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Hänsel* i Gretel* és una plataforma cultural que fa funcions de think tank sobre el
model de cultural de la ciutat de Barcelona. Oferim serveis de gestió cultural,
networking i ideació de projectes de comunicació i continguts amb una visió
humanista per a organitzacions de tots els sectors del teixit empresarial de la ciutat.
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La ciutat cultural. Els grans debats

A Hänsel* i Gretel* volem oferir un espai on es pensa la ciutat de Barcelona des de
mirades diverses per prendre el pols als reptes que la ciutat està vivint. Participem
dels debats de la ciutat, com és la relació capital i territori, la regeneració de
l’entramat cultural, quines són les polítiques públiques que espera el sector, com
afecta el turisme i la projecció internacional de la ciutat a la creació local ... Però
també volem ser un altaveu d’iniciatives i opinions personals que ens ajuden a
contextualitzar el moment actual.

Mariano Zuzunaga. The open door, 2011
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Els temes clau
*Agregar els actors de la comunitat cultural que sumen les seves veus a un projecte
ampli i definit per la riquesa que dona i transmet la confrontació d’idees. Amb la
suma de veus pretenem generar un marc de referència en el qual fixar nous
objectius i compromisos.
* Posar de manifest que la cultura ha de ser factor determinant en la preocupació
de l’elaboració de les polítiques de la ciutat i el centre de les decisions d’aquestes.

Gonzalo Goytisolo. Succés misteriós I

* Hänsel* i Gretel* són arquitectes, escenògrafs, escriptors, artistes visuals,
dramaturgs, actors, ballarins, cantants, dissenyadors gràfics, programadors de
videojocs, gestors culturals, comissaris, crítics, estudiosos… una comunitat cultural a
la qual volem ajudar a posicionar-se i visualitzar-se a la nostra ciutat.
* Un espai de creació, elaboració i preservació de la reflexió entorn de la cultura i la
ciutat. Per això convidem a tots a compartir idees, projectes, realitzacions i relacions
en una espècie de gran mural on penjar interessos compartits. Es tracta de
conformar un arxiu de l’immediat, del no persistent, del que combat, transforma i
impulsa.
* Contribuir a la difusió de noves realitats culturals i configurar-se com a màquina
del sensible.
* Donar sentit a una xarxa de nodes i juxtaposicions amb altres ciutats europees
que ens permeti construir un diàleg sobre els usos, llenguatges, eines i espais de la
ciutat com a organisme cultural.
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QUÈ FEM?

Hänsel* i Gretel* és un projecte que té la missió de treballar el coneixement dels
grans debats de la ciutat. Seguint la dinàmica dels think tank, la nostra iniciativa vol
fer escoltar la perspectiva cultural als principals estaments i grups de presa de
decisions.
Aquesta iniciativa, que pivota entre els conceptes de cultura i ciutat, es construeix a
sobre de tres pilars, la publicació digital amb continguts diaris, la versió en paper,
que fa la funció de màquina de pensament, i una tercera activitat que entronca amb
les dues primeres: els actes presencials.
Sessió AGBAR “La Semàntica de l’aigua” a la Galeria Carles Taché
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LA PUBLICACIÓ DIGITAL

Hänsel* i Gretel* té un espai de debat digital (www.hanseligretel.cat) on els actors
amb major capacitat d’influència del sector cultural del país publiquen articles
d’opinió sobre l’ecosistema cultural de la ciutat. Davant la situació de
sobreinformació a les xarxes, volem superar la notícia d’actualitat i ens posicionem
en un espai que vol reflexionar amb aquesta realitat, per això som complementaris
a l’ecosistema de webs i publicacions que informen sobre l’actualitat cultural. El
nostre objectiu vol ser un espai de reflexió, per això els nostres articles tenen una
validesa atemporal, perquè no estan subjectes a l’actualitat sinó a diferents
elements clau de l’ecosistema.
• La publicació, que cada dia incorpora contingut nou, inclou articles, fotografies
pistes culturals o enllaços d’interès.
• En aquest sentit, volem destacar que imatge i text tenen la mateixa consideració,
ja que considerem que l’aportació dels artistes amb les seves imatges és
igualment rica que els articles de text.
• Hänsel* i Gretel també actua com a agent cultural, obrint cicles amb articles que
analitzen temes concrets des de diferents punts de vista, com el debat al voltant
del nom de MNAC. A més, organitzem converses entre personatges de l’escena
cultural. La transcripció de totes aquestes accions es pot veure al web també.
• Hänsel* i Gretel* és un gran arxiu que incorpora continguts elaborats pel propi
ecosistema cultural. Com un quadern de bitàcola de les opinions i idees dels
principals actors del nostre sistema cultural.
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Imatge de la home principal
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XARXES SOCIALS. CAS D’ÈXIT
Interacció a xarxes socials durant el diàleg al voltant de l’obra de Lita Cabellut a la
Fundació Vila Casas el 14 de desembre de 2017. Anàlisi realitzat per Sibilare.

