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CADA DIMECRES DE JULIOL I AGOST 

 

Música, teatre, màgia i art urbà a les 
Nits d’estiu de CaixaForum Barcelona  

 
● L’Obra Social ”la Caixa” inicia el proper dimecres 5 de juliol la 

programació de les Nits d’estiu d’aquest 2017, que omplirà les 
vetllades dels dimecres de juliol i agost amb les millors propostes 
artístiques arribades d’arreu del món a CaixaForum Barcelona. 

 

● La programació musical serà un dels atractius principals de l’estiu, 
amb les actuacions del cubà Omar Sosa, Ignasi Terraza Trío, The 
Sey Sisters o els espectacles de música i teatre Les dones de Frank 
i There was a fiesta! At Carnegie Hall. 

 

● Les Nits d’estiu tornen a apostar per formats diversos, amb 
nombrosos espectacles participatius, teatre, música i màgia, com 
també activitats didàctiques i interactives. 
 

● L’EPP! Espectacle de Percussió Participativa serà un dels punts 
forts d’aquest estiu gràcies a una proposta musical participativa 
que combina els sons de la percussió vocal, corporal i d’objectes 
per crear un espectacle amb persones de diverses edats i diferents 
nivells musicals  

 

● CaixaForum Barcelona presenta, per segon any consecutiu, el 
programa Art in Motion, on quatre dels artistes seleccionats per al 
premi El pinzell de Cuixart 2017 pintaran obres creades per ells 
mateixos en directe acompanyats d’un discjòquei. 

 
● Els tallers enguany volen acostar la cultura hip-hop a través de 

l’anàlisi de les poètiques històriques per arribar al rap actual. 
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Barcelona, 15 de juny de 2017. L’Obra Social ”la Caixa” presenta una nova 

edició de les Nits d’estiu, la programació d’arts escèniques, música i arts 

urbanes que omplirà les vetllades dels dimecres a CaixaForum Barcelona amb 

les iniciatives artístiques més rellevants arribades d’arreu del món.  

 

Aquest any, la música serà la protagonista principal del programa, amb 

concerts d’estils ben diversos que faran de les nits a l’antiga seu de la fàbrica 

Casaramona una cita ineludible. En la programació, que es prolongarà durant 

tot el juliol i l’agost, no hi faltaran tampoc les propostes de teatre, art urbà i 

màgia. 

 

Durant aquests dos mesos, el programa oferirà un total d’onze concerts que 

acostaran figures emblemàtiques i espectacles de la música nacional i 

internacional, com ara Imaginant Miró d’Ignasi Terraza Trío, on el pianista 

s’acompanya d’artistes de renom com el contrabaixista Horacio Fumero o la 

ballarina Nora Sitges per acostar-se a la pintura de Miró a través del jazz, la 

poesia i la dansa; Kayrece Fotso, cantant camerunesa que portarà la seva 

particular proposta folk-soul carregada d’emoció, i The Sey Sisters, que 

interpretaran temes del seu primer disc que fusiona l’esperit africà amb el 

gòspel i el funky. 

 

La programació musical s’iniciarà el dia 5 de juliol amb un concert de l’artista 

cubà Omar Sosa, que fusiona un ampli espectre de les músiques del món i 

elements d’electrònica contemporània amb les seves arrels afrocubanes per 

crear un so urbà, fresc i original. 

 

Per completar les propostes al voltant del fet musical, l’Obra Social ”la Caixa” 

prepara dues vetllades dedicades a l’electrònica amb la barreja de hip-hop 

explosiu de Babyfather, la música experimental de Varg, les sonoritats 

sensorials de Lawrence English i el pop eclèctic de Croatian Amor.  
 

L’EPP! Espectacle de Percussió Participativa serà un altre dels punts forts 

d’enguany, a través d’una activitat que acostarà la percussió a partir de la 

creació de sons i ritmes produïts amb el cos i els elements més simples. Es 

tracta d’un espectacle participatiu en el qual els assistents, de perfils i edats 

molt diversos, hauran assajat durant tot el mes de juny i juliol per presentar un 

concert basat en les diferents possibilitats que ofereix la percussió corporal, 
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vocal i d’objectes. 

 

El programa d’enguany inclou una diversitat de disciplines artístiques que fan 

d’aquesta edició una de les més completes, amb propostes com La meva gran 

obra de David Espinosa; un muntatge de teatre d’objectes fet amb 

miniatures que reflexiona sobre les obres de gran pressupost, o la Nit de la 

màgia i l’ocultisme, amb propostes d’il·lusionisme i de màgia de prop que 

complementen l’exposició L7-L/Imponderable de l’artista novaiorquès Tony 

Oursler.  

