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1. Un altre comerç és possible  
 

Manuel Delgado 
Coordinador científic 

Institut Català d’Antropologia 
Universitat de Barcelona 

 
 
  
 Entre els anys 2002 i 2004 el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona va 
encarregar a un grup d’investigadors de l’Institut Català d’Antropologia -dirigits per Joan 
Bestard i amb col·laboradors com ara Flora Muñoz, Nadja Monnet o Gerard Horta- una recerca 
sobre aquesta forma d’habitacle que, ubicada a l’entrada de determinats edificis de pisos, a 
partir de finals del segle XIX va servir per aixoplugar la vivenda dels empleats de finques 
urbanes, és a dir dels porters i les porteres. El destinatari final d’aquell treball fou l’Inventari 
del Patrimoni Etnològic de Catalunya, depenent del Centre d’Estudi i Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat, que el va publicar dins la col·lecció Temes de 
Cultura Popular sota el títol Les porteries de Barcelona. Entre l’espai públic i l’espai privat.  
 
 Molts d’aquests llocs estudiats tan singulars, testimonis d’una certa forma de relació 
veïnal, han desaparegut amb els anys. Alguns d’ells, en canvi, han anat pervivint reconvertits 
en petits quioscs que, al vestíbul d’algunes escales de Ciutat Vella sobre tot, s’han sumat a 
altres microestabliments ja existents consagrats a tota mena de petit comerç: joieries, 
estancs, venda de premsa..., que representen encara el que constitueix una forma literal de 
comerç de proximitat, un comerç que els veïns podien i poden encara trobar en sortir de casa 
seva o en passant, oberts, estimuladors d'una sociabilitat directa i personal que es 
desenvolupa, sempre literalment, a peu de carrer. Aquests espais estan condemnats a 
desaparèixer per l'aplicació de normatives paisatgístiques municipals que els consideren 
obsolets i indignes de continuar existint. 
 
 Com una forma de reaccionar davant aquesta perspectiva, i continuant també la 
recerca del CCCB sobre les porteries, el Festival Liliput inicia, a partir del proper 21 d'octubre, 
una proposta formulada ara de la mà del treball de videoartistes, performers, artistes 
plàstics..., en una expressió de l'aliança al mateix temps creativa i militant d'artistes i 
antropòlegs urbans. L'organitza l’Institut Català d’Antropologia i sota la direcció de la  curadora 
Patricia Ciriani.  
 
 Al llarg dels dies que durarà l’esdeveniment, la recreació artística de diversos d’aquests 
indrets intentarà suscitar una discussió pública a propòsit de diverses qüestions. La primera 
és, naturalment, d’índole patrimonial, en aquest cas relativa a fins quin punt mereixen 
desaparèixer espais amb un valor històric i social certament important, testimonis d’una 
determinada forma de cohabitar que potser mereixeria ser rescatada. Ara bé, el projecte no és 
una mera vindicació melangiosa de formes de vida social malauradament depassades ni 
l’exaltació de llocs de valor arquitectònic moltes vegades ben notable. El Festival Liliput no és 
el resultat d’una indagació arqueològica, ni una exaltació romàntica d’allò venerable pel simple 
fet de ser vell. Ben al contrari. 
 
 Més enllà de la reivindicació patrimonial, el Festival Liliput i la tasca al mateix temps 
formal i teòrica que proposa se situa en una altra tessitura: la de preguntar-nos com s’entén 
que unes institucions que permanentment ens conviden al reciclatge de gairebé tot en nom 
dels valors abstractes de la sostenibilitat i l'equilibri ecològic, s’abandonin tan fàcilment a la 
destrucció d’indrets que, de banda del seu valor testimonial, estan sent utilitzats i podrien ser 
utilitzats encara més per un petit comerç al que es condemna a la desaparició o es llença, al 
peu de la lletra, al carrer, és a dir a la venda informal. 
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 Aquest tipus d’indrets que el “Barcelona posa’t guapa” sentencia a mort en nom de tota 
mena de raons urbanístiques, econòmiques i higièniques, podrien servir, un cop reformats si 
cal, per continuar exercint una funció encara pertinent: la de demostrar la possibilitat d’un 
punt intermedi i de trànsit entre diferents tipus d’espai comercial. Dit d'una altra forma, per 
demostrar que entre les botigues estàndard més o menys grans i el top manta hi ha una opció 
per fer accessible al dret al comerç a determinades persones que no estan en condicions de fer 
grans inversions en llogar i habilitar altre tipus d’espais. Així, lluny d’encarnar una modalitat 
decadent d’activitat comercial, el petit quiosc, a punt de desaparèixer per decret, podria 
representar una alternativa viable tant per l’actual model de tenda com per formes de comerç 
que les lleis i les normatives persegueixen. Lluny de representar el passat, esdevendria la 
prova evident que realment altre comerç és possible.  
 
 Amb el Festival Liliput, l’art i l’antropologia urbana volen posar de manifest que la seva 
vocació no és sols la de treballar l'un amb les formes i l'altra amb les dades. També és fer un 
cop de mà a l'hora de reflexionar de forma pública i compartida i actuar després- a propòsit 
d'allò de què està fet el present de la nostra vida en societat i també a propòsit de en què 
voldríem que consistís llur futur, un futur que és el nostre.  
   
 

Barcelona, 10 octubre 2009 

 

 
Pérez Pérez de Rozas, 1936, Arxiu Fotogràfic de l’AHCB © ICUB 
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2. Objectius del Festival Lilliput 
 

 
 
 

El quiosc d’escala, un altre manera de viure la ciutat 
 
El quiosc, o glorieta, és una construcció, a mode de pavelló o templet elevat, erigit en llocs 
públics, generalment de planta octagonal. Aquestes construccions solen estar destinades a la 
celebració de concerts o festivitats populars i a altres expressions artístiques. També poden 
estar destinades a la venda de premsa escrita, flors, etc. 
  
El mot deriva del francès kiosque, que al seu temps prové del turc, aquest del persa i aquest 
del pelvi kosk que significa pavelló. 
 
A les ciutats d’Uruguai i Argentina s’usa més freqüentment el terme kiosco per a referir-se a 
aquells locals minúsculs, a vegades improvisats en una habitació d’una casa, amb una petita 
àrea destinada a l’atenció del públic o amb una finestreta destinada únicament a aquesta 
funció.1 
 
A Barcelona els quioscs d’escala representen fragments vius d’una convivència d’usos entre 
vivendes privades i carrer, que encara fan creuar i parlar gent molt diferent, així creant un 
sentiment de proximitat entre els habitants.  
 
Els quioscs molt sovint es troben situats en llocs descuidats dels barris cèntrics, tot i que al 
mateix temps estan ubicats en vies recorregudes per molts visitants estrangers, com les 
Rambles, i la trama densa de carrers del Gòtic i del Raval. També n’hem inventariat a 
l’Eixample, Poble Sec, Gràcia i la Barceloneta. 
 
A Madrid vàrem inventariar uns quants, però sembla que l’enderrocament hagi sigut molt més 
massiu que a Barcelona. 
 
Aquests quioscs són com petits personatges d’un conte antic, que ens donen a conèixer altres 
costums, com els habitants imaginaris d’aquella terra de Lilliput narrada en Els Viatges de 
Gulliver de Jonathan Swift al segle 18. 
 
 

La valorització de llocs del patrimoni cultural 
 
El present projecte continua i complementa l’estudi desenvolupat per membres de l’Institut 
Català d’Antropologia sota el títol Porteries: Entre l’espai públic i l’espai privat, dirigit pel 
professor Joan Bestard Camps, realitzat amb la col·laboració del Centre de Cultura 
contemporània de Barcelona i destinat a l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. El 
resultat de l’esmentada recerca ha aparegut recentment publicat pel Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.2 
 
Com s’acaba d’esmentar, el presentat projecte continua l’anterior estudi, en la mesura que 
insisteix en la seva voluntat de conèixer i donar a  conèixer un determinat aspecte del nostre 

                                                        
1 S’entén l’inclinació dels argentins als seus quioscs amb un article de diari argentí que va donar pas a nombrosos comentaris de 
lectors: Javier Navia, “Los quioscos, una idea porteña que puede morir”, in La Nación, 27 novembre 2008. 
2 Joan Bestard, ed., Les porteries a Barcelona: Entre l’espai públic i l’espai privat, col·lecció “Temes d’Etnologia de Catalunya”, 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2006. 
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patrimoni urbà en l’àmbit cultural i arquitectònic, especialment arrelat en la memòria 
col·lectiva, com és el relatiu als espais intermitjos públic-privat. Però també l’amplia, en el 
sentit que compromet els llenguatges artístics i promou l’especulació formal centrada en 
aquesta temàtica. En aquest ordre de coses, la proposta és un assaig d’articulació de les 
aproximacions pròpies de l’antropologia, de la lluita per la preservació del patrimoni etnològic i 
cultural i de la creació artística. 
 