@HanselGretelBCN

@hanselgretelbcn

@hanselgretelBCN

www.hanselgretel.cat
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COMUNITAT CULTURAL
Al llarg d’aquests anys, hem comptat amb la col·laboració i complicitat dels següents
personatges clau de l’ecosistema cultural:
imatge

arts
escèniques

gestió
cultural

música
institucions
culturals

arts visuals

pensament

mon
editorial

IGNASI ABALLÍ
CRISTINA ABELLÓ
PEP AGUT
XAVIER ALBERTÍ
NÚRIA AIDELMAN
ANNA ALBERTÍ
FREDERIC AMAT
LLUIS AMIGUET
RAFAEL ARGULLOL
SANTIAGO AUSERÓN
JORDI BADIA
ASSUMPTA BAILAC
MARTA BARCELÓ
XAVIER BASSIANA
FREDERIC BALLELL
FRANCESC BELLMUNT
CRISTINA BENITO
ROGER BERNAT
Mª TERESA BLANCH MALET
LLUÍS BOADA
JOSEP BOHIGAS
SEGIMON BORRÀS
CARLOTA BROGGI
ORIOL BROGGI

XAVIER BRU DE SALA
TENA BUSQUETS
Mª ÁNGELES CABRÉ
LLUÍS CABRERA
JOSEP Mª CADENA
JORDI CALAFELL
VICTÒRIA CAMPS
JULI CAPELLA
TONI CASARES
ÁNGELES CASO
ENRIC CASTELLÓ
LLUÍS CASTELLVÍ
DAVID CASTILLO
CARLOS CASTRO
FRANCESC CATALÀ-ROCA
GISELA CHILLIDA
VICTORIA CIRLOT
ANNA ROSA CISQUELLA
JAUME CIURANA
JORDI COCA
LAIA COLELL
JAUME COLLBONI
VICTORIA COMBALÍA
MERCÈ CONESA

SUSANNA CORCHIA
GASTÓN CORE
NÚRIA CUADRADO
CARLES DECORS
JORGE DE LOS SANTOS
MIQUEL DE PALOL
RAFAEL DE RIBOT
CARLES DUARTE
MANEL ESCLUSA
EDUARD ESCOFFET
ANTONI ESPLUGAS
MARTA ESTEVE
MARCELO EXPÓSITO
FRANCESC FÀBREGAS
JORDI FEIXA
DARÍO Fdez. FAUCÓN
ELOY Fdez. PORTA
XAVIER FINA
SANTI FONDEVILA
JOAN FONTCUBERTA
JAUME FORÉS JULIANA
SERGIO FUENTES
MONTSE FRISACH
PATRICIA GABANCHO

VALERIA GAILLARD
SÒNIA GAINZA
MARINA GARCÉS
VÍCTOR GARCIA DE GOMAR
CESC GELABERT
ANA GENER
DANIEL GIL SOLÉS
CARLA GIMENO
CARLES GINER
RAQUEL GARCÍA TOMAS
ALBERTO GARCÍA-ALIX
JAVIER GOMÁ
VÍCTOR GÓMEZ PIN
ANDREU GOMILA
TON GRANERO
ORIOL GUAL
CARLES GUERRA
MANUEL GUERRERO
ALBERTO GUIJARRO
JOAN GUITART
ALBERT GUINOVART
MATEU HERNÁNDEZ
JORDI HERRERUELA
LLUIS HOMAR
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LLUCIÀ HOMS
JUAN INSUA
GISELA JOANET
MARTA LACAMBRA
ELISENDA LARA
ALBERT LLADÓ
MARISOL LÓPEZ
MONTSE MAJENCH
NÚRIA MANCHADO
JOAN ANTON MARAGALL
XAVIER MARCÉ
BARTOMEU MARÍ
MARIÀ MARÍN
ANDREU MARINÉ
AMANDA MASHA CAMINALS
JOSEP MASSOT
JOSÉ MARÍA MARTÍ FONT
MIQUEL MARTÍ I FREIXAS
CHUS MARTÍNEZ
ENRIC MARTINEZ CASTIGNANI
DAMIÀ MARTÍNEZ
RUBÉN MARTÍNEZ
JAVIER MELLONI
ALBERT MERCADÉ
JOSEP Mª MESTRES QUADRENY
EVA MICHALKAKOVA
LLUÍS MIÑARRO
JOAN M. MINGUET

