de la cultura gracienca. El fet més
rellevant de l’any 2008 ha estat la creació de la Comissió de Seguiment del Protocol Festiu de
Gràcia. Dins del calendari, destaquem els Foguerons de Sant Antoni al final de gener, el Carnaval,
amb tres rues, Sant Medir, amb la participació de trenta colles, la Diada de Formentera, la celebració
de la Revolta de les Quintes, les diades de les Colles de Cultura Popular i les festes majors dels
barris del Coll i d’en Grassot. 

En relació amb la dansa, a l’abril s’ha celebrat la Setmana de la Dansa a Gràcia. S’hi han
programat una vintena d’activitats concentrades en deu dies i organitzades per una desena d’entitats,
escoles i companyies de dansa de Gràcia. Dins l’Any Rodoreda, la Caldera ha convocat el concurs
Balla, Balla Rodoreda, un projecte obert de coreografies al voltant de l’obra rodorediana. 

Pel que fa a la lectura, s’ha commemorat l’Any Rodoreda amb un acte central a la plaça del
Diamant que incloïa una lectura dramatitzada de textos de la seva obra entre altres activitats. Amb
motiu de Sant Jordi, s’ha celebrat el Sant Jordi Sostenible i el Mercat d’Intercanvi de Llibres a través
de les biblioteques de districte i amb la col·laboració de les AMPA de les escoles del barri.
S’ha impulsat la primera Trobada d’Il·lustradors de Barcelona, una iniciativa de les llibreries de Gràcia
amb el suport del Districte: hi han participat 15 il·lustradors i il·lustradores que han signat/dibuixat els
seus llibres. La iniciativa ha tingut molt bona acollida entre aquests professionals i ha estat un èxit de
públic. Dins dels actes de la Festa Major de Gràcia s’ha creat l’Espai de la Paraula a la plaça de la
Revolució, amb monòlegs i espectacles de petit format, amb una acollida molt bona. 

Des del Districte estem impulsant la recuperació de la memòria històrica. D’una banda, tenim la
creació del Grup de Treball de la Bruguera. S’està treballant en el disseny d’un projecte de
recuperació de la memòria oral vinculat a l’antiga fàbrica de l’Editorial Bruguera, avui Centre Cívic del
Coll. De l’altra, hem fet un acord de col·laboració amb el Taller d’Història de Gràcia per gestionar el
refugi de la plaça del Diamant i la finca Sansalvador.

Pel que fa als equipaments, remarquem la inauguració del Centre Artesà Tradicionàrius el 5 d’abril,
després del procés de renovació. També dins del procés de renovació de la Violeta s’ha constituït el
consell rector que ha definit, de manera participativa, el pla d’usos de l’equipament.

transcórrer la seva infantesa, ha gaudit d’una dedicació especial
amb la presentació del llibre Autoretrat, un recull d’escrits seus,
molts d’ells inèdits, en què han  intervingut Isabel Clara Simó i
Anna Maluquer. També s’ha elaborat una ruta literària específica,
«Mercè Rodoreda i Sant Gervasi». Aquesta ruta ha quedat
incorporada a la nostra Xarxa de Patrimoni Literari, que identifica
literatura i llocs de memòria històrica i considera passejades
literàries que sota el nom d’«El rastre de la paraula» ens acosten a
la vida i l’obra de personalitats il·lustres de la literatura que estan
vinculades al territori de Sarrià - Sant Gervasi, com ara Josep
Maria de Segarra, Josep Carner, Montserrat Roig, J. V. Foix,
Clementina Arderiu o Joan Brossa, entre molts d’altres.  

Continuant en el camp literari, hem presentat el llibre Qui dóna
a qui?, una obra que recull el testimoni de deu persones que fan
voluntariat de préstec a domicili i que s’ha treballat al llarg d’un
any com a exercici literari i d’expressió, amb la coordinació
professional d’una experta. Ha esdevingut una eina per millorar les
capacitats d’escriptura de les persones participants, i s’ha ofert a
altres grups de voluntariat en què s’han explicat les experiències. 

En el camp musical és important destacar l’obtenció de la
Medalla d’Honor de Barcelona per part de la Taula de Cors del
districte. Un reconeixement públic a la voluntat d’establir relacions
entre els grups corals del districte, a la perseverança en fer cada
any una «Primavera Coral» amb un tema concret com a fil
conductor, i a la millora de les condicions de formació, assaig i
actuació. La Taula de Cors la formen 33 entitats corals. També en
el camp de l’òpera s’han consolidat diverses ofertes com ara a la
Biblioteca Clarà, que manté el centre d’interès, adquireix i
identifica nous fons i prepara guies de lectura al costat de les
sessions habituals dins de la seva programació, o la del Centre
Cívic Casa Sagnier, on s’ha desenvolupat el cicle «Passió per
l’òpera»: a partir d’una sessió teòrica s’han vist i escoltat les
òperes. En la música clàssica hem establert acords amb alguns
grups de qualitat reconeguda com és l’Orquestra de Cambra
Catalana, amb la que hem organitzat un cicle de música clàssica.

Gràcia
Guillem Espriu Avedaño
Regidor del Districte

Pel que fa a la cultura a Gràcia, aquests són els fets més destacables:
En iniciar l’any ha tingut lloc la desena edició de «Descobreix les Nits Clàssiques», un cicle 

de quatre concerts amb formacions vinculades a Gràcia. El 4 d’abril arrencava el XXI Festival
Tradicionàrius, un dels principals aparadors de la música tradicional i folk al nostre país, amb dues
novetats: el «Folk als Mercats» i la Trobada de Luthiers. Al juny s’ha celebrat el Dia Europeu de la
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Còmica», que combina joves còmics amb professionals de
l’escena d’aquest àmbit. El festival Visual Sound de creació jove
troba a Boca Nord un espai per a la creació competitiva de joves i
d’activitats complementàries relacionades amb el món de
l’audiovisual. Mereix una menció a part el cicle «Graff» que aplega
les diferents mostres artístiques del món del grafit.

El Districte també programa cada any d’una manera
centralitzada la Trobada de Corals, una mostra musical d’entre 
12 i 14 corals d’aquest territori.

La Mostra de Teatre del districte representa la riquesa de
l’associacionisme cultural d’Horta-Guinardó. Una dotzena de
grups de teatre amateur representen obres de teatre a diferents
seus d’entitats amb capacitat d’acollir aquest esdeveniment
durant el mesos d’octubre i novembre.

La Cavalcada de Reis d’Horta-Guinardó, organitzada amb la
col·laboració de diferents entitats del districte, s’ha convertit en un
referent de la ciutat per la seva qualitat i posada en escena.
Enguany al voltant de 35.000 persones l’han acompanyada.

L’especialització de les biblioteques del districte ha possibilitat
el nom de «Districte literari». L’especialització en poesia de la
Biblioteca Mercè Rodoreda, amb el suport i la col·laboració 
de l’Aula de Poesia, ha permès que s’hi desenvolupés el cicle 
«De pensament, paraula i obra», un referent a tota la ciutat en
programació poètica des de fa vuit anys. Autors guardonats amb
el Premi Nacional de Literatura i el Cervantes han passat per
aquesta biblioteca.

El cicle «Narraeldors» a la Biblioteca Juan Marsé ha permès que
escriptors de novel·la de prestigi mundial hagin explicat la seva
obra en aquesta espai.

La Biblioteca de Montbau, especialitzada en novel·la negra i
criminal, desenvolupa el projecte «Black&Barna», un referent
d’aquesta literatura. Les passejades amb misteri connectades
amb novel·les situades a Barcelona i amb un club de lectura de
misteri han fet les delícies dels amants del gènere negre.

La Biblioteca d’Horta - Can Mariner i la seva vinculació al teatre
—com no podia ser d’una altra manera en aquest barri— han
possibilitat la creació del cicle «Horta a Escena», directament
connectat amb la programació teatral de la ciutat. El seu club de
lectura ens facilita conèixer les obres que es representen avui a la
ciutat i les presentacions que fan d’aquestes obres els seus
actors, directors o dramaturgs. 

Les onze festes majors dels diferents barris d’Horta-
Guinardó esdevenen un clar referent de la cultura popular que
desenvolupen les entitats. Aquestes festes disposen del suport
econòmic i infraestructural del Districte.

Les entitats de tradicions catalanes com els diables i els
capgrossos i gegants reben un suport especial del Districte amb

Horta-Guinardó
Elsa Blasco Riera
Regidora del Districte

La programació cultural del Districte d’Horta-Guinardó consta de
tres cicles culturals que són comuns a tots els equipaments
culturals d’aquest territori: 

1. Durant tot l’any es programen trenta espectacles infantils als
centres cívics i biblioteques.

2. «Música Clàssica a Horta-Guinardó» aplega divuit actuacions
musicals als equipaments culturals del districte, amb activitats
complementàries de visites guiades i l’actuació final de les
escoles de música del districte el Dia de la Música a diferents
parcs.

3. «Zona Flamenca». Durant els mesos d’octubre i novembre al
districte es promou la música flamenca de joves intèrprets. 
onze concerts i quinze grups de flamenc més exposicions,
documentals i xerrades avalen aquests cicle, amb quinze anys
d’experiència en la promoció d’aquesta música.

Els centres cívics i l’Espai Boca Nord tenen diferents cicles amb
una projecció cultural important, dels quals destaquen:

El Concurs de Cantautors al Centre Cívic Matas i Ramis. Des
de l’any 1997 el concurs presenta una mitjana de setanta
propostes musicals i és un referent per a aquest tipus de música
a l’Estat espanyol. S’organitza amb el suport de l’Associació de
Cantautors. 

El «Cel del Carmel», al Centre Cívic del Carmel, proposa una
barreja de cinema, literatura, tallers, fotografia i un concurs de
bandes sonores que omple el barri d’activitats durant el mes de
novembre. 

«La Tarima» és un cicle que aposta per una programació
musical mensual  de tots els estils durant tot l’any. També el cicle
«Desplaçat» és un referent de les arts de carrer al final de maig al
Centre Cívic Casa Groga. 

La mostra de joves creadors Stripart ja és un clàssic a la ciutat
de Barcelona. Durant el mes de juliol el Centre Cívic del Guinardó
es converteix en una plataforma i un espai de trobada dels joves
creadors de la ciutat de Barcelona. 

L’Espai Jove Boca Nord s’ha convertit en un referent dels joves
de la ciutat. Entre la seva programació destaquen les actuacions
musicals estables, uns 55 concerts per any. «Músiques urbanes 
+ a prop» i les «Jam sessions» són un referent per als músics més
joves. En aquest centre s’ha d’esmentar també el concurs Embrió
per a bandes de persones menors de vint anys, i el cicle «Escena
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àmpliament reconegudes com la Banda Simfònica de les Roquetes i les corals Canticorum i de
l’Ideal d’en Clavé. L’àmbit literari també té 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 (que al setembre va celebrar la setzena edició). Pel que fa al
teatre, el Centre Cívic Porta-Sòller va desenvolupar el cicle «Nous» de teatre de petit format, i el
centre de barri La Cosa Nostra, el Festival Crea, mentre que el Centre Cívic de Zona Nord va acollir
el cicle «L’escola va d’espectacle» i la tercera edició del Festival de Teatre de Titelles de Nou Barris,
especialitat que disposa d’una altra cita a Roquetes amb la Mostra de Titelles. 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 35a i 36a del Combinat de Circ, el 2008 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 Rococó Bananas de Los Excéntricos, el Giramondo d’El Negro i el Flaco, o
Oniricus, del 13è 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-Sòller impulsa el Concurs de Còmic de Nou Barris (que ha arribat a la novena edició),
mentre que en fotografia el Centre Cívic Can Basté és capdavanter en l’especialitat a través de
l’organització de diverses exposicions de primer nivell i del Fòrum Fotogràfic, un certamen biennal
que enguany ha celebrat la desena edició. Pel que fa al cinema, a Nou Barris hi és present a través
del Cicle de Cinema de Can Basté i de diverses activitats que tenen lloc al llarg de l’any en diversos
espais, tot i que l’expressió més celebrada és el Festival Solo para Cortos de Prosperitat.

Tot plegat, una gran mostra que els equipaments i les entitats han estat capaces de generar, un
calendari cultural a Nou Barris amb personalitat i diversitat artística suficient per configurar un
districte culturalment únic.

convenis de col·laboració per a les sortides a diferents festes
tradicionals i festes majors dels barris d’Horta-Guinardó.

Una menció a part mereix el projecte de recuperació de la
memòria històrica del turó de la Rovira, que el Districte amb
l’Agència del Carmel i el Museu d’Història de Barcelona estan
impulsant a partir de la iniciativa de l’Associació de Veïns de Can
Baró. Aquest projecte té per objectiu donar a conèixer aquest
espai, que conté un gran valor històric per tres motius: la
pervivència de restes del poblat iber, perquè va ser un lloc
estratègic de defensa antiaèria durant la guerra civil, i per la
construcció d’un barri barraquista durant els anys cinquanta a
setanta del segle XX.

