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—
En un dels articles publicats a Tempo Semanal a finals dels 
60, Pier Paolo Pasolini alertà sobre “el temor a ser devo-
rats”. Enfront de la implantació de sistemes ideològics que 
s’imposen en la societat (com el capitalisme, la democràcia 
directa o el socialisme), sorgeixen opcions radicals i con-
traposades, determinants i complementàries, que obeeixen 
a una situació comuna, i és, com a l’origen de la humanitat, 
el temor a ser menjats. Com succeeix en algunes passions 
humanes, com l’amor i l’odi, diu Pasolini, el temor a ser de-
vorats és un impuls que, en fer-se obsessiu, deriva en el seu 
revers, és a dir, en el desig de ser devorats. Al contrari del 
que pot semblar a aquells que assimilen el poder i a aquells 
que el combaten, estar a favor o en contra del sistema pot 
ser irrellevant, atès que tota opció es desenvolupa, irremis-
siblement, dins dels límits del propi sistema, inabastables i 
impossibles de franquejar. 
 En un mateix plànol, assimilació i dissensió són les 
dues cares de la mateixa moneda. Conèixer la realitat im-
plica fer-ho engolits pel propi sistema, i es fa implantejable 
conèixer la realitat des de fora, perquè sortir del sistema es-
capa a les nostres possibilitats. Segons Pasolini, “l’única cosa 
que podem fer és modificar el sistema, revolucionant-lo, de 
manera que la relació amb la realitat, el seu coneixement, 
sigui, almenys en les nostres esperances, més pura i autènti-
ca”[1].
 Però, quines són les característiques del “sistema”, és un 
circuit tancat i infranquejable? Quin grau de complexitat 
estructural té? Pot produir-se la caiguda del sistema? Amb 
quines causes i efectes?
 Quan el 9 de novembre de 1989 s’enderrocà el mur de 
Berlín i es donà fi a la guerra freda, la caiguda del model 
comunista es va avaluar ràpidament amb la força del capi-
talisme victoriós, font de riquesa i progrés per a un futur en 
el qual es veuria reeixir amb empenta i vigor. Dues dècades 
més tard, en contra del que es pronosticava, des de la ta-
laia del capitalisme liberal s’observa el davallament de grans 
companyies energètiques com Enron o la fallida estrepitosa 
de bancs d’inversió com el poderós Lehman Brothers. I com 
a resultat, l’ingrés de milers de milions de dòlars provinents 
dels fons d’emergència de la Reserva Federal dels Estats 
Units a la principal asseguradora mundial, l’American Inter-
national Group, en part per ser desviats a diferents empreses 
i bancs, com a rescat encobert a més que probables fallides. 
 Així mateix, paradoxalment a allò esperat, la força 
de retrocés de l’arma de la teoria del dòmino dóna lloc a 