EDUARD MIRALLES
FRANCESC MIRALLES
JOSEP Mª MIRÓ GELLIDA
KIKU MISTU
ÀLEX MITRANI
LLÀTZER MOIX
MIQUEL MOLINA
MARTA MONEDERO
ANTONIO MONEGAL
IMMA MONSÓ
RAFEL NADAL
PERE NAVARRO
NINA
DANIEL NEGRO
JORDI NOPCA
ALEX OLLÉ
PILAR PARCERISAS
LLUÍS PASQUAL
JOSEP PERELLÓ
ORIOL PÉREZ-TREVIÑO
PÉREZ de ROZAS
VÍCTOR PIMSTEIN
MIQUEL P. PERALES
ARMAND PUIG
ARNAU PUIG
TONI PUIG
ANTONIO RAMÍREZ
LLUCIA RAMIS

ESTEVE RIAMBAU
PEPE RIVAS
HUMBERTO RIBAS
PETER RICKETTS
CARME RIERA
FÈLIX RIERA
JOAN RIGOL
MERCÈ RIUS
RICARD ROBLES
ISABEL ROIG
XAVIER RUBERT DE VENTÓS
JOSE ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC
JOAQUIM RUIZ MILLET
TONI RUMBAU
ÁLEX SÀLMON
CRISTINA SALVADOR
JORGE SÁNCHEZ
JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE
JORDI SACASAS
JORDI SAVALL
ISABEL SEGURA
MIQUEL SEGURÓ
MARTA SELVA (Drac Màgic)
ALBERT SERRA
JORDI SERCHS
ALBERT SERRA
CLARET SERRAHIMA
ISABEL SIERRA

ANNA SOLÀ (Drac Màgic)
EVA SORIA
VICTOR SUNYOL
ÀLEX SUSANNA
CARLES TACHÉ
ISABEL TALLOS
MARIA THORSON
IMMA TUBELLA
ADOLF TOBEÑA
QUIM TORRA
LAIA TORRENS (Cabo San Roque)
MARGARIDA TROGUET
DAVID G. TORRES
RAFAEL VALLBONA
PILAR VÉLEZ
ESTHER VERA
NACHO VIGALONDO
SANTI VILA
CARLES VILARRUBÍ
SERGIO VILA-SANJUÁN
VICENÇ VILLATORO
JOSEP VIVES GRÀCIA
MARGA VIZA
PEDRO VIZÁN
PEPE ZAPATA
MARIANO ZUZUNAGA
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CICLES DE DEBAT
La nostra publicació va més enllà de la notícia immediata, i busca sempre una reflexió personal
que aporti informació de context. Les seccions que hi trobareu responen a una categorització
sui generis, son els cicles temàtics que aborden diversos aspectes de Barcelona i que, sota el
prisma del qual, demanem als autors que observin i relatin les seves circumstàncies i context.
Aquests són els cicles en què s’estructura la nostra narrativa:

Construcció i cansament a la Barcelona cultural

CARLES DUARTE – CHUS MARTÍNEZ - QUIM TORRA – VICTORIA COMBALIA – ALBERT SERRA,
entre d’altres
On mostrem les àrees culturals de Barcelona que estan en fase de discussió viva, amb energies
de transformació i noves propostes (construcció) i també totes aquelles que es troben en una
fase de cansament, sense respostes, sense capacitat de transformació però que són essencials
pel bon funcionament del món cultural i de la ciutat.