L’objectiu, doncs, és cridar l’atenció del públic sobre els espais intermitjos entre la 
vida urbana i la vida domèstica, centrant-nos en aquests espais polivalents que han 
perdurat fins avui, anomenats quioscs, oberts envers el carrer i al mateix temps 
envers l’interior de les entrades i vestíbuls de les finques.   
 
Els quioscs tenen aquesta qualitat mixta de locals públics inserits en el llindar del privat. 
 
Després del temps d’estudi de camp i de l’elaboració teòrica dels resultats, proposem generar 
una activitat artística en els quioscs, emfatitzant les relacions que existeixen entre l’espai urbà 
i l’espai domèstic, amb la finalitat d’impulsar espais de transformació dins d’aquests quioscs 
barcelonins. 
 
Oberts al carrer, els quioscs es mostren i s’exposen, generant una visibilitat de cara al vianant 
i al públic molt potent, que pot aprofitar-se per organitzar esdeveniments pluriartístics que 
subratllin la seva polivalència com a espais liminars.  
 
Proposem crear, per a aquests micro-espais tan específics, el festival Lilliput que els faci més 
visibles i configuri un recorregut a través de la ciutat genèrica que tendeix a amagar-los. 
  
Paco Villar en descriure els carrers d’aquell barri Xino de principis del segle XX parlava del 
Carrer Nou de la Rambla i es referia a aquest tipus de quioscs: “En la mayoría de las porterías 
se hallaban instalados unos quioscs donde igual se podía comprar la prensa diaria que unas 
sabrosas castañas cuando ya empezaba a arreciar el frío”.3 
  
Podem relacionar la progressiva desaparició dels porters amb la desaparició del petit comerç i 
de certs oficis comerciants. Aquesta desaparició és reflex dels canvis estructurals en la relació 
que s’estableix avui entre les categories del públic i del privat, i en els hàbits de consum. Hi 
hauria també una correspondència directa entre la invenció del porter automàtic i la del quiosc 
o màquina dispensadora de begudes, queviures o de bitllets de tren. Tot i que van facilitar el 
nostre accés al consum, aquets invents va automatitzar i despersonalitzar tant el negociant 
com el comprador. 
 
En èpoques anteriors, certes activitats comercials estaven més presents en la quotidianitat de 
la vida de les persones i els barris, dotant-se d’un matís de proximitat que des dels anys ‘60 
està desapareixent a favor dels supermercats, d’una concentració de negocis en certes zones 
comercials, com seria el Portal de l’Àngel, o de la simple aglutinació de comerços en enormes 
àrees destinades a aquesta finalitat en zones aïllades i totalment inconnexes a les realitats dels 
barris, en detriment de l’escassetat dels mateixos en barris més perifèrics de la ciutat.   
 
En altres països, com en l’Índia, per exemple, aquesta distinció entre el negoci i l'habitatge es 
troba molt més diluïda, sent aquesta divisió quelcom característic de les societats capitalistes 
occidentals.  
 
El malestar de la cultura pública actual està relacionada amb canvis, transformacions i 
desaparicions de figures i espais que fan de mediadors entre les categories socials del públic i 
del privat. No hi ha possibilitats d’establir relacions o mediacions entre categories que 
tendeixen a oposar-se. 
  

                                                        
3 Paco Villar, Historia y leyenda del Barrio Chino: 1900-1992. Crónica y documentos de los bajos fondos de Barcelona, Ed. La 
Campana, Barcelona, 1996. 
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El petit comerciant que desenvolupa el seu treball en un quiosc dins d’una porteria podria ser 
interpretat com una figura mediadora entre aquests dos àmbits, la seva proximitat fa que sigui 
una mica menys freda qualsevol tipus de transacció econòmica, al contrari de les dinàmiques 
establertes en els supermercats, on les relacions amb els caixers són reduïdes al mínim.  
 
En un context d’agrupacions massives de gent procedent d’una mateixa classe social en les 
mateixes finques i en el context particular de Ciutat Vella on els porters se n’han anat, aquests 
quioscs queden com els últims llocs de fricció entre vianants i habitants; els que es dirigeixen a 
la feina, els que no la tenen, els que tornen a casa; els turistes i els col·legiats; els venedors i 
els jubilats.  
 
Per potenciar aquella convivència que anteriorment era més present, proposem aprofitar-nos 
dels quioscs tancats i també dels que segueixen oberts - ¿per quant de temps? – situats en la 
seva majoria a Ciutat Vella.  
 
A primer termini, esperem donar a entendre la importància del patrimoni històric dels quioscs 
de porteries en la seva funció social de catalitzador urbà, des de les èpoques on es buscava 
una convivència entre les activitats econòmiques i les vivendes, a l’igual que al París dels 
passatges, àmpliament descrits i estudiats4. 

Seguint amb la terminologia de Marc Augé que defineix els no-llocs de la sobremodernitat5, 
podem entendre els quioscs com a llocs de memòria i llocs antropològics, o sigui identitaris i 
referencials. Un lloc antropològic segons Augé seria aquella  “construcción concreta y simbólica 
de espacio que no podría por si sola dar cuenta de las vicisitudes y de las contradicciones de la 
vida social pero a la cual se refieren todos aquellos a quienes ella les asigna un lugar”. Augé 
continuava: “El lugar antropológico es al mismo tiempo principio de sentido para aquellos que 
lo habitan y principio de inteligibilidad para aquel que los observa.” El lloc antropològic és 
d’escala variable, varia en funció del lloc que cada un ocupa i segons el seu punt de vista.  
 
Els quioscs de Barcelona, tal com els de Madrid o els desapareguts de París, son llocs 
reconeguts i familiars, que pertanyen a un passat recent. Retornant a l’oposició establerta per 
Marc Augé entre aquests llocs que ens interessen i els no-llocs que defineixen la nostra 
contemporaneïtat, anticipem la destrucció dels primers per aprensió.   
 
 “Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no 
puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un 
no-lugar. La hipótesis aquí defendida es que la sobremodernidad es productora de no lugares, 
es decir, de espacios que no son en sí lugares antropológicos y que, contrariamente a la 
modernidad baudelairiana, no integran los lugares antiguos: éstos catalogados, clasificados y 
promovidos a la categoría de “lugares” de memoria, ocupan allí un lugar circunscrito y 
específico”.6 
 
Proposem rescatar els pocs testimonis d’èpoques de mescla d’hàbits i funcions i oferir al 
ciutadà un espai de contemplació, de poesia i de reconquesta política.  

                                                        
4 Entre moltes referències es destaca Walter Benjamin, « Paris Capitale du XIXe siècle », 1939, in Das Passagen-Werk, Frankfurt am 
Main, Suhrkamp Verlag, 1982, p.60-77. 
5 Marc Augé, Los no-lugares. Espacios del anonimato, Editorial Gedisa, Barcelona, 1992. 
6 Marc Augé, Ibid. 
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L’incorporació de l’art contemporani al teixit de la ciutat 
 
Entre el que és veí i estrany, entre un espai públic i privat, entre un espai estable (íntim) i un 
altre dinàmic (obert), els quioscs són llocs oberts al mestissatge d’usos i també d’accessos, 
poden ser penetrables des de l’exterior i també des de l’interior de les finques. 
 
De l’espai interior d’un pis a l’aparador d’una botiga exterior, de la botiga al carrer i d’aquest 
carrer a un altre carrer, el micro-organisme de les porteries permet experimentar la força 
d’influència d’un esdeveniment artístic en un recorregut unint la petita i gran escala.  
 
Tenim l’objectiu no sols de fer que la gent apreciï més les arts plàstiques i escèniques per la 
seva potència social, política i emocional. La inserció d’activitats artístiques en finques de 
caràcter humil d’una ciutat que tendeix a constituir-se com a seu d’un turisme cada vegada 
més massiu, permet allunyar-se del consum tradicional i trencar amb la monotonia de les 
franquícies.  
 
