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Dossier de premsa 
 
 

CADA DIMECRES DE JULIOL I AGOST 
 
 

CaixaForum Barcelona omple de 
música les Nits d’Estiu 2013 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta una nova edició de les Nits d’Estiu, 
la programació d’arts escèniques que durant els mesos de juliol i 
agost omple les nits dels dimecres a CaixaForum Barcelona. 
Enguany la música serà la protagonista principal del programa, amb 
vuit concerts que faran de les vetllades a CaixaForum una cita 
ineludible.  

 
• L’espectacle inaugural del 3 de juliol, Musical participatiu, tindrà el 

públic com a protagonista i permetrà emprendre un viatge per la 
història dels musicals, a càrrec d’un cor participatiu format per més 
de 150 cantaires i amb les veus de Mone i Toni Viñals. 

 
• La música d’alguns dels artistes catalans actualment de més volada 

serà un dels plats forts del programa, que veurà passar figures com 
Maria Rodés i el conjunt Oh Fantasma!, format per alguns 
integrants de reconeguts grups, com ara Refree, Anímic, Under, Hat 
i El Petit de Cal Eril.  

 
• L’Obra Social ”la Caixa” prepara una vetllada especial titulada La 

Nit del Japó (coincidint amb l’exposició Japonisme), en què podrem 
gaudir del concert d’una de les intèrprets de koto més reconegudes 
d’avui dia, Mieko Miyazaki; i de la xerrada Viatge al Japó més 

insòlit, a càrrec del conegut bloguer Roger Ortuño. 
 

• Les Nits d’Estiu 2013 compartiran cartell amb una altra de les 
principals apostes de l’Obra Social ”la Caixa” d’enguany, la música 
electrònica, que gràcies al programa DNIT s’ha fet un lloc privilegiat 
dins la programació del centre i que omplirà els darrers divendres 
de cada mes amb les millors propostes experimentals.  

 



L’Obra Social ”la Caixa” presenta una nova edició de les Nits d’Estiu, 
programació de música, arts escèniques, poesia, dansa i circ que omplirà els 
dimecres de juliol i agost a CaixaForum Barcelona amb propostes culturals 
diverses i actuals.  
 
La música esdevindrà l’eix vertebrador de l’edició d’enguany, que arrencarà el 
dimecres 3 de juliol amb el Musical participatiu, una producció pròpia de 
l’Obra Social ”la Caixa” que tindrà el públic com a protagonista i que traçarà un 
recorregut a través dels musicals més emblemàtics de Broadway gràcies a 150 
cantaires i els artistes Mone i Toni Viñals.  
 
Durant aquests dos mesos, el programa oferirà un total de vuit concerts en què 
també participaran algunes de les figures més destacades del panorama 
musical català, com la jove cantautora Maria Rodés i el conjunt Oh 
Fantasma!, que entre els seus integrants té músics arribats de grups 
consolidats en l’escena catalana actual, com ara Refree, Anímic, Under, Hat i 
El Petit de Cal Eril.  
 
Una altra de les presències esperades de les Nits d’Estiu és la de la intèrpret 
de koto Mieko Miyazaki, una de les més rellevants en aquesta disciplina i que 
protagonitzarà el concert complementari a l’exposició Japonisme. Miyazaki és 
una de les intèrprets més reconegudes d’aquest instrument de corda japonès 
de sonoritats màgiques i evocadores, considerat l’instrument nacional del Japó. 
Aquest concert, juntament amb la xerrada Viatge al Japó més insòlit, a càrrec 
del bloguer Roger Ortuño, s’emmarquen dins La Nit del Japó del dimecres 24 
de juliol. 
 
El cartell musical el completarà l’homenatge al bicentenari de Giuseppe Verdi i 
Richard Wagner a través de tres veus destacades del panorama operístic de 
casa nostra: Josep Fadó (tenor), Maribel Ortega (soprano) i Toni Marsol 
(baríton). 
 
Tots els dimecres dels mesos de juliol i agost, CaixaForum Barcelona allargarà 
l’horari fins a les 23 h i acollirà altres activitats especials, com la selecció dels 
treballs més destacats dels artistes de circ de l’Escola Rogelio Rivel.  
 
Completaran la programació l’espectacle A pas d’Edgar Allan Poe, que 
combinarà música, dansa i poesia per acostar-nos al terrorífic univers de l’autor 
nord-americà; i les visites especials que l’actriu i performer Cristina Blanco farà 
dins l’exposició Què fer.  
 
Totes les activitats del mes de juliol s’inclouen dins el Festival de Barcelona 
Grec 2013. 



