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Marc Castells i Berzosa  
President de la Diputació de Barcelona 
i del Consorci del CCCB

 DIPUTACIÓ DE BARCELONA

En els seus vint-i-cinc anys de trajectòria, el 
Centre de Cultura Contemporània de Barce-
lona ha abordat sempre el fet cultural en la 
societat amb vocació de laboratori multidisci-
plinari, lluny de les concepcions museístiques 
convencionals. Ni el saber ni la cultura són es-
tàtics, com tampoc no ho és l’escenari urbà en 
què es materialitzen, al qual el CCCB ha dedicat 
sempre una atenció preferent. Partint d’aques-
ta visió complexa, dinàmica, les propostes que 
al llarg del temps ha anat fent el CCCB han am-
pliat extraordinàriament el seu ventall d’inte-
ressos i han obert el pas a indagacions inno-
vadores i estimulants per al públic, que hi ha 
trobat una oferta cultural amb molta persona-
litat, força diferenciada de la que proporcionen 
habitualment centres i equipaments similars.

Hem de veure, doncs, com un pas més en 
aquesta línia de treball l’exposició «Quàntica», 
fruit d’una nova col·laboració amb prestigio-
ses institucions internacionals, entre les quals 
destaca el CERN, l’Organització Europea per 
a la Recerca Nuclear de Ginebra. «Quàntica» 
realitza una aproximació necessària entre art 
i ciència, i busca aproximar llenguatges que 
sovint s’han contraposat però que, de fet, 
són complementaris. En un context de crisi 
ecològica, d’eclosió de la tecnologia digital i 
de globalització social, aquesta proposta del 
CCCB resulta útil i engrescadora perquè ens 
convida a descobrir la ciència més recòndita 
i avançada com un patrimoni de tothom, no 
només dels físics experimentals.

El llenguatge artístic i el científic, reunits 
en aquesta exposició, ens poden ajudar a en-
tendre –cadascun amb les seves singularitats, 
especificitats i potencialitats– les grans qües-
tions que planteja el món físic. Sintetitzant els 
dos àmbits amb un esperit experimental comú, 
ens dotem d’eines innovadores i més eficaces 
per superar els reptes a què ens enfrontem 
personalment i col·lectivament. Amb «Quànti-
ca», el CCCB s’endinsa en la part menys visible 
de la realitat per il·luminar-la i generar nous 
sentits que beneficiïn tota la societat.
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Judit Carrera 
Directora del CCCB

Interrogar-se sobre la naturalesa de la realitat 
ha estat un dels aspectes diferencials de la nos-
tra espècie. Ciència i filosofia han caminat de la 
mà des de l’inici de les civilitzacions, treballant 
des de l’especulació i la predicció fins a l’ex-
perimentació, intentant respondre aquells in-
terrogants que busquen donar sentit a la nos-
tra presència a l’univers. Ens trobem, doncs, 
que les preguntes que es fa avui la ciència se-
gueixen apel·lant a allò que ens fa més humans: 
la nostra necessitat inherent de conèixer. 

La quàntica és avui un dels àmbits on 
aquestes interrogacions es fan més vives. 
L’intent de conèixer les partícules més fona-
mentals de la matèria i el seu funcionament 
desperten aquest anhel per un saber total 
que pugui explicar els principis de la realitat. 
I, tanmateix, ens trobem també davant d’una 
frontera, davant la possibilitat que potser no 
ho podrem saber mai tot, que la capacitat 
humana és limitada i la nostra percepció de 
l’univers, segurament esbiaixada. La grandesa 
del camí que s’ha fet per arribar fins aquí i la 
humilitat per acceptar les nostres limitacions 
com a humans és el que fa la recerca sobre 
quàntica apassionant més enllà dels labora-
toris i els col·lisionadors. 

Com en les altres grans revolucions cien-
tífiques i tecnològiques, la quàntica posa al 
centre algunes preguntes que han marcat el 
nostre camí des dels orígens: què és la reali-
tat? Què podem conèixer? Quins són els límits 
de les nostres capacitats com a humans? 

