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Els 10 continguts culturals més llegits
d’aquest curs a CRÍTIC

Reportatges, entrevistes, recomanacions... hem parlat més que mai
de cultura i no pas des d'un prisma edulcorat

Redacció

La cultura ha anat agafant protagonisme al nostre mitjà amb el pas dels anys. Creiem que és
possible fer un periodisme que analitzi el món cultural amb sentit crític, més enllà de recomanar
activitats o lectures. També en la tria de les persones que hem entrevistat hem volgut reflectir veus
emergents de la creativitat i la cultura. I no ens hem oblidat de la ciència i la recerca, perquè encara
que sovint els mitjans les releguen al costat de les informacions sobre tecnologia, considerem que
són també una part bàsica del nostre bagatge cultural.

Aquests són els continguts sobre cultura que més han interessat a les lectores i els lectors de
CRÍTIC des del passat mes de setembre fins ara.

1. Deu sèries sobre periodisme per pensar l’actualitat

The Newsroom, amb Jeff Daniels de protagonista principal, és una de les sèries recomanades

En l’era de la desinformació, de les ‘fake news’ i del ‘clickbait’, la ficció ens pot ajudar a recuperar el
rumb de què hauria de ser el bon periodisme. El crític de sèries Toni de la Torre va preparar el
gener de 2019 una selecció acurada de sèries protagonitzades per periodistes que ens ajuden a
reexaminar la professió i reivindicar-ne els valors essencials.

2. De La Caixa a Damm: la Conselleria de Cultura a l’ombra
Cinc grans empreses inverteixen anualment en patrocinis 141 milions d’euros, una xifra que supera
el 50% del pressupost del Departament de Cultura de la Generalitat. CRÍTIC radiografia en aquest
reportatge quines són les empreses que més recursos aboquen en l’àmbit cultural. En el cas català,
es tracta de La Caixa, Abertis, Coca-Cola, el Banc Sabadell i la cervesera Damm. 

https://www.elcritic.cat/reportatges/deu-series-sobre-periodisme-per-pensar-lactualitat-10689
https://www.elcritic.cat
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� La conselleria de Cultura a Catalunya: 5 grans empreses que inverteixen en cultura.

� També amb l'altra cara de la moneda: frau i corrupció. https://t.co/J838D5SG86

— elcritic.cat (@SentitCritic) July 12, 2019

3. Deu veus emergents de la cultura i el pensament crític
que has de conèixer

Foto: IVAN GIMÉNEZ

La cultura catalana viu una explosió de noves veus. Però potser no les coneixem prou. Per sota dels
40 anys, hi ha diverses generacions d’artistes que sigui per un tap generacional, sigui per la crisi
econòmica, sigui per les dinàmiques pròpies de la indústria cultural, no han tingut ni la tribuna
pública ni el reconeixement que es mereixen. Clàudia Rius ens acosta 10 veus que no et pots perdre
del món cultural, que tenen molt a dir sobre el món editorial, el teatre, la música, Internet o
l’activisme.

4. Tretze recomanacions literàries per a un Sant Jordi crític
D’Ingrid Guardiola a Arcadi Oliveres, de David Fernàndez a Cristina Fallarás: diversos referents de
l’activisme, la política, l’acadèmia i la literatura proposen als lectors algunes obres d’editorials
independents per submergir-se en una lectura crítica. Un reportatge que vam publicar uns dies
abans de Sant Jordi del 2019 i que va escriure Mar Carrera.

Meta-recomanacions #SantJordiCrític Escric 13 recomanacions d'autores i activistes
Què tenen a la tauleta de nit @soniamoll @La_Vasallo Florencia Brizuela González
@YeraySIborra o @esthervivas @Ingridguardiola?
L'article a @SentitCritichttps://t.co/GHLzxNeYse#edicióindependent
pic.twitter.com/ORCdtpKPZB

— Mar Carrera (@carrera_mar) April 18, 2019

https://t.co/J838D5SG86
https://twitter.com/SentitCritic/status/1149777952042835968?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.elcritic.cat/reportatges/10-veus-emergents-de-la-cultura-i-el-pensament-critic-que-has-de-coneixer-10678
https://www.elcritic.cat/reportatges/10-veus-emergents-de-la-cultura-i-el-pensament-critic-que-has-de-coneixer-10678
https://twitter.com/hashtag/SantJordiCr%C3%ADtic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/soniamoll?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/YeraySIborra?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/esthervivas?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Ingridguardiola?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/SentitCritic?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/GHLzxNeYse
https://twitter.com/hashtag/edici%C3%B3independent?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ORCdtpKPZB
https://twitter.com/carrera_mar/status/1118929684794724353?ref_src=twsrc%5Etfw
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5. No vas anar a la Biennal de Pensament? Aquí en tens les
10 reflexions imprescindibles

La Plaça del CCCB, plena per escoltar la conversa entre les filòsofes Judith Butler i Fina Birulés /
CCCB

De la Biennal de Pensament Ciutat Oberta, en quedaran, sobretot, reflexions i idees per al debat. A
CRÍTIC us en destaquem deu d’especial rellevància, des de la filòsofa Judith Butler i el sociòleg
Richard Sennett fins a l’antropòloga Yayo Herrero o l’activista David Fernàndez. Un reportatge de
Joan Carbonell, amb el suport del CCCB, que inclou enllaços a alguns vídeos de les intervencions..

