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DE L’1 DE JULIOL AL 29 D’AGOST DE 2021

CosmoCaixa i CaixaForum es tornen a
omplir de música, poesia, cinema i
ciència les nits d’estiu
● La Fundació ”la Caixa” presenta la nova programació de les Nits
d’Estiu i les CosmoNits, la consolidada programació estival per a les
nits de juliol i agost a CaixaForum Barcelona i a CosmoCaixa.
● La música i la poesia tindran un paper protagonista a les Nits d’Estiu
de CaixaForum, amb una programació variada i eclèctica que
inclourà els recitals de poesia d’Alberto San Juan i Fernando
Egozcue amb T’estimo, Benedetti; Enric Casasses + Don Simón y
Telefunken amb Orbiten; Violeta Gil i Abraham Boba (León
Benavente) Antes de que me tiréis mis cosas, i Versonautas
presentant el seu nou treball Astre blau; a més dels concerts de
Carles Marigo amb Breaking Bach, Black Pearls of Gospel i Antonio
Serrano amb Tootsology.
● La programació a CaixaForum també inclourà el nou cicle de cinema
i música, en col·laboració amb el festival Retina, que uneix aquestes
dues disciplines artístiques en directe, amb Olivier Arson i la
projecció d’El reino; Joana Serrat amb la pel·lícula Una historia
verdadera, i José Venditti interpretant la música per a Dear Werner
(Walking on Cinema).
●

Un any més, les CosmoNits de CosmoCaixa seran una cita ineludible
que unirà la música i el cinema de ciència-ficció a través de concerts
i la projecció a l’aire lliure d’una curosa selecció de pel·lícules per a
tots els públics.

● Els centres culturals recomanen planificar i reservar amb temps les
visites a través del web de CaixaForum Barcelona i CosmoCaixa per
garantir el respecte de les mesures sanitàries i de capacitat.
Barcelona, 22 de juny de 2021. La Fundació ”la Caixa” ha presentat la nova
programació per als mesos de juliol i agost als centres CaixaForum Barcelona
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i CosmoCaixa, que recuperen les consolidades cites d’estiu amb espectacles i
propostes de petit i mitjà format.
Des del 5 de juliol fins al 26 d’agost, CaixaForum Barcelona acollirà cada
dilluns, dimecres i dijous les Nits d’Estiu, amb un ventall de propostes culturals
estimulants i innovadores que tindran com a protagonistes la música, la poesia,
les arts escèniques i el cinema.
Un any més, les nits dels dimecres es dedicaran a la música i la poesia, amb una
sèrie de propostes que van des de la música clàssica, el jazz o el gòspel, fins al
teatre, l’spoken word i la performance poètica.
Com a novetat, el centre cultural programarà tres cites del festival Retina, en
què la música en directe i el cinema s’uneixen per explorar la relació entre l’àmbit
sonor i la imatge. Per completar el ventall de propostes culturals, CaixaForum
Barcelona programarà per als dilluns i els dijous un cicle de projeccions amb
pel·lícules reconegudes per la crítica i el públic, i que faran viatjar els espectadors
per diferents cultures sense haver de sortir de la sala de cinema. A més, les nits
dels dimecres el centre cultural ampliarà l’horari de visita a les exposicions fins a
l’inici de les activitats nocturnes.
A CosmoCaixa, aquest estiu es recuperaran les CosmoNits de cinema, música
i ciència. Des de l’1 de juliol fins al 26 d’agost, a la Plaça de la Ciència, cada
dijous de juliol i agost hi haurà un concert que acompanyarà la projecció de
destacades pel·lícules del gènere de la ciència-ficció per a tots els públics i per
gaudir a l’aire lliure.
El Planetari de CosmoCaixa també acollirà dues sorprenents videoprojeccions
en fulldome (cúpula completa), un format de projeccions immersives basat en
pel·lícules panoràmiques en 360 graus. Aquestes autèntiques joies visuals es
podran gaudir en diverses sessions els dimarts de juliol i agost.