El projecte acosta l’art a llocs que originalment, i degut als seus usos, no són els tradicionals 
de l’art (museus i centres de cultura), com són els comerços i espais de vivendes.   
 
Volem retornar a la ciutat no sols el seu patrimoni cultural i història, sinó sobre tot 
els seus potencials meravellosos, tant comentat pels surrealistes i més tard pels 
situacionistes i altres avantguardes, i fer tant del passeig dels vianants com de 
l’habitar dels seus residents, un moment de plaer inèdit i inesperat.  
 
Al mateix temps, la raó de la nostra empresa és una acció per millorar per part del gran públic 
tant l’aprehensió i comprensió física de l’espai, com el coneixement de les seves possibilitats 
infinites de transformació.  
 
L’espai de les porteries es converteix, per mitjà d’aquesta activitat, en una micro-galeria que 
exposa el treball dels artistes a través de la seva vitrina.   
 
 
 

La dinamització socioeducativa dels barris actors del 
Festival Lilliput  
 
 
 
L’originalitat del nostre projecte resideix en la confluència entre l’art i l’antropologia, és a dir 
entre l’especulació formal i la preocupació que els antropòlegs han expressat sempre per la 
conservació i l’enaltiment d’una societat o, com en aquest cas, d’una ciutat. Una de les 
condicions de participació dels artistes al festival serà la presa de consciència de les 
característiques d’ús i d’espai del quiosc on s’intervindrà i les claus culturals que van justificar 
la seva vigència i reclamarien avui la seva revitalització.   
 
L’ús de llocs abans destinats a la col·lectivitat serà així retornat al coneixement del públic, 
mitjançant una transposició poètica. En això consistirà el treball de l’artista.  
 
Per fomentar la memòria col·lectiva relativa als quioscs, sol·licitarem l’aportació dels seus 
veïns i residents, per crear un arxiu viu que podrà servir de matèria prima als artistes 
convidats per interactuar amb l’espai.  
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Per cert, la nostra investigacio ja va rebre el suport mediàtic de varies televisions nacionals 
consecutivament de l’article de La Vanguardia Digital7. 
 
Comptant amb l’èxit crític i públic des del primer any, esperem aconseguir la periodicitat anual 
del nostre festival.  
 
 

Antecedents lilliputencs 
 

  
Dins del festival Sònar de Barcelona, el 
músic Jeff Mills va actuar dins de la vitrina 
de la botiga Gratacós, a la cantonada del 
Pg. de Gràcia amb l’Av. Diagonal. 

 
 A París en ple barri de Saint-Germain-
des-Prés, la galeria d’art Pièce Unique 
ofereix una sola obra a la vista del carrer. 

 

 
A Nova York, del 2002 al 2005 l’artista 
Maurizio Cattelan i els crítics curators Ali 
Subotnick i Massimiliano Gioni van obrir 
The Wrong Gallery, una galeria d’1 m², i 
van organitzar-hi més de 30 exposicions 
d’artistes poc i molt reconeguts (Weiner, 
McCarthy, Sehgal...) 

 
A Valparaíso a Xile, la Galería H10 
proposa des del gener 2002 exposicions 
mensuals a la seva vitrina de 0,70 m². 

 

I a Osca, a l’Aragó, el festival Ocuparte 
tracta de revitalitzar el centre de la ciutat 
amb instal·lacions artístiques en llocs 
comercials i públics, amb el suport de 
l’Ajuntament de la ciutat. 

 

                                                        
7 Cristian Reino, « Las minitiendas se ponen de moda », Lavanguardia.es, 3 febrer 2009. 
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3. Festival Lilliput 2009 
 
 
 

Programació 
 
 
El tema general pel Festival Lilliput 2009 i les seves propostes artístiques són:  
 
 

L’intimitat urbana 
 
Coincidint amb l’esperit del festival Interferència, la mostra d’accions i intervencions efímeres 
en espais públics que va tenir lloc cinc anys a la ciutat de Barcelona dins del marc del Festival 
Grec, volem sorprendre el públic del carrer amb intervencions concentrades en alguns llocs 
durant una setmaneta. 
 
En el projecte podran donar-s’hi cabuda obres tant d’artistes plàstics i audiovisuals, com 
d’escriptors, ballarins, actors o músics. Els artistes convocats seran principalment de Barcelona 
i d’altres provindran del panorama internacional.  
 
Un dels requisits previs que hauran de complir els artistes seleccionats serà la forta presència 
visual o sonora de les seves creacions, degut a la situació de passatge en el que s’ubicaran les 
seves intervencions.  
 
La pluridisciplinaritat és un requisit evident per a un festival que entén reanimar espais d’usos 
molt polivalents i de característiques tant formals com humanes molt diverses.  
 
Si les arts plàstiques semblen les més contundents per habitar aquests espais-aparadors, la 
dansa és en si mateix una activitat molt potent per a retornar el caràcter íntim i corporal a 
aquests espais d’escala domèstica. I l’art sonor també. 
 

Artistes dels Quioscs Lilliput 

Es recuperaran 8 quioscs demoninats Quioscs Lilliput, per oferir-los a les instalacions 
artístiques de:  
Luis Bisbe (Màlaga, 1965). Viu i treballa a Barcelona. 
Descamuflaje, instal·lació, C/ Bonsuccés 13 <L1, L3> Plaça Catalunya. 

Joana Cera (Barcelona, 1965). Viu i treballa a Barcelona. 
Ja no queda temps, instal·lació, C/ Petritxol 10 <L3> Liceu. 

Javier Peñafiel (Saragossa, 1964). Viu i treballa a Barcelona. 
La mejor Barcelona del mundo. Una experiencia expropiada, instal·lació, Les Rambles 116 
<L3> Liceu.  

Alexander Pillis (Rio de Janeiro, Brasil, 1954). Viu i treballa entre Rio de Janeiro (Brasil) i 
Barcelona. 
Memento Mori, intervenció en les façanes, C/ Sant Pau 19, Sant Pau 28, Hospital 83,  
Petritxol 9 <L3> Liceu.    
Frédéric Tchorbadjian (Tolosa, França, 1955). Viu i treballa entre Paris (França) i Reno 
(EUA).  
Spin Balls, instal·lació, C/ Ferran 19 <L3> Liceu. 
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Altres 2 quioscs es transformaran en l’escenari dels següents actes:  

Miguel Conejeros (La Unión, Xile, 1969). Viu i treballa a Barcelona.  
De l’interior a l’exterior, un homenatge a John Cage, instal·lació sonora, C/ Bonsuccés 12 
<L1> <L3> Plaça Catalunya. 

I dos happenings (en directe) els dijous 15 i 22 de 18 a 20h a la vitrina del quiosc. 

Katja Fleig (Konstanz, Alemanya, 1968) i Stéphane Lafféach (França), de la companyia de 
dansa contemporània enCo.re. Viuen i treballen a Rennes (França). 
K.F. née en février, performance de dansa amb música electrònica en directe, C/ Call 11 <L3> 
Liceu, els dimecres 21, dijous 22, divendres 23, dissabte 24 d’octubre de les 19 a les 19.30h. 

 
 

Activitats paral·lels  
 
Un recorregut teatral de 2 hores té lloc els dissabtes 17 i 24 d’octubre, sortida a les 16h a la 
Rouge (Rambla del Raval 10 <L3> Liceu): 
Antecámara, concebut i actuat per Marion Adèle (Paris, França, 1971), acompanyada de 
Montserrat Masó, Carles Aguilar i Carmela Santoro. 
 
Dues trobades a la Llibreria La Central del Raval (Elisabets 6 <L1, L3> Plaça Catalunya) 

- Lectura performativa de Javier Peñafiel i la presentació de les seves obres per Luís 
Bisbe, Joana Cera, i Frédéric Tchorbadjian. 
 
Javier Peñafiel farà una lectura paral·lela a la seva intervenció en un quiosc 
d'escala dins el Festival Lilliput. Amb el recolzament de diverses projeccions de 
video, entre elles la seva participació a l'última bienal de Sao Paulo, "Agenda de 
caducidad de los tiempos drásticos". Serà una veu preocupada, entre d'altres 
coses, per l'aplicació a la ciutat de les higienes del cinisme institucional i les 
seves cosmètiques amb una considerable càrrega de melangia no regressiva. 
 

- De les porteries als quioscs d’escala: un anti-model Barcelona que 
desapareix? Taula rodona amb quiosquers, funcionaris públics i antropòlegs. 