La física quàntica interpel·la científics i 
filòsofs en un àmbit de pensament especula-
tiu que avui és profundament fructífer i que 
es desplega en diversos llenguatges artístics 
i culturals. La revolució quàntica ja impreg-
na la nostra vida quotidiana i és alhora un 
dels àmbits de desenvolupament tecnològic 
més importants, amb un sector que presenta 
avenços any rere any. La quàntica transfor-
marà les nostres vides, tant o més com ho 
han fet internet i el món digital, una revolució 
amb profundes implicacions culturals que és 
urgent abordar.  

CCCB
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L’any 2011, l’Organització Europea per a la Re-
cerca Nuclear va crear Arts at CERN, un pro-
grama pioner que reuneix el millor art amb 
la millor ciència. Gràcies a aquest programa, 
destacats artistes seleccionats mitjançant un 
procés competitiu poden accedir al laboratori 
i treballar-hi junt amb els nostres físics i en-
ginyers. Aquestes interaccions creatives han 
vist néixer  col·laboracions extraordinàries 
que han esdevingut obres excepcionals ex-
pressades dins d’una àmplia varietat d’ex-
pressions artístiques.

Seguint la tònica general de CERN, l’ex-
cel·lència és el referent del programa. Nosal-
tres aportem l’excel·lència científica, mentre 
que destacades organitzacions de l’àmbit de 
les arts aporten l’excel·lència artística. Amb 
aquest propòsit, fa tres anys vam iniciar 
una col·laboració amb la Foundation for Art 
and Creative Technology (FACT) de Liverpool 
per organitzar el Collide lnternational Resi-
dency Award, el projecte insígnia d’Arts at 
CERN. L’exposició «Quàntica» és el resultat 
d’aquesta iniciativa.

La col·laboració entre CERN i FACT va ori-
ginar la xarxa ScANNER (Science and Art 
Network for New Exhibitions and Research), 
integrat pel Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB), le lieu unique, de Nan-
tes, i iMAL, de Brussel·les, a banda de CERN i 
FACT. Arran d’aquesta col·laboració entre tots 
aquests centres es van encarregar les deu 
obres de nova creació que formen aquesta ex-

posició. Cada una d’elles és el resultat d’una 
estada a CERN i cada una representa una fa-
ceta diferent de la interacció creativa entre la 
ciència i les arts.

La ciència és una empresa especialment 
imaginativa i sovint mostra el seu màxim po-
tencial quan les diferents disciplines col·labo-
ren per resoldre un problema d’interès mutu. 
Els investigadors de diversos camps científics 
veuen el món des de punts de vista diferents, i 
la seva unió pot originar els avenços més grans 
i sorprenents. «Quàntica» porta aquesta apro-
ximació interdisciplinària més enllà mitjançant 
la suma de la creativitat artística i científica.

CERN

Fabiola Gianotti
Directora general del CERN
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FACT

Al diàleg entre l’art i la ciència se’l representa 
sovint en termes binaris: una interacció en-
tre dues disciplines diferents, amb objectius 
divergents. A vegades pot semblar difícil re-
conciliar les seves respectives terminologi-
es, el seu públic i els seus objectius, ja que 
la ciència produeix «fets», mentre que l’art 
produeix «significats». Tanmateix, el que pro-
jectes a llarg termini com aquest evidencien 
és l’abundància d’aspectes comuns i, especi-
alment, una disposició a abraçar el que ens 
és desconegut.

«Quàntica» assenyala la culminació d’una 
col·laboració de tres anys entre FACT i CERN. 
Al bell mig d’aquesta iniciativa s’hi troba el 
Collide International Award, que ofereix a ar-
tistes l’oportunitat de gaudir d’una residència 
entre els àmbits de la ciència i la cultura.

FACT va tenir l’honor que CERN els contac-
tés, fet que va donar lloc de forma immediata 
al repte de connectar amb els científics i engi-
nyers més destacats del món. Històricament, 
aquest prestigiós guardó havia demostrat que 
els artistes poden dirigir investigacions de 
pes. El nostre desig era portar aquest apre-
nentatge més enllà: donar suport a artistes 
durant la producció d’obres de nova creació, 
defensar el poder de l’art i propugnar que al 
coneixement s’hi pot accedir des de l’experi-
ència artística. Col·lectivament, ens sentim 
orgullosos d’haver ampliat el model de resi-
dència per incloure-hi la xarxa ScANNER, la 
producció de deu encàrrecs, una exposició 

itinerant, un programa d’aprenentatge, un ar-
xiu i aquesta oportuna publicació.