La paraula i la poesia prenen el protagonisme
L’actor Alberto San Juan i el compositor i guitarrista Fernando Egozcue
inauguraran el dimarts 7 de juliol les nits de poesia del centre cultural. Sobre
l’escenari de l’Auditori presentaran la proposta T’estimo, Benedetti, un recital
en homenatge al poeta uruguaià Mario Benedetti, una de les figures més
destacades de la literatura en llengua castellana, pertanyent a la Generació del
45. El resultat és un recorregut per veus de la literatura llatinoamericana i
espanyola com ara Luis Cernuda, Gioconda Belli, Eduardo Galeano o Julio
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Cortázar, entre altres autors, amb els quals s’emprendrà un viatge que recordarà
l’exili republicà a l’Espanya dels anys trenta, la persecussió política de les
dictadures llatinoamericanes a les dècades dels setanta i vuitanta, i l’espoli sofert
a Sud-amèrica als anys noranta.
Enric Casasses és un dels poetes catalans més rellevants del moment, i encara
més després de rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. D’altra banda,
Don Simón y Telefunken són dos músics que defineixen el seu estil com a
«música tradicional espacial», capaços d’interpretar els instruments típics d’una
banda de rock i una infinitat més d’instruments experimentals dels quals saben
treure un so genuí. El 21 de juliol es podrà veure el resultat d’aquesta unió
artística en l’espectacle Orbiten, en què es recullen 19 temes basats en 17
poemes curts i 2 «silencis» (dos temes instrumentals) que ens apropen un
Casasses reflexiu i filosòfic, i dos músics que saben crear escenes sonores tan
diferents com els seus poemes.
El 4 d’agost, l’escriptora Violeta Gil i Abraham Boba, de León Benavente,
també formaran parella artística per posar banda sonora al poemari Antes de
que tiréis mis coses (2019), l’obra més personal i generacional de l’escriptora,
en què l’artista repassa la vivència del temps que va viure a Iowa i el seu retorn
a Madrid. El resultat és un espectacle performàtic, poètic, sincer i musical en què
la poeta es revisa a ella mateixa i la seva obra, i en què dominen el murmuri de
la paraula, la dansa i els samplers d’Abraham Boba.
Partint també del llenguatge híbrid entre la poesia, la música i la performance, el
18 d’agost actuarà al Pati Anglès Versonautas, el grup format per Roqui Albero
i Ana Sanahuja, que presentaran el seu àlbum de debut, Astre blau. El treball
és un disc conceptual que parla de l’origen i que experimenta amb l’spoken word
i el jazz, les trompetes, les melodies de piano i els sintetitzadors. Més enllà de la
publicació de l’àlbum, segons la crítica musical i el mateix grup valencià, la
proposta «s’ha d’experimentar en directe». El grup va llançar l’àlbum el 2019, just
abans de la pandèmia, i fins avui no ha tingut l’oportunitat de portar-lo als
escenaris. El disc, que ha estat produït per Jorge Drexler, inclou col·laboracions
tan remarcables com la de Sílvia Pérez Cruz.
Una curosa selecció de propostes musicals
Carles Marigó, amb la proposta musical Breaking Bach, serà la cita que el 7 de
juliol estrenarà els concerts. Esta proposta s’emmarca en la novena edició del
Festival Bachcelona, amb un concert atrevit que reuneix la música del
compositor Johan Sebastian Bach amb els recursos audiovisuals i la
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improvisació. El pianista Marigó té una dilatada trajectòria en la interpretació i la
divulgació de la música del compositor barroc alemany, una trajectòria que
combina, a més, amb la interpretació, la composició i els arranjaments en
projectes de música jazz o funky. L’espectacle Breaking Bach ha estat creat
específicament per a la cita estiuenca del centre cultural.
Cinc potents veus femenines són les que configuren el grup Black Pearls of
Gospel, que es podrà escoltar al Pati Anglès el dimecres 14 de juliol. Les Black
Pearls of Gospel són la perpetuació de les formacions femenines de gòspel,
que havien de lluitar pels seus drets humans i civils en un món dominat pel
patriarcat i els homes. Amb una descàrrega de sensibilitat, energia i
determinació, recuperaran sobre l’escenari la memòria de grans veus del gènere
com Mahalia Jackson, Clara Ward, Aretha Franklin, The Angelic Gospel Singers,
The Caravans, The Roberta Martin Singers i The Clark Sisters.
Per a la cita del 21 de juliol, la formació Hirundo Maris, amb Arianna Savall
(soprano, arpa barroca triple, arpa romànica) i Petter Udland Johansen (tenor,
hardingfele, violí barroc i mandolina), ens proposa un suggeridor viatge musical
per costes i mars amb el concert La rosa dels vents. El viatge no és només
exterior sinó també interior ja que, a través de peces instrumentals i poesia, el
viatge apunta a qualsevol direcció i geografia; i al mateix temps també és un
viatge en el temps.