 

Tres altres quioscs van servir de localització per contextualitzar les històries de dos 
curtmetratges produïts amb motiu del festival:  

Lluís Hereu (Girona, 1979). Viu i treballa a Barcelona.  
Espionaje, 3ʼ. Contextualizat als quioscs de C/ Ferran 41 i C/ Llibreteria 16. 

David Casademunt (Barcelona, 1984). Viu i treballa a Barcelona. Guanyador del concurs de 
curtmetratges emès pel festival.  
Turrones, 12ʼ. Contextualizat al quiosc de Plaça Universitat 8. 
 
El bar La Rouge (Rambla del Raval 10 <L3> Liceu) es transforma en quiosc d’informació 
amb projecció en continu dels dos curtmetratges i l’obra dels artistes, i un menú Lilliput a 
preu molt reduït al migdia. 
 
El tricicle Sangre farà la Ruta Lilliput a la tarifa excepcional de 4 € per persona. 

 
 
Horaris d’obertura de les exposicions d’arts visuals 
 
0h – 24h excepte el quiosc de Les Rambles 116, tancat de 22 a 10h. 
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Pàgina web del Festival Lilliput:  
http://festivallilliput.wordpress.com   
 
A més de la proximitat física dels quioscs envers els carrers, tant de dia com de nit, estem 
elaborant una pàgina web social, en la que es vol oferir un espai de veïnatge virtual entre tots 
els actors del festival i els residents de les finques que vulguin participar-hi.  
 
La pàgina web 2.0 és la seu d’un fòrum obert entre els residents dels quioscs, els seus usuaris 
o els seus veïns.  
 
Cridem l’atenció de tots els residents de Barcelona per a que comuniquin les seves memòries i 
fotografies per a constituir un arxiu viu dels quioscs.  
 
Internet permet pensar en una xarxa més ample de quioscs d’arreu del món. Recollirem 
testimonis no solament d’Europa sinó també d’Àsia, Àfrica i Amèrica.  
 
També és un lloc de trobada sobre l’art i l’arquitectura oberts als interessats en l’art en l’espai 
públic i en les friccions artístiques amb l’arquitectura.   
 

 
Inventari dels quioscs  
 
 
 
Al dia d’avui, hem inventariat més de 100 quioscs; presentem aquí una selecció de 70. 
 
La gran majoria de les botigues obertes als quioscs venen rellotges o joies, torrons i tabac; 
tots productes de petites dimensions que no necessiten d’un magatzem. 
 
Dins de les característiques retingudes pel nostre estudi –que impliquen la correspondència 
directa de les botigues/quioscs amb la porteria o l’espai interior de les finques– sorgeixen 
diferents tipologies de quioscs:  
 

1. els quioscs que semblen ser, o haver-se utilitzat com a porteries (Bonsuccés 13, 
Corders 10, etc.), per aquesta raó presenten un caràcter de major privacitat; 

2. els quioscs que tanquen la persiana cap a l’interior de la finca (Avinyó 4, etc.) per tal 
d’orientar-se cap al carrer; 

3. els quioscs que desborden la vorera, i així semblen més autònoms (com els quioscs 
originals de la Roma antiga, els quioscs de diaris i de música); 

4. els quioscs que son situats darrere de la porta d’entrada, i així queden invisibles quan la 
porta està tancada, creant una situació més pròxima a la dels passatges antics (Sant 
Pere més Alt 31, Ave Maria 2, Tamarit 167, etc.); 

5. els quioscs que resegueixen el contorn d’una i l’altra part de la porta d’entrada 
(Princesa 24, Rambla 25, Tamarit 151, etc.). 

 
Alguns propietaris o inquilins són contestatàris davant aquesta denominació de quiosc, i 
sempre per raons de tipologia espacial: prefereixen dir-se “botiga”, a raó de la paret que els 
separa del Hall; aquests precisament no figuren al nostre inventari. 
 
 
 
 



 

 

FESTIVAL LILLIPUT   15 Octubre 2009 p.13/30 
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L’equip del projecte 
 

 
 

Direcció 
 
Patricia Ciriani, directora de Festival Lilliput. Historiadora de l’art i l’arquitectura (veure cv al 
final). 

Dr. Manuel Delgado Ruiz, coordinador científic de Festival Lilliput. Professor titular 
d’Antropologia, Universitat de Barcelona i coordinador del Grup de Treball Etnografia dels 
Espais Públics de l’Institut Català d’Antropologia. 

 
Equip 
 
Jordina Sangrà, producció arquitectònica. 

Patricia Hambrona, assistent d’exposició. 

Yvonne Blanco, dissenyadora gràfica.  

 
I tots els amics i voluntaris que amb el seu temps, dedicació i entusiasme han col·laborat en 
l’enriquiment del festival, treballant en la coordinació i la producció de l’esdeveniment:  

Isabel Abrego, Núria Belloc Rocasalbas, Elena Benigni, Tiziana Bianchi, Elisa Bruni, 
Guido Cancarini, Gloria Clavera, Pilar Cruz, Ariadna Fà, Mercedes González de Garay, 
Liane Jorge, Jorge López, Pau Majó i Codina, José María Martínez, Laura 
Morales, Laia Muntaner Hortensia Ortún Rubio, Jean-Philippe Peynot, Sergio Pinto, 
Mélisande Plantey, Orieta Sánchez Carmela Santoro, Manuela Sosa, Roberta 
Spagnolo, Areti Tzia,  Nada Tozija Uzal, Janire Villaverde. 

Aquest projecte va iniciar-se gràcies a l’ajuda esencial dels alumnes del Màster en Gestió del 
Patrimoni Cultural de la UB del curs 2007/08, una menció especial per: Adrián Soler Pastor, 
Mar Soteras, Silvia Rodríguez i Marta Marino; Luís Torres, antropòleg i dissenyador 
multimedia; Mélisande Plantey; i Nana Carvalho. 
 
 
Mil gràcies als artistes, i als propietaris i llogaters que van fer el projecte possible: 
 
Vicenç Abarca, propietari del quiosc c/ Ferran 19. 
Juan Bofill, propietari de Les Rambles 116. 
Joaquim Conesa, propietari del quiosc c/ Petrixol 10. 
Finques La Plana i el president de la comunitat de veïns Enric Corti, c/ Bonsuccés 13. 
Silvia Serra Albaladejo, quiosquera de c/ Ferran 41. 
Montserrat Prats, quiosquera de c/ Bonsuccés 12. 
Montserrat Solé i Casterà, quiosquera de c/ Call 11. 
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Agraïm el recolzament al nostre projecte, amb el seus valorats consells i personal 
ajuda a:  
 
Sr. Martí Peran, Prof. Universitat de Barcelona i curador independent. 
Juan Eduardo López, Coordinador del Marató de l’Espectacle, Director dels festivals Dies de 
Dansa i Interferència. 
Arq. Fernando Marzá, Degà de la Cultura del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona. 
Arq. Eduard Rodriguez i Villaescusa, Secretari del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
Barcelona. 
Arq. Léo Orellana, Coordinador Programa SIRCHAL, Paris. 
Arq. Henri Ciriani, Paris/Lima. 
Adrianna Wallis, propietària d’un pis a Pla de Palau 3, amb qui tota l’aventura va començar. 
 
 
I fem homatge a l’autor de la font d’investigació més important al nostre estudi: 
 
Dr. Joan Bestard Camps, Cap del Departament d’Antropologia Social i Cultural, Universitat 
de Barcelona. Joan Bestard ed., Les porteries a Barcelona: entre l’espai públic i l’espai privat 
(Barcelona: ICA, Generalitat de Catalunya, 2006).  

 
 
 
 

 
Foto Josep Mª Sagarra 1925-30 Loteria de Nadal, Arxiu Fotogràfic de l'AHCB © ICUB 
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Els artistes 
 

LUIS BISBE 
 
 
 
 
 
  

Neix a Màlaga el 1965, viu i treballa a Barcelona. 
 

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 
 
2008  interiorismoyexteriorismo, La Casa 
Encendida, Madrid. 
 
2007  same things, Museu  de l’Empordà, Figueres  
 
2006  Join us, CASM, Barcelona. 
          Aquí o ahora y nunca, Galería Moriarty, 
Madrid. 
 
2005  Ding dong, Museo español de Arte 
contemporáneo Patio Herreriano, Valladolid 
          Free time, Museo Abelló, Mollet del Vallés, 
Barcelona.  
 
