
                                                        

 
 

 
TOTS ELS DIMECRES DE JULIOL I AGOST 
 

Les Nits d’Estiu de CaixaForum 
Barcelona, escenari musical de luxe 

 
- Staff Benda Bilili, grup de músics congolesos invàlids per la pòlio i 

protagonistes del documental que va posar en peu el públic a la nit 
inaugural del Festival de Cinema de Cannes, encapçalen el cartell 

 
- Coincidint amb la retrospectiva de Miquel Barceló, CaixaForum 

proposa dues activitats molt especials: la projecció de l’aclamada 
performance Paso doble i el recital Els colors interiors 

 
- L’homenatge a Miguel Hernández i l’espectacle La rosa del verí, 

l’últim projecte de Loquillo, principals novetats poètiques d’enguany   
 

- Els concerts i recitals del mes de juliol s’inclouen dins el Festival de 
Barcelona Grec 2010 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” emprèn la novena edició de les Nits d’Estiu amb una 
selecció de les propostes artístiques més internacionals i innovadores del 
moment. Durant tots els dimecres de juliol i agost, CaixaForum Barcelona 
acollirà des de les últimes sensacions de la música del 2010, com el grup 
d’artistes de carrer congolesos i invàlids a causa de la pòlio, Staff Benda Bilili, 
protagonistes del documental que va rebre les millors crítiques i ovacions de la 
nit inaugural de l’últim Festival de Cinema de Cannes, fins a figures destacades 
de la música celta (Lori Watson & Rule of Three), brasilera (Drum & Brazz 
Project), argentina (Sandra Rehder) i portuguesa (Joana Amendoeira).  
 
Altres novetats com la col·laboració del coreògraf Toni Mira amb un grup de 
presidiàries de Can Brians en l’espectacle de videodansa LAVDA, o la 
projecció de Paso doble, la brillant posada en escena de Miquel Barceló amb 
Josef Nadj, encapçalen el cartell d’aquest estiu, centrat essencialment en 
propostes musicals de primer nivell i homenatges a grans poetes com Miguel 
Hernández o Marina Tsvietàieva. Els concerts a l’Auditori i al Pati Anglès, els 
espectacles multimèdia, les arts escèniques o les visites nocturnes a les 
exposicions completaran la programació.  



 

CONCERTS 

 
The Jackson Singers. Fundat l’any 1983 per Bob Jackson, i liderat i dirigit des 
del 2002 per Fitzroy Burroughs, The Jackson Singers és un dels conjunts nord-
americans de gospel més destacats i carismàtics de l’actualitat. Més enllà de 
les fronteres i de les diferències culturals, el gospel és un llenguatge universal 
que requereix de la participació col·lectiva i sorgeix del sentiment espiritual més 
profund. El conjunt ens convida a compartir el seu missatge de pau, tolerància i 
amor amb el ritme irresistible i contagiós que caracteritza aquesta música. 

→ Dimecres 7 de juliol, a les 20.00 i a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat 
gratuïta. 
 
Staff Benda Bilili. Capaços de posar en peu el públic durant la nit inaugural de 
l’últim Festival de Cinema de Cannes, on protagonitzaven el documental Benda 

Bilili!, i després de guanyar el premi al millor artista del 2009 al Festival de 
Músiques del Món, aquest atípic grup de congolesos s’ha convertit ja en la 
sensació musical d’enguany. Invàlids a causa de la pòlio i desplaçant-se sobre 
tricicles customitzats al més pur estil Mad Max, els Staff Benda Bilili han 
aconseguit entusiasmar mig món, no només per les vibrants fusions de rumba, 
rhythm'n'blues i reggae que han après als carrers de Kinshasa, sinó pel 
missatge esperançador que difonen al seu país, demostrant dia rere dia que 
l’única discapacitat real no és troba al cos sinó a la ment. I és a través d’aquest 
esperit, els seus sons i les seves invencions constants, que tant els han facilitat 
la vida, que han assolit un gran èxit amb la seva potent i seductora barreja de 
ritmes congolesos i afroamericans. Ara, amb una extensa gira per Espanya en 
camí i encara amb el seu disc Très très fort liderant les llistes europees de 
músiques ètniques, Staff Benda Bilili podran fer sentir els seus ritmes i el seu 
missatge arreu del món.  
→ Dimecres 14 de juliol, a les 20.00 i a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat 
gratuïta.  
 