Festival o creació

RICARD ROBLES – ALBERTO GUIJARRO – Mª ÁNGELES CABRÉ – LLUÍS CABRERRA – ALBERT
GUINOVART, entre d’altres
Pretén aprofundir en com Barcelona s’ha convertit en els darrers deu anys en una ciutat de
festivals i un dels principals nuclis de festivals de música, d’arts escèniques i d’arts visuals
d’Europa. Sònar, Primavera Sound, In-edit, Loop, DocsBarcelona… i fins a més d’un centenar de
propostes que ens mostren la vitalitat dels nostres gestors culturals en posicionar l’espai públic
barceloní com a lloc de creació obert al món. No obstant això, hi ha molts que pensen que la
vitalitat i aposta creativa inicial ha deixat pas a un plantejament de festival associat al turisme i
l’oci. Es tracta d’establir què ens proposen els festivals com a aportació creativa.
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Periodisme cultural i altres pistes

VICTORIA CIRLOT – SANTI FONDEVILA – COLITA – SERGIO VILA-SANJUÁN – MIQUEL MOLINA,
entre d’altres
Volem reflexionar sobre la pèrdua de pes de la crítica cultural en els mitjans de comunicació.
Una crítica que hauria de ser generadora de pistes bàsiques per identificar els camins
d’excel·lència en el nostre ecosistema cultural. Un fet que preocupa al món de la comunicació,
als agents culturals i a una societat que sovint, malgrat la sobreinformació actual, se sent més
orfe de criteri que mai. La manera com es comunica la cultura obre també alguns debats dels
quals Hänsel* i Gretel* se’n vol fer ressò. L’enorme pes de l’entreteniment i una certa frivolitat
en com s’explica el fet creatiu i les pràctiques culturals contemporànies han portat a
controvèrsies que qüestionen la seva efectivitat i n’han fet minvar el seu prestigi social.

Cosmopolitisme o el retorn al bosc

CARLOTA BROGGI – VÍCTOR GARCÍA DE GOMAR – PILAR PARCERISAS – ANTONI MONEGAL,
entre d’altres
Volem mostrar com en els últims anys estem vivint el replegament d’una bona part de les
energies creatives i de gestió cultural cap a la profunditat del bosc. Un trànsit que implica
engalipar-se, ocultar, resistir, abandonar i generar una nova identitat connectada a preservar i
establir la construcció de la ciutat des d’una concepció local. Davant, la ciutat segueix alçant una
visió cosmopolita, oberta, destinada a generar incorporacions, juxtaposicions i enriquir-se de la
modernitat com a única forma d’habitar la ciutat. Hänsel* i Gretel* vol reflexionar sobre la
dualitat de dos posicionaments, el del bosc, símbol de resistència al canvi, i el de la ciutat, lloc
de l’esdevenir del nou.
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Governança o la crisi del sector públic

VICTORIA COMBALÍA – XAVIER FINA – BLANCA GARCÉS - JAUME CIURANA – XAVIER MARCÉ,
entre d’altres
Volem entendre que un dels elements clau de les institucions públiques i els seus
equipaments culturals (MACBA, L’Auditori, MNAC, Liceu, TNC, etcètera) és la seva bona
governança i funcionament eficient. Estem vivint una etapa de renovació institucional
provocada per noves mirades polítiques, nous compromisos ciutadans, amb una crisi
econòmica que encara cueja, la constant tensió política Catalunya versus Espanya, i la queixa
d’algunes veus sobre la pèrdua de projectes globals d’impuls per part de la ciutat. Des de
Hänsel* i Gretel* volem reflexionar sobre la necessitat d’una bona governança institucional
per potenciar culturalment Barcelona.
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COMPENDIUM. Publicació en paper
Un cop a l’any s’edita el Compendium, una relectura de tots els articles publicats
durant aquell curs. La publicació és en si una peça única de col·leccionista, a cada
edició el disseny i la impressió canvien. Pensem que continent i contingut són igual
d’importants, per això tenim molta cura dels detalls des de la seva conceptualització
i fins a la realització.
*Aquests Compendiums estan a la vostra disposició digitalment al nostre web.