2003  Pretecnologia punta, C.A.C., Malaga.  
          Pin-pan-pum, Espai 13, Fundació Miró, 
Barcelona. 
 
2002  Art3, Valence, France. 
 
2001  Piso piloto, Galería Salvador Díaz, Madrid. 
 
2000  Direccions (ciclo), La Caixa, Lérida. 
 
1998  Escultura al Jardí (ciclo), Caixa de Sabadell, 
Sabadell. 
 
1996  Galería Ferran Cano, Palma de Mallorca. 
 
1995  Together work with Serafín Rodriguez, 
Galería Ferran Cano, Barcelona. 
 
1992  ”Notas”, together work with Pedro Carrera. 
Hermandad del Trabajo, Barcelona. 
 
 
 
EXPOSICIONS COL·LECTIVES 
 
2007  Arco07, Galería Moriarty. Madrid. 
         Pensa, Piensa, Think, CASM, Barcelona. 
         Artist at Glenfiddish, Dufftown, Scotland. 
 
2006  Arco06 Galería Moriarty. Madrid 
          videoDictionary, Image Forum Festival, Tokio 
Image Forum, Japan.  
          11 videoartistas espanholes, CAM Niteroi, 
Rio de Janeiro, Brasil. 
          16 artistas en tránsito, Madrid, Barcelona, 
Valencia, Bilbao y Sevilla (exposición itinerante). 
           La isla del tesoro, San Lluis, Formentera. 
 
2005 Divergentes, Zumaia. 
         Tangents “Sant Mori”, Girona 
 
2004  Arco04, Galería Salvador Díaz, Madrid. 
          Javier Pérez – Luis Bisbe, Villa du Parc, 
Annemasse, Francia. 
 
2003  Doméstico-04, Madrid 
         Des fent se un lloc, Can Felipa, Barcelona. 
         Vent, Altafulla, Tarragona 
         Vilafranca contemporania 03, Galería Palma 
Xll, Vilafranca del Penedés, Barcelona . 
       

2002  Jardin Flou, Chaumont sur Loire, Francia. 
          Arco02, Galería Salvador Díaz, Madrid. 
 
2001  Surplus, Centro cultural de España, Lima, 
Perú. 
          Experiencies, Ex -parc d’atraccions; Casa 
magnética, Trienal de Barcelona, Barcelona. 
        Formas del exilio, Galería Carmen Claramunt, 
Barcelona. 
 
2000  Joana Cera – Luis Bisbe, Por amor a Arte, 
Porto, Portugal. 
1999  Nou planetes Dos piezas Juntas, La Capella 
, Barcelona. 
        Sentimental, Sentimental room, Barcelona. 
        Art Forum, Galería Antonio de Barnola, Berlín. 
 
1997  Una gramática Actual, Can Felipa, 
Barcelona. 
 
1990  Jóvenes artistas malagueños, Colegio de 
Arquitectos de Málaga. 
        Galería Carmen de Julián, Málaga. 
        “Libros de Artista” Galería Carmen de Julián, 
Málaga. 

Blind date, 2005.  
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BEQUES I ESTUDIS 
 
2007  Glenfiddish Grant, (residencia y exposición).  
 
2002  Hangar-CBK, kaus australis Rotterdam 
(residencia y exposición).  
 
2000/01  Museo de Arte de Sabadell - Art-3 
Valence, Fracia (Autorreverse residencia, 
exposición en ambos sitios y publicación). 
 
1989  Beca Erasmus, Winchester School of Arts, 
Wínchester, Gran Bretaña. 
 
1990  Licenciado en Bellas Artes, Universitat de 
Barcelona. 
 

Pim pam pum, 2003. Vídeo instal·lació.  

el seu projecte pel Festival Lilliput   
Descamuflaje, instal·lació, C/ Bonsuccés 13 <L1, L3> Plaça Catalunya 

Juga amb els objectes de la vida quotidiana, desviant-los de la seva funció essencial i 
activant-los poèticament mitjançant la modificació de l’espai que els embolica.  
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JOANA CERA 
 
 
 
 
 
 

 

Neix a Barcelona el 1965, on viu i treballa. 
Representada per la Galeria masART. 
 

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 
 
2007  Galeria Antonia Puyó, Zaragoza.   
           llumull, Museu de l’Empordà, Figueres, 
Girona.  
2005  Pupilas, masART Galeria, Barcelona   
1999  Sala Montcada, Fundació La Caixa, 
Barcelona.  
1994  Cambra de Forasters, Ajuntament de Mataró.  
1991  Galería Provincia, Zaragoza 
 
 
 
EXPOSICIONS COL·LECTIVES 
 
2009  MadridFoto, masART Galeria, Madrid.  
          Documentos de identidad, Galería 
Sandunga, Málaga.  
2008  Hot Art Fair, masART Galeria, Barcelona.   
          Si no puedo dibujarlo, masART  Galeria, 
Barcelona.  
          ARCO08, masART Galeria, Barcelona. 
2007  Piensa, Pensa, Think, CASM, Barcelona. 
2006  Àlbum. Imatges de la família en l’art, 
Fundació Sa Nostra, Mallorca.  
2005  Artefactes. Contemporani + Bibelots, 
masART Galeria, Barcelona. 
          Àlbum. Imatges de la família en l’art, Museu  
d’Art de Girona.  
2003  La muestra del déficit, Fundació Rafael Tous, 
Metrònom, Barcelona.  
          Immediate Medium, Kenise Barnes Fine Art, 
Larchmont, New York  
          Exposición Inaugural, masART Galeria, 
Barcelona.  
          I Premi d’Escultura Contemporània Vil·la de 
Pals, Fundació Vilacasas, Ca la Pruna, Pals. 
2002  7.2., Centre d’Art Santa Monica, Barcelona; 
Centro de Arte Joven, Madrid.  
         Icones en el passatge, Fundació La Caixa, 
LLeida. 
2001  Itinerarios 1993-2000. Un camino 
compartido, Academia Española e Instituto  
Cervantes, Roma 
          Vostestaquí, Art Contemporani a Barcelona”, 
Palau de la Virreina, Barcelona. 
          Un/ruled, Exhibit A gallery, Nueva York. 
2000  Open Studios Hell’s Kitchen, Internacional 
Studio Program, Nueva York.  
          Fragments, Colección Rafael Tous, Museu 
de Granollers. 
         Lluis Bisbe/Joana Cera, Galeria Por Amor al 
Arte, Oporto, Portugal.  
        Itinerarios 1999-2000, Fundación Marcelino 
Botín, Santander. 
1999  III Certamen de Artes Plásticas, Asociación 
Cultural Saloni, Palau de la  Música, Valencia 
(accésit). 
1998  Cercher l’objet, Galeria Iconoscope, 
Montpellier, Francia.  
          VII Bienal Nacional de arte Ciudad de 
Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias, 
Oviedo. 
         I Bienal del Casino de Vic, (1º Premio). 
1997  Hijas de Casandra, Galeria Javier López, 
Madrid.  
 

Dies Irae, Museo de Granollers, Barcelona;  
Sala Municipal San Benito, Valladolid, Sala El 
Roser, Lleida  
        Ceguesses, Museo de Arte, Girona.  
        Escultura al jardí, Caixa de Sabadell, 
Sabadell. 
1996  Registro de ideas, Galeria Antonio de 
Barnola, Barcelona.  
         Desplazamientos, Fundació Rafael Tous, 
Metrònom, Barcelona.  
         La última foto, Galeria dels Angels, 
Barcelona. 
        Se alquila, Portaferrissa 79, Barcelona. 
        QUAM 1988-96, Sala Fundació La Caixa, Vic 
(exposición itinerante). 
1995  Se alquila, Barcelona. 
          El dominio sensorial, Ciclo “Visual 
Resonnances II”, Quartair, La Haya, Holanda.  
1993  Gana, Galeria Carles Poy, Barcelona.  
1991  Taller de Juan Muñoz, Arteleku, San 
Sebastián.  
          Taller de Angel Bados, Arteleku, San 
Sebastián.  
1990  Respirando sin método, País Vasco 
(exposición itinerante). 
          Exposición del taller de Sergi Aguilar, 
Arteleku, San Sebastián.  
1989  L’Art Esquiu, Sala de l’Ajuntament de 
Montesquiu, (exposición itinerante). 
         Bienal del Baix Camp, Valls, Tarragona.   