El 28 de juliol el saxofonista Adrian Cunningham portarà el ritme de Professor
Cunningham & His Old School, una de les bandes més aclamades de swing
en l’àmbit internacional. Bevent de referents del gènere del jazz, el rhythm &
blues o el so New Orleans, com Louis Armstrong, Cab Calloway o Fats Waller,
sobre l’escenari proposen un repertori que repassa tots els estils i totes les
èpoques del jazz fins avui.
Tornant al terreny de la música clàssica, el 4 d’agost el periodista i comunicador
Marcel Gorgori portarà la proposta Mozart: Més enllà del bel canto, un concert
divulgatiu en què la presència de Gorgori s’alterna amb la de la soprano Isabella
Gaudí, el baríton Carles Pachón i el pianista Josep Buforn per anar teixint en
constant contacte amb el públic un espectacle que parteix de la figura de Mozart
com a fil conductor.
L’11 d’agost la cita musical serà amb la proposta de jazz manouche Le Pink
Tzigane i més tard amb la formació The Gourmets Vocal Quartet, que amb el
so vibrant de quatre veus solistes ofereix un gòspel fresc i directe que s’endinsa
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en altres gèneres, com el soul o en el so de grups mítics com The Golden Gate
Quartet, The Dixie Hummingbirds o Sam Cooke & The Soul Stirrers.
El 18 d’agost el projecte musical Veus trobades reunirà sobre l’escenari quatre
dels músics més destacats de l’escena jazzística, com ara la cantant Marina
Lledó, el contrabaixista Reinier Elizarde, Jorge Pardo a la flauta i al saxo, i
Pepe Rivero al piano. Junts proposaran un viatge musical per la cultura
jazzística de Cuba, del Brasil i del nostre país, en un dels millors repertoris de
latin jazz de què podem gaudir avui.
El punt final de les cites musicals serà el 25 d’agost, amb Tootsology, una
proposta d’Antonio Serrano. En homenatge a Toots Thielemans (1922-2016),
el concert fa un repàs a la seva carrera, que abraça des dels anys cinquanta fins
avui. L’harmonicista Antonio Serrano, amb una gran destresa tècnica i un estil
que li permet fluir fàcilment entre el jazz, la clàssica i el pop, ha fet una selecció
dels temes més representatius de les diferents èpoques del seu admirat Toots,
en les quals va tocar i gravar amb músics de la talla d’Ella Fitzgerald, George
Shearing o Quincy Jones, o va compondre la banda sonora de títols tan
representatius com Esmorzar amb diamants.
El millor cinema i la música es donen la mà
Per primera vegada, les Nits d’Estiu de CaixaForum Barcelona acolliran la
programació del festival Retina. Aquest projecte convida diversos artistes a
enfrontar-se a una pel·lícula i a crear una banda sonora per interpretar-la en
directe durant la projecció. El 14 de juliol es podrà presenciar la trobada in situ
entre imatge i àudio, en aquest cas protagonitzat pel músic Olivier Arson, un
dels artistes més inquiets de l’escena de la música electrònica actual. Arson va
guanyar del premi Goya a la Millor Música Original per la composició de la
banda sonora d’El reino (2018, Espanya), que s’interpretarà a l’Auditori durant
la projecció de la pel·lícula.
En el marc del mateix cicle, el 28 de juliol la cantautora Joana Serrat posarà
música a la road movie Una historia verdadera (1999, França, Regne Unit i
Estats Units). Durant la projecció, l’aire folk i nostàlgic de les melodies de Joana
Serrat acompanyarà aquesta pel·lícula de David Lynch, en què els plans gairebé
a càmera lenta i la bellesa dels paisatges són un autèntic homenatge a l’Amèrica
més rural.
El 25 d’agost el públic podrà gaudir de l’actuació del músic i artista sonor José
Venditti, que musicarà la cinta Dear Werner (Walking on Cinema), una
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autèntica experiència visual i sonora que recrea el viatge que Werner Herzog va
fer caminant de Munic a París el 1974. Aquesta vegada també hi serà present
Pablo Maqueda, director del film.
Durant els mesos d’estiu, els dilluns i els dijous també es projectarà el cicle Un
verano de película, amb una selecció de llargmetratges per a tots els públics de
destacats directors i que han estat recentment reconeguts i premiats per la crítica
en festivals de cinema internacionals.