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020
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ACCIONS CULTURALS
Hänsel* i Gretel* desenvolupa projectes a mida per a institucions i
empreses. Oferim un servei d’assessoria integral de continguts, que va
des de la conceptualització, producció, comunicació i implementació de
diferents iniciatives culturals. Son solucions personalitzades que donen
resposta a inquietuds o necessitats comunicatives de grans
organitzacions i empreses.
Tot seguit enumerem alguns exemples:
•
•
•
•
•
Entrevista a Albert Serra en el marc del cicle Lita Cabellut de la
Fundació Vila Casas (2018)

Cicle La Curiositat va salvar el gat (3 temporades) . CaixaForum
Cicles Lita Cabellut i Guinovart. Fundació Vila Casas
Diàleg sobre la semàntica de l’aigua. AGBAR
Publicació de la revista PRE/OCUPACIONES (2 números). Grup Focus
Diàlegs Barcelona: TNC, Galeria Senda, Llibreria +Bernat, Hotel Alma i
Sala Beckett
• Cinc hores amb Barcelona al CCCB
• Jornada Netcom
• Cicle de sopars tertúlia Barcelona, capital i El Grand tour sobre el
turisme Hotel Alma
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ACCIONS CULTURALS
Cicle La Curiositat va salvar el gat. CaixaForum
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 el
gat" s'ha tornat buida. Avui ningú no pagarà el preu de saber, ja que abans de tenir
l'impuls de descobrir les coses per si mateix hi haurà alguna informació, notícia o
comunicació que dissiparà la necessitat.
Aquest cicle de diàlegs que celebren a l’auditori del CaixaForum Barcelona,
reivindiquen la curiositat com a desig d'emoció i com a pas indispensable cap al
coneixement. La curiositat dels artistes és una de les formes més perfectes per
recuperar com a societat l'impuls de tornar a atrevir-se a mirar i a explorar.
Aquests son les sessions que hem celebrat:
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ACCIONS CULTURALS

2017-2018
Creació. Jordi Savall i Frederic Amat
Estratègies per recrear el mon. Marina Garcés i Santiago Auserón
Enigma en el futur. Armand Puig i Rafael Argullol
Captar el nostre voltant, art i societat. Marcelo Expósito i Joan Foncuberta
L’arquitectura de l’íntim. Imma Monsó i Cesc Gelabert
L’espècie fabuladora. Carme Riera i Lluís Homar

2018-2019
Confiar en el dubte. Ángeles Caso i Adolf Tobeña
L’arca de la contemporaneïtat. Albert Serra i Carles Guerra
Mirar les estrelles o l’infinit blau. Raquel Garcia Tomás i Víctor Gómez Pin
La veu humana. Nina i Oriol Broggi
La veritable vida. Imma Tubella i Javier Gomá
Entrevista amb la vida. Lluís Amiguet i Xavier Melloni
Recordant Donkey Kong o Jugad, jugueu, jugueu, maleïts. Isabel Tallos i Nacho Vigalondo
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ACCIONS CULTURALS

2019-2020
En la tercera temporada del cicle La curiositat va salvar el gat hem estrenat nova escenografia i
renovat el format, tot centrant-lo en temes sobre autoconeixement personal:
El que ens impulsa a aixecar-nos o l’Ikigai. Francesc Miralles i Cristina Benito
A la recerca del record perdut. Rafael Nadal i Marta Barceló
Sobre la felicitat. Victòria Camps i Miquel Seguró
Que ve el llop! Veritat o mentida. Ester Vera i Eloy Fernández Porta
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La Vanguardia - 16.IV.2019
La Contra amb Xavier Melloni. Lluís Amiguet
Enllaç article
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ACCIONS CULTURALS
Cicle Lita Cabellut. Fundació Vila Casas (2018)

L’equip de Hänsel* i Gretel* va ser responsable de la curadoria del cicle de diàlegs al
voltant de l’obra de Lita Cabellut, que es va exposar a la Fundació Vila Casas
d’octubre de 2017 fins al maig 2018.
Aquesta va ser la temàtica i els ponents convidats de cada una de les sessions:
El sobirà i el bufó són en nosaltres
Vicenç Villatoro, escriptor / Rosa Vergés, cineasta / Xavier Marcé, gestor cultural
El poder segueix entre nosaltres
Ferran Sáez, escriptor / Joana Ortega, política / Josep Maria Pou actor i director

Diàleg sobre l’obra de Lita Cabellut a la Fundació Vila Casas
D’esquerra a dreta: Albert Lladó, Lita Cabellut, Albert Serra,
Benedetta Tagliabue, Fèlix Riera

Clivellant el mon
Lita Cabellut, artista / Albert Lladó, periodista / Albert Serra, cineasta / Benedetta
Tagliabue, arquitecta
Vaig aprendre a pintar abans que a llegir.
Lita cabellut, artista / Roberta Bosco, periodista / Vicenç Altaió, crític d’art / Carles
Duarte, president CONCA
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ACCIONS CULTURALS
Cicle Guinovart, la realitat transformada. Fundació Vila Casas (2019)