 
 

el seu projecte pel Festival 
Lilliput   
Ja no queda temps, instal·lació, C/ 
Petritxol 10 <L3> Liceu 

Per mitjà d’objectes i vídeos 
configura un paisatge meditatiu 
claustrofòbic inspirat per les seves 
preocupacions ecològiques i 
filosòfiques.  
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MIGUEL CONEJEROS 
 
 

 

Neix a La Unión (Chile) el 1969, viu i 
treballa a Barcelona. 
 
Músic experimentat en els sons electrònics i en 
les recreacions ambientals que va ésser un dels 
fundadors de la mítica banda de punk xilena 
Pinochet Boys als anys ’80. Des de l’any 2001, 
quan establí la seva residència a Barcelona, 
innova en la música electrónica baix el 
pseudònim Fiat 600 pel Sónar, el LEM, i diferents 
espais alternatius de Barcelona, Viena, Londres i 
Hamburg. 
 

REALITZACIÓ I PRODUCCIÓ MUSICAL (selecció)  

 
2008/09  Programador de contenidos para      
  Radio Universidad de Concepción FM y 
Digital,    
  sección 20.000 Leguas de Viaje Submarino. 
2008  Dirección Editorial Libro Los Pinochet  
  Boys, sobre el movimiento musical    
  underground en Chile en los años 80.  
  Publicado por MIDIA Comunicación. 
2007  Asesoría musical documental Cantunis,  
  ganador del premi Nacional de Cine de la  
  Generalitat de Catalunya 2008. 
2007  Colaboración Editorial sección musical  
  revista PadFinder Magazine, Viena (Austria). 
2006  Composición banda sonora para la Vídeo  
  instalación Material Dust del artista Alejandro   
  Vidal, Fundació La Caixa, Caixaforum,    
  Barcelona.   
          Composición banda sonora para Tactical  
  Disorder de Alejandro Vidal, presentado en 
Busan  
  Biennale (Corea), Palazzo delle Papesse (Italia) 
,  
  Museum of Contemporary Art Taipei (Taiwán) ,  
  Kling and Bang (Islandia) 
2005  Instalación sonora para inauguración  
  centro cívico Canjaumandreu, Generalitat de  
  Catalunya. 
2004/05  Realización musical para Pasarela   
  Gaudi; desfiles diseñador Josep Font,   
  Colecciones: primavera – verano 2005 y otoño 
–  
  invierno 2004. 
2003  Concepto y realización musical para 20   
  aniversario de la Sala Montcada en Fundació La  
  Caixa, Caixaforum, Barcelona. 
2002 - 2004  Dirección y asesoría musical para  
  moda Circuit, Barcelona. 
2001  Banda de sonido original, cortometraje 
“Los  
  Escolares se siguen amando” de Paco Toledo,  
  ganador Festival de Cortometraje; La Habana,  
  Cuba, 2001 
 
 
 
 

2001 – 2009  Presentaciones en vivo de mi  
  proyecto de música electrónica FIAT600 en  
  distintos festivales, clubes y teatros; como 
por  
  ejemplo: Festival de Música Avanzada  
  SONAR, Barcelona; Festival LEM, Gracia –  
  Barcelona; Festival PERIFERIAS, Huesca;  
  Festival OFF SONAR, Barcelona;  
  VOLKSTHEATER, Viena-Austria; NIU.  
  Barcelona; DISTRITO DIAGONAL. Barcelona; 
PUBLIC LIFE, Londres - UK; KUNSTAFF.  
  Hamburgo; ALGORYTHM. Barcelona; FAD,  
  Barcelona, THE LOFT, Barcelona; VERSUS  
  ELECTRONICS, Barcelona;  
  ELECTROWERKS, Londres – UK. 
 
 
 
ESTUDIS 
 
Comunicación y Producción Audiovisual; Universidad de 
Chile 
Licenciatura en Bellas Artes; Universidad ARCIS; Chile 
Avanzado de Ingeniería de sonido; Universidad Central; 
Chile 
 

el seu projecte pel Festival 
Lilliput   
De l’interior a l’exterior, un homenatge a 
John Cage, instal·lació sonora, 
C/ Bonsuccés 12 <L1, L3> Plaça 
Catalunya 
>> Dijous 15 i 22 d’octubre de 18 a 
20h: Happening sonor al quiosc. 
 
>> Dijous 22 d’octubre, de 21.30h a 
mitja nit, actua com a DJ Fiat 600, al 
bar La Rouge (Rambla del Raval 10) 
amb un set de música electrònica 
inspirada en la seva peça del quiosc 
Bonsuccés 12. 
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 KATJA FLEIG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katja Fleig neix a Konstanz (Alemanya) el 1968, viu i treballa a Rennes.  
www.enco-re.eu             www.dailymotion.com/enCo-re/video/16595884 

Ballarina i coreògrafa d’origen alemany que viu a Francia, Katja Fleig, crea la companyia 
enCo.re amb la finalitat de portar endavant els seus propis projectes. Fou abans intèrpret de 
Catherine Diverrès i Bernardo Montet; després treballà sota la direcció de François Tanguy al 
Théâtre du Radeau. Paral·lelament, fou cofundadora, el 1996, amb Eiji Nakazawa, Olivier 
Gelpe, Mitzuyo Uesugi, Minoru Hideshima, de l’ENSEMBLE W, i col·laborà puntualment amb 
Pablo Wenninger, a Viena.  

Des de fa un parell d’anys desenvolupa projectes nascuts d’aquestes col·laboracions múltiples: 
2voix el 2004/05; després voixfréquent, arran la seva residència al Triangle accedeix a ballar a 
Rennes el 2005/06; viaKonsulat el 2007; i a Passerelle, Centre d’art a Brest. 

Ofereix cursos i pràctiques regularment per a ballarins i comediants professionals, per 
aficionats (al CCNRB/RENO, al CCNTours i a les universitats de Rennes i de Nantes, etc.). 
També presenta cursos de ball per l’edat escolar i per persones minusvàlides. Des de l’any 
2000, estudia taixi amb el mestre Tomasz Nowakowski. 
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el seu projecte pel Festival Lilliput   
 
K.F. née en février, performance de dansa amb música electrònica de 
Stéphane Lafféach en directe, C/ Call 11 <L3> Liceu 
>> Dimecres 21, Dijous 22, Divendres 23, Dissabte 25 dʼoctubre, 
de 19 a 19.30h. 

Ballarina amb més de 15 anys d’experiència en les millors companyies de teatre i dansa 
contemporània franceses. Fundadora de la seva pròpia companyia interdisciplinària 
enCo.Re, amb la que construeixen peces a l’entorn d’arquitectures reals, en interacció 
amb l’espai públic i improvisades en la seva relació directa amb els espectadors.  

«Si hagués d’inventar-me, o reinventar-me, en algunes paraules i algunes accions, quals 
hauria d’escollir?»  

L’ABC de KF és una fàbrica de ficcions proposada per un equip imprevisible d’artistes. En 
seixanta minuts, els rastres es dibuixen. Els d’un inventari de estats i de fets tangibles, de 
memòries superposades, de moviments, de paraules i de sons presents.    
 
Coreografia i interpretació: Katjia Fleig DJ i Stéphane Lafféach. 
Text original i col·laboració artística: Marc Perrin, escriptor.  
Consell artístic: Céline Roux, historiadora de l’art. 
Escenografia i il·luminació: Walter Pace. 
Vestuari: Patricia Vernadar para les Brigandines. 
So: Thierry Rallet. 
Escenografia: Procesnium i Magda Mrowiec.  
Coproducció: Grand Théâtre de Lorient-scène conventionnée danse, CCN de Créteil et du 
Val-de-Marne en qualitat de companyia en acollida, i  Voilerie Danses (Arzon). 
Amb la subvenció de: CCNRB com companyia de 2008, i de la SPEDIDAM. 
Residències a: Podewil - Zentrum fur aktuelle Kunste (Berlin), CCN de Rillieux-la-
Pape/Maguy Marin, Cap Quinze (Marseille).   
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JAVIER PEÑAFIEL  
 

 

 

  

   
 
 
 
  
 

Neix a Saragossa el 1969, viu i treballa a 
Barcelona. 

www.egolactante.com 
 

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 
 
2004  Palabra Natal, Museo Pablo Serrano, 
Zaragoza. 
          Habla, Galeria Joan Prats, Barcelona. 
        Granados, intervención permanente en la 
calle Enric Granados, Barcelona. 
        Inicio, intervención permanente en el Pirineo 
Aragonés, Candanchú-Somport. 
        Ausencia pública, intervención temporal en 
CaixaForum, Barcelona. 
       Aliento, intervención en el Museo del Viento 
en La Muela. 
2003  Tantosporciento, intervención en diferentes 
soportes publicitarios de Terrassa. 
         Conquista básica te vuelvo a pedir que te 
definas, Galería Spectrum Sotos, Zaragoza 
y.Galeria ProjecteSD, Barcelona. Presentación 
multimedia i dramatitzación por actor de las 
publicaciones. 
         Violencia sostenible, con Alex Gifreu, Nau 
Côclea, Camallera. 
2002  Sí N, Centre Cultural de la Fundació “la 
Caixa”, Lleida. 
       Proyecto escritorio, Sao Paulo. 
2000  Tragedia de las Corporaciones. Ignorancia, 
Desactivo domicilios, Salas de la Diputación de 
Huesca. 
 MuseuEmpordà, Figueres. 
 

