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Un altre dels temes de debat
d’aquesta mostra seran els canvis i les mutacions de
les relacions humanes en les darreres dècades i el
seu reflex en la creació literària.

Kosmopolis presentarà, a més, en exclusiva una
instal·lació audiovisual inspirada en l’obra de Michel
Houellebecq; hi haurà sessions dedicades als vin-
cles entre còmic, literatura i música; una nova tro-
bada entre editors independents, performances,
spoken word i la celebració del primer certamen de
slam poetry a Catalunya i a Espanya.

Entre els quatre temes principals de Kosmopolis,
destaca el dedicat a la literatura russa contemporà-
nia, en què conviuen l’herència soviètica i el rebuig
del passat, les formes tradicionals i la recerca de nous
gèneres i estils. La nova Rússia té la dona com a
protagonista singular i la defensa de la llibertat es
converteix en un tret comú de diferents autores, com
Natàlia Tolstaia i Lília Kim, que participaran en
l’edició d’enguany. Igualment s’analitzaran els pro-
funds canvis de les lletres russes i s’homenatjarà el
poeta Joseph Brodksy en el desè aniversari de la
seva mort i el premi Nobel de la Pau Andrei
Sàkharov.

També s’estudiaran els canvis de les relacions
humanes d’aquests últims anys i la seva repercussió
en la literatura actual. L’escriptor i filòsof noruec
Jostein Gaarder, autor d’El món de Sofia, dialogarà
amb l’editora Michi Strausfeld sobre els reptes que
planteja un món globalitzat. Gaarder proposa una
Declaració Universal de les Obligacions Humanes,

amb especial atenció a la responsabilitat en matèria
ecològica. Per la seva banda, les escriptores Mercedes
Abad, Empar Moliner i Cristina Peri Rossi deba-
tran sobre les mutacions substancials en els estils
de convivència i en la manera d’enfrontar-se als sen-
timents i les emocions.

LITERATURES UNIVERSAL I NACIO-
NALS. Cafè Europa és un cafè literari itinerant que
havia recorregut diferents ciutats europees abans de
presentar-se a la primera edició de Kosmopolis, el
2002. En aquesta edició, la tertúlia aborda la rela-
ció dialèctica entre literatures universal i nacionals.
Escriptors catalans, russos, alemanys i eslovens as-
sumeixen un debat de singular importància en un
moment històric caracteritzat per la globalització
de la cultura. Les sessions estaran complementades
amb música en directe, performances i lectures
breus, amb una activa participació del públic.

El darrer dels temes tractats té com a títol Lite-
ratura i hipermèdia, i estarà dividit en dues sessions.
A Narrativitat i videojocs, s’analitzaran aquests úl-
tims com una de les modalitats del relat digital,
posant l’accent en els problemes de discontinuïtat
narrativa que plantegen i l’evolució de les seves pos-
sibilitats interactives. Mentre que a La literatura en
Web 2.0 es debatrà sobre la manera en què la Web
2.0 transforma la creació escrita, i s’estudiaran les
possibilitats que ofereix un futur ple d’interrogants.

Per una altra banda, Kosmopolis comptarà amb
una sèrie d’espais on es realitzaran diverses activi-

tats i on el públic assistent tindrà tot el
protagonisme. El pati Kosmopolis és un espai per a
l’intercanvi de textos, llibres, idees i projectes. Un
punt de trobada per imaginar i compartir noves ini-
ciatives i tendències de l’urbs mestissa.

El hall Proteu –antiga divinitat mitològica que
podia canviar de forma voluntàriament i que s’ha
convertit en un símbol privilegiat de la creació ar-
tística– és un escenari on conviuen la renovació dels
formats tradicionals, com la conferència i el col-
loqui, amb els nous híbrids intergenèrics, les
performances avantguardistes, l’spoken-word, els
concerts i les batalles de versos. Aquest espai acolli-
rà el primer certamen de slam poetry fet al nostre
país. Els participants reciten els seus poemes i el
públic, seleccionat a l’atzar com a jurat, s’encarrega
de valorar la qualitat literària del poema i
l’expressivat artística en la seva exposició. El con-
tingut marcadament social de les poesies i el fet que
els textos es creïn per ser recitats distingeixen aquesta
modalitat de la poesia tradicional. A banda de la
competició, hi haurà una exhibició a càrrec del po-
eta slammer Saul Williams. Aquest mateix hall aco-
llirà també diverses actuacions musicals i
performances, així com projeccions audiovisuals.

Finalment, un altre espai de Kosmopolis és el
Canal Alfa, un canal experimental de televisió ins-
pirat en la literatura, que presenta vint estrenes i
nous programes creats per abordar els temes de l’edi-
ció d’enguany: Mondo Queer, Especial Brodsky i
Blogosfera.

La literatura
és una festa

Del 18 al 22 d’octubre tindrà lloc al CCCB la tercera

edició de Kosmopolis, una trobada literària biennal,
que enguany presenta un monogràfic dedicat a les lletres

russes contemporànies i estudia la relació dialèctica

entre literatura universal i nacionals, així com l’impacte

de les noves tecnologies sobre l’escriptura, entre altres

qüestions. (Text: Redacció)
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