L’equip de Hänsel* i Gretel* va ser responsable de la curadoria del cicle de diàlegs al
voltant de l’obra de Guinovart, que es va exposar a la Fundació Vila Casas d’octubre
de 2018 fins al maig 2019.
Aquesta va ser la temàtica i els ponents convidats de cada una de les sessions:
Complicitats amb l’artista
Rafael Tous, col·leccionista / Joan de Muga, galerista / Jordi Fulla, artista
Llegir Guinovart
Rosa M Malet, Ex-Directora F. Miró / Gerard Sala, artista /Vicenç Altaió, crític

Diàleg sobre l’obra de Guinovart a la Fundació Vila Casas
D’esquerra a dreta: Llucià Homs, Rosa Ma. Malet, Vicenç
Altaió i Gerard Sala

Escoltar Guinovart
Maria Guinovart, Presidenta F. Guinovart / Marko Daniel, director F. Miró / Àlex
Susanna, poeta
Guinovart vist per Guinovart
Daniel Giralt-Miracle
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SERVEIS CULTURALS
Diàleg sobre la semàntica de l’aigua. AGBAR
A Hänsel* i Gretel* ens agrada passar la realitat pel sedàs de l’art, per això quan
Agbar ens va demanar una acció de Team Building per als seus directius, se’ns va
ocórrer la idea d’organitzar un col·loqui sobre la semàntica de l’aigua a la galeria
Carles Taché. A la conversa, hi van participar l'escriptora Llúcia Ramis, l’economista
Lluís Boada, l’editora Míriam Tey, el galerista Carlos Taché, el filòsof Manuel Cruz,
l’escriptor Antoni Puigverd i els cofundadors de Hänsel i Gretel, Llucià Homs i Fèlix
Riera. Els assistents a la sessió es van submergir en els seus propis records per dotar
d’intenció la seva pròpia lectura sobre l’aigua. Perquè no és possible caminar sobre
l’aigua sense entrar en contacte amb el passat. Sense l’aigua la memòria perdria un
dels seus valors: ser estímul d’allò que vam ser i del que ara som.
D’esquerra a dreta: Manuel Cruz (filòsof) Antoni Puigverd
(escriptor) Lluís Boada (economista)
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SERVEIS CULTURALS
Diàlegs Barcelona

Ignasi Aballí i Albert Serra

Són converses entre dues persones claus de l’ecosistema cultural barceloní on es
tracten en profunditat temes d’actualitat i temes de fons que ens han de permetre
entendre les claus d’aquesta nova ciutat que estem construint i projectant. L’espai
on se celebra és itinerant i s’adequa als convidats I la temàtica tractada.
Tots els diàlegs estan transcrits i es poden consultar al web i al Compendium
corresponent.
Tot seguit enumerem els Diàlegs Barcelona
Ignasi Aballí i Albert Serra, a l’Hotel Alma
Xavier Albertí i Hermann Bonnín, al TNC
Albert Lladó i Bernat Puigtobella, a la llibreria +Bernat
Marina Garcés i Xavier Rubert de Ventós, al domicili particular
Toni Casares i Oriol Broggi, a la Sala Beckett
Antonio Monegal i Lluís Pascual, a l’Hotel Alma
Sergio Vila Sanjuán i Jordi Nopca, a la Galeria Senda
Ricard Robles i Alberto Guijarro, a l’Hotel Alma