1999  Maltrato, Sala Montcada, Barcelona. 
Producida por la Fundació “la Caixa”. 
1998  Egolactante en Vigilia, Biblioteca Sebastià i 
Juan Arbó, Amposta. Producción de Bienal 
de Amposta. 
1997/8  Agencia de Intervención en la 
Sentimentalidad. Proyecto realizado en Lisboa, 
Barcelona y Nueva York. Presentación en La 
Capella, Barcelona.  
1997  Hiperdrama, Galería Antonio de Barnola, 
Barcelona. 
1996  Archivo de ideas, Galeria Antonio de 
Barnola, Barcelona.  
1995  Común. Museo Pablo Serrano de Zaragoza. 
1994  Espais de desig, La Capella, Barcelona. 
Producción del Institut de Cultura de 
Barcelona. Comisariada por Manel Clot. 
1993  Paraninfo, Universidad de Zaragoza, 
Zaragoza. 
        Mestizo, Murcia. 
1992  Galeria Arteunido, Barcelona. 
 
 

el seu projecte pel Festival 
Lilliput   
La millor Barcelona del món. Una 
experiència expropiada, instal·lació, 
Les Rambles 116 <L3> Liceu 

Construeix petites peces teatrals basades en 
textos literaris i filosòfics, però que sempre 
conviden al bon humor i la ironia crítica. 
Recentment ha participat a la Bienal de São 
Paulo (2008); és artista de la Galeria Joan Prats. 
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ALEXANDER PILIS 

 
 

Neix a São Paulo el 1954, viu i treballa a 
Toronto. 

www. theblindarchitect.com 
 
De les seves exposicions, cal destacar les 
seves mostres a la Fundació Tàpies 
(Barcelona), La Panera (Lleida), la Royal 
Ontorio Museum (Canadà), i les seves 
participacions a la Bienal de São Paulo. 

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 
2007  Musée d'art de Joliette, Quebec, Canada. 
2006  Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP 
Brazil. 
          Peak Gallery, Toronto, Canada. 
2005  ADN, Barcelona Spain. 
2003  Museum of Installation, The Modern Tate, Sir 
John Soane Museum, London Eye, The Old 
Operating Theater, Laban, Old Greenwich Royal 
Observatory and in Collaboration with The 
Metropolitan University of London, Fine Arte 
department, London UK. 
1999  Box 23, Barcelona Spain. 
1998  Institut fur Auslandsbeziehungen (I.F.A.), 
Stuttgart Germany. 
          The Gallery at Grange House, Guernsey 
College of Art and Design, Channel Islands. 
1996  Akademie Schloss Solitude, Schloss Halle, 
Stuttgart Germany. 
1995  Chopo Museum, Mexico DF, Mexico. 
1994  Winnipeg Art Gallery, Winnipeg Canada. 
1993  YYZ Gallery, Toronto Canada. 
          Contemporary Museum of Art, São Paulo 
Brazil. 
1992  Western Front Gallery, Vancouver Canada. 
1990  Museu de Arte Contemporanea, São Paulo 
Brazil. 
1988  The Power Plant Art Gallery Toronto 
Canada. 

BIENALS 
2008  28th. Biennial, São Paulo, Brazil. 
2002  25Th. Biennial, São Paulo, Brazil.  
1987  19Th. Biennial, São Paulo, Brazil. 
 
 

el seu projecte pel Festival 
Lilliput   
Memento Mori, intervenció en les 
façanes, C/ Sant Pau 19, Sant Pau 28, 
Hospital 83, Petritxol 9 <L3> Liceu 

Arquitecte atípic, ha fundat i dirigit diferents 
projectes que investiguen la relació entre 
arquitectura, art, ciència i percepció.  
 
Per a Lilliput, decida magnificar amb dues obres 
repetides dues vegades, la desaparició 
programada dels quioscs d’escala.  
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FREDERIC TCHORBADJIAN 
 
 

 
 

     
© Quantic Visit (detail), 2005. 

 
 

Neix a Tolosa (França) el 1955, viu i treballa 
entre Paris (França) i Reno (EUA).  

http://f.t.art.free.fr 
 

EXPOSICIONS INDIVIDUALS 
2007  Mixed Fields, 5 Square la Champmeslé, 
Paris  
2005  Quantic Visit, Multimedia projection, Nevada 
Museum of Art Atrium, NV, USA.  
1999  International Art Series IRC, Reno, Nevada, 
USA.  
1997  La forme Siphonnée, La Loge, Paris, France.  
 
 

INSTAL·LACIONS MURALS 
Dec 2004  WAM (7ft x 4ft ) Western Asset 
Management Pasadena, California, USA.  
Sept 2004  Mouvement indexé (5.64ft x5.64ft)  
CDT, ZI St-Charles, Perpignan, France.  
Dec 2003  Paths (21ft x 7ft) Zilkha Neurogenetic 
Institute USC Health & Science Campus, Los 
Angeles, California, USA.  
May 2003  Stainless Spin (63ft x 8ft) Nevada 
Museum of Art, Reno, Nevada, USA.  
 
 

EXPOSICIONS COL·LECTIVES 
2007  Siesta art + objectes, c/ Ferlandina 18, 
Barcelona. 
2005  Nevada Triennial, Nevada Museum of Art, 
Reno, Nevada, USA.  
2001  By Hand (Pattern Precision and Repetition in 
Contemporary Drawing), University Art Museum, 
Cal State University Long Beach, Calif., USA.  
1994  Temps d'Art, Centre Régional d'Art 
Contemporain 
 
Les seves obres 
figuren a importants col·leccions públiques i 
privades dels Estats Units. 

 

el seu projecte pel Festival 
Lilliput   
Spin Balls, instal·lació, C/ Ferran 19 
<L3> Liceu 

Crea dibuixos de complexos teixits en xarxa que 
s’aproximen a principis matemàtics i 
propis de la teoria del caos. És la primera vegada 
que proba la projecció tridimensional 
dels seus dibuixos, usant boles americanes per a 
un puntillisme fester.  
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Mixed Field, insta·lació de 30 marcs i dibuixos, 109 x 183 cm 
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L’arquitecta 

 JORDINA SANGRÀ 
 
 

Neix a Barcelona el 1969, on viu i treballa. 
www.arkipla.com 

 

COL·LABORACIONS, PREMIS I EXPERIÈNCIES 
PROFESIONALS 
 
1994  Primer premi en el concurs urbanístic    
  promogut per la UPC i l’ajuntament Sant Feliu de  
  Llobregat, pel soterrament de la via de tren. 
1996  Primer premi del concurs promogut pel  
  Trinity Collage per al disseny de un pub històric a  
  Temple Bar de Dublín. 
1995-96  Estudi d’arquitectura de Gilroy McMahon.  
  Col·labora en el disseny de la sala d’arts  
  decoratives del Museu Nacional d’Irlanda  
  (Dublín). 
1996-98  Realitza varies escenografies pel teatre  
  Agorà. Roma 
1997  Treballa en l’estudi d’arquitectura d’Angelo  
  Berna i col·labora en el disseny de diferents viles  
  a la Toscana. 
1998-2000  Es trasllada a Nova York i crea  
  diferents escenografies per a varies companyies  
  alternatives de la ciutat. 
1999  Fa un stage al estudi del dissenyador Ingo  
  Maurer a Nova York 
2001-2004  Treballa en diferents estudis i  
  empreses de disseny d’interiors i arquitectura  
  efímera de la Ciutat de Barcelona. 
2004  Crea el seu propi estudi ARKIPLA on es  
  responsable de nombrosos projectes, tant de  
  tipus artístic com arquitectònic, ja sigui  
  arquitectura efímera com disseny d’interiors. 
2005  Col·labora amb Tadashi Kawamata per a la  
  producció de l’obra Chiringuito Mataró a Can  
  Xalant, Mataró 
2005  Workshop Post-it City, dirigit per Martí Perán,  
  i promogut pel Centre d’Art Santa  Mònica a  
  Barcelona 
2006  Participació en Campagna Romana amb el  
  grup Stalker, a Roma. 
2007  Organitzadora del projecte Rieres i rambles  
  amb el grup Stalker i diferents col·lectius artístics i  
  administracions del àrea metropolitana de  
  Barcelona. 
2005-08  Col·labora en el Projecte Post-it City -   
  Ciutats Ocasionals, exposat en el CCCB de  
  Barcelona durant la primavera del 2008. 