 

Per la seva banda, tindrà lloc la tercera edició de la Nit de swing, amb un 

programa d’activitats molt extens que inclou tallers de ball individual i en parella 

(jazz steps i lindy hop), sessions de pentinats i maquillatge vintage, una mostra 

de moda d’època i un concert i ballada amb Shakin’All i l’actuació de les White 

Chocolate. 

 

També serà important la presència de muntatges que barregen teatre i música, 

com l’espectacle There was a fiesta! At Carnegie Hall, amb banda sonora 

dels anys quaranta i cinquanta, o Les dones de Frank, un homenatge a 

l’artista americà Frank Sinatra. El taller Rapejant els clàssics, per la seva 

banda, investigarà el poeta interior de cadascú a ritme de hip-hop.  

 

Enguany, a més, CaixaForum Barcelona torna a apostar per donar veu als 

artistes emergents d’Art in Motion, que permet observar com quatre dels joves 

nominats al premi El pinzell de Cuixart 2017 realitzen les seves obres en 

directe acompanyats d’un discjòquei.  
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CONCERTS  

 
Omar Sosa. El cubà Omar Sosa fusiona un ampli espectre de les 

músiques del món i elements d’electrònica contemporània amb les 

seves arrels afrocubanes per crear un so urbà, fresc i original, i tot 

amb un cor de latin jazz. Compositor, productor, pianista, 

percussionista, arranjador i líder de diverses formacions, Sosa es 

transforma sobre l’escenari per realitzar una execució musical 

dinàmica, amb molta capacitat d’improvisació, força i emoció.  

 

Omar Sosa, piano; Gonzalo Ovalles, percussió → Dimecres 5 de juliol, a les 22 h 

 

EPP! Espectacle de Percussió Participativa. Una proposta que 

permet descobrir la màgia de la música creada i interpretada amb la 

percussió, a través de jocs rítmics i la creació de sons amb el propi 

cos. Es tracta d’un espectacle participatiu, dirigit per Santi Carcasona 

(músic i docent amb experiència reconeguda, sobretot als Estats 

Units) i Alícia Serrat (responsable de les adaptacions dels musicals 

Jesucristo Superstar o High School Musical, entre d’altres). Els 

participants, de perfils i edats molt diversos, assajaran durant els 

mesos de juny i juliol per presentar un concert basat en les diferents 

possibilitats que ofereix la percussió corporal, vocal i d’objectes. 

Aquest muntatge s’afegeix a altres espectacles de caire participatiu 

impulsats per l’Obra Social ”la Caixa”, com ara el concert d’El 

Messies, que té lloc per Nadal, o El musical participatiu, amb un 

repertori cantat per més de cent veus i que ha fet parada a l’Auditori 

de Barcelona o al Teatre Tívoli. → Dimecres 12 de juliol, a les 20, 21 i 22 h 

 

Nit de swing. Per tercer any consecutiu, CaixaForum Barcelona 

prepara tot un vespre dedicat a un dels fenòmens dels darrers anys a 

la ciutat: el swing. Aquesta nit se celebraran un concert, balls, tallers i 

altres activitats que giraran al voltant de la cultura que acompanya 

aquesta música. Així, el visitant podrà gaudir de tallers de ball 

individual i en parella (jazz steps i lindy hop), sessions de pentinats i 

maquillatge vintage, una mostra de moda d’època i un concert i 
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ballada amb Shakin’All i l’actuació de les White Chocolate.  → Dimecres 19 de juliol, a partir de les 20 h 

 

Cafè Saumell. El trio de músics de Cafè Saumell ens transporta fins 

a l’Havana de la segona meitat del segle XIX interpretant peces 

musicals que van des de les contradanses, les havaneres i els 

tangos fins a la millor òpera i sarsuela, marxes i polques. El fil 

musical de l’espectacle Cafè Saumell està basat en les notes de 

compositors tan diversos com el mateix Saumell, Cervantes, Rossini, 

Donizetti, Gottschalk o Sousa. El repertori s’interpreta amb els 

instruments de la seva època, clarinets originals del segle XIX, a 

càrrec d’Ensemble Una Cosa Rara. 

