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Biennal de Pensament és una proposta d’intervenció en l’espai públic a través del debat crític, 
reflexiu, al voltant de qüestions rellevants per al nostre moment social tant a nivell cultural com 
polític, ideològic, artístic i comunicatiu en sentit ampli. El principal horitzó d’aquestes jornades 
consisteix a reunir veus, qüestions i enfocaments que s’encreuen des d’angles molt diferents 
per a donar lloc a diàlegs i debats que intenten eixir dels formats més habituals. La motivació 
d’aquesta Biennal és sobretot obrir l’espai del pensament crític a la ciutadania, prenent-la no 
com un simple receptacle de discursos i arguments sinó, alhora, com un lloc de trobada activa 
i participativa. Celebrada a la ciutat de Barcelona per primera vegada en 2018 amb notable èxit 
de públic i de crítica, la Biennal de Pensament té lloc en 2022 com a tercera edició i, per primera 
vegada, en coordinació amb dues noves seus mediterrànies a València i Palma. El CCCC (Centre 
del Carme Cultura Contemporània), amb el suport de l’Ajuntament de València, impulsa aquesta 
programació com una ocasió per al contrast, l’escolta i la posada en comú d’idees creatives i crí-
tiques que estan sent decisives per diverses raons en el context de l’actualitat. 

La Biennal de Pensament està moguda per la voluntat de teixir aliances entre persones, grups 
i espais que estan desplegant pensament crític en la seua activitat quotidiana. Les temàtiques 
de les diverses sessions van des dels límits de l’art o la crisi social fins a la sostenibilitat medi-
ambiental, passant per conflictes associats a les problemàtiques més inquietants del sexisme, 
racisme o classisme en la societat contemporània. En aquest sentit, el plantejament no es basa 
únicament en llenguatges argumentatius, filosòficament o sociològicament parlant, sinó que, 
al mateix temps, es pretén donar prioritat a propostes, actituds i posicions que fan pensar per la 
seua manera de relacionar-se amb el món actual. El pensament, en fi, s’ofereix així com un lloc 
obert i imprescindible, orientat en un sentit vivencial, pràctic i compartit. 

Centre del Carme 
Cultura Contemporània



PROGRAMA DIVENDRES 14 OCTUBRE
—————————————————–——

17.30 h
Sala Refectori

Presentació 
Joan Ribó (Alcalde de València)
José Luis Pérez Pont (Director 
del Centre del Carme Cultura 
Contemporània)
Antonio Méndez Rubio (Coordinador 
de la Biennal)
—————————————————–——

18.00 — 19.15 h
Sala Refectori

Art al límit
La crisi social, de futur, que afecta 
el món actual està sent, a més, una 
oportunitat per a repensar els límits 
de l’art, i així renovar les concepcions 
tradicionals sobre la qüestió del que 
significa la creativitat en un sentit obert 
i dialògic. 

Pilar Carrera (Universidad Carlos III de 
Madrid)
Jordi Claramonte (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia)
Modera: Antonio Méndez Rubio
—————————————————–——

19.30 — 20.45 h
Sala Refectori

Més Joan Fuster
L’any del centenari del naixement de 
Joan Fuster és una ocasió excepcional 
per a mantindre viva la discussió al 
voltant de les aportacions intel·lectuals 
d’aquesta figura imprescindible, clau 
per a entendre la cultura catalana i les 
condicions del present.

Francesc Pérez Moragón (Universitat 
de València)
Lola Andrés (Poeta i professora)
Modera: Gonçal López-Pampló
—————————————————–——

22.00 — 23.00 h
Claustre gòtic

 
TENDA en concert

DISSABTE 15 OCTUBRE
—————————————————–——

11.00 — 12.15 h
Claustre gòtic

Llibres lliures?
La cultura del llibre està passant per 
temps difícils, de canvi tecnològic 
i epocal, però es manté insubmisa, 
en pugna per continuar sent un lloc 
favorable per a l’esperit reflexiu, (auto)
crític i llibertari.

Everilda Ferriols (Biblioteca Pública / 
Avivament)
Lluís Pascual (La Repartidora)
Ken Province (United Minds)
Modera: Miguel Morata
—————————————————–——

12.45 — 14.00 h
Sala Refectori

Subciutat
La ciutat de València no és només un 
conjunt urbanístic i turístic. En l’espai 
de la ciutat convergeixen iniciatives 
socials i de sensibilització cultural que 
a penes són conegudes o visibles, però 
que aporten arrels noves per a una 
convivència més lliure, més igualitària. 
És possible que siguen iniciatives menys 
conegudes precisament per aquest 
motiu?

Emilia Moreno (Mujeres Libres / Radio 
Malva)
Salomé Rodríguez (Epistemologías del 
Sur)
Adrián E. Salavert (Centre Social 
Okupat Anarquista L’Horta)
Modera: Jorge Brunete
—————————————————–—— 

12.30 - 13.30 h
Claustre gòtic

Recital «Fuster, Ferrater, Bonet: 
cànon a tres veus»
Intervenen: Josep Ballester / Esteve 
Miralles / Pau Vadell. 
Presenta i modera el recital: Begonya 
Pozo

Coordina: Antonio Méndez Rubio



—————————————————–——
18.00 — 19.15 h
Sala Refectori

Emergències
El món global, amb la promesa d’una 
aldea harmònica i pacífica, produeix 
sense parar jerarquies o diferències 
concretes de poder i dispositius 
d’exclusió que afecten injustament 
persones, grups i fins i tot multituds en 
condicions de subalternitat. 

Lucía-Asué Mbomío
Tfarrah
Miquel Ramos
Modera: Ana-Clara Rey
—————————————————–——

19.30 — 20.45 h
Claustre gòtic

Enxarxant
La proliferació de pantalles en 
xarxa, a més d’un circuit idoni per a 
l’espectacle i la privatització domèstica 
dels missatges, està implicant un 
espaiament polèmic per a noves 
actituds de discurs i pensament tan 
precari, o imprevisible, com provocador 
i desafiador.

Esty Quesada
Samantha Hudson
Modera: Isadora Guardia
—————————————————–——

22.00 — 23.30 h
Claustre gòtic

SARA SOCAS 3Style en concert

DIUMENGE 16 OCTUBRE
—————————————————–——

11.00 - 12.15 h
Sala Refectori

Sostenint l’aire
L’actual i aguda crisi de sostenibilitat no 
és una mera crisi de l’entorn o del mitjà 
sinó, primer de tot, un moment decisiu 
de fallida de les condicions ambientals i 
de supervivència vital. La necessitat de 
reconduir la voracitat del creixement 
econòmic i industrial esdevé més urgent 
cada minut que passa. 

Fernando Valladares (CSIC)
Juan Bordera (Periodista i escriptor)
Modera: Sergio Aires (Fridays For 
Future)
—————————————————–——

12.30 - 13.45 h
Sala Refectori

Feixisme de baixa intensitat
Termes com feixisme de baixa intensitat, 
nou feixisme o feixisme postmodern, entre 
altres, estan intentant focalitzar el debat 
crític al voltant de les causes menys 
òbvies de l’ascens de l’autoritarisme, 
les polítiques antidemocràtiques i els 
sentiments associats d’odi i de rebuig de 
l’altre. 

José Manuel Querol (Universidad 
Carlos III de Madrid)
Santiago López Petit (Universitat de 
Barcelona)
Modera: Antonio Méndez Rubio
—————————————————–——

14.00 - 15.00 h
Claustre gótic

LOURDES PASTOR en concert.
Acompanyada de Melón Jiménez a la 
guitarra i Lara Wong a la flauta

PROGRAMA


