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·

Quan l’Emboscada Col lectiva vàrem decidir portar el NMCI a Barcelona teníem
clar que no volíem fer un congrés acadèmic. Per a nosaltres, els vincles, la seva
solidesa o la seva fragilitat, les seves trampes i les seves potencialitats són el
centre de la vida personal i política, i el centre mateix de la resistència a les
brutalitats dels sistemes. Parlar d’amors contemporanis és parlar de violència
obstètrica, de corporalitat del desig, de fronteres, de criances, de salut i dret al
propi cos i a la pròpia sexualitat…

Per això volíem obrir activitats a la ciutat, per poder parlar de la qüestió amorosa
més enllà dels discursos simplistes i neoliberals sobre el consumisme amorós.

·

I són els vincles, justament, i els afectes allò que ens ha portat a col laborar amb
el Pati Llimona i el cicle Regenera’t, a qui estem molt agraïdes.

Brigitte Vasallo
Directora de continguts del NMCI 2019
i membre de l’Emboscada Col.lectiva

Totes les activitats de l'OFF NMCI es faran al Centre Cívic Pati Llimona.
Carrer del Regomir, 3, 08002 Barcelona

DIA 1

Dilluns 11 de novembre, 19h

PROJECCIÓ "VIVIR Y OTRAS
FICCIONES" + COL·LOQUI
·

Antonio Centeno i Marga Alonso. Col loqui
moderat per la Brigitte Vasallo
Els marges d’un sistema no són espais
lliures del sistema sinó espais on el sistema
és obligatori però inaccessible. Són, per
això, els indrets més esclaridors, on es veu
la cruesa de la centralitat, la violència de
la norma, però també on es diluciden les
línies de fuga, les possibilitats d’altres
Sala Maria Aurèlia Capmany

DIA 2

formes de viure i viure’ns.

Dimarts 12 de novembre, 19h

PERFORMANCE BESTIARI
AFECTIU-SEXUAL
La Viuda Rosa
És un dispositiu escènic que articula el
pensament no-monògam contemporani amb
el relat íntim i amb la identitat
hortera. Cada persona participant tindrà una
trobada íntima amb el performer en un espai
tancat i tot sol. Se li presentarà aquest
bestiari i farà la seva pròpia composició del
quesucceirà després. En la primera secció
Sala Joan Maragall

haurà de triar un concepte, en la segona una
carta i en la tercera una cançó.

Totes les activitats de l'OFF NMCI es faran al Centre Cívic Pati Llimona.
Carrer del Regomir, 3, 08002 Barcelona

DIA 3

Dimecres 13 de Novembre, 2019, 19h

CRIAR-NOS ENTRE TOTES
Oriol Estefanell, Pau Jiménez Fernández,
Isabel Jiménez Camps i Kora Bodio. Taula
de debat moderada per la Brigitte Vasallo
Els sistemes reglamentaris ens han dit que
mare no hi ha més que una, que honraràs
a pare i mare, que com en família enlloc i
que tres són multitud. Però el dia a dia de
la criança demana més mans, més ulls,
més xarxa de suport, més comunitat. És
possible construir xarxes per sustentar la
Sala Maria Aurèlia Capmany

vida a les ciutats contemporànies?

CADA DIA

Fins el 22 de novembre

ESTAR EMBARASSADA I PARIR A
BARCELONA
Farma Mundi
Pensar les intimitats contemporànies
significa pensar també en les fronteres i
veure com aquestes atravessen els nostres
cossos i determinen processos vitals com
l'embaràs, el part i les criances - Com és
estar embarassada i parir a una ciutat on
no vas néixer?
http://www.dretalasalut.org/portfolio_pa
A la sala annexa, al davant de la sala de

ge/estar-embarazada-y-parir-en-

reunions.

barcelona/
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DAY 1