 

CONCERTS  

 
Musical participatiu. L’Obra Social ”la Caixa” presenta aquest espectacle de 
producció pròpia que fa un recorregut per la història del teatre musical de 
Broadway. Amb el títol Musical participatiu, aquest muntatge obert a la 
interacció amb el públic assistent viatjarà pels llegats més memorables del barri 
teatral novaiorquès, des de Cats i Els miserables fins a Chicago, entre molts 
d’altres. L’espectacle està dirigit per Òscar Peñarroya i Xavier Casan, i el 
protagonitzen Mone, Toni Viñals i, per descomptat, el cor participatiu.  

→ Dimecres 3 i 10 de juliol, a les 20.00 i a les 22.00 h, a l’Auditori  
 
 

Mieko Miyazaki i Guo Gan. Amb motiu de l’exposició Japonisme, l’Obra Social 
”la Caixa” convida una de les intèrprets més destacades actualment de koto, 
cítara de sonoritats màgiques i evocadores que està considerada l’instrument 
nacional del Japó. Acompanyarà Mieko Miyazaki a l’escenari Guo Gan, un 
músic virtuós que domina amb mestria l’art interpretatiu de l’antiquíssim violí 
xinès anomenat erhu, instrument de so emotiu i penetrant.  
→ Dimecres 24 de juliol, a les 22.00 h, a l’Auditori 
 
 
Maria Rodés. Una de les artistes catalanes amb més reputació del moment 
visita CaixaForum Barcelona per partida doble. Els que van conèixer Maria 
Rodés tant pel seu treball al costat d’Andy Poole amb Oníric, com pel seu 
suggestiu debut en solitari, esperaven expectants el nou pas que faria aquesta 
artista personalíssima, sense cap referent visible amb qui comparar-la. Ella 
mateixa confessa que Sueño triangular ha estat un treball d’elaboració àrdua 
que li ha costat molt de dur a terme, tant en l’aspecte operatiu com creatiu. El 
seu repte principal era aconseguir que fos encara més personal i arriscat, 
moure’s en unes coordenades més grans de llibertat. Maria Rodés configura un 
univers propi, i és un autèntic plaer perdre-s’hi.  
→ Dimecres 31 de juliol i 7 d’agost, a les 22.00 h, a l’Auditori 
 
 
Concert del bicentenari Verdi/Wagner. Aquest 2013 es commemoren els 200 
anys del naixement de dos dels compositors més importants i influents de la 
història de l’òpera, Giuseppe Verdi i Richard Wagner. Aquest recital per a cant i 
piano, creat i presentat pel periodista Marcel Gorgori, recull alguns dels 
moments més populars i emblemàtics de l’obra dels dos compositors, moments 
que, alhora, han estat seleccionats entre els que ajuden més a fer entendre les 
característiques fonamentals de la música i les idees de l’un i de l’altre 
compositor. Amb les veus del tenor Josep Fadó, la soprano Maribel Ortega i el 
baríton Toni Marsol, el recital inclou peces de Nabucco, Rigoletto, La traviata i Il 



trovatore, com a òperes verdianes, i de Lohengrin, Tristany i Isolda o La 

valquíria, com a millors exemples de les wagnerianes. Tot plegat, acompanyat 
del virtuós pianista Ricardo Estrada. 
→ Dimecres 14 d’agost, a les 20.00 i a les 22.00 h, a l’Auditori 
 
 
Concerts compartits. Oh Fantasma! Oh Fantasma! és un experiment mutant, 
un espai de llibertat creativa amb l’única condició de no cantar. No és una 
formació estable, per la qual cosa la banda és oberta a canvis de formació i és 
un ens que no depèn estrictament de ningú. Per aquest motiu la componen 
alguns dels artistes més destacats del panorama musical català, provinents de 
diferents bandes, com Raül Fernández (Refree), Ferran Palau (Anímic), Jordi 
Matas (Under, Hat) i Joan Pons (El Petit de Cal Eril). Actualment estan 
enllestint la seva primera gravació a l’estudi-teatre de Joan Pons a Guissona, i 
aquests dos concerts seran una oportunitat única de veure’ls en directe abans 
de l’aparició del seu primer disc. 
→ Dimecres 21 i 28 d’agost, a les 22.00 h, a l’Auditori 
 
 