l’enfonsament dels mercats de valors més importants del 
món, en el que es perfila com la caiguda en barrina de tot un 
sistema. Des d’Europa, altres formes de capitalisme s’agiten 
en l’ona expansiva, alhora que es cerquen nous territoris 
d’abastament supranacional per a una producció més com-
petitiva. Mentrestant, la Xina, antic bastió del comunisme, 
s’erigeix en un dels primers mercats del món impulsat per 
una economia socialista de mercat que, sota la insígnia d’”un 
país, dos sistemes” aconsegueix un espectacular creixement 
econòmic sense precedents. Grans inversions estrangeres a 
territoris amb mà d’obra barata són la base d’una economia 
global que és causa i efecte d’una societat bipolaritzada, on 
els rics són cada cop més rics i els pobres cada cop més po-
bres, amb la disminució exponencial dels drets i recursos 
d’aquests últims, tant en els països dels productors com en 
els dels inversors. 
 I és precisament aquesta condició l’assenyalada per 
destacats analistes com la principal causa de la crisi mundial 
actual, global com l’economia que la produeix. L’historiador 
Tony Judt ho té clar: “Com més gran és la distància entre la 
minoria acomodada i la massa empobrida, més s’agreugen 
els problemes socials, cosa que sembla ser certa, tant per als 
països rics com per als pobres. No importa el grau de rique-
sa d’un país, sinó el grau de desigualtat que tingui” [2]. 
 Essent l’economia el principal paràmetre -i per tant el 
combustible- del sistema que mou el món, si fa fallida, s’ha 
de pensar en les conseqüències, anar més enllà, i revisar tots 
i cadascun dels seus engranatges, per comprendre’l, i potser 
desmuntar-lo i reinventar-lo. Així com l’economista John 
Kenneth Galbraith divulgà en el seu assaig The Economics 
of Innocent Fraud. Truth for Our Time [3], la fraudulència 
del sistema actual rau en primer terme en la seva pròpia 
denominació, ja que el concepte de capitalisme ha estat eu-
femísticament substituït pel de “sistema de mercat” o el de 
“sistema corporatiu”, conceptes totalment buidats de signi-
ficat i càrrega històrica que amaguen on està veritablement 
el poder avui; lluny de les forces polítiques i de la societat 
civil, cal cercar-lo en els equips directius de les grans corpo-
racions. Per tant, per recórrer-ne els circuits, cal detectar els 
vasos comunicants entre l’economia, la política i la guerra, 
determina Galbraith. I alguns ja ho estan fent.
 Amb el que ha estat qualificat com la posada en mar-
xa de la “màquina de guerra” deleuziana, la intervenció 
llibertària de Julian Assange mitjançant Wikileaks està es-
querdant el sistema. El seu és un gest radical que identifica 
i assenyala greus disfuncions del sistema, alhora que crida, 
com Pasolini, a la seva modificació des del seu si. I no és una 
reclamació recent, atès que ja apareix en el seu manifest del 
2006, Conspiracy as Governance:
 “Per canviar radicalment el comportament del règim 
hem de pensar amb claredat i amb gosadia, atès que si algu-
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na cosa hem après, és que els règims no volen canviar. Hem 
d’anar més enllà dels que ens han precedit i descobrir canvis 
tecnològics que ens donin el coratge necessari per actuar de 
maneres que no eren possibles per als nostres predecessors. 
Hem d’entendre l’estructura generadora bàsica de la mala go-
vernança. Hem de desenvolupar una manera de pensar so-
bre aquesta estructura que sigui prou forta per portar-nos a 
través del fang de les ètiques polítiques rivals fins a una posi-
ció de clarividència. I encara més important, hem d’aprofitar 
aquest esforç de comprensió per motivar-nos a nosaltres 
mateixos i també els altres a adoptar una línia d’acció efecti-
va i enaltidora a fi de substituir les estructures que porten a 
la mala governança per una alternativa millor” [4].
 Són molts els símptomes sobre el mal funcionament 
del sistema i les veus que els identifiquen; des de diferents 
paràmetres de distància amb els nuclis de poder, la necessi-
tat de canviar actituds i models apareix en boca d’activistes, 
i també d’historiadors i intel·lectuals, analistes i asses-
sors econòmics, sociòlegs o escriptors. A diferència, però, 
d’altres èpoques, els models alternatius romanen quasi ab-
sents, i per tant sense cap debat directe que els catapultin a 
l’esfera pública.
 A Temor i desig de ser devorats es presenten els tre-
balls de sis artistes que posen de relleu diferents situacions 
en relació amb “el sistema” i la seva decadència. Partint de 
contextos molt diferents, són episodis reals extrets del sis-
tema econòmic global implantat a llocs com la Xina, Cuba, 
el Japó o països occidentals desenvolupats, i així mateix a 
l’entorn local, com Terrassa, Mataró o la mateixa ciutat de 
Girona, des d’on es vol analitzar el terreny pel que fa als efec-
tes dels canvis econòmics de la globalització, a partir de la 
memòria industrial.
 Al Bòlit-SantNicolau: des d’una dimensió glo-
bal, la càmera subjectiva de Louidgi Beltrame (Marsella, 
1971) a Gunkanjima ens introdueix sigil·losament a l’illot 
desert, territori de menys d‘1 Km2 on es condensa la con-
tundent aposta japonesa en l’era industrial. Explotació mi-
nera i un dels camps de treballs forçats més durs durant la 
II GM, el 1960 fou el lloc més densament poblat del món, 
amb 130.000 habitants per quilòmetre quadrat (els miners 
i les seves famílies) en la zona més densa. Tanmateix, des 
del 1974 és un paratge espectral; com un iceberg imponent 
en ruïnes, és un monument sinistre del capitalisme d’altres 
temps, que emergeix enmig de la immensitat de l’oceà amb 
tota la seva materialitat i incongruència.
 Igualment des d’una illa, en aquest cas també ideològi-
ca, Adrian Melis (L’Havana, 1985) fa aflorar l’obsolescència 
d’un model antagònic a l’anterior, que es presenta fortament 
dislocat de la realitat, fins a extrems d’inversemblança. Irò-
nic i eficaç, Melis desenvolupa tot un seguit d’accions que 
posen de relleu l’íntima relació que existeix al reducte co-