Neix a Barcelona el 1969, on viu i treballa. 
www.arkipla.com 

 

STUDIS 
 
1988-92  B.U.P i  C.O.U. al “Liceo Cervantes” de 
Roma, Itàlia. 
1992-95  Escola Tècnica Superior d’ arquitectura 
de Barcelona. UPC. 
1995-96  Bolton street school of architecture. Trinity 
College. Dublin, Irlanda. 
1996-98  Escola d’arquitectura. Università della 
Sapienza. Roma. 
1998  Postgrau “Europa Prossima” dirigit per 
Pasqual Maragall a la Universitat Roma tre. Roma. 
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2008 CCCB. Post-it City 

 
2007 CCCB. Saló internacional del llibre infantil i juvenil 

 
2007 Teatre i auditori a Sant Andreu 

 
Fòrum 2004 Barcelona. Joc de la pesca responsable 
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La directora 

Patricia Ciriani  
(París, França, 1973) 

ORGANITZACIÓ D’EXPOSICIONS (ART, ARQUITECTURA, CIÈNCIA) 
Sala d’Art Jove 
Secretaria de la Joventut, 
Generalitat de Catalunya 
Barcelona, 29 gen. – 3 abr. 
2009 
 

Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona (CCCB) 
Barcelona, maig – nov. 2008 
 

Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA) 
Barcelona, oct. 2006 – nov. 
2007 

 
 
 

 

Conservatoire National des 
Arts & Métiers (CNAM) 
Ministeri francès d’educació 
Nacional, Investigació i Tecnologia 
París / Nancy (França), jul. 
2004 – des. 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Association Française 
d’Action Artistique (actual 
Cultures France)  
Ministeri francès d’afers Estrangers / 
Ministeri de Cultura i Comunicació 

París, gen. 2002 – juny 2003 
 

Musée National d’Art 
Moderne (MNAM/CCI), Centre 
Georges Pompidou   
París, 1998 i 2000 

Comissaria de l’exposició GlobalKiosk 
Prefiguració del Festival Lilliput amb la construcció d’un quiosc 
d’escala (arq. Jordina Sangrà) a l’entrada de la finca. 
Exposicions, tallers i participació ciutadana amb els artistes 
plàstics Toni Crabb i Miquel García, el cineasta experimental 
Marcel Pié Barba, i el músic Christopher Williams.  
 

Tècnic superior de Coordinació d’exposicions 
A la ciutat xinesa, 4 nov. 2008 – 22 feb. 2009 
Transposició de l’exposició després de la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine a París (juny-set. 2008): seguiment del grafisme, 
l’arquitectura, el muntatge/desmuntatge, el pressupost.  

 

Tècnic superior de Coordinació d’exposicions 
Un teatre sense teatre, 25 maig – 11 set. 2007 

Assistant curator s/dir. del Bartomeu Marí, Conservador en cap 

Recerca d’obres; negociació i gestió dels 1500 préstecs i compres 
amb 150 prestadors; coordinació del muntatge amb els serveis 
interns i externs; contractació dels proveïdors; seguiment i 
control del pressupost segons els procediments de l’administració 
pública; preparació de les itinerancies a Lisboa i Minneapolis. 

 

Cap de projecte de l’exposició d’interès nacional 
La lumière au siècle des Lumières et aujourd’hui. Art et science : 
de la biologie de la vision à une nouvelle conception du monde, 
Galeries Poirel, Nancy, set. – des. 2005 

Adjunta del Comissari general, Prof. Neurobiòleg J.-P. Changeux 
 

Gestió de les 300 prèstecs cedits per 70 museus europeus (incl. 
Louvre); contractació i direcció dels proveïdors i equips; 
desenvolupament de col·laboracions exteriors, financeres i 
científiques; preparació i anàlisi final del pressupost d’1,5 M€. 
 

Coordinadora d’Arts visuals, Disseny i 
Arquitectura 
Peritatge, assessorament i alta coordinació de 450 exposicions i 
residències d’artistes en museus i centres d’art i d’arquitectura a 
França, dins el marc de les Temporades Culturals Estrangeres: 
Algèria 2003, Xina 2003-04, Polònia 2004, Brasil 2005. 
 

 

Assistent d’exposició per a Premises (1998) i Jean 
Nouvel (2002) 

Adjunta de A. Guiheux, Conservador en cap de l’Arquitectura  
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CINEMA Direcció de Film Conductor, la revista mensual online de cinema 
emergent (des del nov. 2008), bilingue català i castellà amb 20 

redactors a Barcelona i 10 corresponsals arreu del mon. 

Organització d’un Cinefòrum mensual el 1r dimarts del mes a La 
Papa (Poble Sec), segons la temàtica del mes de Film Conductor. 

Organització i animació de velades públiques de Cine/Cabaret, 
cada més a L’Antic Teatre de Barcelona, retransmeses a radio 

Contrabanda FM (oct. 2007 – jul. 2008). 

INVESTIGACIÓ, 
CONFERÈNCIES 

 

Conferència sobre “L’exposició com nou escenari contemporani” a 
l’Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, 15 jul. 2009) 

Creació de 12 itineraris transfonterers, i recerca dels recursos 
d’art contemporani francesos i espanyols per al Portal Cultura de 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània (Coord. Generalitat de 
Catalunya, Barcelona: E. Vidal-Folch, des. 2007 / feb. 2008) 

Preparació de tallers de cooperació internacional per a la 
revitalització dels centres històrics d’Amèrica del Sud i del Carib 
(Coord. AFAA, París: Arq. L. Orellana, 2001) 

 

EDICIÓ I  
COMUNICACIÓ 

 

Despatxos d’arquitectura, urbanisme i paisatgisme  

F. Borel, H.E. Ciriani, M. Desvigne, R. Scoffier, M.W. Kagan  
(París, 1999-2001)  

FORMACIÓ ACADÈMICA 

 

Postgrau d’urbanisme 
Fundació UPC (març-juny 2008) 

Experimentar la renovació urbana: Piacenza Futura  
(Prof. E. Armani, F. La Cecla, i Z. Muxí Martínez) 

Llicenciatura en Història 
de l’art 
Universitat París 1 (1998) 

Maîtrise d’Història de l’art, opció Arquitectura contemporània, 
menció excel·lent. 

Tema: « La recepció de Jasper Johns per l’escena artística 
francesa dels anys 1960 » (Prof. P. de Haas) 

Llicència en Anglès  
Universitat París 3 (1994) 

Licence de Lletres i Civilitzacions Estrangeres - amb mencions 

CREACIÓ D’ASSOCIACIONS 

La Clau del Paradís 

 

Sans titre, 1996 

Socia fundadora de l’associació cultural La Clau del Paradís a 
Barcelona (des del 2007)  

Presidenta fundadora de l’associació cultural Sans titre, 1996 a 
l’Institut d’Art i Arqueologia de París (1996-99) 
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Contacte: 
 
Patricia Ciriani 
Directora 
Móv. +34 663 449 998 
Of.    +34 93 451 62 13 
festivallilliput@gmail.com  
___________________________ 
Oficines: 
Muntaner 24, esq. 1º 1ª A 
E-08011 Barcelona 
http://festivallilliput.wordpress.com  
___________________________ 
 
Organitzat per: 
 

 
 
Amb la col·laboració de: 

 

   

 
 
 
I el suport de: 

       

      
 
Media Partners:  
 

      

 
 


