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L'Obra Social "la Caixa" presenta la programació del seu cicle La curiositat va salvar al gat, que
reivindica la curiositat com a desig d'emoció i com a pas indispensable cap al coneixement,
mitjançant el plantejament de qüestions rellevants de la societat actual. El cicle es vertebra com
una sèrie de diàlegs, de la mà de destacats artistes i pensadors contemporanis de diverses
disciplines.

En una societat cada vegada menys inclinada a la curiositat, com a conseqüència de la proliferació
de l'excés d'informació, la popular expressió "la curiositat va matar al gat" s'ha tornat buida. Avui
ningú pagarà el preu de saber, perquè abans de tenir l'impuls de descobrir les coses per si mateix
apareixerà alguna notícia o comunicació que distraurà el seu interès.

Els diàlegs d'aquest cicle reivindiquen la curiositat com una via per recuperar l'impuls de mirar i a
explorar, plantejant qüestions importants de la societat actual: cap a on ens porta la creació i com
ens canvia, la necessitat de veure en el nostre present els trets que tindrà el nostre futur, la
reivindicació de l'íntim per desenvolupar-nos al món, la fractura entre art i política, o la capacitat de
relatar la pròpia realitat per modificar-la.

El cicle està organitzat en collaboració amb la publicació cultural sobre la ciutat de Barcelona
Hänsel i Gretel.

DIÀLEG 5: L'ARQUITECTURA DE L'ÍNTIM

Amb l'escriptora Imma Monsó i el director, coreògraf i ballarí Cesc Gelabert

Divendres 2 de març, a les 19.30 h.

L'arquitectura de l'íntim implica endinsar-se en la descoberta d'un mateix. La curiositat per
conèixer-se. Tenim dues cites artístiques per descobrir-nos i per avançar en nosaltres: la dansa i la
literatura. L'escriptor Hugo Hofmannsthal assenyala en el seu relat El Conte de la Nit 672: "Quan la
casa està acabada, arriba la mort". Una forma d'establir la profunda analogia que existeix entre la
construcció d'un estatge i la pròpia vida. Una vegada que es dóna per acabada, després de molt
esforç, arribem al final del nostre trajecte vital.

La dansa i la literatura construeixen moments que defineixen i projecten una vida. La literatura i la
dansa provoquen connexions capaces de desembocar en emocions, revelant-nos aspectes de
nosaltres mateixos que ignoràvem. La curiositat per descobrir-nos al mirall que és tot escenari.

DIÀLEG 6: L'ESPÈCIE FABULADORA

Amb l'escriptora i guionista Carme Riera i l'actor Lluís Homar

Dijous 19 d'abril, a les 19:30 h.

Des de que homes i dones pintessin les misterioses imatges en les parets de les coves de
Lascaux que havien de ser observades amb la llum fluctuant de les torxes que els conferien
moviment, l'home i les dones no han deixat de fabular, generant relats inventats o ressenyant els
esdevinguts, per comunicar-se amb el present i projectar-se al futur en la mirada dels altres. El
paper constructor del relat com a identitat individual i collectiva que Nancy Huston reivindica en el
seu llibre L'espècie fabuladora es la curiositat humana per descobrir que estem fets de somnis i



realitats.

SOBRE HÄNSEL I GRETEL

Hänsel i Gretel és una publicació cultural online que va néixer l'octubre de 2015, dirigida pels
periodistes Llucià Homs i Fèlix Riera. Hänsel i Gretel busca impulsar un debat obert, crític,
divergent i plural a l'entorn del model cultural de la ciutat de Barcelona. La publicació vol donar
sentit a una xarxa de nodes i juxtaposicions amb altres ciutats europees que permeti construir un
diàleg sobre els usos, llenguatges, eines i espais de la ciutat com a organisme cultural. També
aspira a engegar un projecte d'agregació on els actors de la comunitat cultural sumen les seves
veus a un projecte ampli i definit per la riquesa que dóna i transmet la confrontació d'idees. Avui
Hänsel i Gretel són arquitectes, escenògrafs, escriptors, artistes visuals, dramaturgs, actors,
ballarins, cantants, dissenyadors gràfics, programadors de videojocs, gestors culturals, comissaris,
crítics, estudiosos

LA CURIOSITAT VA SALVAR AL GAT

CaixaForum Barcelona

Av. Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona

Sessions:

L'arquitectura de l'íntim: divendres 2 de març, 19:30 h.

L'espècie fabuladora: dijous 19 d'abril, 19:30 h.

Preu: 4 (50% de descompte per a clients de CaixaBank)

Venda d'entrades: CaixaForum.com/Agenda

Entrades també disponibles a CaixaForum en horari d'atenció al públic

Servei d'Informació Obra Social "la Caixa"
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De dilluns a diumenge, de 9 a 20 hores
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