munista de la Cuba d’avui entre la producció i l’absència. 
A Vigilia documenta el procés seguit per ell mateix en 
construir una garita de vigilància nova per a una fusteria 
de l’Estat amb els materials que li roba mentre el seu res-
ponsable de seguretat fa els ulls grossos; a Elaboración de 
cuarenta piezas rectangulares para la elaboración de un 
piso se centra en l’absència de materials per produir i amb la 
consegüent paràlisi dels treballadors. Decideix donar vida a 
la fàbrica, i la posa en marxa físicament i virtualment en pa-
gar als obrers per imitar els sorolls que faria la maquinària 
per fabricar les quaranta peces en el cas de tenir els mate-
rials per produir-los, durant tota una jornada laboral, des de 
les 8 del matí fins a les 5 de la tarda; a El valor de la ausen-
cia. Compra de excusas para ausentarse del centro laboral 
l’artista compra i enregistra les excuses telefòniques dels 
treballadors als seus caps. El preu pagat pel dret a la grava-
ció de cada excusa és equivalent al descompte del salari que 
correspon als dies no treballats. Un cop esgotada l’absència, 
el pagament és satisfet en moneda nacional, i mentrestant, 
totes les xifres són enregistrades i valorades per l’artista mit-
jançant mapes de dades. 
 Si en els treballs de Beltrame i Melis la força del tre-
ball és valorada per l’absència i la passivitat com a rèmores 
de dos sistemes, el capitalisme i el comunisme, desactivats 
en els seus plantejaments originaris, trobar la façana del 
darrere d’aquesta conjuntura és possible a llocs com Hong 
Kong. Exemple canònic de l’aplicació de la fórmula “un país, 
dos sistemes” de Deng Xiaoping, un cop aquesta ex colò-
nia del Regne Unit ha estat retornada a la Xina recentment, 
és territori acreditat per percebre l’adulteració concentrada 
d’ambdós models. Com ens mostra Marisa González (Bil-
bao, 1945) a la sèrie fotogràfica Female open space invaders 
i al documental Ellas. Filipinas, en passejar qualsevol dia 
festiu pel centre de la ciutat s’obté una panoràmica perversa. 
Carrers comercials, places públiques i recintes financers són 
literalment assaltats per més de 100.000 dones filipines que 
treballen en el servei domèstic. El seu és un règim precari, 
tant, que per gaudir de les poques hores lliures de què dis-
posen s’instal·len amb jocs de taula, llibres, pel·lícules i bere-
nars al bell mig del carrer, tot compartimentat per elles ma-
teixes amb caixes de cartró que delimiten zones de reunió 
en el que és un dels espais recreatius informals i espontanis 
més grans del món.
 En un extrem més radical d’enrevessament de la força 
de treball es troben els anomenats “Gold Farmers”, joves 
xinesos dedicats a temps total a jugar a videojocs virtuals, 
tancats en antigues granges, des d’on intenten canviar la seva 
sort. Des de la Cripta del Bòlit-SantNicolau, Ge Jin 
(Xangai, 1980) presenta el documental Gold Farmers, on els 
joves es passen de 10 a 12 hores diàries jugant a videojocs en 
línia com World of Warcraft o Lineage amb l’objectiu 
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d’aconseguir com a premi els diners virtuals (únicament 
vàlids en el joc) que revendran en el mercat global a com-
pradors de tot el món a canvi de diners reals. Però no només 
això: aquests jugadors gasten també el seu temps lliure ju-
gant a videojocs, perfeccionant el joc i reafirmant-se com a 
consumidors d’oci i entreteniment; deixant de banda el seu 
estatus de treballadors precaris, actuen també com a con-
trincants avantatjats d’altres jugadors, més rics però molt 
més dèbils a l’espai virtual. És en el territori on l’economia 
fictícia es barreja amb la real on aquesta perd crèdit i guanya 
en inefabilitat, en un món on s’han capgirat valors i models 
en acrobàcies quasi impossibles només fa uns anys. 
 Si traspassem l’anàlisi de la situació vers models i forces 
econòmiques a l’àmbit local, la memòria del sistema capita-
lista a casa nostra ens porta a la industrialització en el sector 
del tèxtil. Al Bòlit-LaRambla, amb Ficciones anfibias, 
María Ruido (Ourense, 1967) contraposa passat i present 
des de dos dels nuclis més importants a la història industrial 
catalana, Terrassa i Mataró, tot centrant-se en el fenomen 
de la deslocalització i la transnacionalització de la produc-
ció, amb la consegüent precarització de les condicions la-
borals i l’augment de l’economia submergida. Treballadors 
autòctons i immigrats ofereixen el seu testimoni alhora que 
es destaca la transformació d’importants indrets del passat 
industrial del cinturó barceloní en noves instal·lacions de 
l’àmbit tecnològic que esborren o maquillen el rastre de la 
memòria industrial. Molts són els anys que fa que aquesta 
artista està afincada a Barcelona estudiant el territori a tra-
vés de documentals, escrits i altres projectes, i és per això 
que al Dadespai del Bòlit s’ofereix un recull documental 
d’altres projectes que mostren les relacions entre indústria, 
memòria, teixit social, economia i sistemes polítics i socials, 
tot, en darrera instància, en transformació implacable sota 
la batuta de la globalització.
 Finalment, amb la intenció d’investigar les nocions 
plantejades en aquesta exposició a Girona, s’ha invitat 
l’artista Pep Admetlla (Girona, 1962) a desenvolupar una 
nova producció adreçada a analitzar la situació al territori 
gironí, tot prenent l’antic eix fabril de la ciutat com a àmbit 
des d’on investigar. Essent el recorregut de la sèquia Monar 
[5] un dels complexos industrials més importants del terri-
tori català dels segles XIX i XX, Admetlla i l’equip interdis-
ciplinari spaceGAP-architectureSTUDIO han reflexionat 
sobre el present d’arquitectures com les antigues fàbriques 
Coma Cros o La Marfà, tot partint de la memòria i els plans 
de futur. Mitjançant un treball en procés íntimament vincu-
lat amb el territori a estudiar, han desenvolupat una recerca 
prospectiva dels usos i la producció vinculada a uns espais 
que han estat buidats de memòria. Actualment, com suc-
ceeix a d’altres indrets, són espais en transició cap a altres 
usos: la indústria del coneixement i la tecnologia. Les anti-

