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UN SENTiMENT ocEÀNic

gLoBALiTZAciÓ i poLÍTiQUES DE 
RESiSTÈNciA SUBALTERNA ALS
BARRiS MARÍTiMS
Workshop a cura de The Green Parrot i de la Fundació Antoni Tàpies. 
Programa d’activitats desenvolupat en el marc del Projecte Europeu 
4C’s (from Conflict to Conviviality through Creativity and Culture)



mercat de peix més gran 
del món i un dels darrers 
espais de classe treballa-
dora que queden a Tòquio.

Autor: Allan Sekula. |  
Durada: 43 min.

Calendari: dimecres 5 de  
juliol del 2017, a les 21.45 h.  
| Lloc: davant del Centre 
Cívic Barceloneta, carrer de 
la Conreria, 1-9, Barcelona. 
| Preu: gratuït. | Activitat 
en col·laboració amb el 
Centre Cívic Barceloneta.

Costa da morte, 2013
La pel·lícula s’endinsa en 
la regió gallega a través de 
les persones que l’habiten, i 
dóna testimoni del seu treball 
i de la relació que mante-
nen amb l’entorn natural.

Autor: Lois Patiño. |  
Durada: 83 min. | Calendari: 
dimecres 12 de juliol del 2017, 
a les 21.45 h. | Lloc: davant 
del Centre Cívic Barceloneta, 
carrer de la Conreria, 1-9, 
Barcelona. | Preu: gratuït. | 
Activitat en col·laboració amb 
el Centre Cívic Barceloneta.
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The Forgotten 
Space, 2010

La pel·lícula segueix la 
càrrega de contenidors 
a bord de vaixells, bar-
casses, trens i camions, 
escoltant els treballadors, 
enginyers, planificadors, 
polítics i els marginats 
pel sistema de transport 
global. Tal com diu Sekula, 
“la nostra pel·lícula gira al 
voltant de la globalització 
i el mar, l’espai oblidat de 
la nostra modernitat”.

Autors: Allan Sekula i Noël 
Burch. | Durada: 112 min. | 
Calendari: dimecres 28 de 
juny del 2017, a les 21.45 h. |  
Lloc: davant del Centre Cívic 
Barceloneta, carrer de la 
Conreria, 1-9, Barcelona. 

Les transformacions de l’economia marítima, opaques i allunyades de la percepció, es  
fan visibles als barris marítims. Els canvis vertiginosos experimentats en zones com ara la  
Barceloneta delaten un nou poder que emana del mar. Una de les conseqüències més visibles  
és la desaparició d’un model productiu vinculat al port i a les seves activitats tradicionals.  
La substitució per una economia de serveis que entronitza la indústria turística provoca nous 
conflictes. Enfront d’aquests, les formes de resistència subalterna corren el risc de ser jutjades 
com a excessivament romàntiques. No obstant això, encarnen la crítica més efectiva a les rees-
tructuracions que sofreix una línia de costa l’explotació de la qual s’intensifica de dia en dia.

Els pescadors de la Barceloneta
Sabies que encara queden pescadors a la 
ciutat? De la mà dels descendents d’una 
nissaga de pescadors de la Barceloneta des-
cobrirem els secrets i les dificultats d’aquest 
ofici antic. L’activitat tindrà lloc al Moll de 
Pescadors de la Barceloneta, un entorn 
únic i emblemàtic. A càrrec de Cap a mar.

Durada: 2 h. | Calendari: dimecres 5 de juliol 
del 2017, a les 16.00 h. | Nivell d’edat: nens 
i nenes a partir 6 anys i els seus acompa-
nyants. | Lloc: carrer Escar, 1, Barcelona. | 
Preu: gratuït. | Aforament limitat. Inscripció 
prèvia: activitats@ftapies.com.

L’exposició Allan Sekula. Sísif 
col·lectiu vista pels estibadors 
del Port de Barcelona
Durant molts anys, Allan Sekula va con-
siderar el barri de la Barceloneta un cas 
d’estudi i va estar en contacte amb els esti-
badors de Barcelona per documentar la seva 
feina. Aquest gremi li ret ara un homenatge 
donant la seva visió sobre els objectes de 
l’exposició Allan Sekula. Sísif col·lectiu. 

Durada: 1 h. | Calendari: dijous 6 de juliol del 
2017, a les 17.30 h. | Preu: gratuït. | Aforament 
limitat. Inscripció prèvia: activitats@ftapies.com.  
| Activitat en col·laboració amb l’Organització  
d’Estibadors Portuaris de Barcelona.