 

Carlos Moliner, clarinet; Oriol Garcia, clarinet i clarinet baix; Naüm 

Monterde, clarinet i corno di bassetto → Dimecres 26 de juliol, a les 20 h 

 

Concert d’electrònica: Croatian Amor i Varg 
Croatian Amor és el projecte en solitari de l’artista establert a 

Copenhaguen Loke Rahbek, conegut per la seva tasca com a 

cofundador i responsable del segell Posh Isolation, com també per 

altres projectes musicals. Aquest artista eclèctic ha cobert un ampli 

espectre musical que va des del noise i el punk mutat fins al glammy 

synth pop o l’ambient, entre altres estils i sons. A CaixaForum 

Barcelona presentarà Finding People, el seu treball més digital i 

alhora més complex, amb melodies entretallades i veus 

distorsionades que conformen un resultat de marcada sensibilitat 

pop. 

 

Per la seva banda, l’artista Jonas Rönnberg arriba a CaixaForum 

Barcelona sota el pseudònim de Varg. El suec presentarà en primícia 

el seu nou espectacle Flora, amb Anna Melina, on mostra la seva 

faceta més experimental i profunda.  → Dimecres 26 de juliol, a les 22 h 

 

Imaginant Miró. Ignasi Terraza Trío. Una fusió multidisciplinària de 

música, jazz, pintura, poesia i dansa. Ignasi Terraza s’inspira en les 

pintures de l’artista Joan Miró per presentar una posada en escena 

molt imaginativa. Llums, imatges i moviment convergeixen a 
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l’escenari i creen un joc de complicitats entre el públic i els artistes. 

 

Ignasi Terraza, piano; Horacio Fumero, contrabaix; Esteve Pi, 

bateria; Nora Sitges, ballarina; David Cid, videoartista → Dimecres 2 d’agost, a les 20 h 

 

Kareyce Fotso. La cantant originària del Camerun Kareyce Fotso 

presentarà el seu nou àlbum, Mokte, acompanyada pel guitarrista 

Fabien Degryse, un espectacle de folk-soul carregat d’emoció. Fotso 

va debutar musicalment als cabarets de Yaoundé com a corista de 

diverses formacions fins que es va dedicar al seu projecte en solitari. 

Des que va publicar el seu primer àlbum, Kwegne, l’any 2010, no ha 

deixat de fer gires amb el seu espectacle en solitari, acompanyada 

de guitarra, percussió i dansa. 

 

Kayrece Fotso, veu i guitarra; Fabien Degryse, guitarra → Dimecres 2 d’agost, a les 22.00 h 

 

The Sey Sisters. Les germanes Sey fan un homenatge a la llibertat i 

la lluita dels esclaus i del poble afroamericà pels seus drets civils a 

través del seu primer disc, Let freedom ring. En aquest disc  

combinen estils diversos com el gòspel, el soul o la música africana, i 

fan gala en tot moment d’un nivell i una emoció que, en concert, 

porten un pas més enllà amb l’ajut del pianista i saxofonista Albert 

Bartolomé. 

 

Edna Sey, veu; Yolanda Sey, veu; Kathy Sey, veu; Albert Bartolomé, 

piano i saxo → Dimecres 9 d’agost, a les 20 h 

 

Concert d’electrònica: Babyfather i Lawrence English. 

Babyfather és el nou projecte de l’artista Dean Blunt, que es va donar 

a conèixer com a part fundadora del grup de culte Hype Williams. El 

grup, que completen el discjòquei Escrow i Gassman, presentarà les 

cançons de BBF Hosted by DJ Escrow, on desenvolupa un treball 

conceptual i reflecteix una anàlisi crítica i àcida al voltant de la 

societat britànica. En directe, Babyfather es mostren explosius i 

contundents jugant amb bases electròniques i hip-hop.  
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Lawrence English és considerat un dels compositors de sons 

d’ambient més respectats de l’actualitat. Els enregistraments i les 

performances que fa utilitzen habitualment gravacions de camp i so 

que busquen reflexionar sobre les subtils transformacions de l’espai. 

En directe, l’artista australià demana a l’audiència que prengui 

consciència de la percepció objectiva i subjectiva de l’entorn a través 

de la seva música.  → Dimecres 9 d’agost, a les 22 h 

 

Els matisos de la veu de baríton. Carles Pachón oferirà una mostra 

dels diferents matisos, els registres i les característiques que pot tenir 

la veu de baríton, en un concert conduït pel comunicador Marcel 

Gorgori i que inclourà àries de Mozart, Rossini, Verdi i Donizetti. 