gues fàbriques enteses com a capital simbòlic futurible ens 
recorden el tercer sector preconitzat per Jeremy Rifkin, una 
proposta sobre l’equilibri entre el capital social, el privat i el 
públic, potser arguments a deliberar en el marc d’aquesta 
proposta. Aquí un pensament de Rifkin com a punt de par-
tida:
 “Imposar un nou punt de vista sobre el treball, de qual-
sevol manera, requereix que contemplem d’una altra ma-
nera la nostra idea del cos polític. Encara que els polítics, 
tradicionalment, divideixen la societat en un espectre po-
laritzat entre el mercat, per una banda, i el sector públic, 
de l’altra, potser seria més convenient pensar-hi com en un 
tamboret de tres potes: el sector del mercat, el sector estatal i 
l’economia social. La primera pota seria el capital mercantil, 
la segona el capital públic i la tercera el capital social”. [6]
 Temor i desig de ser devorats: obsolescència, explota-
ció laboral, estructures improductives, economia virtual, si-
tuacions que ratllen l’absurd i la incongruència, o un present 
econòmic amnèsic per debatre, són algunes de les realitats 
que es fan paleses en aquesta mostra, a través de propostes 
que inciten a la mirada detinguda en aixecar la catifa de la 
globalització, perquè, com bé deixà escrit Judt, “semblem 
incapaços d’imaginar alternatives. I això és nou [...] Avui, ni 
l’esquerra ni la dreta tenen on recolzar-se”. [7]
 En un moment en el qual no hi ha sistemes alterna-
tius identificables on poder dipositar esperances i lluites, és 
particularment interessant parar esment en els símptomes, 
observar-los i analitzar-los amb deteniment per repensar 
actituds més que models, mirant de no perdre l’equilibri en 
el fil tens que uneix els límits de cada situació, ja que potser 
és en el camí, i no precisament en els extrems, on cal cercar 
noves maneres per construir el futur. Com els funambulis-
tes, caldrà doncs caminar i observar alhora, atents a qual-
sevol vibració. I actuar. A col·lació, les darreres paraules de 
Judt: “Com a ciutadans d’una societat lliure, tenim el deure 
de mirar críticament el nostre món. Si pensem que algu-
na cosa està malament, hem d’actuar en congruència amb 
aquest coneixement. Com sentencia la famosa frase, fins ara 
els filòsofs no han fet més que interpretar el món de diverses 
formes; del que es tracta ara és de transformar-lo”.[8]