Nou Barris
Carmen Andrés
Regidora del Districte

Des d’un punt de vista històric, l’evolució social més recent del país ha influït decisivament en la
configuració de l’entramat associatiu de Nou Barris. És l’àrea urbana més jove de la ciutat que s’ha
construït obeint a les necessitats que els fluxos de població han provocat en cada moment, i això ha
tingut una influència evident en el calendari festiu i cultural. Els diferents nuclis veïnals de Nou Barris
tenen una vida festiva molt activa al carrer, i totes i cadascuna d’aquestes festes té el seu tret
característic. A més, es tracta d’una realitat social molt activa i reivindicativa, cosa que a la llarga
també ha tingut un reflex en la gestió dels diferents equipaments que s’han anat constituint i
consolidant gradualment gràcies a la relació continuada entre l’Administració municipal i el teixit
associatiu, basada en la col·laboració i la confiança.

Pel que fa a l’activitat popular i festiva al carrer, molts dels projectes que han sorgit del moviment
veïnal han gaudit del suport del districte per fer-los possibles a través de múltiples vies. D’altra
banda, a través de la gestió cívica alguns dels equipaments municipals s’han convertit en epicentres
culturals dels barris que sovint 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 de Nou Barris (al maig) acull en el seu calendari tant activitats de gran poder
de convocatòria, entre les quals hi ha el Festival de Flamenc i el Mercat Medieval, com també un
gran nombre d’activitats i propostes generades per les entitats del districte. A Nou Barris també
tenen lloc algunes grans manifestacions d’àmbits més concrets, com l’Aplec de Tardor de les
Roquetes, capaç de reunir tot el sector sardanista del país a la Guineueta, les Festes de Sant Froilà,
veritable punt de reunió de la comunitat gallega de Catalunya, el Festival de Sopes, trobada
multitudinària dels gustos interculturals, i altres festes de regust similar, com les Cruces de Mayo i la
Feria de Abril. D’altra banda, els veïns del territori participen activament en esdeveniments com la
Cavalcada de Reis, el Carnestoltes (amb diverses rues de barri i una de districte), la Laia (a través
del Fotolaia), la Mercè, la Diada de Sant Jordi i la Festa de la Música.

Per àrees temàtiques, la música és una faceta amb múltiples punts d’atracció entre els quals hi ha
els diversos cicles temàtics del Centre Cívic de Les Basses, el «Songs de barri», «Música al Parc» (al
juliol al parc Central), el Festival de Blues (al setembre) o el Festival de Música Independent (que al
gener va celebrar la tretzena edició). També destaquen iniciatives plenament consolidades i

Sant Andreu
Gemma Mumbrú Moliné
Regidora del Districte

L’any 2008 ha estat el del salt qualitatiu del Districte de Sant
Andreu en l’àmbit de la cultura. Al Pla d’Actuació del Districte
2008-2011, una de les línies estratègiques més importants és
guanyar centralitat per al districte. L’objectiu és guanyar
rellevància en l’àmbit cultural, i tant la programació d’activitats
com els equipaments de ciutat que es volen atraure són les eines
amb les quals podem aconseguir-ho.

El complex Fabra i Coats ha passat durant el 2008 a la primera
plana de l’actualitat cultural a la ciutat de Barcelona. Aquest
recinte fabril que recorda la Manchester del segle XIX s’ha guanyat
el cor de la gent de la cultura i ha començat a rebre una gran
quantitat de sol·licituds d’activitats. La més destacada és el Red
Bull Music Festival, que durant unes setmanes ha portat a Sant
Andreu els principals creadors internacionals. La importància
d’aquest festival és doble perquè també va servir per començar a
adaptar l’interior de la nau central per als usos creatius tot
respectant la seva configuració original. Tanmateix, han estat
constants les activitats fetes en aquest recinte, com filmacions,
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Sant Martí
Francesc Narváez Pazos
Regidor del Districte

No podem referir-nos al districte de Sant Martí sense destacar la celebració del Festival d’Arts
Escèniques del Poblenou, que s’ha dut a terme entre el 16 i el 19 d’octubre del 2008. Aquest
festival l’ha organitzat l’Associació Escena de Poblenou amb la intervenció intensa del Centre Cívic
Can Felipa. El festival no és només un marc d’exhibició i difusió, sinó que durant tot l’any es fa una
tasca de suport als creadors en el procés d’investigació i desenvolupament dels treballs, tot establint
vincles amb entitats artístiques de la ciutat. Aquest procés de suport s’ha concretat en dues beques
NOF (Noves Formes Escèniques), una novetat d’aquesta edició, i ha estat coproduït amb la Sala
d’Exposicions d’Art Contemporani del Centre Cívic Can Felipa. El Festival dóna suport a la creació
jove i a les companyies emergents, sempre apostant per la investigació escènica contemporània i les
noves escenes, alhora que es manté l’esperit popular que l’ha caracteritzat des de l’inici.

Alhora cal destacar al districte tot un seguit d’activitats, anomenades L’Estiuàs de Sant Martí,
majoritàriament exteriors. Van adreçades a tots els públics, però destaca més afluència d’infants i
joves, i es desenvolupen durant dues setmanes d’estiu a gairebé tots els barris del districte. Música,
cinema, dansa, circ, esport, tradicions, etc., tenen cabuda a la programació. El 2008 s’hi han fet 29
actuacions diferents amb una mitjana d’assistents aproximada de 100 persones. Una activitat
rellevant de l’Estiuàs —de fet, el seu acte central— és l’anomenada Havaneres a la Platja, que es du
a terme coincidint amb la Festa Major de la Vila Olímpica, el primer cap de setmana de juliol. Es
tracta d’una actuació d’aquesta modalitat musical en la qual intervenen grups professionals
acompanyats per grups aficionats del districte. Alhora es desenvolupen activitats per a la mainada i
degustació gastronòmica.

També hem d’esmentar el Mercateatre, que és una mostra d’arts escèniques de carrer formada per
joves creadors que pretén aconseguir la vinculació entre els artistes i el públic, aprofitant el marc de
les diverses localitzacions urbanes dels barris de Sant Martí i la Verneda - la Pau. Es busca apropar
nous públics a propostes innovadores i fer que hi hagi un intercanvi entre els diferents artistes, i
entre aquests i els espectadors. Durant l’any 2008 s’han fet 13 actuacions a les quals han assistit al
voltant de 1.000 persones.

I finalment cal destacar la celebració del Cicle de Flamenc al Besòs (in) Fusión Flamenca, al mes
de novembre al Centre Cívic Besòs. Aquesta ha estat la sisena edició d’un projecte que va néixer
sota la premissa d’uns eixos clars i definits: el suport a la creació, la formació i la difusió cultural.

desfilades de moda o una festa d’una altra coneguda beguda
refrescant.

Però la força de Fabra i Coats com a motor cultural del districte
de Sant Andreu no eclipsa la potencialitat d’altres espais com el
Canòdrom o la Nau Ivanow. A la segona meitat de l’any ha
començat a ser important l’interès que diverses entitats i
administracions culturals han mostrat per ocupar l’espai del
Canòdrom, peça única de l’arquitectura del final dels cinquanta a
la ciutat. La falta de finançament per a la seva rehabilitació ha
refredat aquest interès, que ha tornat a ser a la primera plana
gràcies a l’anunci al desembre que s’invertiran 3,6 milions d’euros
del Fons Local Estatal per reformar-lo. Amb aquesta actuació
estem segurs que ben aviat hi haurà un projecte cultural de primer
nivell en aquesta instal·lació.

La gran novetat de l’any ha estat l’organització per primer cop
d’actes de la programació oficial de la Mercè al nostre districte.
Durant diversos dies els recintes de Fabra i Coats i Can Fabra
han estat protagonistes d’espectacles de primer nivell que han
obtingut molt èxit, amb un públic que hi ha arribat des de
qualsevol indret de la ciutat. Aquest èxit ens ha assegurat que
l’any vinent es tornaran a programar activitats al mateix indret.

Per acabar, també volem destacar com treballem la centralitat
des del nivell de les entitats, intentant atreure la seu de les
federacions de cultura popular aprofitant l’excel·lent Centre
Municipal de Cultura Popular. De moment, durant el 2008 ja s’han
instal·lat en aquest centre la Federació de Bastoners de
Catalunya, que aportarà tallers i activitats a aquest entorn, i el
grup de Puntaires de Sant Andreu, que mostra un gran dinamisme
per difondre la seva activitat. També cal destacar la gran quantitat
d’activitats culturals d’alt nivell que es fan al districte i que són de
referència més enllà de Barcelona. Són festivals que es fan en
diversos barris d’aquest Districte, com l’excel·lent programació del
SAT! en dansa i teatre familiar, el Bopart al Bon Pastor, el
Visualsound al Centre Garcilaso, el Premi Miquel Casablancas a
Sant Andreu i el Doctor Mabuse a Trinitat Vella, que aquest any
ha destacat per l’homenatge a Juan Antonio Bayona, veí d’aquest
barri, arran de la seva pel·lícula El orfanato.

En definitiva, el districte de Sant Andreu té totes les
potencialitats per incorporar-se per mèrits propis al circuit cultural
en igualtat de condicions que la resta de territoris de la ciutat i de
l’àmbit metropolità.
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La cultura, 
element identificador 
de Barcelona

L’any 1999 l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) va impulsar un primer pla estratègic en
què es definia la cultura com un instrument per al desenvolupament, i s’evidenciava així el
vincle entre ambdós conceptes. Després de la creació de l’ICUB l’any 1996, amb la
definició d’objectius reflectits al document fundacional, aquest pla és el primer document
estratègic on se sumen multitud de propostes, tant de l’Administració local com d’altres
institucions i entitats públiques i privades, per situar la cultura com a eina estratègica per a
la millora de la ciutat. En la revisió de l’any 2006 es fa un pas més enllà, i la cultura no es
considera simplement un instrument, sinó una finalitat en si mateixa, s’hi constata que el
desenvolupament d’un territori és el resultat del creixement econòmic, la distribució
equitativa de la riquesa, la sostenibilitat ambiental, i a més, el desenvolupament cultural.
Aquesta segona edició del 2006 planteja noves estratègies i accions que inspiren i
defineixen les línies centrals d’actuació per a aquest mandat. El resultat d’aquesta nova
centralitat és que disposem de més recursos per a la cultura, però, de retruc, hi ha nous
reptes que cal superar. L’any 2008 el pressupost de l’ICUB ha estat, per primera vegada,
superior als 124 milions d’euros, xifra que representa aproximadament el 5% del pressupost
municipal i inclou l’aportació de l’Estat en reconeixement a les despeses de capitalitat
cultural. Lluny queda aquesta xifra, lògicament, del primer pressupost en cultura que aquest
Ajuntament va aprovar l’any 1908, del qual aquest any hem commemorat el centenari.

Marta Clari
Gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona

Despeses principals Milers d’euros

Aportacions corrents a consorcis i fundacions 47.750
Subvencions corrents a entitats 4.447
Grec. Festival de Barcelona 4.742
Festes de ciutat 5.627
Exposicions a La Virreina i a La Capella 2.077
Museu Picasso 6.865
Museu d'Història de Barcelona 6.453
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 5.613

Ingressos principals Milers d’euros

Venda entrades, activitats... 8.798
Patrocinis1 3.559
Subvencions rebudes 1.205

1. Inclou els patrocinis de la Fundació Barcelona Cultura.

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

Algunes despeses del pressupost 
de l’Institut de Cultura de Barcelona
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la comunicació dinàmica, tot amb l’objectiu de fer més accessible la cultura a partir
d’accions que hi estan vinculades, com la Nit dels Museus, la Nit Blanca, el carnet del
Museu Picasso i d’altres.

Fins ara he destacat accions vinculades a la mateixa Administració local, a la ciutadania i
als creadors. Voldria destacar també el paper fonamental de l’empresa (cultural o no) i de la
societat civil. La seva contribució als programes culturals és imprescindible. La Fundació
Barcelona Cultura recull aquesta col·laboració i pretén ser un espai de trobada i intercanvi
entre els projectes culturals i les empreses vinculades. Aquest any 2008 hem consolidat el
Cercle del Museu d’Història de Barcelona i hem establert les bases per a tres de nous:
disseny, ciències naturals i Picasso. Comptem amb el lideratge, com a vicepresident de la
fundació i president dels Cercles, de Miquel Roca i Junyent. Els reptes del segle XXI passen
per una permeabilitat superior dels sectors públic i privat, i la fundació treballa en aquesta
direcció com a instrument per facilitar la implicació directa del sector privat.

A Barcelona la cultura és capital. I ho és perquè les polítiques en aquest àmbit
impulsades per l’Ajuntament es consideren estratègiques per al desenvolupament de la
ciutat. La cultura és, però, també, el capital humà i social: la dels ciutadans i ciutadanes que
degusten les propostes creatives, la dels creadors emergents, la de les empreses creatives,
la de les institucions civils, la de les entitats tradicionals, la de les persones nouvingudes, la
dels visitants que se senten atrets per la ciutat... Tots ells participen de la creació de la
cultura a Barcelona.

Aquest Balanç és el millor exemple per veure la riquesa cultural de la ciutat i la
contribució que hi fan un munt de professionals, i entre ells els més de 400 que treballen
des de l’ICUB.
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Amb aquests recursos, cercant la millora i l’excel·lència en la producció cultural, s’ha
finançat l’activitat dels centres museístics i culturals —tant de gestió pròpia com a través
dels consorcis i fundacions—, els programes culturals així com el suport a la iniciativa
privada individual, col·lectiva i associativa. I en el seu conjunt s’ha volgut comptar amb la
complicitat d’agents de la ciutat: entitats culturals, patrocinadors, artistes i ciutadans i
ciutadanes.