 

Dins de cada un dels diferents tipus de veu que es poden sentir a 

l’òpera (tenors, sopranos, barítons, mezzosopranos, baixos o 

contralts), s’estableixen classificacions, segons si es tracta de veus 

més lleugeres, més líriques o més dramàtiques. Normalment, 

aquests matisos donen lloc a maneres de cantar molt diferents i, per 

tant, els cantants tendeixen a especialitzar-se en una categoria 

determinada. Aquest concert servirà per acostar-se una mica més a 

l’enginyeria musical que hi ha darrere del treball del baríton. 

 

Carles Pachón, baríton; Josep Buforn, piano; Marcel Gorgori, 

presentador. → Dimecres 16 d’agost, a les 20 i a les 22 h 

 
 

ARTS ESCÈNIQUES 

 

La meva gran obra, de David Espinosa. David Espinosa crea a La 

meva gran obra un espectacle pensat en gran format, però fet com si 

fos la maqueta d’un arquitecte: a escala reduïda, amb objectes i 

miniatures de tot tipus. A partir d’aquest punt de vista, l’obra 

reflexiona sobre el sentit i la naturalesa dels grans projectes teatrals, 

de pressupost inversament proporcional al resultat final. → Dimecres 5 de juliol, a les 19, 20.30 i 22 h 



 

 

 

Dossier de premsa 

 

 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Neus Molina Alfonso: neusmolinaalfonso@gmail.com, tel.: 627 306 765 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #nitsdestiucxf 

 

There was a fiesta! At Carnegie Hall. Un espectacle a mig camí 

entre un concert i una comèdia, que s’inspira en la història de Patty 

Lemon i Martin Bennet, una andalusa i un català que es van conèixer 

als anys quaranta travessant l’Atlàntic i que van acabar cantant al 

Carnegie Hall de Nova York. Amb aquest fil conductor, el muntatge 

repassa la música dels anys quaranta i cinquanta des de diferents 

perspectives i acostant-se a l’ambient musical i social de l’època. 

 

Aitor Galisteo, Cinta Moreno, Santi Colomer, Joel Moreno i Oriol 

Roca, intèrprets. → Dimecres 5 de juliol, a les 20 h 

 

Nit de la màgia i l’ocultisme. Amb motiu de l’exhibició de dues de 

les instal·lacions més impactants de Tony Oursler, L7-L5 i 

Imponderable ―separades per trenta anys de diferència però unides 

per la seva temàtica sobre l’imaginari popular i la fascinació d’Oursler 

per tot el que és sobrenatural―, CaixaForum Barcelona proposa la 

Nit de la màgia i l’ocultisme per complementar-ne les creacions. 

Aquesta oferta nocturna inclou espectacle d’il·lusions, fenòmens 

enginyosos en directe i demostracions de màgia de prop. → Dimecres 23 d’agost, a partir de les 20 h 

 

Les dones de Frank. Espectacle musical dedicat a l’icònic músic 

Frank Sinatra. A través de la història de quatre amigues seguidores 

de l’artista americà, l’espectacle inclou cançons, anècdotes, històries 

i humor. 

Marian Barahona, Mone Teruel, Susana Ribalta, Txell Sust i Joan 

Nito Figueres, intèrprets. → Dimecres 30 d’agost, a les 20 i a les 22 h 

 

ART IN MOTION 

 

Marina Capdevila. Formada entre Barcelona i Rotterdam, Capdevila 

és una artista que ha fet de l’exageració un recurs creatiu i ha 

aconseguit forçar fins a l’extrem situacions de la vida quotidiana per 

treure a la llum la ironia que amaguen, per a la qual cosa té com a 

referents el seu poble, la gent gran i els il·lustradors contemporanis. 
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Fins ara, té murals repartits per mig món, des de Mèxic fins al Regne 

Unit, passant per Itàlia, Suïssa, els Estats Units o el Canadà. Ha 

compaginat el treball artístic amb projectes publicitaris per a grans 

marques. L’artista barcelonina acosta el seu art urbà a les Nits d’estiu 

acompanyada per la música en directe de la discjòquei Miss Jade. → Dimecres 12 de juliol, a les 20 h 

 

Fem Graff. Quatre artistes del grafit (Malícia, Numi, Vegan Bunnies i 

Niña) coordinaran talents per fer una obra col·lectiva amb l’essència 

de Fem Graff: destrucció creativa, delicadesa fulminant i diversió. La 

sessió tindrà com a complement l’actuació en directe del discjòquei 

Sintetic Collage. Fem Graff és un col·lectiu internacional d’artistes 

femenines creat a Barcelona i dedicades al grafit. Cada any, des del 

2011, celebra una trobada anual de dones grafiteres amb l’objectiu 

de compartir experiències i lluitar pel reconeixement del paper de les 

dones en l’art urbà contemporani.  → Dimecres 26 de juliol, a les 20 h 

 

