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Música,
ràdio,
Barcelona
Estiu 2022

Música, guerra i Radio
Barcelona
9è Cicle Història i Música de Barcelona
Concerts a la plaça de la Natura, 20.30 h
Gratuït. Amb reserva prèvia al web del MUHBA
La guerra va transformar radicalment la pràctica social
de la música, que es va lligar emblemàticament a les
noves cerimònies polítiques i a les campanyes de recaptació de fons i de conscienciació ciutadana pròpies de la
rereguarda. La ràdio va esdevenir un bastió i un refugi
i entre noticiaris i missatges oficials, Radio Barcelona
programava conferències i sobretot emetia música:
concerts en directe de la seva orquestra simfònica i
de conjunts de cambra i de lied, i també de ballables, de
jazz, de clàssica. Amb aquest cicle es recupera part de
les músiques que durant la guerra van omplir d’esperança i tranquil·litat el lleure d’algunes cases i, sobretot, de
molts cafès i locals on els oients es trobaven per escoltar la ràdio.

Música de cambra on the air
Amb Maria Cuatrecasas, violí; Ignasi Piera, violoncel.
Presenta: Irene Valle
17/6/2022

El jazz més europeu
Amb Eva Slongo, Tcha Limberger, Bastien Ribot,
Christoph Mallinger, Albert Bello, Oriol Saña i professors i alumnes de l’EMMCA. Presenta: Irene Valle
1/7/2022

El lied sonava en català
Mireia Tarragó, veu; Laura Peribáñez, violoncel; Carmen
Santamaria, piano. Presenta: Laura Peribáñez
8/7/2022

La cobla contra el feixisme
Cobla de l’ESMUC. Presenta Albert Fontelles
Amb la col·laboració de l’ESMUC i el suport de B:SM.
15/7/2022

Barcelona plató: quan la
ciutat és l’escenari
4t Cicle Barcelona en Moviment,
Nits de Cinema
Projeccions a la plaça de la Natura, 21.30 h
Gratuït. Amb reserva prèvia al web del MUHBA
Una selecció de pel·lícules que parlen de Barcelona i de
la relació de la ciutat amb el cinema, presentada per
Cèlia Marín.
En aquesta edició del cicle de cinema Barcelona en
Moviment es presenten tres pel·lícules molt diferents
que ens ajudaran a mirar la ciutat com a espai físic i
també com a escenari. La ciutat no és només el lloc
concret on vivim, sinó que, per les seves característiques (carrers, edificis, espais públics), sovint el cinema la
utilitza com a escenari d’històries que no tenen relació
amb la ciutat mateixa.
La ciutat, a través del cinema, pot aparèixer com la protagonista que emfatitza «jo soc Barcelona»,o, com en la
pintura de la pipa de Magritte, ens pot dir «això no és
Barcelona».
Projeccions

Vida en sombras, de Llorenç Llobet Gràcia
(1948-1953). (En castellà)
22/6/2022

El perfum, de Tom Tykwer (2006).
VOS (versió original amb subtítols)
29/6/2022
The Machinist, de Brad Anderson (2004).
VOS (versió original amb subtítols)
6/7/2022

La ciutat i el park
Visites i itineraris
El Park Güell i l’aigua
Visita comentada. 22/6, 20/7, 10/8/2022
De 19.30 a 21 h

Güell, Gaudí i Barcelona. L’expressió
d’un ideal urbà
Visita comentada. 22/6 i 29/6, 6/7/2022
A les 19.30 i 20.30 h

Gràcia 1900. L’aparador burgès
d’un barri obrer
Itinerari. 25/6, 23/7, 10/9/2022
De 18 a 21 h

Gaudí al Park Güell: arquitecte, urbanista
i paisatgista
Itinerari. 1/7, 19/8/2022, de 19 a 21 h

La primera balconada de Barcelona.
El creixement de la ciutat vist
des dels Tres Turons
Itinerari. 29/6, 13/7, 3/8/2022, de 19 a 21 h

El park Güell i Barcelona
Itinerari. 17/6, 8/7, 22/7/2022, de 18.30 a 20.30 h
4/9/2022 a les 10.30 h

Un park per viure-hi
Itinerari literari. 21/9/2022, de 18 a 19 h

Amb la col·laboració de B:SM.

Reserva prèvia 2€ a través del web del MUHBA
Informació: 93 256 21 22
de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 19 h

barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/museuhistoriabarcelona
instagram.com/museuhistoriabarcelona
twitter.com/bcncultura