_
Les paraules subratllades del text corresponen a vincles 
d’internet que ofereixen informació ampliada sobre els temes 
exposats aquí. Per accedir-hi, cal fer-ho a través del text en lí-
nia a: http://www.bolit.cat/cat/actual/temor_i_desig_de_ser_
devorats/exposicio.html
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ACTIVITATS INTEGRADES

—
Taula rodona. Marfà. Dissolució i mutació del llenguat-
ge urbà / percepció i pertinença.
En aquesta taula es parlarà sobre el passat, present i futur 
dels espais fabrils. En particular es reflexionarà sobre la 
seva conversió en factories culturals i els eixos de referèn-
cia que incideixen en l’organització del territori cultural 
contemporani. Al mateix temps, es debatrà sobre les ne-
cessitats d’activar una estratègia d’àrea metropolitana per 
a la construcció d’un context econòmic i social d’ordre co-
munitari.

Hi intervindran: Ramon Artal, arquitecte; Eudald Camps, 
crític d’art; Joan Vicente Rufí, professor de Geografía Urbana 
a la UdG i un membre del COAC de Girona. Moderador: 
Pep Admetlla. Dimecres 16 de març de 2011, 18 h. Entrada 
gratuïta. Inscripció prèvia obligatòria

—
Bòlit Diàlegs
Precedit de la visita comentada a l’exposició, conduïda per 
la seva comissària, Rosa Pera, i els artistes Adrian Melis 
i María Ruido, s’obrirà el diàleg entre Xavier Carmaniu i 
Miren Etxezarreta. Diferents mirades, des de la història i 
l’economia, i també des de les pràctiques artístiques con-
temporànies, sobre els models econòmics globals en crisi i 
el seu efecte en la societat i en l’àmbit local. 
 Xavier Carmaniu, escriptor i historiador gironí, ha 
vinculat la seva carrera professional a la divulgació històri-
ca a través dels mitjans de comunicació. Alguns dels seus 
títols més destacats són: Història amb pilotes. Es pot apren-
dre història parlant de futbol?. Captiu i desarmat i Carles 
Rahola. L’home civilitzat, entre d’altres.
 Miren Etxezarreta és catedràtica emèrita d’Economia 
Aplicada a la UAB i doctora per la London School of Eco-
nomics. Membre de diversos moviments socials, planteja 
una visió crítica dels estudis d’economia. Ha publicat nom-
brosos treballs, entre els quals destaquen Crítica a la econo-
mía ortodoxa, Globalización capitalista; luchas y resistencia, 
La reestructuración del Capitalismo en España (1970-1990) 
o Qué pensiones, qué futuro.