Els barrets de Xavier Albertí i Hermann Bonnín
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SERVEIS CULTURALS
Jornada Dircom Catalunya
Creació i producció de la trobada anyal de Dircom Catalunya 2019. La sessió,
titulada “els futurs de la ciutadania per al Segle XXI” va comptar amb Cristina
Gallach, Alta Comissionada per a l’Agenda 2030 i Victoria Camps, catedràtica
emèrita de Filosofia moral i política de la UAB.
Per a l’ocasió es va produir una sèrie de llibretes amb il·lustració de Pere Ginard.
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SERVEIS CULTURALS
Cicle de sopars tertúlia Barcelona, capital a l’Hotel Alma
El format de la trobada és un sopar privat que compta amb un màxim de vint
personalitats de la ciutat de Barcelona I un ponent convidat que vehicula la temàtica
del debat.
En aquesta primera edició, celebrada al curs 2018-2019, hem comptat amb els
següents ponents convidats:
Miquel Molina, Josep Ma Martí Font, Xavier Bru de Sala, Antonio Monegal, Anna
Gener, Llàtzer Moix, Pere Navarro, Josep Sánchez Llibre, Carles Castro, Mercè
Conesa, entre d’altres.
I entre els assistents, destaquem:
Ana Aguirre, Salvador Alemany, Joaquin Ausejo Asiaín, Joaquin Ausejo Segura,
Mercedes Basso, Xavier Bru de sala, Toni Brunet, Jordi Casas, Carles Cuatrecasas,
Carlos Durán, Carlos Ferrater, Mercè Franquesa, Jose A. Garcia Mallor, Pepe García
Reyes, Paco Gaudier, Anna Gener, Anna Grau, Josep Grau, Xavier Guitart, Llucià
Homs, Marta Lacambra, Elisenda Lara, Aurelio Major, Joan Anton Maragall, Josep
Mª Martí Font, Daniel Martínez, César Martínez, Joan Mas Cantí, Ignasi Miró, Llàtzer
Moix, Miquel Molina, Antonio Monegal, Pere Navarro, Enric Ordóñez, Valentí
Oviedo, Fèlix Riera, Mario Romeo, Cristina Salvador, Jordi Sanabra, Josep Sánchez
Llibre, Luis Sans, Adrià Serra, Albert Serra, Francesc Surroca, Joan Torrella, Pedro
Vega, Pere Vicens, Antoni Vila Casas.
29

La segona edició El grand tour sobre el turisme, es celebra al curs 2019-2020.
Xavier Marcé i Pepe Serra han estat els ponents dels dos primers sopars d’aquest
cicle.
‘’Leonardo da Vinci va realitzar el 1492, en un dels seus quaderns, un exquisit dibuix amb el
que volia representar el cànon de les proporcions humanes. L’HOME DE VITRUVI, com se’l
coneix, acompanyat de les notes anatòmiques, representa una figura masculina despullada
en dues posicions sobreimpreses de braços i cames, inscrita en un cercle i un quadrat.
El descobriment per part de Leonardo (i altres autors) de les proporcions matemàtiques del
cos humà al segle XV es considera un dels grans assoliments del Renaixement.
Aquí, des de Hänsel* i Gretel*, el què volem és disseccionar i aprofundir en nomenclatures
que sovint es confonen. De la mà de professionals claus de l'ecosistema cultural barceloní,
ens preguntem de què parlem quan parlem de turista, viatger, pelegrí, viatjant,
excursionista, turista de masses, estiuejant o viatjant de negocis...? Individualitzar el turista
de la multitud, singularitzar-lo, suposa donar-li una mirada diferent, comporta convertir-lo
en individu per la ciutat, és a dir, en CIUTADÀ. El que ens permet preguntar-nos, quins drets
li hem de donar? Quina és LA NOVA NATURALESA que el turista ha de rebre d’una ciutat
oberta i cosmopolita com Barcelona?’’
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Acció comunicativa a La Vanguardia i Diari Ara
El 23 de maig de 2019 vam publicar les conclusions dels cinc debats realitzats a La
Vanguardia i el diari Ara.
Pdf per descarregar
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SERVEIS CULTURALS
Presentació de l’exposició Atmos-Fear a l’Hotel Alma
Conceptualització d’aquest diàleg inaugural de l’exposició Atmos-fear a l’Hotel Alma.
Atmos-fera (atmosfera que genera por) és un diàleg alertant que Barcelona ha
entrat en la lliga de ciutats que ja no es poden arribar a veure des del cel. Amb
l'arquitecte, aviador i fotògraf Jon Tugores i el pintor Gonzalo Goytisolo i moderat
per Fèlix Riera, co-director de Hänsel* i Gretel*.
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Hänsel* i Gretel* va desenvolupar pel projecte MUSEU HERMITAGE
BARCELONA dos informes de consultoria cultural en relació al seu
desenvolupament a la ciutat.

