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Dossier de premsa 
 

 

TOTS ELS DIMECRES DE JULIOL I AGOST 
 

 

CaixaForum allarga les nits  
estivals i les omple de la millor 
música, poesia i art multimèdia 

 

 

• L'Obra Social "la Caixa" presenta una renovada programació per a 
les Nits d'Estiu 2011 omplint CaixaForum amb propostes artístiques 
internacionals i tecnològicament molt trencadores tots els dimecres 
de juliol i agost. 

 
• La programació musical, un dels plats forts del cicle, inclou 

actuacions més tradicionals, com els irlandesos Buille, el grup de 
gospel The Kingdom Choir o la cantant de fados Carla Pires, al 
costat d'espectacles innovadors com la bigband de DJs 
Grazzhoppa's DJ Big Band. 

 
• Els carrers modernistes de CaixaForum faran de llenç per al nou 

fenomen audiovisual del moment, el vídeo mapping, que arriba de 
la mà de Telenoika, referents internacionals d’aquest format.  

 
• Anna Lizaran, Pere Arquillué i Imma Colomer protagonitzaran la 

lectura dramatitzada Pandemònium de Màrius Sampere, que 
juntament amb l’espectacle Ocell de foc i Maleïdes les guerres 
configuren les propostes d’enguany al voltant de la paraula. 

 
• Les Nits d'Estiu 2011 també proposaran activitats diverses 

relacionades amb les exposicions obertes a CaixaForum Barcelona, 
com un fotomaton vintage en relació a l'exposició "Retrats de la 
Belle Epoque" i un cicle de cinema experimental a l'entorn de la 
mostra "L'efecte del cine. Il·lusió, realitat i imatge en moviment. 
Somni ". 

 
 



Barcelona, 23 de juny de 2011.- L’Obra Social ”la Caixa” engega les Nits 
d’Estiu 2011, prolongant les vetllades de tots els dimecres de juliol i agost i 

omplint-les de propostes artístiques internacionals, diverses i tecnològicament 

molt trencadores.  

 

Durant aquests dos mesos, CaixaForum Barcelona prolongarà els seus horaris 

per a acollir destacades figures de la poesia, el cinema, l’art multimèdia i 

sobretot la música, en la qual s’inclou el concert d’un dels principals exponents 

mundials del gospel, The Kingdom Choir, així com alguns dels referents 

actuals de la música irlandesa (Buille) o portuguesa (Carla Pires), entre 

d’altres.  

 

Entre les novetats de les Nits d’Estiu 2011 que organitza l'Obra Social "la 

Caixa" destaquen les propostes d'activitats multimèdia. Així, CaixaForum 

Barcelona estrenarà un espectacle de vídeo mapping, que convertirà els 

carrers modernistes en un nou món de sensacions audiovisuals en tres 

dimensions. També actuaran, per primera vegada a Barcelona, els sis 

integrants de DJ Grazzhoppa's DJ Big Band, que, al costat de la vocalista 

Monique Harcum, oferiran un innovador espectacle ple de scratches, 

virtuosisme i hip-hop. Per últim, quatre artistes visuals de gran reconeixement 

internacional crearan, en directe, una peça de narrativa basada en diferents 
relats de Julio Cortázar. Innovació, avantguarda i experimentació s’uneixen 

per oferir un espectacle audiovisual sense precedents. 

 

La col·laboració amb el cicle Dies de dansa o la projecció del clàssic Les tres 
llums de Fritz Lang amb música en directe, completen el cartell d’aquest estiu, 

que a més de les propostes musicals i audiovisuals, inclourà memorables 

recitals poètics i literaris com Pandemònium, entorn l’obra de Màrius Sampere, 

Ocell de foc o Maleïdes les guerres. Les projeccions entorn l’exposició 

L’efecte del cine i les visites nocturnes a les exposicions completaran la 

programació. Totes les activitats del mes de juliol s’inclouen dins el Festival de 

Barcelona Grec 2011 

 
 



 

DANSA CONTEMPORÀNIA  

 
Dies de dansa. CaixaForum col·labora enguany amb el Festival internacional 

de dansa contemporània en paisatges urbans, que arriba a la seva vintena 

edició, convidant companyies internacionals i nacionals de reconegut prestigi 

com Lakka (Brasil), Ziya Azazi (Turquia), Janet Rühl & Arnd Müller 
(Alemanya), Cie 7273 (Suïssa), Eleonore Valere (França), i Company 
Chameleon (UK). Totes elles participaran en una programació especial de 

peces de dansa curtes i tallers per a la comunitat entorn a la dansa, utilitzant 

diferents espais d’aquesta joia arquitectònica del Modernisme. 
→ Dimecres 6 de juliol, de 20.00 a 23.00 h al Pati Anglès, a l’Auditori i al hall. 