Xavier Carmaniu, Miren Etxezarreta, Adrian Melis, María 
Ruido i Rosa Pera. Dimecres 6 d’abril de 2011, 17.30 h. En-
trada gratuïta. Inscripció prèvia obligatòria. Inici: 17.30 h 
Porta de Bòlit-SantNicolau. Conversa: 18.15 h Dadespai.

—
Presentació d’ “Aplicació Legal Desplaçada#1: Reserva Frac-
cionària”. Un projecte de Núria Güell. Amb la participació 
d’Enric Duran.
Presentació dels resultats del projecte “Aplicació Legal Des-
plaçada#1: Reserva fraccionària” portat a terme per l’artista 
Núria Güell (Vidreres, 1981) entre 2010 i 2011 i basat en 
l’aplicació d’una llei de la política monetària a un projecte 
artístic. El procés parteix de la reserva fraccionària, sistema 
que permet els bancs crear diners com a deute; en aquest cas 
es proposa com un pla mestre per aplicar al banc la mateixa 
llei que regula la seva activitat generadora de diners, alhora 
que en visibilitza el funcionament.
 Comptarà amb la presència d’Enric Duran, activista 
que va expropiar 500.000 euros a diferents entitats finance-
res per desviar els diners a diferents moviments anticapita-
listes.

Dimecres 2 de març de 2011, 18h. Entrada gratuïta. Ins-
cripció prèvia obligatòria

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Òrbita Bòlit
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Jo veig el que tu no veus! Els nens exploren l’arquitectura
A càrrec d’Arquikids
Òrbita Bòlit és una nova línia de treball que vol propagar 
l’activitat del Centre més enllà dels espais expositius habi-
tuals, cercant complicitats a la ciutat amb propostes espe-
cialment educatives i participatives. 
 La primera d’aquestes activitats consistirà en un taller 
d’arquitectura per a nenes i nens dirigit pel col·lectiu Arqui-
kids i que tindrà lloc a la botiga de joguines Zeppelin. Un 
món de jocs.

Més informació: http://arquikids.com/
www.zeppelindreams.com

Adreçat a: Nens i nenes de 7 a 12 anys
Dates: Del 18 al 21 d’abril de 2011
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: Botiga Zeppelin 
(Plaça Santa Susanna 7, baixos, 17001 Girona)
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia obligatòria. 
Places limitades

Al Dadespai, Rambla de la Llibertat 1, Girona
ACTIVITAT VINCULADA
Al Dadespai, Rambla de la Llibertat 1, Girona



Pep Admetlla. Girona, 1962. Viu i treballa a Girona.
Escultor i dissenyador industrial, Màster d’Arquitectura, Art i 
Espais Efímers [ETSAB-UPC], Màster en Disseny Industrial 
i desenvolupament del producte (UdG-UPC) i estudis de 
postgrau en Neuropsicopedagogia (UdG), ha estat convidat 
a donar cursos, seminaris, màsters i conferencies en diferents 
universitats i institucions.
 Des del 1986 exposa periòdicament en galeries i centres 
de tot el món, amb mostres com “Le Grand Verre”, “Kons-
truktion – Destruktion”, “Visions de futur 2000”, “Utopies-
Distopies: Visions després del mur” i “An-Arquitectures”, 
entre d’altres.
 Ha obtingut premis com el FAD de l’Opinió, el 2n premi 
en el I Simposi Internacional d’Escultura de Kwangju i ha es-
tat seleccionat per a la “Bering Competition” (Corea del Sud). 
És autor habitual en revistes i llibres d’arquitectura i art.
 És cofundador i director artístic de NO+Art espai d‘Art 
Contemporani, director de projectes de la Fundació Atrium-
ARTIS per a la promoció de l‘Art i la Cultura i el pensament 
contemporani i cofundador dels tallers d’arquitectura Nomas 
Land Studio i spaceGAP_architectureSTUDIO. spaceGAP_
architectureSTUDIO. Laboratori d’idees Art-Arquitectònic, 
flexible, dinàmic, mutant, emergent i transformador que vol 
marcar traces que donin eines formals i conceptuals per inte-
grar nous sistemes d‘enfocament i de context en els seus pro-
jectes.
Format per Pep Admetlla i els arquitectes Philippe Bürcher, 
Mariona Llenas i Marc Riera, ha comptat amb la col·laboració 
dels també arquitectes Ramon Artal, Josep Callís, Bernat 
Llauradó, Andrea Llusent, Marta Masferrer i Ferran Valls, 
del videoartista Terenci Corominas i de l’historiador de l’art 
Eudald Camps.