6. ‘Punk’, autogestió i mala hòstia: memòria contracultural
de Barcelona

https://www.elcritic.cat/noticies/no-vas-anar-a-la-biennal-de-pensament-aqui-en-tens-les-10-reflexions-imprescindibles-11256
https://www.elcritic.cat
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Silvia Escario, cantant d'Último Resorte, davant de l'antic bar Fantástico, local de referència de
punks i altres moviments de la Barcelona dels 80. Ensenya una novetat editorial: una biografia del
grup punk RIP / Foto: IVAN GIMÉNEZ

La ràbia del moviment ‘punk’; la irreverència del còmic ‘underground’; l’apropiació de la cultura als
barris; l’esperit llibertari del moviment ‘okupa’. De la mà dels seus protagonistes, CRÍTIC rescata la

https://www.elcritic.cat
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memòria de quatre terratrèmols contraculturals que van sacsejar Barcelona entre el 1979 i els inicis
del segle XXI. Quin llegat han deixat a la ciutat els moviments culturals alternatius d’aquelles
dècades? És un reportatge de Joan Carbonell.

7. Judit Carrera: “La cultura ha d’incomodar el poder”
Des de l’octubre de 2018, Judit Carrera (Barcelona, 1974) és al capdavant del CCCB. Ha estat el
primer cop, en els 25 anys d’història de l’entitat, que la direcció del centre cultural del Raval s’escull
a través d’un concurs públic. Per Carrera, veïna de l’Eixample, estudiant aplicada de l’Escola Santa
Anna i lectora de Rodoreda i de Machado, els equipaments culturals públics han de ser garants de la
democràcia, espais de diàleg entre el ciutadà i el poder “encara que això signifiqui posar-se en dubte
i qüestionar-se”. Neus Molina l’entrevista a fons.

Fa un parell de setmanes vaig compartir una conversa llarga i intensa amb
@juditcarrera, directora del @cececebe. Vam parlar de polítiques culturals, de
feminismes, de gentrificació. El resultat, fantàsticament editat per @sergipicazo, avui a
@SentitCritic https://t.co/Jos27N7KYP

— Neus Molina (@NeusMolina) June 20, 2019

8. Canviem els estereotips: deu dones que estan
revolucionant la ciència a Catalunya

Una de les investigadores del grup Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del Vall d'Hebron Institut

https://www.elcritic.cat/reportatges/punk-autogestio-i-mala-hostia-memoria-contracultural-de-barcelona-10680
https://twitter.com/juditcarrera?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/cececebe?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/sergipicazo?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/SentitCritic?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Jos27N7KYP
https://twitter.com/NeusMolina/status/1141636207849418752?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.elcritic.cat
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de Recerca (VHIR) / AINOA BLAYA

A Catalunya hi ha cada vegada més dones que, fora del focus mediàtic, lideren projectes tecnològics
i científics capdavanters mundialment. CRÍTIC ha parlat amb 10 d’elles que tenen molt a dir en el
camp de la robòtica, la neurobiologia, l’ecologia, la cognició o la lluita contra el càncer. És un
reportatge de Neus Molina.

9. Quatre propostes feministes i un repte per transformar la
cultura
A Barcelona, el feminisme s’està escolant per totes les escletxes de la cultura, des de les
programacions dels teatres fins a la literatura o els museus. Però n’hi ha prou amb el fet que hi hagi
cicles de dones, taules rodones o tertúlies per aconseguir la paritat en cultura? Hem parlat amb vuit
veus expertes per identificar projectes, propostes i reptes per transformar la cultura en clau
feminista.

➡ 4 propostes feministes i 1 repte per transformar la cultura.

� Reapropiar-se la història, coeducar en el fons i en la forma, visibilitzar i incloure la
diversitat. https://t.co/aQPfamc4ix

— elcritic.cat (@SentitCritic) July 9, 2019

10. Cultura des dels marges: cinc formes d’expressió i de
cohesió als barris

Foto: IVAN GIMÉNEZ

De l’esport a la cuina, passant pel teatre comunitari. Repassem la geografia de la capital catalana
per cercar cinc expressions i projectes que fan de la cultura alguna cosa més que un producte; cinc
recorreguts que mostren la cultura com un valor de la gent i dels barris amb poder transformador,
des de sopars populars fins a ràdios inclusives, des d’esports amb perspectiva de gènere fins a teatre
comunitari. Veïns, barri i, com dirien els Muyayo, molt poc dandi. És un reportatge de Yeray S.
Iborra.

https://www.elcritic.cat/noticies/canviem-els-estereotips-10-dones-que-estan-revolucionant-la-ciencia-a-catalunya-11282
https://t.co/aQPfamc4ix
https://twitter.com/SentitCritic/status/1148671914212241409?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.elcritic.cat/reportatges/cultura-des-dels-marges-cinc-formes-dexpressio-i-de-cohesio-als-barris-10685
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