Activitat gratuïta. 
 

 
 

ARTS ESCÈNIQUES 

 
Ocell de foc. Tant a la tradició musulmana com a la cristiana, els místics 

sempre han tingut una relació privilegiada amb la música i la poesia. Ocell de 
foc exemplifica a la perfecció aquesta harmònica relació i ofereix una 

experiència única que parla de la recerca comuna de la divinitat i la bellesa, a 

través d’un espectacle que, impulsat per un selecte conjunt d’artistes, fa 

dialogar els grans autors d’ambdós mons. 

→ Dimecres 13 de juliol, a les 21.00 h a l’Auditori. Entrada: 4,00 €. 

 
Pandemònium o la dansa del si mateix. Tres emblemàtics intèrprets de 

l’escena catalana com Anna Lizaran, Pere Arquillué i Imma Colomer 
recuperen un dels llegats més importants de les lletres catalanes amb el recital 

poètic Pandemònium o la dansa del si mateix, un recull de relats curosament i 

amorosament apedaçats i extrets del llibre homònim de Màrius Sampere. Per a 

l’espectacle comptaran amb la col·laboració del pianista Antoni-Olaf Sabater.  

→ Dimecres 27 de juliol, a les 21.00 h a l’Auditori. Entrada: 4,00 €. 

 
Maleïdes les guerres. L’actriu Rosa Cadafalch protagonitza aquest muntatge 

escènic dirigit per Pep Pla i dramatitzat per Pep Paré basat en el llibre homònim 

de Jordi Cornudella, el qual recull una selecció de poemes sobre els horrors i 

les injustícies de la guerra. Un espectacle poètic que commou per la vigència 

del missatge compromès dels textos d’autors universals de tots els temps. 

→ Dimecres 24 d’agost, a les 21.00 h a l’Auditori. Entrada: 4,00 €. 

 



 

MULTIMÈDIA 

 
Vídeo mapping. Els carrers modernistes de CaixaForum acullen una de les 

actuals sensacions de la fusió entre art i noves tecnologies, el vídeo mapping, 

un nou format audiovisual basat en la projecció d’imatges sobre espais 

arquitectònics. El col·lectiu d’artistes barcelonès Telenoika, referent 

internacional d’aquest nou format, ens proposen sorpreses, enganys, il·lusions, 

sensacions, atmosferes, climes, tensió, petites histories en 2 i 3 dimensions, 

música electrònica, efectes sonors... 

→ Els dimecres del 13 de juliol al 31 d’agost, a les 22.30 i a les 23.00 h als 

carrers modernistes. Activitat gratuïta. 

 

DJ Grazzhoppa Big Band. Dj Grazzhoppa arriba des de Brussel·les per 

presentar, per primera vegada a Barcelona, la seva espectacular Big Band 

formada per 6 djs i la vocalista de jazz Monique Harcum. La banda experimenta 

amb les múltiples possibilitats del scratch dins i fora del tradicional context del 

Hip Hop, comprovant els infinits usos del plat com a instrument. Mostraran el 

seu nou projecte “Back to scratch” en el qual manipulen i “scratchegen” 

samples de hip hop i els transformen en noves composicions. Un poderós show 

ple de virtuosisme, scratches, turnablism, funk, soul, jazz, humor…i molt hip 

hop! 

→ Dimecres 13 de juliol, a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat gratuïta. 

 

Cicle de narrativa visual a partir de relats de Julio Cortázar. Quatre artistes 

visuals de gran reconeixement internacional crearan, en directe, una peça de 

narrativa basada en un dels relats de Julio Cortázar. A la vegada, un altre 

artista generarà en directe el so i la música de cadascuna de les peces. 

Innovació, avantguarda i experimentació s’uneixen per oferir un espectacle 

audiovisual sense precedents. 