Aquesta mena de col·laboracions interdis-
ciplinàries acostumen a ser un procés iteratiu 
que requereix paciència i receptivitat per guiar 
els diversos ritmes de la recerca i el descobri-
ment científics. Les obres resultants tracten de 
distanciar-se dels mètodes obsolets dels nous 
mitjans i la interpretació didàctica, i desen-
volupen noves metodologies per explorar un 
sentit i un impacte més amplis de la recerca 
científica en la societat contemporània.

«Quàntica» neix motivada per grans qües-
tions. A partir de la unió de pràctiques cientí-
fiques i artístiques, quines noves connexions 
poden sorgir i contribuir potencialment a 
comprendre la naturalesa subjacent de l’uni-
vers? Inspirats per les reflexions variades dels 
artistes i la seva motivació per desafiar ide-
es preconcebudes, nosaltres també ens hem 
preguntat què és el coneixement, i ens hem 
qüestionat com pot l’art funcionar com a pla-
taforma d’indagació i intercanvi en el futur a 
llarg termini.

Ens complau coproduir aquest extens 
programa amb els nostres socis i, com a ins-
titucions públiques, ens comprometem a do-
nar suport als esforços tant d’artistes com de 
científics, i a la nostra recerca compartida i 
continuada de coneixement i enteniment.

Ana Botella i Mary Jane Edwards 
Directora del programa i cap del programa 
FACT (Foundation for Art and Creative 
Technology)
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Qüestionar el present per invocar el futur: 
aquest és el precepte que s’ha imposat le lieu 
unique, el Centre de Cultura Contemporània 
de Nantes.

Le lieu unique prova de desxifrar la nostra 
realitat per imaginar futurs possibles, donar 
sentit a aquesta realitat i tornar a aproxi-
mar-nos al nostre entorn. Un entorn sovint 
percebut com a absurd i sense futur. Aspirem 
a ser un observatori del món, a explorar les 
avantguardes, a qüestionar les fronteres entre 
allò que es considera culturalment correcte, 
alternatiu o popular, ja sigui a l’escenari, en ex-
posicions o mitjançant debats, performances  
i publicacions. Intentem reflexionar sobre 
ciències socials o ciències exactes, i sobre 
aquells que opinen sobre aquestes disci-
plines, destacant la complexitat d’allò que ens 
envolta: pluralitat de gèneres, plantejaments 
i perspectives, diversitat d’orígens, contextos 
i propòsits. Als centenars de propostes que 
ofereix cada any le lieu unique, sempre bus-
quem formes de millorar la comprensió que 
tenim del nostre entorn, com convivim i com 
trobem el nostre lloc dins la societat.

A més de mostrar un reflex de la realitat, 
le lieu unique també s’esforça per presentar 
fusions artístiques innovadores i projectes 
d’interstici. És aquí i ara quan es construeix 
el demà i, per tant, tenim la desproporcio-
nada ambició d’intentar traçar els contorns 
d’un altre món. Imperen formes i estètiques 
noves, i impulsem aquelles que constantment 

empenyen els límits d’allò que donem per 
fet. Això es dona sovint lluny de les tradici-
ons i convencions esperades, amb una forta  
inclinació per la recerca interdisciplinària,  
incloent col·laboracions entre camps com l’art 
i la ciència.

En aquest sentit, «Quàntica» desembolica 
i extrapola alhora. Segueix de prop la nostra 
norma no escrita: explorar i inventar. Aques-
tes són les paraules clau que orienten le lieu 
unique i aquelles manifestacions que acull. 
En tot el que fem, intentem crear diàlegs 
transcendents entre creadors i espectadors, 
especialistes i novells, i fomentem emprene-
dories discursives, híbrides, benèvoles però 
sempre agosarades.