Lori Watson & Rule of Three. La violinista, cantant i investigadora escocesa 
Lori Watson forma part d’una esplèndida generació de joves músics de gran 
talent que contribueixen a mantenir viva la tradició celta mitjançant una 
reinterpretació fresca i innovadora. Guardonada amb nombrosos premis, actua 
amb regularitat a Europa amb el seu trio o com a acompanyant de grans 
personalitats d’aquesta música. Amb un repertori que combina peces 
tradicionals i composicions pròpies, ens proposa gaudir amb l’emoció i vitalitat 
que impregnen les seves interpretacions.  
→ Dimecres 21 de juliol, a les 20.00 i a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat 
gratuïta. 
 



Drum & Brazz Project. Drum & Brazz és el nou projecte del guitarrista i 
cantant brasiler resident a Barcelona Darlly Maia. En aquesta ocasió, compta 
amb la col·laboració de Darwin Barboza per dur a terme un experiment musical 
que es submergeix en la riquesa de la música brasilera a fi de trobar-ne 
l’expressió harmònica més genuïna. La incorporació d’elements de música 
electrònica als ritmes clàssics aconsegueix crear una atmosfera suau i 
envoltant, plena de matisos, que encara fa més atractiva la calidesa 
característica de la música brasilera.  
→ Dimecres 28 de juliol, a les 20.00 i a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat 
gratuïta. 
 
Sandy River Jazz Band. Els enregistraments que el mític productor i crític 
musical John Hammond va impulsar a partir dels anys 30 del segle passat van 
produir algunes de les sessions més memorables de la història del jazz. Entre 
molts d’altres, li correspon el mèrit de descobrir i donar a conèixer figures tan 
emblemàtiques com Billie Holiday o Lester Young. Creada el 2005 per un grup 
de músics experimentats, a Riudarenes (la Selva), la Sandy River Jazz-Band 
ret homenatge i ens convida a gaudir de la música d’aquesta època daurada i 
irrepetible del jazz.  
→ Dimecres 4 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat 
gratuïta. 
 
Rumba Vella. Nascut a les aules del Taller de Músics de Barcelona, el conjunt 
Rumba Vella reivindica les rumbes clàssiques, aquelles que formen part de la 
nostra vida i de la nostra memòria cultural. No endebades, entre els seus 
membres trobem néts i besnéts dels mestres que van escriure peces tan 
conegudes com el cèlebre Achilipú o Una lágrima cayó en la arena. Potser 
aquest vincle familiar tan fort i proper fa que el quintet deixi de banda altres 
influències musicals per centrar-se en el so més tradicional, del qual n’extreu el 
bo i millor.  
→ Dimecres 11 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat 
gratuïta. 
 
Joana Amendoeira. Gairebé sempre ple de malenconia, el fado sembla sorgir 
directament de l’ànima per expressar tota mena de sentiments mitjançant una 
intensitat concentrada. Joana Amendoeira ha assolit un gran domini d’aquest 
art difícil que requereix un control precís de l’emoció i és una de les cantants 
més brillants d’una nova generació de joves fadistes que ha dut a terme una 
important renovació del gènere. Els registres generosos de la seva veu aporten 
nous matisos al fado més arrelat, el qual aborda amb una gran força i mestria.  

→ Dimecres 18 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat 
gratuïta. 
 



Sandra Rehder. La relació entre Barcelona i el tango ve de lluny, fins al punt 
que el poeta argentí Enrique Cadícamo, autor d’algunes lletres molt conegudes, 
la va batejar el 1930 com la tercera pàtria del tango, darrere de Buenos Aires i 
París. Potser per això, s’hi va instal·lar Sandra Rehder, qui des de llavors s’ha 
consolidat com una de les referències més destacades del gènere a la ciutat. 
Acompanyada per músics de gran experiència, interpreta els grans clàssics i 
temes actuals amb una veu que sorprèn per la seva poderosa energia i gran 
versatilitat.  

→ Dimecres 25 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat 
gratuïta. 
 