→ Dimecres 27 de juliol, a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat gratuïta. 

 

 
 

CONCERTS 

 
Buille. Impulsat pels germans Niall i Caoimhín Vallely, dos membres destacats 

de la darrera fornada d’una llegendària família de músics irlandesos, Buille 

ocupa un lloc propi en l’àmbit de la música tradicional. Amb un gran 

virtuosisme, elabora una música innovadora i de gran bellesa que sorprèn amb 

les seves sonoritats. 

→ Dimecres 20 de juliol, a les 20.00 i a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat 

gratuïta. 



 
The Kingdom Choir. The Kingdom Choir ha col·laborat amb destacats artistes 

internacionals i ha actuat als escenaris més importants del món. Amb una 

trajectòria plena d’èxits, visita el Pati Anglès de CaixaForum per a compartir la 

joia i el profund sentiment que inspira el seu gospel brillant. 

→ Dimecres 3 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat 

gratuïta.  

 

Habana con Kola. En el repertori d’aquest sextet acústic cubà trobem noves 

interpretacions de peces de Miguel Matamoros, Celina González o Rodríguez 

Fife, al costat de composicions pròpies. La seva intenció és reivindicar els 

clàssics del patrimoni musical cubà, afegint-hi les sonoritats mediterrànies que 

han descobert en aquests anys de residència a Barcelona. 

→ Dimecres 10 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat 

gratuïta. 

 
Vocal Tempo. El sextet combina des de la seva particularitat instrumental 

ritmes com el bolero o el txa-txa-txa amb altres estils com el reggae, jazz, 

pop...per definir una sonoritat impecable que va més enllà de l’ús 

d’onomatopeies. Aquests sis joves simulen amb les seves veus tota una 

orquestra i aconsegueixen connectar amb el públic gràcies a les sorprenents 

versions que fan de peces com In the mood de Glenn Miller o Macusa de 

Compay Segundo. 

→ Dimecres 17 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat 

gratuïta. 

 
Carla Pires. Considerada per la crítica com la nova estrella del fado, Carla 

Pires reinterpreta el repertori tradicional amb un estil molt personal, amb el qual 

ha triomfat als escenaris d’arreu. Amb una acurada mestria, ens proposa gaudir 

d’una nit memorable que recrea l’ambient únic de les cases de fado de Lisboa. 

→ Dimecres 24 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat 

gratuïta. 

 

Mastretta. Guardonat als Premis de la Música pel seu darrer disc, Mastretta 

combina una tècnica excel·lent amb una alegria contagiosa que emociona i 

impregna tota la seva música. Amb una àmplia experiència als escenaris i en la 

creació de bandes sonores per al cinema, ens ofereix algunes joies del seu 

repertori. 

→ Dimecres 31 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h al Pati Anglès. Activitat 

gratuïta. 

 

 
 



CINEMA 

 
Corrents alterns (cicle de projeccions complementari a l’exposició 
L’efecte del cine). Cinema a la contra o cinema d’avantguarda? Hi ha dues 

maneres d’entendre el nomenat cine experimental. La primera el defineix com 

un exercici de resistència contra l’hegemonia del cinema comercial i els seus 

models prefabricats. La segona, en canvi, l’entén en el sentit més avançat, i 

gairebé militar, del terme avantguarda: aquells que caminen primer, obrint 

camí, explorant les possibilitats i el terreny per als que vindran al darrera. Des 

d’aquesta segona posició és més fàcil entendre i explorar els inevitables 
creuaments, agermanaments i contagis entre el cinema comercial i 
l’experimental. I és aquest terreny mixt el que pretén explorar aquest breu 

cicle: pel·lícules que exemplifiquen els transvasaments entre les dues voreres. 

 

Primera sessió: At Land, de Maya Deren (1944, 15 min, EUA), i Tropical 
Malady, d’Apichatpong Weerasethakul (2004, 118 min, Tailàndia). 

→ Dimecres 20 de juliol, a les 21.00 h a l’Auditori. Preu: 4,00 €. 

 
Segona sessió: Notes on the Circus, de Jonas Mekas. (1966, 13 min, EEUU) i 

Cloverfield, de Matt Reeves (2008, 85 min., EEUU). 

→ Dimecres 3 d’agost, a les 21.00 h a l’Auditori. Preu: 4,00 €. 