Louidgi Beltrame. 1971, Marsella, França. Viu i treballa a 
París. 
El seu treball es desenvolupa al voltant de la desconstrucció 
de les estructures formals i narratives del cinema, entès com 
a mitjà amb una sintaxi específica però també com una força

política que ha influït en els esdeveniments del segle passat 
així com a document de l’arquitectura moderna i dels seus 
vestigis.
 Entre d’altres ha exposat al Musée d’Art Moderne et 
Contemporain d’Estrasburg, al Jeu de Paume, a la Fondation 
Ricard, al Palais de Tokyo, a Le Plateau, al Centre Georges 
Pompidou, al FID Marseille, al Rotterdam Film Festival, al 
Locarno Film Festival, a la Fondation Funarte (Rio de  Ja-
neiro), al Festival Loop (Barcelona), a l’Echigo Tsumari Art 
Triennal a Niagata (Japó) o a l’Hiroshima Art Document.
 Artista en residència a la 29a Biennal de Sao Paulo, en-
guany projectarà els seus treballs audiovisuals en la sessió 
especial “Video et après” al Centre Georges Pompidou de 
París i formarà part de l’exposició col·lectiva “Video, An Art, 
A History (1965-2010): A Selection from the Centre Pom-
pidou and the Singapore Art Museum Collections”, que es 
podrà veure de juny a setembre al Singapore Art Museum.

 

Marisa González. 1945, Bilbao. Viu i treballa entre Madrid i 
Londres. www.marisagonzalez.com
Llicenciada en Música i en Belles Arts, compagina la seva 
carrera artística amb la docència. 
 Els seus projectes més reconeguts a nivell indivi-
dual són els treballs sobre l’arquitectura industrial, com 
l’exposició “La fábrica” a la Fundación Telefónica de Madrid 
i la Central Nuclear de Lemoniz.
 Ha participat en exposicions col·lectives com “Para/
Site Art Space Hong Kong”, The Drawing Center (Nova 
York); “El discreto encanto de la tecnología”, ZKM, Karls-
ruhe (Alemanya); “Sintopias”, Instituto Cervantes de Nova 



York i de Pequín; “Arquitecturas de la vida cotidiana”, Hanoi 
(Vietnam), o “El Paisaje Humano”, Kinshasa (Congo).
 La seva obra està representada a col·leccions com les 
del MNCARS, Madrid; ARTIUM, Vitòria; CAB, Burgos; 
Chase Manhattan Bank, Nova York; Museo Internacional 
Salvador Allende; Telefónica de España; Helga de Alvear; 
CGAC o el MACBA, entre d’altres.

Ge Jin. 1976, Xangai (Xina). Viu i treballa a Xangai.
Escriptor i cineasta independent que pertany a una nova 
generació de cineastes xinesos que aprofiten la democratit-
zació de les eines de la producció i distribució, des del vídeo 
domèstic fins al vídeo al web, per trencar els límits estructu-
rals de l’expressió cultural a Xina.
 El seus treballs presten especial atenció a veure de 
quina manera els canvis socials, com ara la urbanització i 
la globalització, afecten la vida quotidiana del poble xinès. 
Els seus principals treballs documentals són Gold Farmers 
(2007), House of Belonging (2007), Nanjing Road (2008), 
East Lake Avatar (2010) i Red Dust (2010).
 Ge Jin és llicenciat per la Universitat d’Estudis Inter-
nacionals de Xangai i té un màster en comunicació pública 
per la Universitat de Fordham, Nova York. Actualment és 
doctorand en comunicació de la Universitat de Califòrnia-
San Diego.