 

DANSA CONTEMPORÀNIA  

 
LAVDA. Laboratori de vídeodansa de Can Brians. A través de la 
convocatòria d’ajuts de 2009, l’Obra Social “la Caixa” ha donat suport al 
projecte de videodansa que han portat a terme l’entitat cultural Finmatun i el 
coreògraf Toni Mira al centre penitenciari de Can Brians amb un grup d’internes 
per a fomentar la seva reinserció social. Durant tres mesos, internes de Can 
Brians han participat en un projecte de creació que com a resultat a donat una 
peça de videodansa que es presentarà el proper 14 de juliol a l’Auditori de 
CaixaForum. La projecció de la peça anirà precedida per un petit espectacle de 
dansa contemporània interpretat per internes de Can Brians i ballarines 
professionals, que alhora tancaran l’acte. 
→ Dimecres 14 de juliol, a les 21.00 h a l’Auditori. Activitat gratuïta. 
 
 

RECITALS POÈTICS  

 
¡Compañero del alma, compañero! 100 anys Miguel Hernández. El 
Programa d’Humanitats de la Fundació “la Caixa” s’uneix a l’homenatge 
internacional “Centenari Miguel Hernández 2010”  produint l’activitat 
¡Compañero del alma, compañero! 100 anys amb Miguel Hernández. A  través 
del diàleg i la lectura dramatitzada dels seus poemes, Jordi Virallonga, Félix 
Grande i Emilio Guitérrez Caba, tots tres grans coneixedors de l’obra de Miguel 
Hernández, donaran testimoni del llegat d’una de les figures universals més 
apreciades de la literatura espanyola. L’activitat compta també amb la projecció 
d’un fotodocumental, creat especialment per aquesta ocasió, de  la fotògrafa 
Lisbeth Salas. 
→ Dimecres 7 de juliol, a les 21.00 h a l’Auditori. Entrada: 4,00 €. 
 
Els colors interiors. Nou poetes estimats de Miquel Barceló. Josep Carner, 
Blai Bonet, Miquel Bauçà, Nicole d’Amonville, Pere Gimferrer, Biel Mesquida, 



Àngel Terron, Andreu Vidal i Joan Vinyoli són alguns dels poetes que llegeix i 
rellegeix en la seva vida quotidiana el pintor Miquel Barceló. A través del fil 
conductor del Narrador i els Recitadors, encarnats en aquesta ocasió pel poeta 
Biel Mesquida i els actors Pep Tosar, Rosa Novell i Pepa López 
respectivament, ens endinsarem a les biografies, les poètiques i les obres de 
cadascun dels poetes amb petites digressions sobre els lligams sensibles que 
hi ha en els seus versos que es relacionin, o no, amb l’obra i la vida de Barceló. 
→ Dimecres 21 de juliol, a les 21.00 h a l’Auditori. Entrada: 4,00 €. 
 
Marina Tsvietàieva. “Viva voz de vida”. De la mà de la filòloga i traductora 
literària, Selma Ancira, i la cantautora russa, Elena Frolova, el programa 
d’Humanitats de la Fundació “la Caixa” presenta en escena un diàleg entre la 
prosa i la poesia, la veu cantada i la narració, entre la vida quotidiana i l’art, 
entre el rus i el castellà. Es tracta d’un relat viu que la poeta Marina Tsvietáieva 
fa de si mateixa a través dels seus diaris i de les seves cartes, poemes i 
assaigs. És la veu de qui va ser, en paraules de Joseph Brodsky, la poeta més 
gran que va donar el segle XX. 
→ Dimecres 11 d’agost, a les 21.00 h a l’Auditori. Entrada: 4,00 €. 
 
La veu i la paraula: homenatge a Màrius Torres. Enguany se celebra el 
centenari del naixement d’un dels grans poetes de la literatura catalana del 
segle XX, Màrius Torres. És per aquest motiu que el targarí Xavier Ribalta, un 
home lliure que canta als poetes lliures, ha decidit retre un homenatge a la seva 
figura a través del seu cant exquisit i la seva veu plena, entusiasta de la bellesa 
i les paraules, en aquest cas les de Torres. Al cap i a la fi, segons Ribalta, és 
només la poesia la que pot salvar l’home.  
→ Dimecres 25 d’agost, a les 21.00 h a l’Auditori. Entrada: 4,00 €. 
 