 

Tercera sessió: Homes stories, de Matthias Müller. (1990, 6 min, Alemanya) i 

Nobody’s Business, d’Alan Berliner (1996), 60 min, EEUU). 

→ Dimecres 10 d’agost, a les 21.00 h a l’Auditori. Preu: 4,00 €. 

 

Quarta sessió: Nijuman No Borei (200.000 Phantoms), de Jean-Gabriel Périot 

(2007, 10 min, Hiroshima) i Los muertos, de Lisandro Alonso (2004, 78 min., 

Argentina). 

→ Dimecres 17 d’agost, a les 21.00 h a l’Auditori. Preu: 4,00 €. 

 

 
 

CINEMA I MÚSICA 

 
Les tres llums. CaixaForum recupera un dels clàssics de la història del cinema 

mut amb la projecció de Les tres llums (Fritz Lang, 1921, 100 min) amb la 

interpretació de la banda sonora en directe a càrrec Cine-Oído amb la 

col·laboració especial de Paco Seco. Una obscura reflexió sobre la vida i la 

mort, en una de les primeres pel·lícules de renom d’un dels representants més 

importants de l’expressionisme alemany. 

→ Dimecres 31 d’agost, a les 21.00 h a l’Auditori. Preu: 4,00 €. 



 

ACTIVITATS ENTORN LES EXPOSICIONS 

 
Retrats d’ahir, avui. Fotomatón vintage. Els visitants de l’exposició Retrats 
de la Belle Époque tindran l’oportunitat de passar a la posteritat d’una forma 

ben curiosa. Partint de l’observació de les obres exposades i atenent a 

diferents aspectes com el vestuari, l’atrezzo o la composició, es proposarà a 

l’espectador ser el model d’aquestes imatges d’època traslladades a l’actualitat.  

Com es representaran? Ho faran en grup? Ho faran sols? En quin entorn? Amb 

quins elements i amb quina expressió? 

→ Dimecres del 20 de juliol al 31 d’agost, de 20.00 a 23.00 h. 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 tots els dimecres de juliol i agost fins les 23.00 hores, amb 

la possibilitat de visitar les següents exposicions:   

• L’efecte del cine. Il·lusió, realitat i imatge en moviment. Somni 
• Videoinstal·lacions. Pierre Huyghe 

• Retrats de la Belle Époque 
• Edifici modernista 

→ Entrada gratuïta 
 
 
 
 
 
 
 



Nits d’estiu 2011 
 
Horari 
Els dimecres de juliol i agost, obert fins a les 23.00 h. 

 

CaixaForum Barcelona 
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 Barcelona 

 
Servei d’Informació Obra Social Fundació ”la Caixa” 
Tel.: 902 22 30 40 

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

www.lacaixa.es/obrasocial 
 

Entrada gratuïta a les exposicions i als següents espectacles: 
Dies de dansa, dimecres 6 de juliol, de 20.00 a 23.00 h 

DJ Grazzhoppa Big Band, dimecres 13 de juliol, a les 22.00 h 

Buille, dimecres 20 de juliol, a les 20.00 i a les 22.00 h 

Cicle de narrativa visual a partir de relats de Julio Cortázar, dimecres 27 de 

juliol, a les 22.00 h 

The Kingdom Choir, dimecres 3 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h 

Habana con Kola, dimecres 10 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h 

Vocal Tempo, dimecres 17 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h 

Carla Pires, dimecres 24 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h 

Mastretta, dimecres 31 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h 

Vídeo mapping, tots els dimecres des del 13 de juliol fins el 31 d’agost, a les 

22.30 i a les 23.00 h 

Retrats d’ahir, avui. Fotomaton vintage, tots els dimecres des del 20 de juliol 

fins el 31 d’agost, de 20.00 a 23.00 h 

 
Preu d’entrada 4,00 € als següents espectacles:  
Ocell de foc, dimecres 13 de juliol, a les 21.00 h 

Corrents alterns, dimecres 20 de juliol, 3, 10 i 17 d’agost a les 21.00 h 

PANDEMÒNIUM o la dansa del si mateix, dimecres 27 de juliol, a les 21.00 h 

Maleïdes les guerres, dimecres 24 d’agost, a les 21.00 h 

Les tres llums, dimecres 31 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 

Sala de premsa multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