És clar, doncs, que la vitalitat de la ciutat no es pot atribuir només a la iniciativa municipal.
L’ICUB es va crear en la direcció de ser paraigua del conjunt d’actors i promotors culturals
de la ciutat. Mirall n’és l’adaptació de la mateixa estructura de l’ICUB, i és per això que el
seu Consell d’Administració inclou entre els seus vocals sis representants de diferents
disciplines de la cultura, la ciència i les humanitats. 

Voldria destacar tres línies d’actuació noves d’enguany que destil·len especialment
aquesta voluntat de treballar per a la cultura i amb la cultura, des d’aquesta tradició de
col·laboració que destaca el pla estratègic ja del 1999: el Consell de Cultura de la Ciutat, el
suport a la creació i la col·laboració/associació amb el sector privat. 

Durant l’any 2008 s’ha aprovat el reglament del Consell de Cultura de la Ciutat, que
defineix les seves funcions executives: tant la seva participació en els processos
d’atorgament de les subvencions com en la tria dels jurats dels Premis Ciutat de Barcelona.
Això suposa, de fet, la possibilitat d’escoltar la veu dels professionals i experts del sector a
l’hora de definir les línies d’actuació de l’Institut i la voluntat clara d’implicar-los i treballar
per la complicitat mútua en la política cultural.

D’altra banda, el programa de subvencions presenta enguany algunes novetats. Així, a la
tradicional convocatòria de suport a la creació i la difusió hi hem afegit, per primer cop, els
ajuts a les sales de música en viu, perquè adaptin les infraestructures i puguin oferir la seva
programació en el marc de la nova normativa, aprovada també al llarg del 2008. En segon
lloc, s’han impulsat les subvencions als espais de creació d’iniciativa privada, perquè puguin
fer també les seves propostes en uns equipaments adequats i de qualitat. 

Seguint amb el suport a la creació, un dels principals projectes que destacava el pla
estratègic era el de les «fàbriques de creació». Una nova tipologia de centres que focalitzen
el seu treball en la nova experimentació i l’assaig, amb interès artístic i cultural, dirigits als
professionals actuals o futurs, amb una clara vocació pública i amb voluntat de revertir en
l’entorn més immediat, de manera que tenen, doncs, una dimensió territorial. Aquest any ja
hem iniciat l’activitat en el primer dels espais, la Central del Circ al Fòrum, i s’han posat les
bases perquè es puguin començar obres durant l’any 2009 a l’Illa Philips, a la Gruta del
Fòrum, a Hangar, al Canòdrom i a la Seca. Així mateix hem iniciat la definició del programa
a l’Escocesa i el Cilindre.

I si les fàbriques pretenen garantir espais d’excel·lència cultural per als creadors, als
centres cívics s’ofereix un altre escenari per a artistes emergents. El programa +a prop, en
què col·laborem l’ICUB i els districtes, és un cicle que vol donar visibilitat als projectes
culturals que neixen de la xarxa d’equipaments de la ciutat. 

La voluntat de l’ICUB de mostrar el conjunt de l’oferta cultural a la ciutadania té un aliat
en les noves tecnologies. Voldria destacar la col·laboració entre BTV i l’ICUB per al nou
portal virtual Canal Cultura, des d’on es pot explorar què passa, què passarà i què ha
passat en l’àmbit de la cultura, així com altres iniciatives endegades com l’Anella Cultural o
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El Consell de la Cultura 
de Barcelona
Durant el 2008 ha tingut lloc l’aprovació i entrada en vigor del 
nou Reglament del Consell de la Cultura de Barcelona. Segons 
aquest, el Comitè Executiu, integrat per la Vicepresidència del
Consell (nomenada a proposta de les persones representants de
les entitats culturals) i per sis persones més (totes elles
designades entre les de vàlua reconeguda i a proposta dels
representants de les entitats culturals), té un perfil netament
independent en el seu funcionament i és l’òrgan que concentra
les competències executives del Consell, com són:

a. Informar amb caràcter preceptiu, per iniciativa pròpia o a
instància del Ple del Consell, sobre la creació de nous
organismes o equipaments culturals de caràcter municipal, sobre
els projectes normatius i reglamentaris municipals que incideixin
en temes de política cultural o artística, i sobre el nomenament
dels responsables dels equipaments culturals municipals.

b. Participar en la destinació de les subvencions de l’àmbit de la
cultura, en el marc de la normativa de subvencions de
l’Ajuntament de Barcelona.

c. Proposar els membres dels jurats dels Premis Ciutat de
Barcelona. 

Entre els mesos d’abril, maig i juny del 2008 s’han reunit les deu
comissions sectorials del Consell (Dansa, Teatre, Circ, Música,
Arts Visuals, Disseny, Cinema, Lletres, Cultura Popular i
Tradicional, Patrimoni). En les comissions de Disseny, Cinema,
Lletres i Patrimoni s’ha estrenat un espai nou, orientat a la
presentació i el debat entorn de projectes concrets. En el cas de
Disseny, s’han presentat els projectes de la «Incubadora del FAD»
(beques per a la recerca en disseny), «em3 Col·lapse» (4t Festival
d’Arquitectura) i «Turismes, espais de ficció» (primera exposició
del DHUB, al Palau Llió). Les presentacions de cinema s’han
centrat en tres projectes orientats a l’educació artística: El meu
primer festival (Modiband), Cinema en curs (A bao a qu) i
Construint mirades (Drac Màgic). Pel que fa a Lletres, s’ha
presentat el festival NEO3 (La Virreina - Centre de la Imatge),
Kosmopolis (CCCB) i les jornades «Llegir per viatjar, viatjar per
llegir. Formes de diàleg intercultural» (Consorci de Biblioteques
de Barcelona). Finalment, en la Comissió de Patrimoni s’ha
presentat el projecte de recerca Semclimed (Jardí Botànic) i
l’exposició «Àfriques», un projecte conjunt del Museu
d’Arqueologia de Catalunya i el Museu Etnològic.
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Subvencions i convenis
A la convocatòria ordinària de subvencions que fa l’Institut de
Cultura de Barcelona (ICUB) anualment s’hi han presentat enguany
589 sol·licituds, entre les quals s’ha pogut atorgar subvenció a 338.
L’import total d’aquesta convocatòria ha estat de 4.507.599 euros,
gairebé un 7 % més que l’any anterior. En la mateixa línia que els
darrers anys, l’ICUB ha seguit prioritzant el suport a les activitats de
difusió cultural, activitats a les quals s’ha dedicat un 70 % del total
de les subvencions concedides. Com en altres ocasions, s’ha posat
un èmfasi especial en els múltiples i diversos festivals que se
celebren a la ciutat, molts dels quals s’han consolidat al llarg dels
anys fins arribar a assolir en alguns casos un important
reconeixement i projecció internacionals. Així mateix, al 2008 s’ha
seguit intensificant el suport a la creació (amb un 7,5 % del total de
l’import de la convocatòria) i als projectes d’educació artística (amb
uns 115.000 euros, xifra que gairebé duplica la del 2007).

El 2008, així mateix, l’ICUB ha impulsat dues noves línies
d’ajudes. 

D’una banda, ha destinat 600.000 euros a un nou programa de
subvencions per als locals de música en viu que adeqüin les seves
infraestructures al que estableix la normativa municipal vigent
(Ordenança municipal d’establiments de concurrència pública,
actualitzada a instàncies del sector, amb el suport de l’Institut de
Cultura. Les subvencions han estat atorgades a partir dels
projectes de reforma dels locals i s’han destinat a cobrir part de la
despesa d’insonorització de les sales, la millora en les mesures de
seguretat, la protecció contra incendis o la supressió de barreres
arquitectòniques, entre d’altres. Les sales que s’han beneficiat
d’aquesta convocatòria el 2008 són: Bikini, Sala Apolo, London
Bar, Tarantos, Pepsi Club, Be Good, Sidecar, Be Cool, Mas i Mas,
KGB, Jamboree i Harlem Jazz Club.

L’altra línia oberta aquest any ha estat la concessió de
subvencions destinades a inversions en espais de creació i
experimentació artística privats. Es tracta d’espais
multidisciplinaris, que reflecteixen l’evolució de les manifestacions
artístiques emergents les quals donen lloc a creacions que
superen les definicions artístiques clàssiques. L’any 2008 han
estat sis els espais de creació privats que s’han pogut beneficiar
d’aquesta convocatòria (El Niu, Factoria Escènica Internacional,
Tragant Dansa, Nau Ivanow, Almazen i Conservas), amb un import
total de 170.000 euros. 

Aquestes noves línies de subvencions complementen la
convocatòria ordinària, la qual no està destinada al finançament
d’obres o l’adquisició d’equipament tècnic. És voluntat de l’Institut
donar suport a aquells espais de creació que requereixen aquest
tipus d’inversions per tal que puguin dur a terme la seva tasca de
suport a l’artista en les millors condicions possibles.
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equips de Carlos Ferrater, Xavier Martí i Patrick Genard, i de
Josep Benedito, Ramon Valls i Antoni Vilanova. 

Menció especial a les administracions, l’associació i la
comunitat de veïns, els arquitectes i totes les persones implicades
en la intervenció de la Casa Bloc.

Premi Agustí Duran i Sanpere d’Història de Barcelona
Glòria Soler i Cristina Gatell, per l’obra Martí de Riquer: viure la
literatura, per la seva aportació a la història de la vida intel·lectual
barcelonina, des de l’Ateneu dels anys trenta fins a la universitat
de la democràcia. 

Traducció en llengua catalana
Vicent Alonso, per la traducció de l’obra Assaigs, de Michel de
Montaigne, atesa la importància de l’autor i de l’obra. 

Literatura en llengua catalana
Joan Francesc Mira, per la novel·la El professor d’història, per la
qualitat literària amb què reflexiona a partir d’una anècdota
aparentment trivial sobre la solitud, la memòria històrica, la vellesa
i altres aspectes de la condició humana. 

Menció especial a Jordi Lara per l’obra Una màquina d’espavilar
ocells de nit.

Literatura en llengua castellana
Cristina Fernández Cubas, per Todos los cuentos, de Tusquets
Editores, que la confirmen com una gran autora de la narració breu.

Menció especial a Cristina Grande per l’obra Naturaleza infiel.

Assaig
Julià Guillamon, per la seva obra El dia revolt, literatura catalana de
l’exili, per la voluntat reeixida de recuperar un llegat destinat a
perdre’s, amb un gran tremp narratiu i un extraordinari treball d’edició.

Mitjans de comunicació en premsa escrita
Juan Villoro, pel reportatge «Descobertes 3.000 fotos de Capa 
de la Guerra Civil», publicat a El Periódico de Catalunya el 27 de
gener de 2008.

Arts escèniques
Vicky Peña, per les seves interpretacions en els muntatges
Homebody / Kabul i Après moi, le déluge. 

Menció especial a Lluís Solà pel seu muntatge Vent d’aram, 
de Joan Vinyoli.

Dansa
Germana Civera, per l’espectacle Fuero(n).
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Finalment hi ha l’apartat de les aportacions extraordinàries que
s’han fet aquest any a través de convenis amb entitats com l’Ateneu
Barcelonès per a la reforma de la biblioteca, Òmnium Cultural per a
la Nit de Santa Llúcia, o també el suport a la Festa Major de
Catalunya per Sant Joan. Així mateix, al final de l’any s’han signat els
convenis per al  desenvolupament de l’Any Cerdà amb el CCCB,
amb la Fundació Urbs i Territori i amb l’Institut Cerdà.

Premis Ciutat de Barcelona 2008
El dijous 12 de febrer de 2009 l’Auditori ha estat la seu del
lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona 2008, uns premis que
es concedeixen cada any a personalitats i institucions destacades
de la cultura i la investigació barcelonines amb l’objectiu de
reconèixer les creacions més remarcables de l’any anterior. 

El director i escenògraf Iago Pericot ha estat el responsable de
l’espai escènic i la dramatúrgia de la cerimònia de lliurament.
Sobre la base del concepte de l’educació primària com el primer
contacte amb la cultura, Pericot ha convertit l’Auditori en una aula
d’una escola de l’època de la República. 

Els premiats en l’edició 2008 dels premis han estat:

Investigació científica
Raúl Méndez, per la publicació de tres articles fonamentals per
entendre la regulació del procés de la meiosi.

Investigació tecnològica
Scytl Secure Electronic Voting SA, per la creació i el
desenvolupament d’una solució segura aplicada a votacions
electròniques.

Arts visuals
Nancy Spero, per l’exposició «Dissidanses» presentada al
MACBA, testimoni del treball d’una autora compromesa que ha
sabut conjugar un sentiment antibèl·lic amb una pràctica i una
poètica excepcionals.

Disseny
Estudi Lagranja, per l’aparcabicicletes Key, perquè proposa un
nou model de mobiliari urbà més proper a la ciutadania i que
convida a la seva utilització. 

Menció especial a l’equip Mater pel projecte promogut pel FAD. 