Adrian Melis Sosa. 1985, l’Havana, Cuba. Viu i treballa a 
l’Havana, Cuba. http://adrianmelisobras.blogspot.com
Graduat a l’Instituto Superior de Arte (ISA) de l’Havana, 
Cuba, el 2010 i a l’Academia de Bellas Artes “San Alejandro” 
el 2004, de 2007 a 2009 va assistir als tallers de la Cátedra 
Arte de Conducta dirigida per Tania Bruguera. 
 El 2006 participa en el projecte “Bueno, bonito y bara-
to”, premi de curadoria atorgat per l’AECI. Ha participat en 
festivals, biennals i exposicions col·lectives entre les quals 
destaquen: “Urban Research”, Festival Directors Lounge 
(Berlín, Alemanya); II Festival Internacional de Cinema 
Cubà de Munic (Alemanya); “Estado de excepción”, 10a 

Biennal de l’Havana (Cuba); “Video experimental y video 
arte: Artistas de Cuba” al Museu d’Antioquia (Medellín, 
Colòmbia); “Salón de arte contemporáneo” al Centro de 
Desarrollo (Ciutat de l’Havana, Cuba); “Movimientos so-
cialistas” a Beijing (Xina) i 7è Festival Internacional de Cine 
Pobre d’Humberto Solas a Gibara (Holguín, Cuba). 

María Ruido. 1967, Ourense. Viu i treballa a Barcelona.
www.workandwords.net
Artista, productora cultural i investigadora, desenvolupa des 
de 1996 -fonamentalment a través del vídeo i l’escriptura- 
projectes interdisciplinaris sobre l’elaboració social del cos i 
la seva ubicació en els imaginaris del treball, així com sobre 
els mecanismes de construcció de les memòries i la seva re-
lació amb les formes narratives de la història. És professora 
al Departament d’Imatge de la UB.
 El 2009 va rebre al New York International Indepen-
dent Film & Video Festival el Best International Feature 
Documentary Award pel film assaig Plan Rosebud 2.
 Recentment, ha participat, entre d’altres, en projectes 
expositius com “Buen rollo: políticas de resistencia y cul-
turas musicales”, MACBA (2002); “Outsourcing”, InIVA 
(2002); “Atelier europe: a small post-fordian drama”, Kuns-
tverein, Munic (2004); “Cárcel de amor. Relatos culturales 
sobre la violencia de género”, MNCARS (2005); “Working 
documents”, La Virreina Centre de la Imatge (2008); “A 
sombra da historia”, CGAC (2008);11ª Istanbul Biennial 
(2009); “Educando el saber”, MUSAC (2010); MANIFESTA 
8, Murcia/Cartagena (2010-2011) i “Exercicis de memòria”, 
La Panera (2011).



Organitzat per:

Organització i producció: Ajuntament de Girona 
i Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
Direcció: Rosa Pera
Producció: Farners Cabra
Comunicació, difusió, web i activitats: Diana Sans
Administració: Airusa Aguilera
Disseny identitat – Comitè assessor disseny gràfic: 
Lamosca

Amb la col·laboració de:

Patrocinat per:

Membre de:

Exposició
Comissariat i direcció de projecte: Rosa Pera 
Disseny gràfic: Lamosca
Coordinació de muntatge: Xavier Torrent 
Equip de muntatge: Roger Rafart i Anna Ribas 
Vigilància sales: Omar Al-Ajvani Vázquez, 
Adela García-Caamaño i Mariona Terrats
Visites guiades: Beatriz García Moreno
Traduccions: Link traduccions i CNL de Girona

Amb el suport de: 

Agraïments:

Agraïments especials
Arxiu de Girona, Fèlix Àlvarez, Nerea Calvillo, Centre 
de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), Galeria Evelyn 
Botella, Galerie Jousse Entreprise (Paris), Núria Güell, 
Yukiko Ito, Carme Montilla, Lada Servitja, Transports 
Corcoy, Elfi Turpin i Joan Antoni Vaquerizo.

Horari:
Dilluns tancat
Dimarts de 17 a 20 h
De dimecres a diumenge i festius de 12 a14 h
i de 17 a 20 h

Més informació i inscripcions
www.bolit.cat | info@bolit.cat 
Tel. (+34) 972 427 627

Visites guiades
Activitat gratuïta.
Horaris a convenir.
Inscripció prèvia obligatòria. 