Alberto de Blobs. Blobs construeix composicions laberíntiques, 

estructures abstractes, amb línies i ratllades i personatges 

desmanegats, no sempre humans, enmig de paisatges propis del 

subconscient, plens de llums i ombres, gestos i emocions. Aquest 

artista multidisciplinari d’estil agressiu i arriscat estarà acompanyat de 

la discjòquei Miss Jade a les Nits d’estiu. → Dimecres 2 d’agost, a les 20 h 

 

Sebastien Waknine. Waknine combina en la seva obra ingredients 

de dos referents que estan separats per milers d’anys. D’una banda, 

el gust per les cultures ancestrals, amb referències als tòtems, les 

màscares sagrades i els elements d’imatgeria esotèrica. De l’altra, 

enllaços amb els pioners del grafit, de l’expressionisme abstracte i de 

l’art brut. Aquesta dualitat li serveix per enfrontar-se amb idees 

extremes, com ara l’apocalipsi i la redempció, la vida i la mort o 

l’horror i la tendresa. Estarà acompanyat pel discjòquei Sintetic 

Collage. → Dimecres 9 d’agost, a les 20 h 
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TALLER/LAB 

 

Rapejant els clàssics. La cultura hip-hop és la base d’aquest 

espectacle participatiu que vol acostar-se al poeta interior de cadascú 

a ritme de rap. Es treballarà la tradició poètica per descobrir que la 

imitació, sempre que consisteixi a passar pel nostre propi filtre un 

material previ, és un punt de partida ideal per estimular la creativitat.  → Dimecres 30 d’agost, a les 20 i a les 21.30 h 
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Nits d’estiu 2017 

 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 Barcelona 
 
Espectacles 
• La meva gran obra, de David Espinosa: dimecres 5 de juliol, a les 19, 20.30 i 22 h 
• There was a fiesta! At Carnegie Hall: dimecres 5 de juliol, a les 20 h 
• Nit de la màgia i l’ocultisme: dimecres 23 d’agost, a partir de les 20 h 
• Les dones de Frank: dimecres 30 d’agost, a les 20 i a les 22 h 
 
Art in motion 
• Marina Capdevila: dimecres 12 de juliol, a les 20 h 
• Fem Graff: dimecres 26 de juliol, a les 20 h  
• Alberto de Blobs: dimecres 2 d’agost, a les 20 h 
• Sebastien Waknine: dimecres 9 d’agost, a les 20 h 
 
Concerts 
• Omar Sosa: dimecres 5 de juliol, a les 22 h 
• EPP!: dimecres 12 de juliol, a les 20, 21 i 22 h 
• Nit del swing: dimecres 19 de juliol, a partir de les 20 h 
• Cafè Saumell: dimecres 26 de juliol, a les 20 h 
• Concert d’electrònica: Croatian Amor i Varg: dimecres 26 de juliol, a les 22 h 
• Imaginant Miró. Ignasi Terraza Trío: dimecres 2 d’agost, a les 20 h 
• Kareyce Fotso: dimecres 2 d’agost, a les 22 h 
• The Sey Sisters: dimecres 9 d’agost, a les 20 h 
• Concert d’electrònica: Babyfather i Lawrence English: dimecres 9 d’agost, a les 
22 h 
• Els matisos de la veu de baríton: dimecres 16 d’agost, a les 20 i a les 22 h 
 
Taller/Lab 
• Rapejant els clàssics: dimecres 30 d’agost, a les 20 i a les 21.30 h 
 
Horari del centre 
De dilluns a diumenge i festius, de 10 a 20 h  
Dimecres de juliol i agost, obert fins a les 23.00 h 

 
Preus 
• Espectacles i concerts: 6 € 
• Nit de la màgia i l’ocultisme i Rapejant els clàssics: 4 € 
• Art in Motion i Nit de swing: gratuït 
 
50 % de descompte per a clients de ”la Caixa”. Places limitades. 
 



 

 

 

Dossier de premsa 

 

 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Neus Molina Alfonso: neusmolinaalfonso@gmail.com, tel.: 627 306 765 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #nitsdestiucxf 

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 

 
 
 