Arquitectura i urbanisme
Campus de Comunicació de la UPF, pel procés urbà que va
arrencar amb el Pla de Can Framis, de Beth Galí, realitzat pels



411410

Música
Raül Fernández, Refree, per la diversitat, la quantitat i la qualitat
del conjunt de la seva obra al llarg del 2008, de la qual cal
destacar el concert dins el cicle «Digressions» a l’Auditori i el disc
compacte Música para el exilio. 

Audiovisuals
Roser Aguilar, per la seva opera prima Lo mejor de mí, que
mostra la capacitat de transmetre emocions amb senzillesa i
efectivitat.

Mitjans de comunicació en ràdio
L’ofici de viure, de Catalunya Ràdio, dirigit i presentat per Gaspar
Hernández, per la innovació que suposa abordar continguts
relacionats amb els reptes vitals actuals i el rigor en el seu
tractament. 

Menció especial al programa Fricandó matiner, de RAC 105,
dirigit i presentat per Vador Lladó. 

Mitjans de comunicació en televisió
30 minuts de TV3, com a exponent del treball col·lectiu del
reporterisme en televisió, el qual ha consolidat un gènere de
referència internacional. 

Reconeixement especial a Barcelona Televisió, Televisió
Espanyola i Televisió de Catalunya per la seva implicació
continuada en aquest gènere.

Multimèdia
Rosa Sánchez i Alain Baumann, de KònicThtr, per la instal·lació
interactiva Mur.Muros/Distopia#2. El jurat valora l’ús innovador de
les eines multimèdia i dels llenguatges audiovisuals, així com el
desenvolupament del programari i el maquinari.

Educació
Luisa Casas Rojas, professora de l’IES Pablo Ruiz Picasso de
Torre Baró, pel projecte teatral que es concreta l’any 2008 en
l’obra Ni Romeo ni Julieta, amb el suport de l’equip docent i la
participació d’alumnes i exalumnes. 

Projecció internacional de la ciutat de Barcelona
Estudi Miralles-Tagliabue, pel projecte del Pavelló d’Espanya a
l’Expo de Xangai, atesa la importància dels nous plantejaments i
les invencions arquitectòniques que aporta.

Suport a la creació
Fàbriques per a la creació
Un dels reptes establerts pel Pla estratègic de Cultura de
Barcelona. Nous Accents’06 era la creació d’una xarxa d’espais o
fàbriques de creació. Durant el 2008 s’ha treballat ja de ple en
aquest programa destinat a impulsar i posar en funcionament una
xarxa d’espais orientats a l’assaig i la creació en els diversos
àmbits artístics, i alhora rehabilitar espais d’interès patrimonial.
L’actuació s’ha centrat en dues línies principals: el projecte de
transformació de Fabra i Coats i la realització de projectes
d’adequació d’altres espais, amb acords amb entitats i col·lectius
artístics de la ciutat per a la seva gestió. En aquest sentit, els
projectes en els quals s’ha avançat més durant el 2008 han estat
l’espai La Central del Circ, situat al Fòrum, i el Graner de l’Illa
Philips, a la Zona Franca. 

Fabra i Coats
Al mes de febrer del 2008 s’ha fet pública la destinació de la nau
principal del complex fabril de Fabra i Coats com a equipament
de suport a la creació. Això ha comportat que la previsió inicial de
disposar d’una nau de 1.860 metres quadrats hagi estat
modificada per una nau (la central) de 12.000 metres quadrats.
Les grans dimensions d’aquest espai i la magnitud del projecte
requereixen unes previsions singulars tant per a la seva
transformació com per a la gestió. 

La transformació de l’espai i la definició del seu model de
gestió seran abordats durant l’any 2009, però en espera
d’aquestes actuacions definitives, durant el 2008 s’ha presentat
l’espai de Fabra i Coats a les entitats i associacions dels diferents
sectors artístics i culturals de la ciutat, i s’hi han desenvolupat
projectes de caràcter efímer que han permès l’ús de l’espai de
manera provisional. És el cas de les activitats que s’hi han
organitzat en el marc de les festes de la Mercè o de les set
setmanes en què s’ha desenvolupat el projecte Red Bull Music
Academy (del setembre a l’octubre del 2008). Aquest darrer
projecte ha permès una primera transformació de l’espai, amb el
condicionament d’alguns sectors de les dues primeres plantes de
la nau per desenvolupar-hi un projecte internacional de suport a la
creació musical.

Una altra de les activitats que ha acollit Fabra i Coats durant el
2008 ha estat la jornada «Fàbriques per a la creació. Laboratoris
culturals a les ciutats», que va tenir lloc el 20 de novembre.
Representants dels principals centres de creació d’Amsterdam,
Berlín, Marsella, Hèlsinki, Madrid, Londres i Barcelona van
analitzar l’impacte que tenen aquests espais per a la creació
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planejament urbanístic. L’espai destinat a les fàbriques de creació
en aquest recinte està gestionat temporalment per l’Associació
d’Idees EMA fins a la definició del projecte artístic definitiu. Un
altre espai del qual s’hauran d’acabar de definir els usos durant
els propers mesos és el de l’edifici anomenat La Seca, al barri de
la Ribera. Al novembre del 2008 l’Ajuntament de Barcelona va fer
públic el concurs per a la concessió d’aquest edifici de propietat
municipal amb l’objectiu de destinar-lo a equipament cultural,
dedicat a les arts escèniques interdisciplinàries i parateatrals.

Suport a projectes ja existents
Una altra línia de treball ha estat el suport i la cooperació amb
espais o projectes ja existents a la ciutat. És el cas del projecte
Hangar, ubicat dins el complex de Can Ricart, al Districte de Sant
Martí, un espai que ha passat a ser de titularitat municipal.
Pendents de la futura ampliació d’Hangar, s’està treballant en la
creació d’una fundació (de la qual l’Ajuntament de Barcelona serà
patró) que estarà gestionada per l’Associació d’Artistes Visuals de
Catalunya (AAVC), entitat que ja gestionava els espais taller per a
artistes visuals d’Hangar. A l’abril del 2008 l’AAVC va lliurar el
projecte artístic per a l’espai que haurà d’ocupar Hangar en una
nau annexa dins l’espai de Can Ricart. 

En aquesta mateixa línia es troba el projecte d’ampliació de
l’Ateneu Popular de Nou Barris, un espai de creació dedicat al
circ, que durant els darrers anys l’Associació Bidó de Nou Barris
ha impulsat com a concessionària d’un servei municipal. El
projecte artístic d’aquest espai s’ha elaborat durant el 2008 i es
preveu que les obres d’ampliació es posin en marxa durant el
2009, promogudes pel Districte de Nou Barris a través de
Pronova.

Finalment, durant el 2008 s’ha començat l’estudi de la
implementació del projecte Barcelona Work Box, una plataforma
tant física (Work Box) com virtual (V_Box) per a la creació, difusió
i producció d’art, pensament i activitats multidisciplinàries,
vinculades a les diverses expressions de la creativitat
contemporània. 

+a prop
El programa +a prop és impulsat des de l’ICUB en col·laboració
amb els districtes de la ciutat amb un doble objectiu: oferir suport
a algunes de les iniciatives culturals que s’executen a través dels
diferents centres cívics repartits pels districtes de Barcelona i
donar visibilitat als projectes culturals sorgits de la xarxa
d’equipaments de la ciutat.

Amb aquesta filosofia, el programa +a prop ha anat consolidant
els projectes «Emergents +a prop» (vinculat a la creació musical) i
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artística en la dinàmica cultural i social del territori on estan
situats, i es van exposar algunes de les experiències i models que
s’estan donant en altres ciutats europees. Entre les conclusions a
les quals es va arribar, es va plantejar la necessitat de configurar
una xarxa que inclogui les diferents tipologies d’espais de creació
que coexisteixen a la ciutat de Barcelona. També es va plantejar la
necessitat de pensar una xarxa d’aquest tipus des del punt de
vista metropolità. Van assistir a la jornada 109 persones de 93
entitats i col·lectius de Barcelona.

Espai Fòrum. La Central del Circ
Espai gestionat per l’APCC, Associació de Professionals de Circ
de Catalunya. Des del juliol del 2008 està en funcionament una
carpa provisional al parc del Fòrum, mentre queden pendents les
obres d’adequació de l’espai definitiu sota la placa fotovoltaica
(també al parc del Fòrum), un recinte semisubterrani amb una
superfície de 2.800 metres quadrats i una alçada lliure de 10
metres. Aquesta carpa provisional ha acollit diverses companyies
en residència que han estat treballant en les seves produccions.

La Central va obrir les seves portes el 26 de juliol per tal que
els professionals poguessin gaudir d’un espai dedicat
exclusivament a l’entrenament, l’assaig i la creació de circ, un
espai inèdit fins ara a la ciutat de Barcelona. Els usuaris de La
Central del Circ al llarg del 2008 han estat bàsicament artistes
professionals de circ, ja sigui usuaris individuals o companyies de
circ. L’ús que han fet del centre és l’entrenament regular i l’assaig
de números de circ i espectacles, i també hi han rebut formació
especialitzada. Aquests usuaris tenen una freqüència d’utilització
constant del Centre, ja que la seva professió els suposa fer un
entrenament físic diari.

Graner de l’Illa Philips. Centre de creació de dansa i arts del
moviment
Espai de 600 metres quadrats de planta i una alçada lliure de 8,5
metres. Al mes de juliol es va signar un conveni amb l’Associació
de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) i l’Associació
de Companyies de Dansa de Catalunya, per tal de definir-ne el
contingut artístic de manera conjunta. Àngels Margarit,
guanyadora de la convocatòria pública impulsada per aquestes
mateixes associacions (desembre del 2008), està treballant en la
definició del projecte artístic i de gestió d’aquest espai.

Altres espais
A més dels espais anteriors, el 2008 també s’han detectat altres
possibles espais per a la creació, els projectes dels quals s’aniran
perfilant durant el 2009. És el cas del recinte fabril La Escocesa
(al carrer de Pere IV), que actualment es troba en fase de
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posat l’accent en la qualitat de l’oferta alhora que en la seva
divulgació a través de nous programes pedagògics i per a les
famílies. De la mateixa manera, s’han establert acords amb les
universitats per a l’estudi de les col·leccions.

Una altra línia d’actuació ha estat l’impuls als nous projectes de
centres museístics. És el cas del futur Museu d’Història Natural.
Durant el 2008 s’ha fet l’estudi de viabilitat de l’edifici Blau del
Fòrum de Barcelona com a futura seu i s’han estat definint les
grans línies de treball amb la creació de la comissió assessora
que ha d’acompanyar la definició del projecte. 

L’any 2008 també ha estat el de la presentació del nou projecte
Disseny Hub Barcelona. Al final de l’any, després de les obres
d’adequació a les seus del carrer de Montcada i Pedralbes, s’ha
presentat al públic aquest nou centre que, en espera de la seva
ubicació definitiva a les Glòries, mostra la nova línia d’actuació
amb el DHUB Montcada. 

S’ha actualitzat l’inventari de les col·leccions dipositades al
Museu Militar del castell de Montjuïc i s’ha coordinat la producció
de l’exposició «Barcelona té castell», que des del 15 de juny posa
de manifest els aspectes més significatius de l’edifici històric i la
seva relació amb la ciutat. 

Finalment, l’Ajuntament de Barcelona ha passat a formar part
aquest 2008 del Consell Assessor d’Etnologia de Barcelona —de
recent creació—, la comissió d’experts que assessorarà en la
definició de les línies programàtiques en l’àmbit de l’etnologia.

Pel que fa a la coordinació d’iniciatives del conjunt dels museus
de la ciutat, cal destacar la proposta de la Nit dels Museus que
s’ha consolidat com a una activitat de ciutat amb la qual els
museus ofereixen activitats i visites en horaris alternatius. En
aquesta edició del 17 de maig han participat 21 museus de la
ciutat i hi han assistit 55.000 persones, gairebé la meitat de les
quals no havien visitat mai el museu triat. La Nit Blanca, el dia 5
de juliol, ha estat un altre marc favorable per a l’obertura dels
museus de la muntanya de Montjuïc en horari nocturn amb una
oferta d’activitats especials.

Finalment cal abordar l’actuació en la millora dels equipaments
municipals i dels que estan en consorci amb l’Ajuntament.
Destaca l’obertura al públic del Centre d’Interpretació del Call, un
nou espai del museu xarxa del Museu d’Història de la Ciutat de
Barcelona, la planificació i la concreció de l’encàrrec de
remodelació de la primera planta del Museu Frederic Marès i
l’ampliació de la zona d’Austràlia del Jardí Botànic.

Dels programes en consorci amb l’Ajuntament de Barcelona,
cal remarcar les obres al MACBA, a la Fundació Antoni Tàpies, a
la Fundació Joan Miró, al CCCB i al MNAC.

S’ha d’esmentar també la iniciativa presentada al final de l’any per
celebrar l’Any Cerdà durant el 2009. S’han signat els convenis amb
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«Convocatòria de Peces Curtes» (vinculat a la creació en l’àmbit
de la dansa contemporània).

El projecte «Emergents +a prop» ha coordinat durant el 2008
un total de vuit equipaments municipals especialitzats en música i
recull una mostra del treball que es desenvolupa anualment en
aquests espais de creació de primer nivell amb un doble objectiu.
D’una banda, pretén mostrar l’existència a Barcelona
d’equipaments dotats d’infraestructures especialitzades per a la
creació musical i que serveixen com a base per a bandes
novelles. De l’altra, pretén oferir als creadors musicals emergents
un altaveu des del qual donar-se a conèixer a través de diferents
escenaris des d’on promocionar el seu treball.