The Green Parrot i la Fundació Antoni Tàpies volen 
agrair la cooperació de l’Organització d’Estibadors  
Portuaris de Barcelona i del Centre Cívic  
Barceloneta, especialment a Juan Carlos Marín,  
Isabel Hernández i Rosa Palomar.

El port: in Sekula saeculorum
Recorregut amb una embarcació tradicional 
de Las Golondrinas per interpel·lar el port de 
mercaderies de Barcelona, un dels espais 
més desconeguts de la ciutat. Les lluites i els 
conflictes portuaris derivats d’aquesta zona 
van inspirar Allan Sekula des de mitjan dècada 
de 1990. A càrrec de Ruta de autor, amb la 
presència de representants de l’Organització 
d’Estibadors Portuaris de Barcelona.

Workshop  
Cicle de cinema a la fresca

Activitats Durada: 1 h i 45 min. | Calendari: dissabte 8 
de juliol del 2017, a les 11.00 h. | Nivell d’edat: 
activitat dirigida a adults però també apta per a 
públic familiar. | Lloc: Moll de Drassanes. | Preu: 
gratuït. | Aforament limitat. Inscripció prèvia: 
activitats@ftapies.com.

| Preu: gratuït. | Activitat 
en col·laboració amb el 
Centre Cívic Barceloneta.

Marseille Après la 
Guerre, 2015, i Tsukiji, 
2001 (sessió doble) 
Marseille Après la Guerre 
retrata els estibadors del 
port de Marsella després de 
la Segona Guerra Mundial, 
a la vegada que ret home-
natge al cineasta senegalès 
Ousmane Sembène, un dels 
fundadors del Nou Cinema 
Africà de la dècada de 1960.

Autor: Billy Woodberry. 
| Durada: 10 min. 

Tsukiji és, en paraules del 
seu director, una “simfo-
nia urbana” dedicada al 

Presentació del col·lectiu OPAVIVARÁ!
Trobada en què el col·lectiu d’artistes brasilers 
OPAVIVARÁ! presentarà els seus projectes i 
cedirà el torn de paraula als col·lectius locals 
que hi han col·laborat: el Col·lectiu d’Artis-
tes i Artesans de la Barceloneta i el Sindicat 
Popular de Venedors Ambulants de Barcelona.

Durada: 3 h. | Calendari: dijous 13 de juliol  
del 2017, a les 20.00 h. | Lloc: davant del  
Centre Cívic Barceloneta, carrer de la Conreria, 
1-9, Barcelona. | Activitat en col·laboració amb  
el Centre Cívic Barceloneta.

Passejada fotogràfica en  
bicicleta pel front marítim
Passejada fotogràfica en bicicleta a càrrec 
de Cristina Caparrós (associació Cap a Mar) 
i del fotògraf Joan Morejón (responsable de 
4photos). L’activitat vol donar compte de les 
transformacions que ha patit el front marítim 
a través d’una mirada fotogràfica. No són 
necessaris coneixements previs en fotografia.

Durada: 4 h. | Calendari: dissabte 16 de setembre  
del 2017, a les 17.00 h. | Lloc de trobada: passeig 
Picasso, davant de l’obra d’Antoni Tàpies  
Monument Homenatge a Picasso, 1983. | 
Preu: gratuït. | Aforament limitat. Inscripció 
prèvia: activitats@ftapies.com.



NúM.4w w w.fUNDAcioTApiES.oRg

Patrocinadors institucionals Patrocinador del Projecte

Col·laboradorsOrganitzadors

poRTADA: ALLAN SEKULA, “JoiERiA, RúA pRÍNcipE (1992), DE fiSH SToRY (1989-1995). coRTESiA ALLAN SEKULA STUDio | pÀgiNA 2: MUTiNY 
(MoTÍ) (TÍToL ATRiBUïT pER ALLAN SEKULA), viNYETA gRÀficA, REpRoDUïDA A LA REviSTA LABoUR DEfENDER (DESEMBRE DEL 1937), DE THE 
DocKERS’ MUSEUM (2010-2013). coL·LEcciÓ M HKA, ANvERS / coL·LEcciÓ fLEMiSH coMMUNiTY. coRTESiA ALLAN SEKULA STUDio. | pÀgiNA 3: 
EL poRT DE BARcELoNA DES DE LAS goLoNDRiNAS, S.D. © AYMARA ARREAZA R., 2017. 