LE LIEU UNIQUE

Patrick Gyger
Director de le lieu unique
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La meva intenció quan vaig fundar iMAL fa 
vint anys era convertir-lo en un centre d’art 
contemporani, així com en un laboratori que 
permetés als artistes investigar, experimentar 
i crear mitjançant les ciències i les tecnolo-
gies. A principis del segle xxi, aquesta integra-
ció al panorama belga es feia molt necessària 
per explorar noves estètiques, produir obres 
d’avantguarda i reflexionar sobre la complexitat 
del món.

Al llarg de 2019 iMAL es transforma com-
pletament amb la renovació i ampliació de 
la nostra seu al centre de Brussel·les. El nou 
edifici serà més visible i oferirà noves instal·la-
cions als artistes en residència, un nou Fab 
Lab i una nova galeria. El nostre programa 
continuarà desenvolupant una potent estra-
tègia interdisciplinària que connecta les arts, 
les ciències, les tecnologies, les cultures i la 
societat amb activitats que poden anar des 
d’exposicions i simposis fins a programes de 
formació, recerca i creació artística.

La nostra participació a la xarxa ScANNER 
juntament amb FACT, LU, CCCB i CERN esta-
bleix una fita important per a la nostra orga-
nització, ja que es tracta de la nostra primera 
coproducció europea d’una exposició amb 
projectes artístics que exploren la relació en-
tre les arts i les ciències. I en aquest cas ho 
fem amb el CERN, una de les institucions cien-
tífiques més grans del món, on milers d’inves-
tigadors i enginyers col·laboren per compren-
dre la naturalesa profunda de la matèria i del 

nostre univers, inventant sense reserves teori-
es tan imaginatives com l’art, enfrontant-les a 
les realitats dels fets experimentals que esde-
venen en dimensions ocultes.

Tenir «Quàntica» com a primera exposi-
ció del nou iMAL, al districte de Molenbeek 
(l’anomenat «cau de l’infern» de Brussel·les) 
també és important per al nostre públic local. 
L’iMAL ha desenvolupat un programa signifi-
catiu d’inclusió, especialment dirigit a un pú-
blic jove i desafavorit, per implicar-los activa-
ment en les arts, les ciències i el món digital, a 
fi d’apoderar-los i atorgar-los autonomia dins 
de la complexitat del món d’avui dia. «Quànti-
ca» proposa noves creacions artístiques que 
exploren sense límits la diversitat de sistemes 
de creences i estructures inventades pels ar-
tistes a partir de les seves trobades immersi-
ves amb els científics investigadors del CERN, 
que es manifesten mitjançant les seves pràc-
tiques artístiques, punts de vista personals, 
orígens i cultures. El públic experimentarà 
obres artístiques de nova creació en una gran 
varietat d’expressions artístiques i medis, a 
través de la percepció directa, alhora que 
connectaran amb el seu rerefons científic. Un 
procés que obre les ments i la imaginació per 
poder entendre aquest món, el nostre, que 
canvia tan ràpidament, més enllà de la post-
veritat i la pseudociència.

iMAL

Yves Bernard
Director d’iMAL
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LA RARESA DE LES COSES

En les escales més petites de la matèria s’imposa la raresa. D’acord amb 
els principis de la física quàntica, les «coses» a escala subatòmica es 
comporten d’una manera tan estranya que cap ésser humà les hauria 
pogut experimentar i ni tan sols imaginar.

Davant d’aquesta realitat elemental, ens preguntem: què sabem de la 
naturalesa?, què s’amaga rere les capes essencials dels objectes?, quina 
experiència podem adquirir d’aquest nivell elemental?, què és la matè-
ria?, quines forces la sostenen?, i encara més, fins on arriba la nostra 
mirada davant la realitat quàntica?

Les ments més brillants de la ciència moderna –Albert Einstein, Niels 
Bohr, Werner Heisenberg, Paul Dirac, entre d’altres– van formular en el 
primer terç del segle passat la teoria que havia de canviar radicalment 
la nostra noció de la realitat. A nivell subatòmic hi ha altres lleis que 
governen les formes més internes de la matèria, les partícules fonamen-
tals. La mecànica quàntica neix com un conjunt de teories noves, neces-
sàries per interpretar amb altres codis radicalment nous els nivells més 
íntims de la naturalesa, i suposa la innovació més radical en ciència des 
de l’obra d’Isaac Newton.1 La teoria quàntica indica de què estan fets els 
pilars d’un món invisible, que no són tan sòlids ni tan clars com s’havia 
pensat fins a aquell moment.