Per al primer objectiu es va fer un conveni amb Scannerbcn per
tal que a través de la seva web difongués tant els equipaments
especialitzats que participen en el projecte com les 14 bandes
que hi prenen part. Per al segon, s’han dut a terme un total de 
12 concerts amb les 13 bandes de música seleccionades per
participar en el projecte. Deu dels concerts s’han fet als centres
cívics i dos a l’Auditori, un d’ells programat a la Nit Blanca de TV3
amb motiu del seu vint-i-cinquè aniversari.

En el marc del projecte Dansa +a prop s’ha fet la convocatòria
«Peces curtes», en la qual han col·laborat quatre centres cívics i el
Mercat de les Flors. S’hi han presentat un total de 24 propostes,
de les quals 9 han estat seleccionades pel jurat i presentaran les
seves coreografies als quatre centres cívics. Durant el 2009 el
jurat seleccionarà la proposta guanyadora, de la qual se’n farà la
coproducció amb el Mercat de les Flors.

Així mateix, el 2008 s’ha editat la Guia de Recursos per a la
Creació, de la qual s’ha fet una tirada de 25.000 exemplars.
Aquesta publicació recull tots els equipaments dels districtes que
ofereixen recursos per a la creació, i ha estat distribuïda a través
dels centres cívics, les biblioteques i l’ICUB.

Actuacions en l’àmbit 
del patrimoni
Des de l’Institut de Cultura s’ha treballat en diferents línies
d’actuació pel que fa al patrimoni de la ciutat. 

D’una banda, l’impuls als programes dels museus municipals,
que donen a conèixer el patrimoni que contenen i l’apropen al
conjunt de la ciutadania, i, especialment, la consolidació dels nous
programes dels grans museus municipals: el Museu Picasso i el
Museu d’Història de Barcelona. En aquests dos centres, amb la
nova línia de treball iniciada amb el canvi de les direccions, s’ha
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Alhora s’han millorat els webs de molts dels programes de
l’Institut de Cultura per fer-los més accessibles i millorar-ne
l’oferta de continguts.

També s’han millorat l’accessibilitat i els serveis de l’Oficina
d’Informació i Venda d’Entrades del Palau de la Virreina, on s’han
atès més de 50.000 persones durant el 2008. Entre altres
millores, s’ha ampliat l’oferta de venda d’entrades amb la
incorporació de nous operadors per oferir accés a tot tipus
d’activitats culturals, públiques o privades.

En el camp de la informació, la comunicació dinàmica ha tingut
un paper destacable amb la posada en marxa de l’Aparador
Interactiu, adreçat als visitants del Palau de la Virreina, als
ciutadans encuriosits i als turistes de visita, i les Pantalles
Narrowcasting, que aporten informació d’actualitat de manera
constant. Per acabar, cal esmentar el Terminal Interactiu, que
permet resoldre de forma efectiva i en autoservei les consultes
dels visitants i, a la vegada, promocionar el nou portal Canal
Cultura i altres webs d’interès cultural.
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Biblioteques
A banda de la informació sobre les biblioteques de la ciutat
tractada exhaustivament al capítol 4, és important fer referència
aquí al desè aniversari de l’aprovació del Pla de Biblioteques de la
ciutat, que fixava les fites que s’havien d’assolir fins al 2010. Dos
anys abans de finalitzar aquest termini ja s’ha arribat a la xifra
d’usuaris que es preveia per al 2010. Paral·lelament, s’està
treballant en la seva ampliació amb l’horitzó del 2020. Aquesta
ampliació consisteix en 7 biblioteques noves no incloses en el Pla
aprovat el 1998, que amb les 40 previstes el 1998 abasten tot el
territori de la ciutat. En realitat, però, l’ambició de la proposta és
superior, ja que a més de les 7 noves biblioteques es proposen
ampliacions o reformes a 10 dels equipaments ja existents.

Amb la inauguració i reobertura de les noves biblioteques, el
2008 acaba amb 32 biblioteques, que representen més de
quaranta-tres mil metres quadrats, i amb uns indicadors d’activitat
que milloren qualitativament els serveis que es presten en aquests
centres.

Comunicació 
amb la ciutadania
Un dels objectius principals que es va marcar l’Institut a través del
Departament de Comunicació i Màrqueting per al 2008 era
promoure noves estratègies per apropar l’oferta cultural de la
ciutat tant als ciutadans i ciutadanes de Barcelona com als
visitants.

Una de les primeres accions que s’han posat en marxa, el dia
23 d’abril, és el Canal Cultura (www.bcn.cat/canalcultura) a
través del qual es pot consultar la informació d’actualitat i
continguts culturals passats i futurs. A més, el web disposa d’un
noticiari audiovisual actualitzat diàriament on s’informa de les
últimes notícies culturals i també ofereix enllaços a altres portals
relacionats amb el món de la cultura.

Relació amb el sector privat
Bona part de les actuacions esmentades no haurien estat
possibles sense l’aportació i la participació del sector privat. 
El 2008 ha estat un any important en la concreció d’aquesta
vinculació a través de l’activitat de la Fundació Barcelona Cultura i
amb l’extensió del model de relació que ja s’havia iniciat amb el
Cercle del Museu d’Història de Barcelona a altres grans centres
de la ciutat.

Des de la seva creació l’any 2005, la Fundació Barcelona
Cultura vetlla per la promoció i el foment de la cultura en totes les
seves manifestacions. Té per objectiu fomentar la diversitat
cultural, donar suport a tota classe d’iniciatives destinades a la
conservació, exhibició i difusió del patrimoni artístic i cultural, així
com treballar per la projecció i la divulgació internacional de la
cultura catalana.

El 2008 l’activitat de la fundació s’ha concretat amb la
signatura de convenis de col·laboració amb Caja de Ahorros del
Mediterráneo, Fundació AGBAR, Gas Natural i Repsol YPF per
donar suport a les activitats del Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA).

Una de les activitats promogudes pel Cercle del Museu
d’Història de Barcelona ha estat l’exposició «Un mar de lleis. De
Jaume I a Lepant», organitzada per l’IEMed (Institut Europeu de la
Mediterrània) amb la col·laboració del MUHBA. L’exposició explora
els intercanvis culturals que van afavorir la navegació i la pràctica
comercial a partir del segle XIII.

les tres entitats que organitzaran les activitats i propostes que
hauran de constituir l’eix central de l’Any Cerdà (CCCB, Institut
Cerdà i Fundació Urbs i Territori Ildefons Cerdà, FUTIC). Aquesta
celebració representa una oportunitat per promoure la lectura
contemporània del projecte Cerdà —que va posar les bases de la
modernitat per a Barcelona, ara fa 150 anys— i estarà en el centre
d’atenció de l’Institut de Cultura durant el 2009.
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Cobega, Gramona, Red Bull, Nestlé, Henkel Ibérica, Damm,
Hipercor, Liberty Seguros, Groupama, Renault, Boehringer, Axa i
Bacardi Espanya són algunes de les empreses que han seguit
signant contractes de patrocini amb la Fundació Barcelona
Cultura, en el marc de la Barcelona World Race, per donar suport
a aquesta regata i al programa complementari Barcelona World
Race Cultura, que permet als patrocinadors de la competició ser
presents als diferents esdeveniments culturals de la ciutat al llarg
de l’any. En concret, durant l’any 2008 i en el programa Barcelona
World Race Cultura, els patrocinadors han donat suport als
següents programes i activitats: Festival Grec, la Mercè, la
Cavalcada de Reis o la Nit de Montjuïc.

S’ha dut a terme també el projecte «MultiRambles», un estudi
sobre Barcelona, la ciutat contemporània i els llocs d’atracció
turística com a resultat de la col·laboració entre la Fundació
Barcelona Cultura, el futur Centre del Disseny i l’Associació
Cultural Intelligent Coast.

Cal destacar també la signatura del conveni de col·laboració
entre la Fundació Barcelona Cultura i ESADE amb l’objectiu de
millorar els coneixements i la capacitació en l’àmbit del
desenvolupament i la gestió de la cooperació entre les
institucions públiques, socials i privades per a una governança
millor de la societat.

Finalment, el 17 de desembre de 2008 s’ha celebrat la reunió
anual de la Fundació Barcelona Cultura al Museu Picasso. A més de
fer balanç de l’any, durant la reunió, l’alcalde de Barcelona i president
de la fundació, Jordi Hereu i Boher, ha designat Miquel Roca i
Junyent vicepresident d’aquesta fundació. L’alcalde ha encarregat al
vicepresident el lideratge dels nous cercles creats durant el 2008, el
del Museu Picasso, el del Museu de Ciències Naturals i el del
Disseny Hub Barcelona que, amb el Cercle del Museu d’Història de
la Ciutat que ja funcionava, constitueixen la via del suport de la
iniciativa privada a aquests grans projectes de la ciutat.

El pressupost destinat a la cultura per part de l’Ajuntament de
Barcelona ha estat de 138.615 milions d’euros, que representa
un 5,24 % del total del pressupost municipal. D’aquest
pressupost, l’Institut de Cultura en gestiona una bona part. 
El 2008 el pressupost de l’Institut ha estat de 124 milions d’euros
(un 5 % més respecte al 2007). 

Cal tenir en compte, però, que més del 40 % d’aquest
pressupost es destina al suport als grans equipaments de la
ciutat (museus, teatres i biblioteques en consorci amb
l’Ajuntament) i al suport a les entitats de la ciutat a través dels
programes de subvencions de l’Institut.

Respecte a les inversions, el Pla d’Inversions Municipal 
2008-2011 preveu una xifra de 58 milions d’euros per a projectes
culturals (respecte als 15 de l’anterior mandat), a més de la
inversió específica prevista per als projectes del Born, el futur
DHUB i les Biblioteques de Barcelona.

Finalment també cal destacar la importància del capital humà
que treballa directament en l’àmbit de la cultura sota el paraigua
de l’actuació municipal. Tots aquests projectes són possibles
gràcies a la implicació i la feina diària d’unes 400 persones que
treballen directament des de l’Institut de Cultura de Barcelona, i
de més de 1.500 que ho fan des dels centres en consorci amb
l’Ajuntament.

Recursos per a la cultura
Sense aquest suport privat i sense el finançament de les altres
administracions en els grans projectes no seria possible assumir
el conjunt de projectes relacionats en els capítols anteriors. És de
destacar el finançament rebut per l’Estat a partir dels acords de
capitalitat establerts a la Carta Municipal, que han permès
incrementar el suport i la inversió als grans equipaments i
projectes de la ciutat i a la seva oferta. Però, i sobretot, no es
podrien portar a terme el conjunt de les actuacions sense una
aposta ferma del municipi per la cultura. 
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La cultura en xifres, 2005-2008
% de variació

2005 2006 2007 2008 2008/2007
Museus, col·leccions i centres 
d’exposicions
Usuaris ...............................................................................16.775.428 ........19.446.566 ........21.430.587 ........21.514.078 ..........0,4

Biblioteques de Barcelona
(xarxa pública)
Visites....................................................................................4.421.266...........4.896.978...........5.172.624...........5.756.946 ...........11
Préstecs ...............................................................................3.713.484...........3.816.777...........3.905.107...........4.336.236 ...........11

Arts escèniques
Espectadors ........................................................................2.062.816...........2.191.505...........2.386.286...........2.623.944 ...........10
% d’ocupació.....................................................................................57 .........................57 .........................61 .........................55 ...........–6

Música
Espectadors grans auditoris ...........................................1.168.368...........1.257.347...........1.359.766...........1.367.045..............1
Espectadors altres espais1..................................................444.973 ..............423.420 ..............337.766...........1.664.344.............—

Audiovisuals
Espectadors als cinemes ..............................................10.143.980 ........10.057.069...........9.514.453...........9.023.373 ...........–5

Festivals
Nombre................................................................................................81 .........................90 .........................91.......................113 ...........24

Festes
La Mercè ..............................................................................2.248.363...........2.168.689...........2.342.403...........1.821.281.........–22

Més dades d’interès:

Any del Llibre i la Lectura
Públic participant ...............................................................2.500.000

Picasso2006BCN
Públic participant ..............................................................................................1.291.157

Barcelona Ciència 2007
Públic participant .............................................................................................................................1.286.449

Altres dades de Barcelona, 2008 Equipaments culturals
Població de la ciutat .........................................................1.628.090 50 museus, col·leccions i centres d’exposicions2

Població de la regió metropolitana................................4.928.852 42 sales d’arts escèniques
Turistes .................................................................................6.659.075 3 grans auditoris
Consultes als punts d’informació turística...................3.706.813 32 biblioteques de Barcelona (xarxa pública)

198 sales de cinema del circuit comercial

1. Dades 2005-2007: concerts de més de 5.000 espectadors; 2008: inclou també espectadors a les sales de música en viu.
2. Equipaments dels quals es disposa de dades.

