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L
a programació del Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) per a l’any
que ve inclou una exposició

curiosa. Es titula Quinquis i macarres
dels anys 80, es podrà veure del 5 de
maig al 30 d’agost, i proposarà al vi-
sitant, a partir de material cinema-
togràfic, audiovisual i fotogràfic,
una reflexió sobre la mitificació d’a-
quest tipus de delinqüència juvenil
dels anys 70 i 80 que va tenir com a
representant més famós El Vaquilla.
Aquest projecte també intentarà ex-
plorar quins van ser els factors i con-
dicions que van generar aquest feno-
men. Ho van anunciar ahir els res-
ponsables de la institució, que van
presentar el programa d’activitats i
exhibicions. Per complir amb l’agen-
da establerta, el centre de cultura
compta amb un pressupost de 14,3
milions d’euros, el 2,4% més respec-
te de l’any 2008.

Una altra de les grans exposi-
cions –aquesta tindrà lloc del 21 de
juliol al 18 d’octubre– és El segle del
jazz, que se centrarà en una relectu-
ra de la història d’aquest gènere mu-
sical al llarg del segle XX. També es
posaran en relleu les relacions que
va establir el jazz sobre les arts i com

va influir, per exemple, en la pintu-
ra de Jackson Pollock, entre altres.

També es podrà visitar, del 14
d’octubre al 24 de febrer, Entre la me-
tròpolis i la postmetròpolis, una exposi-
ció que es farà en el marc de la cele-
bració del 150è aniversari de l’apro-
vació del pla d’Ildefons Cerdà d’ur-
banització de la ciutat de Barcelona.

ALTRES ACTIVITATS / El programa
d’exposicions es completa amb Il.lu-
minacions. Catalunya visionària, amb
obres d’André Breton, Joan Brossa,
Salvador Dalí, Joan Miró, Antoni
Gaudí, Le Corbusier, Pablo Picasso,
Man Ray, Antoni Tàpies i Perejaume.
I A la ciutat xinesa, a partir del 22 de
febrer; Bamako 07, i imatges del
World Press Photo.

Entre les activitats previstes al
CCCB es mantindran cicles de cine-
ma experimental com, per exemple,

Xcèntric i Xperimenta, mostres de
documentals, com Docúpolis, i, per
descomptat, festivals com el Sonar.
Nano, una mostra destinada als més
petits per commemorar els 30 anys
d’ajuntaments democràtics, que,
posteriorment, es podrà veure per

tot Catalunya, serà la novetat de
l’any que ve.

D’altra banda, l’any 2010, el Cen-
tre de Cultura Contemporània inau-
gurarà el seu nou auditori a l’Antic
Teatre, segons va destacar ahir el seu
director, Josep Ramoneda. H

temsí

L’últim llibre de
Rowling recapta
4 milions d’euros
LLETRES 3 Les rondalles del bard
Gallard, última obra de la britàni-
ca J. K. Rowling, ha arrasat de tal
manera entre els lectors que ja ha
recaptat 4,2 milions d’euros a tot
el món des que es va posar a la
venda, el dia 4 de desembre. Els
diners aniran a parar a una oena-
gé dedicada a nens orfes cofunda-
da per l’autora de Harry Potter.
«M’agradaria donar les gràcies a
cada una de les persones que
n’han comprat un exemplar», va
comentar.

Comediants juga
amb els números
en la nova obra
TEATRE 3 Partint de la filosofia
que els números són màgics i im-
prescindibles per a la vida diària,
Comediants estrenarà Num3r@lia
el 20 de desembre al Cosmocaixa.
Aquest espectacle –en què es fan
servir les màscares i les projec-
cions– barreja teatre, dansa i
música. El protagonista és l’Iu,
un nen que entra en el món dels
números quan neix. Així, al llarg
de la seva vida arribarà a conèi-
xer la seva màgia, simbolisme i
significat.

El CCCB analitzarà la mitificació
dels quinquis dels anys 80
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33 El cartell del film Yo, El Vaquilla, una de les peces que s’exposarà a la mostra dedicada als quinquis.

El centre aposta en
el seu programa del
2009 per exposicions
de cultura popular

Una mostra
celebrarà el 150è
aniversari del pla
d’Ildefons Cerdà