En la teoria quàntica impera el que és estrany. Normes aleatòries que 
semblen dissenyades a l’atzar. Igual que fenòmens com el foc, les tem-
pestes, les plagues, la llum, el moviment dels planetes o les marees..., la 
física quàntica genera el mateix desconcert que aquests fenòmens en 
altres moments de la història.2 L’observació del món, ja sigui a partir de 
l’experiència directa o de la intuïció, o de processos mentals més com-
plexos, defineix els postulats a partir dels quals es dibuixa o es modifica 

la realitat. En la contemporaneïtat, les teories 
quàntiques proposen un cànon nou, mentre 
que l’expressió física de la realitat, en els seus 
nivells interns, es manté oculta cognitivament i 
sensorialment. Sense rastres d’un sistema físic, 

1. WEINBERG, Steven, To Explain the 
World: The Discovery of Modern Science, 
Harper Perennial, Nova York 2016 (edició 
en castellà: Explicar el mundo, Penguin 
Random House, Barcelona 2015).

2. Ibid.

Qualsevol que no se sorprengui davant  
de la teoria quàntica, no l’ha entès.

Niels Bohr, The Philosophical Writings, 1932-1968
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no tenim patrons que puguin expressar significativament el perquè de les 
coses. Es tracta d’un «obstacle epistemològic»: no hi ha òrgans amb els 
quals puguem sentir i capturar els fenòmens invisibles del nostre entorn.3 
Tampoc semblen vàlids els aparells i instruments que fan la naturalesa 
accessible als sentits i que descobreixen una realitat que no veiem.

La raresa de les coses s’imposa davant un món els pilars del qual 
defugen qualsevol interpretació, en el qual l’aplicació dels nostres po-
ders cognitius passa a ser contraproduent.4 Tanmateix, ens podem pre-
guntar: què compon la matèria?, com se’n construeix el significat i quin 
llenguatge utilitzem per interrogar-la?, es tracta d’una realitat que exis-
teix més enllà de nosaltres?, com introduir-la cognitivament en el nostre 
univers quotidià?, i en quin lloc situem el nostre desconcert en l’esdeve-
nir de la ciència i el coneixement contemporanis?5 

ENTENDRE EL MÓN

L’aproximació a nous mons s’ha definit en la història moderna a través de 
les pràctiques de la ciència i de l’art. La filosofia, les humanitats, la literatu-
ra i el disseny tenen en l’actualitat un paper igualment important en la re-
definició de les seves claus. L’exploració de l’entorn, des de l’objecte pròxim 
fins als esdeveniments més llunyans observables, ha sigut la força propul-
sora d’un coneixement de l’univers que ha aportat una nova configuració 
de la nostra consciència. La nostra manera d’entendre els ecosistemes, les 
interaccions amb altres espècies i les formes de vida s’ha il·lustrat mitjan-
çant la complementarietat entre pensament científic i tasca humanística.

Que al nostre voltant hi ha un món invisible que continua sent un 
misteri és indubtable. Ens servim de la mirada i del cos com a unitats 
d’escala i mesura dels objectes del nostre entorn. Tanmateix, la ciència 
i la tecnologia han aconseguit acostar-nos a llocs que defugen aquests 
límits. Un desplegament sorprenent de sabers ha participat en aquest 
gran avenç del coneixement, l’impacte social del qual és prominent.

Tenim un deute incalculable amb els homes i les dones que van do-
nar forma a artefactes científics i obres d’art que descriuen el món i li 
atorguen mesura. El pensament científic i la pràctica artística són for-
mes innovadores de concebre espais de coneixement, d’intercanvi, de 
raonament i d’interpretació del món. A més 
a més, són essencials per aportar solucions i 
una esperança de futur en una era amb grans 
desafiaments. Els sabers híbrids persegueixen 
el que Paul Dirac va anomenar «el somni dels 
filòsofs»: l’afany per desentranyar la realitat 
oculta de la matèria i dels fenòmens als quals 
no podem arribar d’una manera corrent. 

L’astrofísic Roger Malina incideix en la qües-
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