ARTS ESCÈNIQUES 

 
A pas d’Edgar Allan Poe. L’Obra Social ”la Caixa” ret un homenatge en forma 
de dansa, poesia i música a Edgar Allan Poe, que encarna, com pocs, la figura 
del poeta maleït. Aquest mestre del conte de terror i del raonament va crear 
com ningú una escriptura plena de musicalitat i atmosferes sobrenaturals. Ara 
és hora de recrear-la en directe i a través de destacats artistes provinents de 
diferents disciplines, com David Planas (actor), Nagore Somoza (ballarina) i 
Jordi Homs (cantant), que combinaran les seves habilitats per dur-nos al 
terrorífic univers de l’autor nord-americà. La selecció de poemes i la 
presentació d’aquesta producció de l’Escola Municipal d’Humanitats 
(Ajuntament de Girona) han estat a càrrec de Miquel Berga, i la coordinació 
artística, de Meritxell Cardellach i Joan Vilajoana. 
→ Dimecres 17 de juliol, a les 21.00 h, a l’Auditori 
 
 
Nits de circ. Mostra d’una selecció dels treballs més destacats dels alumnes 
d’especialitat i exalumnes (corda llisa, trapezi, diàbolo, equilibris acrobàtics, pal 
xinès) de l’Escola de Circ Rogelio Rivel. Aquests treballs es presenten amb el 
propòsit de fer conèixer la tasca d’aquests joves artistes. 
→ Cada dimecres de juliol i agost, a les 21.30 i a les 22.30 h, al Pati Anglès 
 
 
 
 



 

CONFERÈNCIES I VISITES 

 
Viatge al Japó més insòlit. Roger Ortuño (creador del blog comerjapones) ens 
explicarà de manera distesa i a través d’imatges la seva particular experiència 
al Japó. El viatge li va permetre apropar-se als costums gastronòmics d’un grup 
de lluitadors de sumo i dels monjos d’un santuari sintoista. 
→ Dimecres 24 de juliol, a les 20.00 h, al Vestíbul 
 
 
Inventi la seva realitat aquí. Davant la qüestió que planteja l’exposició Què 

pensar. Què desitjar. Què fer, la performer Cristina Blanco ens diu què faria 
ella: fer servir l’humor i inventar realitats paral·leles per entendre i superar la 
nostra. Res és el que sembla en aquesta visita «des-guiada» dins la sala 
d’exposicions de CaixaForum, que proposa accedir al coneixement per camins 
inesperats.  
→ Cada dimecres de juliol i agost, a les 20.00 i a les 21.00 h, a la sala 
d'exposicions 
 
 

VISITES NOCTURNES A LES EXPOSICIONS 

Enguany, CaixaForum ofereix la possibilitat d’accedir a les exposicions en un 
horari especial dins el programa de visites nocturnes. El centre estarà obert 
cada dimecres de juliol i agost fins a les 23.00 h, amb la possibilitat de visitar 
les exposicions següents:  

• Japonisme  
• Què pensar. Què desitjar. Què fer 
• Finestres al món 

• Col·leccions d’art contemporani de la Fundació ”la Caixa” i del MACBA 

• Modernisme-modernitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nits d’Estiu 2013 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 Barcelona 
 
Espectacles 
• Musical participatiu: dimecres 3 i 10 de juliol, a les 20 i 22 h 
• A pas d’Edgar Allan Poe: dimecres 17 de juliol, a les 21 h 
• La nit del Japó 

* Viatge al Japó més insòlit: dimecres 24 de juliol, a les 20 h 
* Mieko Miyazaki i Guo Gan: dimecres 24 de juliol, a les 22 h 

• Maria Rodés: dimecres 31 de juliol i 7 d’agost, a les 22 h 
• Concert del bicentenari Verdi/Wagner: dimecres 14 d’agost, a les 20 i 22 h 
• Oh Fantasma!: dimecres 21 i 28 d’agost, a les 22 h 
• Inventi la seva realitat aquí: cada dimecres, a les 20 i 21 h 
• Nits de circ: cada dimecres, a les 21.30 i 22.30 h 
 
Horari 
Dimecres de juliol i agost, obert fins a les 23.00 h 
 
Preus 
• Concerts: 6 € 
• A pas d’Edgar Allan Poe: 6 € 
• Viatge al Japó més insòlit: 4 € 
• Inventi la seva realitat aquí: 4 € 
• Nits de circ: activitat oberta 
50 % de descompte per a clients de ”la Caixa”. Places limitades 
 
Entrada a les exposicions: 4 € 
El preu inclou l’accés a totes les exposicions. Entrada gratuïta per a clients de 
”la Caixa”. Menors de 16 anys, entrada gratuïta 
 
Venda d’entrades 
www.CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a CaixaForum en horari d’atenció al públic 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social Fundació ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 

 
 



Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Martí Zaragüeta: 660 248 026 / mzaragueta@gmail.com 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