 

PARAULES I MÚSICA  

La rosa del verí. Sense presses ni guions preestablerts, el poeta Luís Alberto 
de Cuenca, el cantant barcelonès Loquillo i el professor i músic Gabriel Sopeña 
parlaran lliurement de poemes i poetes, de música, de llibres i de discos, i dels 
seus pròxims projectes, entre ells: La rosa del verí, on els versos de l’escriptor 
madrileny, la veu de l’artista català i la música del compositor saragossà 
s’agermanen. Posteriorment al col·loqui, juntament amb el guitarrista i 
productor Jaime Stinus, els quatre oferiran un recital en format acústic.             
→ Dimecres 4 d’agost, a les 21.00 h a l’Auditori. Entrada: 4,00 €. 

 

PROJECCIONS 

 



Paso doble. Miquel Barceló crea una obra en directe amb la col·laboració del 
coreògraf i ballarí Josef Nadj, Paso doble, un diàleg transversal entre l’actor, 
l’artista i la matèria, en un original intercanvi de llenguatges artístics que juga 
amb la ceràmica i l’acció sobre l’escenari. En aquest cas, en forma de 
projecció, se’ns ofereix l’oportunitat de veure el resultat de la performance 
comissionada pel Festival de Teatre d’Avinyó del 2006 i que va aconseguir un 
enorme èxit de crítica i públic.  
→ Dimecres 28 de juliol i dimecres 18 d’agost, a les 21.00 h a l’Auditori. 
Activitat gratuïta. 
 
 

VISITES NOCTURNES A LES EXPOSICIONS 

Enguany, CaixaForum ofereix la possibilitat d’accedir a les exposicions en un 
horari especial i de forma gratuïta dins el programa de visites nocturnes. El 
centre restarà obert fins les 20.00 hores i tots els dimecres de juliol i agost fins 
les 23.00 hores, amb la possibilitat de visitar les següents exposicions:   

• Un món flotant. Fotografies de Jacques Henri Lartigue (1894-1986) 

• Miquel Barceló 1983-2009. La solitude organisative (a partir del 15 de 
juliol) 

• Infància. Fotografies d’Isabel Muñoz 

• Objectes desclassificats. Col·lecció d’Art Contemporani Fundació ”la 

Caixa” (fins el 22 d’agost) 
→ Entrada gratuïta 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Nits d’estiu a CaixaForum BCN 
 
CaixaForum 
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 Barcelona 
 
Servei d’Informació 
www.laCaixa.es / Tel. 902 22 30 40 
 
Horari 
De dilluns a diumenge, de 10.00 a 20.00 h 
Dissabtes, de 10.00 a 22.00 h 
Els dimecres de juliol i agost, obert fins a les 23.00 h. 
 
Entrada gratuïta a les exposicions i als següents espectacles: 
The Jackson Singers, dimecres 7 de juliol, a les 20.00 i a les 22.00 h 
Staff Benda Bilili, dimecres 14 de juliol, a les 20.00 i a les 22.00 h 
LAVDA, dimecres 14 de juliol, a les 21.00 h 
Lori Watson & Rule of Three, dimecres 21 de juliol, a les 20.00 i a les 22.00 h 
Drum & Brazz Project, dimecres 28 de juliol, a les 20.00 i a les 22.00 h 
Paso doble, dimecres 28 de juliol i 18 d’agost, a les 21.00 h 
Sandy River Jazz-Band, dimecres 4 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h 
Rumba Vella, dimecres 11 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h 
Joana Amendoeira, dimecres 18 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h 
Sandra Rehder, dimecres 25 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h 
 
Preu d’entrada 4,00 € als següents espectacles:  
¡Compañero del alma, compañero!, dimecres 7 de juliol, a les 21.00 h 
Els colors interiors, dimecres 21 de juliol, a les 21.00 h 
La rosa del verí, dimecres 4 d’agost, a les 21.00 h 
Marina Tsvietàieva, dimecres 11 d’agost, a les 21.00 h 
La veu i la paraula, dimecres 25 d’agost, a les 21.00 h 

 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Martí Zaragüeta - 660 24 80 26 / mzaragueta@gmail.com 
Josué García – 93 4046151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Sònia Oquendo – 93 4046056 /  676 06 36 17 / soquendo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