Fonts: dades de les biblioteques: Biblioteques de Barcelona; dades d’arts escèniques: ADETCA; dades de les sales de música en viu: ASACC; dades
d’audiovisuals: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya; dades de població: Departament d’Estadística, Ajuntament 
de Barcelona; dades de turisme: Turisme de Barcelona i per a la resta de dades: cada centre o programa.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Museus, col·leccions i centres d’exposicions municipals i consorciats.
Usuaris, 2008

Visites a exposicions
Permanents Temporals Activitats i serveis Total usuaris

Museus i col·leccions
Museu de Ciències Naturals Ciutadella ........................................................82.269.................47.452 ...............29.420.................159.141
Jardí Botànic/Institut Botànic ............................................................................71.821...........................— ...................9.252.................81.073
Parc Zoològic .................................................................................................1.003.518...........................—.................61.023...........1.064.541
Museu Picasso...................................................................................................944.963 ..............368.123.................17.085...........1.330.171
Museu Frederic Marès........................................................................................31.848.................23.006 ...................5.481.................60.335
Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí.................................................................—.................29.778 ...................1.916.................31.694
MACBA................................................................................................................186.557 ..............381.912.................91.731 ..............660.200
MNAC ..................................................................................................................365.892 ..............505.837.................50.793 ..............922.522
Fundació Joan Miró...........................................................................................511.468 ..............494.059.................65.165...........1.070.692
Fundació Antoni Tàpies1 ..............................................................................................—...........................— ...................3.778 ...................3.778
DHUB Pedralbes - Museu de les Arts Decoratives....................................40.772.................11.665.................14.084.................66.521
DHUB Montcada - Museu Tèxtil i d’Indumentària2 ................................................—...........................—...........................—...........................—
Museu de Ceràmica ............................................................................................62.039...........................— ...................3.256.................65.295
MUHBA. Museu d’Història de Barcelona ...................................................486.976.................35.700.................31.825 ..............554.501

Conjunt Monumental Plaça del Rei ..............................................................197.565...........................—.................31.825 ..............229.390
Museu Monestir de Pedralbes.........................................................................51.536...........................—...........................—.................51.536
Museu-Casa Verdaguer ......................................................................................5.184...........................—...........................— ...................5.184
Centre d’Interpretació Park Güell3................................................................225.365...........................—...........................— ..............225.365
Altres espais visitables4 ....................................................................................43.026...........................—...........................—.................43.026

Museu Marítim....................................................................................................270.981.................36.654 ..............121.894 ..............429.529
Museu Militar.........................................................................................................88.899...........................—...........................—.................88.899
Museu Etnològic ..................................................................................................28.367 ..................................................5.099.................33.466
Museu Olímpic i de l’Esport ..............................................................................67.955...........................—...........................—.................67.955
Museu de la Música ............................................................................................34.799...........................—.................18.890.................53.689
Museu dels Autòmats del Tibidabo ..............................................................121.769...........................—...........................— ..............121.769

Centres d’exposicions
CCCB ..................................................................................................................197.778...........................— ..............179.789 ..............377.567
La Virreina Centre de la Imatge .....................................................................106.318...........................— ...................2.312 ..............108.630
Edifici Fòrum .........................................................................................................46.564...........................—...........................—.................46.564
La Capella..............................................................................................................53.023 ..................................................6.159.................59.182
Castell de Montjuïc5 ............................................................................................55.530...........................—...........................—.................55.530

Total...............................................................................................................4.860.106...........1.934.186 ..............718.952...........7.513.244

1. La Fundació Antoni Tàpies ha estat tancada tot l’any 2008 per obres de millora però ha seguit organitzant activitats fora del seu centre. 
2. El Museu Tèxtil i d’Indumentària va tancar l’exposició permanent al Palau de Llió (carrer de Montcada) el 28 d’octubre de 2007 i ha tornat a obrir al Palau
de Pedralbes el 3 de desembre de 2008 amb una nova orientació (DHUB Pedralbes). Des del 3 de desembre de 2008 el Palau de Llió acull les exposicions
temporals i activitats del Disseny Hub Barcelona (DHUB Montcada).

3. A partir del juliol del 2008 l’entrada al Centre d’Interpretació del Park Güell és gratuïta.
4. Altres espais visitables: Centre d’Interpretació del Call i Espai Santa Caterina - Espai d’Interpretació Arqueològica. 
5. El 15 de juny de 2008 es va inaugurar al castell de Montjuïc l’exposició «Barcelona té castell».

Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Museus, col·leccions i centres d’exposicions d’altres institucions públiques.
Usuaris, 2008

Visites a exposicions
Permanents Temporals Activitats i serveis Total usuaris

Museus i col·leccions
Museu d’Arqueologia de Catalunya ................................................................15.035...........................— ...................9.933.................24.968
Museu d’Història de Catalunya......................................................................136.217.................72.709.................13.072 ..............221.998
Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Dr. Melcior Colet......................................—...........................—...........................—...........................—
Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques ................................—...........................—...........................—...........................—

Centres d’exposicions
Centre d’Art Santa Mònica................................................................................58.238...........................—...........................—.................58.238
Palau Robert .......................................................................................................384.000...........................—...........................— ..............384.000

Espais d’interès arquitectònic
Palau Güell1 ........................................................................................................139.898...........................—...........................— ..............139.898

Total ..................................................................................................................733.388.................72.709.................23.005 ..............829.102

1. El Palau Güell, tancat per reformes, ha tornat a obrir parcialment al febrer del 2008.

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

Museus, col·leccions i centres d’exposicions privats. Usuaris, 2008

Visites a exposicions
Permanents Temporals Activitats i serveis Total usuaris

Museus i col·leccions
CosmoCaixa .......................................................................................................633.988...........1.442.879 ..............532.118...........2.608.985
L’Aquàrium .......................................................................................................1.611.259...........................—...........................—...........1.611.259
Museu de la Catedral ...................................................................................................—...........................—...........................—...........................—
Museu Fundació Fran Daurel .........................................................................229.858.................88.693...........................— ..............318.551
Museu de la Xocolata.......................................................................................115.000...........................—...........................— ..............115.000
Museu Egipci......................................................................................................301.339...........................—...........................— ..............301.339
Museu F. C. Barcelona President Núñez.................................................1.231.344...........................—...........................—...........1.231.344
Museu de la Cera..............................................................................................198.816...........................—...........................— ..............198.816
Museu Diocesà de Barcelona. Pia Almoina ............................................................—...........................—...........................—...........................—
Museu Fundació Francisco Godia1 ...........................................................................—...........................—...........................—...........................—
Museu de l’Eròtica ...............................................................................................32.828...........................—...........................—.................32.828
Fundació Suñol d’Art Contemporani .................................................................6.819...........................—.......................353 ...................7.172

Centres d’exposicions
CaixaForum .....................................................................................................1.333.543 .............................................361.459...........1.695.002
La Pedrera de Caixa Catalunya..................................................................1.311.102...........................—...........................—...........1.311.102

Espais d’interès arquitectònic
Temple Expiatori de la Sagrada Família ...................................................2.731.690...........................—...........................—...........2.731.690
Casa Museu Gaudí...........................................................................................412.164...........................—...........................— ..............412.164
Casa Batlló .........................................................................................................596.480...........................—...........................— ..............596.480
Casa Amatller .................................................................................................................—...........................—...........................—...........................—

Total ............................................................................................................10.746.230...........1.531.572 ..............893.930 ........13.171.732

1. El museu Fundació Francisco Godia ha estat tancat durant el 2008 per canvi de seu.

Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Exposicions temporals de ciències, 2008
Dates Visites1

Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella
Orígens. UniversTerraVidaHumanitat ...........................................................................................28/2/07 - 3/2/08.................................2.902
Assassinat al Museu de Ciències Naturals ................................................................................12/3/08 - 6/1/09 ..............................44.550

Jardí Botànic / Institut Botànic2

L’observació i el traç.........................................................................................................................13/3/08 - 8/6/08
Fibres vegetals. Les plantes ens ajuden a viure........................................................................27/6/08 - 31/5/09
De la llavor als fruits.......................................................................................................................21/12/08 - 31/3/09

CosmoCaixa
Visca la diferència. El tresor més valuós dels últims mil milions d’anys.................................1/1/08 - 31/8/08 .........................287.915
Mart-terra, anatomia comparada......................................................................................................1/1/08 - 20/1/08............................11.120
Física i música ......................................................................................................................................1/1/08 - 8/6/08............................151.803
Aquí Planeta Terra ...............................................................................................................................1/1/08 - 31/12/08.......................552.257
Sons de l’Amazònia ..........................................................................................................................21/2/08 - 16/11/08.......................186.264
Nombres de bona família ................................................................................................................16/7/08 - 31/5/09 .........................186.264
Tecnologia comparada ..................................................................................................................28/10/08 - 31/10/09 .........................67.256

1. Dades corresponents als dies oberts durant el 2008.
2. Aquest centre no disposa de dades de visites a les exposicions temporals.

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

Exposicions temporals d’arts visuals i disseny, 2008

Dates Visites1

Museu Picasso
Picasso i la seva col·lecció................................................................................................................2/1/08 - 30/3/08 .........................109.389
Oblidant Velázquez. Las Meninas .................................................................................................16/5/08 - 28/9/08 .........................207.673
Objectes vius. Figura i natura morta en Picasso ....................................................................20/11/08 - 01/3/09............................51.061

DHUB Pedralbes - Museu de les Arts Decoratives
La utilitat del buit ...............................................................................................................................29/2/08 - 4/5/08.................................6.719

DHUB Montcada - Museu Tèxtil i d’Indumentària
Llucca Preziosa Time Tales. Joieria contemporània...............................................................23/11/07 - 6/1/08 ....................................397
Cartells d’autor ..................................................................................................................................2/12/08 - 7/3/09.................................2.697
Turisme. Espais de ficció.................................................................................................................2/12/08 - 7/6/09.................................1.852

Museu de la Ceràmica2

Santi Moix. Del fang a l’escultura..................................................................................................30/5/08 - 10/1/09

Museu Frederic Marès
Mirada endins. Talles medievals revelades per la càmera de Domi Mora...........................14/6/07 - 3/2/08.................................1.661
Porte-bouquets. Insòlites joies de la col·lecció Kenber .............................................................9/4/08 - 26/10/08 .........................21.345

Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí2
Arts rituals del nou continent .........................................................................................................9/11/07 - 11/5/08
Amazònia. Brasil prehistòric.........................................................................................................15/11/07 - 6/4/08
La peça invitada. Un coiot de la cultura purépecha del museu Rietberg de Zuric........15/11/07 - 23/4/08
Mostra del fons de la col·lecció Barbier-Mueller de Barcelona ............................................20/4/08 - 26/10/08
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Dates Visites1

Tres camins cap a Amèrica ............................................................................................................11/5/08 - 20/5/08
El carib precolombí. Fray Ramón Pané i l’univers taïno .............................................................6/6/08 - 26/10/08
Guinovart. Caps i creus ................................................................................................................31/10/08 - 9/11/08
Obres mestres de l’art precolombí a les col·leccions Barbier-Mueller .............................26/11/08 - octubre 09

Museu Nacional d’Art de Catalunya
Dibuixos de Santiago Rusiñol (1866-1932) ..............................................................................24/4/07 - 1/4/08 ..............................13.098
Cinc segles de numismàtica catalana .........................................................................................14/6/07 - 4/5/08 ..............................15.582
Yves Tanguy. L’univers surrealista...............................................................................................26/10/07 - 13/1/08............................11.585
Napper i Frith. Un viatge fotogràfic per la Ibèria del segle XIX ............................................16/11/07 - 10/2/08............................31.258
El romànic i la mediterrània. Catalunya, Toulouse i Pisa (1120-1180) ...............................29/2/08 - 18/5/08 .........................113.524
Façana de Ripoll 3D.........................................................................................................................29/2/08 - 18/5/08............................29.070
Monedes en lluita. Catalunya a l’Europa napoleònica................................................................5/6/08 - 3/5/09 ..............................29.922
Duchamp, Man Ray, Picabia...........................................................................................................26/6/08 - 21/9/08 .........................117.561
Recull documental Duchamp, Man Ray, Picabia.......................................................................26/6/08 - 21/9/08............................30.211
Juli González. Retrospectiva ........................................................................................................28/10/08 - 25/1/09............................65.538
L’imaginari d’Eugenio Lucas. La influència de Goya a la poètica romàntica......................4/11/08 - 1/2/09 ..............................48.488

Fundació Joan Miró
Un cos sense límits .............................................................................................................................1/1/08 - 27/1/08............................28.761
Nadala 07..............................................................................................................................................1/1/08 - 20/1/08 ..............................1.999
Vermell a part .....................................................................................................................................22/2/08 - 25/5/08 .........................186.632
Olafur Eliasson. La naturalesa de les coses...............................................................................20/6/08 - 28/9/08 .........................156.454
Modernitat americana.......................................................................................................................1/11/08 - 31/12/08 .........................57.006
Nadala 2008. 52 paraules d’Ignasi Aballí...................................................................................4/12/08 - 31/12/08............................2.199

Espai 13
Erina Matsui Kawaii? O la infantesa de l’art .................................................................................1/1/08 - 13/1/08 ..............................3.315
Chiho Aoshima. Terror i seducció.................................................................................................25/1/08 - 24/3/08............................14.045
Identitats ................................................................................................................................................4/4/08 - 18/5/08............................20.287
Kohei Nawa. La poesia de l’estranyesa.......................................................................................30/5/08 - 20/7/08 ..............................9.795
Juan López. Avui no aspiro a res...................................................................................................3/10/08 - 16/11/08............................8.118
Electrocosmos. Diana Larrea.......................................................................................................28/11/08 - 11/1/09 ..............................5.448

Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Joan Jonas. Timelines: transparències en una habitació fosca .............................................19/9/07 - 24/2/08............................18.638
Sota la bomba. El jazz de la guerra d’imatges transatlàntica. 1946-1956 ........................4/10/07 - 7/1/08.................................5.058
Asier Mendizábal ...............................................................................................................................24/1/08 - 18/5/08............................51.711
Aparell per a la compensació... Alice Creischer: obres i col·laboracions ...........................31/1/08 - 18/5/08............................50.450
Lothar Baumgarten. Autofocus retina.............................................................................................7/2/08 - 15/6/08............................60.353
Nomeda & Gediminas Urbonas. Dispositivos para la acción.................................................13/3/08 - 15/6/08............................44.294
Francesc Torres ...................................................................................................................................5/6/08 - 28/9/08............................64.087
Nancy Spero. Disidanzas...................................................................................................................3/7/08 - 24/9/08............................47.676
Arxiu universal. La condició del document i la utopia fotogràfica moderna .....................22/10/08 - 6/1/09 ..............................39.645

Fundació Suñol d’Art Contemporani
Fundació Suñol 
1970-2001 (Fundació Suñol) ..........................................................................................................6/2/08 - 31/12/08............................5.049

Nivell zero
Acte 3: José Noguero, escenografies..........................................................................................21/2/08 - 18/4/08..................................198
Acte 4: Roulotte ................................................................................................................................21/4/08 - 25/4/08..................................123
Loop 2008..........................................................................................................................................06/5/08 - 10/5/08..................................278
Acte 6: Aureli Ruiz, [re: love indifference] ..................................................................................16/5/08 - 5/7/08 ....................................216
Acte 8: Nuria Canal, uncover.........................................................................................................18/7/08 - 13/9/08..................................136
Acte 9: Lawrence Weiner, la cresta d’una ona .........................................................................8/10/08 - 15/11/08 ...............................203
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Dates Visites1

La Virreina Centre de la Imatge
Espai 2
CH€! Revolució i mercat..............................................................................................................24/10/07 - 20/1/08 ..............................3.784
Zhù Yi ! Fotografia actual a Xina ...................................................................................................20/2/08 - 15/5/08............................14.745
Espots electorals. L’espectacle de la democràcia.......................................................................3/7/08 - 28/9/08 ..............................7.251
De facto. Joan Fontcuberta, 1982-2008 ....................................................................................5/11/08 - 8/2/09.................................7.083

Espai Xavier Miserachs
Fotoperiodisme a Catalunya, 1976-2000................................................................................21/11/07 - 12/3/08............................30.635
Càmera obscura. Retrats a Barcelona ........................................................................................22/4/08 - 27/4/08 ..............................1.333
27 anys, 8 mesos i 14 dies. Vida Yovanovich ...........................................................................28/5/08 - 31/8/08............................13.550
Fotomercè 2007 ...............................................................................................................................17/9/08 - 26/10/08 .........................25.562
Working Documents, relats de la cultura immaterial .............................................................19/11/08 - 8/2/09.................................2.375

La Capella
Pulsions Escola Massana................................................................................................................4/12/07 - 6/1/08 ....................................654
No els creguis....................................................................................................................................29/1/08 - 2/3/08.................................5.329
BCN Producció 08...........................................................................................................................19/3/08 - 4/5/08.................................9.339
Horitzó TV 08.....................................................................................................................................22/5/08 - 29/6/08 ..............................5.226
Bombay Sapphire Design Exhibition, by Javier Mariscal .........................................................10/7/08 - 28/7/08............................15.036
Premis i beques de Caja Madrid .....................................................................................................9/9/08 - 12/10/08............................6.957
Santiago Toolbar.............................................................................................................................30/10/08 - 8/12/08 ..............................6.276
Permeable. Escola Massana........................................................................................................18/12/08 - 31/1/09 ..............................2.735

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Apartheid.............................................................................................................................................26/9/07 - 03/2/08 ..............................7.358
En transició ......................................................................................................................................20/11/07 - 24/2/08............................14.141
Las mujeres que no conocemos ...................................................................................................23/1/08 - 30/3/08............................13.012
Vides minades. 10 anys ..................................................................................................................15/2/08 - 13/4/08............................12.932
Post-it City. Ciutats ocasionals .....................................................................................................15/3/08 - 25/5/08............................25.453
Magnum. 10 seqüències.................................................................................................................23/4/08 - 7/9/08 ..............................37.761
J. G. Ballard. Autòpsia del nou mil·lenni ......................................................................................22/7/08 - 2/11/08............................24.437
Kosmòtica 08 ..................................................................................................................................22/10/08 - 26/10/08............................2.816
A la ciutat xinesa. Mirades sobre les transformacions d’un imperi .......................................4/11/08 - 22/2/09............................14.352
World Press Photo 2008 .............................................................................................................18/11/08 - 14/12/08 .........................34.397
Festival Internacional d’Art Contemporani a Barcelona - BAC_08 ......................................2/12/08 - 28/12/08 .........................11.119

Centre d’Art Santa Mònica2

Jordi Ribes: Pòster # 7 + Hall: Cuando el destino nos alcance .........................................22/2/08 - 31/5/08
Oscar Abril Ascaso: Centre d’art produeix música pop .........................................................22/2/08 - 31/5/08
Peter Liversidge: Peter Liversidge ................................................................................................22/2/08 - 31/5/08
Toni Ramon: Poster # 8.....................................................................................................................4/7/08 - 5/10/09
Ahmet Ögüt: Across the slope ........................................................................................................4/7/08 - 5/10/08
Alicia Framis: Guantanamo Museum ..............................................................................................4/7/08 - 5/10/08
Bestué-Vives: La confirmación....................................................................................................24/10/08 - 4/1/09
David Shrigley .................................................................................................................................24/10/08 - 4/1/09
Col·lectiva (Luz Broto, Mireia C. Saladrigues, Rosario Carril,...).........................................24/10/08 - 4/1/09

Palau Robert ...........................................................................................................................................................................................384.000
100 anys, 50 esdeveniments. El Palau de la Música Catalana.............................................14/3/08 - 25/5/08
Mercè Rodoreda. La mort de la innocència ...............................................................................25/3/08 - 15/6/08
Linguamón - Casa de les Llengües difon l’Any Internacional de les Llengües..................26/3/08 - 24/6/08
Exposició sobre els cinquanta anys del Cercle d’Economia al Palau Robert ......................3/6/08 - 19/6/08
Garantir l’aigua del futur ....................................................................................................................6/6/08 - 3/9/08
Reuters mira el món............................................................................................................................4/7/08 - 31/8/08
Un país de revistes ...........................................................................................................................16/7/08 - 24/9/08
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Dates Visites1

Per Barcelona, som-hi .....................................................................................................................18/9/08 - 19/10/08
Ulls d’Inhambane...............................................................................................................................18/9/08 - 9/11/08
Adéu a la tele! De l’UHF a la TDT.................................................................................................23/9/08 - 18/1/09
Centelles: l’atzar i la memòria......................................................................................................27/10/08 - 14/11/08
La immigració: ara i aquí...............................................................................................................29/10/08 - 14/6/08
Ser nen a Burundi ..........................................................................................................................21/11/08 - 11/1/09
Amb tu, segur. Exposició sobre la seguretat dels productes..............................................25/11/08 - 18/1/09

CaixaForum
Candida Höfer a Portugal ...............................................................................................................29/9/07 - 6/1/08.................................2.387
La tela és la pantalla ......................................................................................................................14/12/07 - 15/1/08 ..............................7.463
Mirades a la Col·lecció..................................................................................................................15/12/07 - 24/3/08............................23.525
Chaplin en imatges ........................................................................................................................18/12/07 - 27/4/08 .........................136.421
Petra Mrzyk i Jean-François Moriceau. Golden eyes ...............................................................17/1/08 - 24/3/08............................29.980
Prínceps etruscos. Entre Orient i Occident ...............................................................................30/1/08 - 04/5/08 .........................131.893
1908-2008: 100 anys del Palau ..................................................................................................19/2/08 - 25/5/08 .........................102.253
Chasing the Dream. Els vuit objectius del desenvolupament del mil·lenni.........................29/3/08 - 25/5/08............................16.739
Ufo torna a casa - El carnaval de l’art ............................................................................................8/4/08 - 8/6/08 ..............................26.064
Hannah Collins. Història en curs...................................................................................................22/5/08 - 24/8/08............................56.842
L’escola Yi. Trenta anys d’art abstracte xinès ...............................................................................3/6/08 - 17/8/08............................86.368
Avelino Pi, fotografia de l’esport ......................................................................................................5/6/08 - 20/7/08............................16.863
Entre el sagrat i el profà. El Renaixement a Prato.....................................................................17/6/08 - 28/9/08............................99.665
Momu & No Es...................................................................................................................................26/6/08 - 14/9/08............................35.807
Maternitats. Fotografies de Bru Rovira ........................................................................................29/7/08 - 12/10/08 .........................44.778
Alphonse Mucha (1860-1939). Seducció, modernitat i utopia ............................................18/9/08 - 4/1/09............................155.806
Fermín Jiménez Landa......................................................................................................................9/10/08 - 21/12/08 .........................21.474
La ciutat transformada...................................................................................................................23/10/08 - 08/12/08 .........................24.339
El pa dels àngels. Col·leccions de la Galeria dels Uffizi.......................................................20/10/08 - 08/2/09............................97.727
Zones de risc. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa” ..................................24/10/08 - 1/3/09 ..............................75.371
Mirades a la Col·lecció..................................................................................................................17/12/08 - 29/3/09 ..............................7.701

La Pedrera de Caixa Catalunya2

Passió i negoci. L’art a la Venècia dels segles XVII i XVIII .......................................................23/10/07 - 27/1/08
Zoran Music........................................................................................................................................26/2/08 - 18/5/08
Ukiyo-e, imatges d’un món efímer.................................................................................................17/6/08 - 14/9/08
Ródchenko. La construcció del futur.........................................................................................14/10/08 - 05/1/09
L’altra Rodoreda. Pintures i collages .........................................................................................16/12/08 - 01/2/09

Fundació Fran Daurel
Pablo Serrano. Las huellas del caminante..................................................................................27/2/08 - 9/4/08 ..............................21.649
Goya. Los desastres de la guerra.................................................................................................10/7/08 - 27/9/08............................54.020
III Concurs de Pintura i Escultura Figuratives..........................................................................27/11/08 - 11/1/09............................13.024

1. Dades corresponents als dies oberts durant el 2008.
2. Aquest centre no disposa de dades de visites a les exposicions temporals.

Font: cada centre.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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Exposicions temporals d’història, 2008
Dates Visites1

Museu d’Història de Barcelona
L’arqueologia a Barcelona. Un passat amb futur ....................................................................22/11/07 - 28/9/08 ..........................15.299
Barraques. La ciutat informal..........................................................................................................17/7/08 - 26/4/09 .............................9.930
Un mar de lleis. De Jaume I a Lepant ..........................................................................................5/12/08 - 15/2/09 ..........................10.471

Museu Etnològic
Àfriques ..................................................................................................................................................2/7/08 - 3/5/09 ..............................10.047

Museu Marítim2

Atrapats al gel. L’aventura de Shackleton a l’Antàrtida ..............................................................1/1/08 - 24/2/08 ..........................31.790
Els grans viatges de Zheng He...................................................................................................14/11/08 - 31/12/08 ..........................4.864
Patins de vela .......................................................................................................................................1/1/08 - 11/2/08
L’oci i el mar ..........................................................................................................................................1/1/08 - 11/2/08
Les vies del mar ...................................................................................................................................1/1/08 - 30/1/08
Cristal·lografia d’un port ..................................................................................................................14/2/08 - 25/5/08
Síntesi. Tallers oberts del Raval.....................................................................................................17/5/08 - 31/5/08
L’art de la teranyina .............................................................................................................................5/6/08 - 24/9/08
Mestres del modelisme naval .........................................................................................................21/6/08 - 7/9/08
Fent museus, fent país.....................................................................................................................16/7/08 - 2/11/08
Reciprocities. 5a biennal del paisatge urbà ...............................................................................27/9/08 - 15/10/08
Mediterrart...........................................................................................................................................9/10/08 - 9/11/08
Murs ...................................................................................................................................................18/11/08 - 8/12/08
Les sorres X.....................................................................................................................................28/11/08 - 31/12/08

Museu d’Història de Catalunya
Cartells d’un temps. Homenatge a Guinovart ..............................................................................1/1/08 - 2/3/08 ...............................6.033
Josep Lladonosa Pujol, mestre historiador ciutadà (1907-1990) ........................................12/2/08 - 16/3/08 .............................1.135
Resistents. La cultura com a defensa ............................................................................................1/4/08 - 1/6/08 ...............................6.332
Dones, els camins de la llibertat ...................................................................................................17/4/08 - 20/7/08 ..........................12.178
Concurs de pintura. Nous genis ...................................................................................................11/6/08 - 6/7/08 ...............................1.966
De palau a ciutat. Palau de Justícia 100 anys ...........................................................................15/9/08 - 9/11/08 ..........................25.898
Experiència fotogràfica internacional dels monuments............................................................2/10/08 - 16/11/08 ........................19.167

Museu d’Arqueologia de Catalunya
L’esculapi. El retorn del déu.........................................................................................................27/10/07 - 17/2/08............................10.118
Europa al final de la prehistòria. Les grans fulles de sílex .........................................................3/4/08 - 15/6/08 ..............................5.356
Àfriques3.................................................................................................................................................2/7/08 - 1/2/09 ..............................12.084

Castell de Montjuïc
Barcelona té castell ..........................................................................................................................15/6/08 - juny 09..............................55.530

Museu Olímpic i de l’Esport
Esport i construcció de la ciutadania...........................................................................................17/1/08 - 31/3/08 ..............................3.328
Sport versus art. Art versus sport.................................................................................................14/4/08 - 5/5/08 ....................................230
Pintura onírica. Tomás C. Gil Sanz ...............................................................................................08/5/08 - 19/5/08 ..............................2.563
Kayart. Les mil formes d’una piragua ...........................................................................................28/6/08 - 24/8/08 ..............................6.189
Fotògrafs catalans als Jocs Olímpics...........................................................................................16/9/08 - 31/12/08 .........................15.029

Museu de la Música2

Contrapunt .......................................................................................................................................17/04/08 - 28/07/08
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Dates Visites1

Museu Egipci2
Sarcòfags de l’antic Egipte. Jardiners d’Amon a la vall de les Reines ................................13/3/08 - 30/9/08

1. Dades corresponents als dies oberts durant el 2008.
2. Aquest centre no disposa de dades de visites a les exposicions temporals.
3. Les dades de què disposem de visites són fins al final de l’exposició del febrer del 2009.

