
SESSIONS 19, 21, 26 i 28 de febrer 2020

De 18.30 a 20.30 h

FAKE 
FICTION(S)

PRESSENTIR LA HISTÒRIA



El món contemporani viu un procés irreversible d’artificialització que ha donat 
lloc a una nova comprensió de la ficció. La ficció no només representa la realitat, 
sinó que la constitueix. Una noció clau d’aquesta dimensió de la ficció és el fake, 
entès com a mecanisme de propagació mediàtica que desencadena la producció 
de dades inesborrables, les quals es viralitzen sense referència externa.

Quins efectes té el fake en les relacions que establim amb el món que ens 
envolta i en el món mateix com a ficció travessada per l’espai i el temps? Com 
condiciona el fake el significant “República” com a ficció que circula en el 
discurs social, polític i econòmic arreu del món en els nostres dies? Les sessions 
Fake Fiction(s) tenen com a objecte observar la complexitat de la ficció entesa 
com a pràctica que determina la configuració de l’espai públic.  

No ens trobem enfront de la ficció; ens trobem en la ficció. El recorregut traçat 
per pressentir la Història tempta la idea de la fake fiction com a imatge i com a 
significant flotant que, més enllà de la vella  dicotomia veritat/falsedat i més enllà 
de la desgastada noció de postveritat, inaugura un nou ordre de veritat i un nou 
ordre de credibilitat.
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SESSIONS
FAKE MEMORY
19 de febrer, 
18.30 h
Amb 
Joan Fontcuberta

FAKE NEWS
21 de febrer, 
18.30 h
Amb 
Carme Colomina

FAKE POLITICS
26 de febrer, 
18.30 h
Amb 
Andrés Hispano

FAKE AFFECTIONS
28 de febrer, 
18.30 h
Amb 
Ingrid Guardiola

El Born CCM es reserva el dret d’anul·lar alguna activitat.
Així mateix, es reserva el dret de modificar aquest programa per causes de força major.

Equipament accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
El Born CCM és membre d’Apropa Cultura

El Born Centre de Cultura i Memòria. Auditori
c/ Comercial, 5 - 08003 Barcelona
T 932566851

barcelona.cat/elbornculturaimemoria
facebook.com/ElBornCCM
twitter.com/ElBornCCM
instagram.com/ElBornCCM

Gratuït amb aforament limitat. 
Recomanem fer reserva prèvia al web elbornculturaimemoria.cat

PRESSENTIR LA HISTÒRIA
Amb “Pressentir la Història”, El Born CCM ofereix moments per a la reflexió afectiva i 
crítica sobre el present viscut i sobre la Història, i també per copsar l’esperit dels temps 
i projectar futurs a partir del potencial transformador de la memòria.

Cicle comissariat per:
Iván Flores | Paula Kuffer | Begonya Saez Tajafuerce