35

SERVEIS EDITORIALS
Revista PRE/OCUPACIONES. Grup Focus
El setembre de 2018, el Grup Focus va presentar la publicació PRE/OCUPACIONES
que l’equip de Hänsel* i Gretel* va editar per a l’empresa teatral. La revista compta
amb la col·laboració de personalitats dels àmbits artístic, intel·lectual i científic
com Cesc Gelabert, Victoria Camps, Adolf Tobeña, Raquel Garcia, Santiago Sierra,
Valèria Gallard o Mauricio Villavecchia, entre d’altres.
De cara a la temporada 2019-2020 ja està en marxa una segona edició, dedicada al
“Plaer”.
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SERVEIS EDITORIALS
Revista PRE/OCUPACIONES. Grup Focus
El setembre de 2019, vam publicar el segon número de la revista
PRE/OCUPACIONES. Aquest cop els articles de la publicación van centrar-se en el
tema del plaer i, entre els artistes i Intel·lectuals que hi van participar, destaquem:
Rafael Argullol, Carme Riera, Pedro Azara, Victoria Combalía, Xavier Marcé, Ángeles
Caso, Albert Lladó, Judith Colell i Manuel Cruz, Gino Rubert i Manel Esclusa, entre
d’altres.
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PRODUCCIONS AUDIOVISUALS
Cinc hores amb Barcelona. CCCB
En motiu de la presentació del Compèndium II vam celebrar la jornada maratoniana
Cinc hores amb Barcelona, on nou personatges de diversos àmbits culturals de la
ciutat conversaven amb el Llucià Homs i el Fèlix Riera a dalt de l’escenari del CCCB.
Aquests van ser els ponents convidats que van assistir a l’acte el 10 d’abril de 2018:
VICENÇ VILLATORO. Escriptor i periodista. Exdirector CCCB
JOSEP MARIA MARTÍ FONT. Periodista i escriptor
JORDI CASANOVAS. Dramaturg i director teatral
IGNASI MIRÓ. Fundació La Caixa. Director àrea cultura
MIQUEL MOLINA. La Vanguardia. Director Adjunt
LAURA BORRÀS. Consellera de Cultura Generalitat
CESC CASADESÚS. Director Festival GREC
ANTONI MONEGAL. Catedràtic de Literatura UPF
ALBERT SERRA. Director de cinema
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Cinc hores amb Barcelona. CCCB
Van ser cinc hores de reflexió sobre l’estat de la qüestió de la ciutat de la mà
d’aquelles persones que fan i pensen la seva cultura en primera persona.
La sessió es va filmar, el material gravat va passar per un procés de muntatge que va
resultar en una obra audiovisual que recull l’essència de la jornada.
https://vimeo.com/309244833

41

La Vanguardia - 11.IV.2018
Barcelona en un diván. Ignacio Orovio
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QUI SOM?
L’equip directiu està format per Llucià Homs i Fèlix Riera, que són els codirectors de
Hänsel* i Gretel*.
Llucià Homs
Llucià Homs és consultor cultural, comissari d’exposicions i art advisor. Va ser director de
Promoció dels Sectors Culturals a l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i
director de La Virreina Centre de la Imatge.
La seva és, doncs, una trajectòria professional polièdrica -com a empresari d’indústries
culturals i com a gestor cultural públic. Cofundador de Loop, impulsor de projectes com
PhotoMeeting Ojo de Pez sobre fotografia documental, el festival de cultura contemporània
EUROPES, o TALKING GALLERIES, una trobada internacional de galeries d’art a Barcelona
que promou anualment una reflexió crítica sobre el sistema de l’art i la multiplicitat dels
seus agents.
Fèlix Riera
És editor, i ha estat director editorial de grup 62, l'esfera dels llibres, i director de l’Institut
de les Empreses culturals de la Conselleria de Cultura, Catalunya Ràdio, professor associat
de la facultat de comunicació audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra i conseller del
Consell de l'audiovisual de Catalunya. En la actualitat és codirector de la revista cultural
Hänsel i Gretel, director editorial de ED Libros y regularment publica a La Vanguardia,
Economía Digital, El Món i Política & Prosa i és comissari de la setmana de Novel·la Històrica
de Barcelona. Ha publicat Just abans del salt endavant (editorial Proa) i Foscor sobre la nau i
sobre el passatger (editorial Claret).
Foto de David Ruano
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CONTACTE
Contacte:
Llucià Homs
llucia@hanseligretel.cat
660026476

Fèlix Riera
felix@hanseligretel.cat
669282848

Celia Márquez
celia@hanseligretel.cat
695885200

Consell de Cent, 315. Entresòl 1a. 08007 Barcelona
www.hanseligretel.cat
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Barcelona, 25/03/2020