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

Biblioteques de Barcelona. Dades per centres, 2008
Superfície Préstecs
(m2) Fons documental Punts de lectura Visites i servei

Ciutat Vella
Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat ..................................836.................39.566.....................84.................90.524.................75.544
Biblioteca Francesca Bonnemaison....................................1.663.................85.135 ..................222 ..............197.767 ..............186.313
Biblioteca Sant Pau - Santa Creu ..........................................950.................59.562 ..................124 ..............190.024 ..............114.629

Eixample
Biblioteca Fort Pienc...............................................................1.091.................47.694.....................97 ..............237.240 ..............174.462
Biblioteca Infantil i Juvenil Lola Anglada................................270.................28.594.....................64.................51.232.................50.337
Biblioteca Joan Miró ...................................................................750.................68.539 ..................207 ..............198.667 ..............179.591
Biblioteca Sagrada Família....................................................2.641.................67.568 ..................294 ..............385.109 ..............358.970
Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver ...................................1.322.................27.412 ..................109 ..............151.000 ..............126.028
Biblioteca Sofia Barat ................................................................535.................40.004.....................74 ..............123.940 ..............108.295

Sants-Montjuïc
Biblioteca Francesc Candel..................................................2.091.................38.426 ..................183 ..............154.560 ..............106.579
Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix....................................539.................36.546.....................93 ..............135.040 ..............113.741
Biblioteca Vapor Vell ...............................................................2.000.................89.253 ..................294 ..............382.490 ..............253.816

Les Corts
Biblioteca Can Rosés ................................................................770.................43.407 ..................111 ..............113.206.................90.321
Biblioteca les Corts - Miquel Llongueras ..........................1.431.................76.258 ..................203 ..............216.115 ..............151.277

Sarrià - Sant Gervasi
Biblioteca Clarà ...........................................................................762.................47.514 ..................102 ..............114.256 ..............106.497
Biblioteca Collserola - Josep Miracle.....................................460.................28.449.....................73.................40.567.................39.725

Gràcia
Biblioteca de Gràcia - Jaume Fuster ..................................5.636.................88.152 ..................325 ..............655.246 ..............347.714
Biblioteca Vila de Gràcia .......................................................1.024.................45.160 ..................153 ..............260.630 ..............176.274

Horta-Guinardó
Biblioteca el Carmel - Juan Marsé ......................................2.392.................74.970 ..................314 ..............190.826 ..............152.842
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda.............................2.060.................82.186 ..................214 ..............307.019 ..............193.126
Biblioteca Horta - Can Mariner ............................................2.170.................28.321 ..................125 ..............172.603 ..............122.911
Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró................................570.................33.989 ..................179.................31.296.................34.966

Nou Barris
Biblioteca Canyelles ...................................................................450.................30.418.....................68.................12.382.................25.032
Biblioteca les Roquetes .........................................................1.193.................24.112 ..................129.................70.058.................49.692
Biblioteca Nou Barris..............................................................2.010.................75.664 ..................276 ..............312.326 ..............209.617
Biblioteca Torre Llobeta.............................................................108.................15.592.....................33.................19.057.................27.208

Sant Andreu
Biblioteca Bon Pastor.............................................................1.574.................36.913 ..................109.................80.868.................50.403
Biblioteca Garcilaso ...................................................................700.................45.585.....................86 ..............138.981 ..............118.772
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra................................3.000.................99.448 ..................389 ..............388.646 ..............267.066
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Superfície Préstecs
(m2) Fons documental Punts de lectura Visites i servei

Sant Martí
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner ..............................................380.................29.769.....................80.................61.258.................63.308
Biblioteca Sant Martí de Provençals ......................................280.................26.298.....................89.................64.298.................61.843
Biblioteca Xavier Benguerel ..................................................1.960.................97.697 ..................184 ..............209.715 ..............199.337

Total ..........................................................................................43.618...........1.658.201...............5.087...........5.756.946...........4.336.236

Font i elaboració: Biblioteques de Barcelona.

Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, 2008

Inscripcions als cursos de català Assessorament lingüístic
Acolliment lingüístic (nivells bàsics)....................................25.514 Consultes ateses.......................................................................5.293
Resta de nivells ........................................................................11.263 Pàgines revisades...................................................................14.288

Font: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona.

Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Grec. Festival de Barcelona. Resum per àmbits
Concerts Espectadors Aforament % d’ocupació

Teatre ...............................................................................................................18 ........................50.156 ........................73.803 .........................68
Dansa..................................................................................................................7 ........................11.050 ........................13.422 .........................82
Música..............................................................................................................20 ........................14.259 ........................22.745 .........................63
Infantil, circ, hip hop........................................................................................4 ...........................6.853...........................7.261 .........................94

Total ...................................................................................................49.................82.318..........117.231 .........................70

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

Arts escèniques. Dades globals, 2008
Teatres de Teatres de Teatres

+ 200 localitats - 200 localitats especials1 Total

Teatres ..............................................................................26.........................................16 ...........................................3.........................................45
Espectacles...................................................................354 ......................................240.........................................20 ......................................599
Representacions ......................................................6.179...................................3.633 ......................................135...................................9.947
Aforament ..........................................................4.257.587..............................443.187 ................................66.232 ..........................4.767.006
Entrades venudes............................................2.178.337..............................170.066 ................................39.090 ..........................2.387.493
Taquillatge (€)..........................................64.518.747,21 ....................1.620.908,06..............................736.302........................66.875.957
% de venda......................................................................51.........................................38.........................................59.........................................50

Espectadors......................................................2.373.744..............................201.966 ................................48.234 ..........................2.623.944
% d’ocupació ..................................................................56.........................................46.........................................73.........................................55

1. Es consideren teatres especials la Biblioteca de Catalunya, el CCCB i el Teatre Grec.

Font i elaboració: ADETCA.
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Arts escèniques. Obres de més de 25.000 espectadors, 2008
Títol Sala Funcions Espectadors Aforament % d’ocupació

Mamma Mía ....................................................BTM ......................................33 ....................299.274 .......................629.744 .........................48
Spamalot .......................................................Victòria .................................145 ....................107.371 .......................164.172 .........................65
Cómeme el coco, negro..........................Coliseum ...............................159 ....................104.301 .......................140.397 .........................74
Cabaret ...........................................................Apolo...................................135.......................66.728 .......................113.670 .........................59
Boscos endins.............................................Victòria .................................105.......................61.743 .......................118.440 .........................52
El llibertí ......................................................Poliorama...............................154.......................59.516..........................97.944 .........................61
Fama ................................................................Apolo...................................112.......................51.762 .......................105.056 .........................49
El enfermo imaginario ................................Condal .................................164.......................49.990 .......................111.313 .........................45
Què, el musical..........................................Coliseum ...............................108.......................46.734..........................91.800 .........................51
Garrick .........................................................Poliorama .................................67.......................46.395..........................47.235 .........................98
Els nois d’història .........................................Goya......................................99.......................42.802..........................49.500 .........................86
Mortadelo y Filemón.....................................Tívoli ......................................77.......................41.180 .......................119.542 .........................34
La sonrisa etíope....................................Club Capitol...............................77.......................40.043..........................40.271 .........................99
Aloma............................................................Nacional...................................67.......................37.562..........................57.419 .........................65
Bollywood .......................................................Tívoli ......................................30.......................36.288..........................45.118 .........................80
Tannhauser .....................................................Liceu......................................13.......................28.230..........................29.796 .........................95
Ex .....................................................................Borràs..................................111.......................28.227..........................81.807 .........................35

Font: ADETCA.

Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.

Concerts de més de 5.000 espectadors, 2008
Data Lloc Espectadors

Bruce Springsteen ................................................19/-20/7/2008...............................................Camp Nou........................................144.025
Bon Jovi....................................................................................1/6/08 ...........................................Estadi Olimpic.......................................45.700
Extremoduro .........................................................................4/10/08..............................................Parc Forum..........................................24.059
The Cure ...............................................................................10/3/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................17.894
Coldplay + A.I. (Albert Hammond Junior) .......................6/9/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................17.828
El Canto del Loco..................................................................4/7/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................17.095
Manolo García ........................................................................5/9/08..............................................Parc Forum..........................................16.626
El Barrio.................................................................................8/11/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................15.230
Miguel Bosé .........................................................................26/6/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................15.108
Estopa....................................................................................13/6/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................14.722
Tokio Hotel............................................................................27/6/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................11.064
Telecogresca 2008.............................................................18/4/08..............................................Parc Forum..........................................10.171
Fama, a bailar!......................................................................28/6/08..........................................Palau Sant Jordi .....................................10.158
Amaral ....................................................................................3/10/08..........................................Palau Sant Jordi........................................9.497
Concierto de El Canto del Loco ................................14/8/2008 ..........................................Camp de fútbol ........................................8.987
Marc Anthony.......................................................................29/6/08..........................................Palau Sant Jordi........................................8.986
Mark Knopfler .........................................................................2/4/08..........................................Palau Sant Jordi........................................8.674
Queen + Paul Rodgers...................................................22/10/08..........................................Palau Sant Jordi........................................8.626
Juanes ....................................................................................25/6/08..........................................Palau Sant Jordi........................................8.354
Operación Triunfo 2008....................................................12/7/08..........................................Palau Sant Jordi........................................7.697

Total ...............................................................................................................................................................................................................420.501

Font: SGAE. Societat General d’Autors i Editors.
Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.



Concerts als grans auditoris i altres espais, 2008
Concerts Espectadors Aforament % d’ocupació

Grans auditoris
L’Auditori .......................................................................................................662......................515.664......................640.333 .........................81
Palau de la Música .....................................................................................459......................456.201......................625.931 .........................73
Gran Teatre del Liceu................................................................................261......................395.180......................435.637 .........................91

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

Resum de les principals temporades i cicles dels auditoris, 20081

Concerts Espectadors Aforament % d’ocupació

L’Auditori
Temporada de l’OBC...................................................................................98......................174.720......................215.894 .........................81
Banda Municipal............................................................................................15 ...........................7.555...........................8.786 .........................86
Festival Nous Sons 08 Made in Japan.......................................................9 ...........................6.073...........................8.422 .........................72
XXXI Festival de Música Antiga de Barcelona ......................................18 ...........................5.742...........................8.321 .........................69
Cicle El so original: orígens i memòria.......................................................4 ...........................2.831...........................5.338 .........................53
Vermouth Jazz 08.............................................................................................5 ...........................1.500...........................1.500.......................100

Palau de la Música
Palau 100........................................................................................................15 ........................24.700 ........................29.213 .........................85
Centenari del Palau ......................................................................................11 ........................19.132 ........................21.289 .........................90
Els Simfònics al Palau..................................................................................16 ........................18.337 ........................27.526 .........................67
Concerts de Tarda...........................................................................................6 ...........................9.422 ........................11.802 .........................80
Cicle Familiars................................................................................................22 ...........................8.165 ........................10.037 .........................81
Els Diumenges al Palau .................................................................................6 ...........................8.052 ........................11.782 .........................68
Cobla, Cor i Dansa al Palau .........................................................................6 ...........................6.796 ........................11.802 .........................58
El Primer Palau.................................................................................................5 ...........................4.894...........................9.835 .........................50
Cicle d’orgue ....................................................................................................2 ...........................2.780...........................3.934 .........................71
Cicle Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra ....................................3 ...........................1.536...........................1.614 .........................95
Música de cambra...........................................................................................5 ...........................1.385...........................2.152 .........................64
Cambra coral ....................................................................................................4 ...........................1.345...........................1.584 .........................85

1. Dades dels concerts fets durant l’any 2008.

Font: cada centre.

Elaboració: Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
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