El cicle s’estrenarà el 5 de juliol amb Señor (2018, Índia, França), pel·lícula de
la directora Rohena Gera que explora la divisió de classes a l’Índia a través d’una
relació que trenca les barreres de les convencions socials. El 8 de juliol es
projectarà Sorry We Missed You (Regne Unit, França, Bèlgica, 2019), i el 12
de juliol, la pel·lícula El canto de la selva (2018, Brasil), una història que retrata
les experiències del jove Ihjāc, que per fugir del seu deure com a adult a la seva
petita població indígena al nord-oest del Brasil decideix anar a la gran ciutat on
s’enfrontarà a les complicacions i als problemes de ser aborigen al Brasil d’avui.
La projecció següent serà el 15 de juliol amb La hija de un ladrón (2019,
Espanya), el llargmetratge de la directora Belén Funes que va obtenir el guardó
a la millor direcció novella als Premis Goya. El 19 de juliol es podrà veure The
Farewell (2019, Estats Units), de la directora Lulu Wang, una cinta que posa el
focus en una jove nord-americana filla d’emigrants xinesos i el seu viatge per
enfrontar-se amb les expectatives familiars i les seves arrels. La mujer de la
montaña (2018, Islàndia, França, Ucraïna) es podrà veure el 22 de juliol.
Aquesta cinta va fer merèixer a la directora Benedikt Erlingsson i a l’actriu
Halldóra Geirharösdóttir el reconeixement dels festivals de cinema de Valladolid
i de Sevilla. El cicle acabarà el 26 de juliol amb la película Cafarnaúm (2018,
Líban), que retrata la societat desigual del Líban actual, i el 29 de juliol amb El
cocinero de los últimos deseos (2017, Japó), tot i que les projeccions de cada
pel·lícula es repetiran els dilluns i dijous del mes d’agost.
Tornen les CosmoNits a CosmoCaixa
La programació nocturna per als mesos de juliol i agost també torna a
CosmoCaixa amb la projecció de pel·lícules de ciència-ficció per gaudir a l’aire
lliure. A més, la cita amb les CosmoNits també inclou una visita comentada a
l’exposició Print 3D i un concert en directe, previs a la pel·lícula. El cicle
s’inaugurarà l’1 de juliol amb la projecció de Terminator 2: el juicio final (1991,
Estats Units), després de l’actuació de Scarlets. El 8 de juliol es podrà veure
la hipnòtica història d’amor en temps futuristes Her (2013, Estats Units),
precedida del concert de Moon Vision. El 15 de juliol serà el torn de la pel·lícula
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d’animació de Disney basada en els còmics de Marvel Big Hero 6 (2016, Estats
Units), acompanyada del repertori jazzístic d’Acoustic Guiri. El 22 de juliol es
podrà veure el viatge al cor de les tenebres en versió espacial Ad Astra (2019,
Estats Units) i, abans, gaudir de la veu i el directe Clara Gispert. El cicle seguirà
el 29 de juliol amb Super 8 (2011, Estats Units), l’aventura d’extraterrestres
ambientada als anys setanta, dirigida per J.J Abrams i produïda per Steven
Spielberg, i la proposta de l’artista visual i compositora Arema Arega.
Les propostes per al mes d’agost començaran el dijous dia 8 amb Vivarium
(2019, Irlanda), després del concert de River Omelet. El 12 d’agost es podrà
veure Children of Men (2006, Regne Unit) i, abans, l’actuació del quartet Mata
Duquela. El 19 d’agost es projectarà la pel·lícula d’animació japonesa La chica
que saltaba a través del tiempo, després de l’actuació del grup Wagner Pa &
Brazuca Matraca. El cicle tancarà el 26 d’agost amb Prometheus (2012,
Estats Units), del director Ridley Scott, precedida pel trio Jazz La Teta.
A més, cada dimarts de juliol i agost CosmoCaixa oferirà la visita comentada a
Elles a la ciència, un recorregut per la sala permanent al qual es repassaran
algunes figures femenines de la història de la ciència i els principis científics
relacionats amb els seus descobriments. També els dimarts, el Planetari acollirà
les projeccions espectaculars Axioma i Paradoxa, desenvolupades amb
tècniques de mapatge en 3D per l’estudi Onionlab. El resultat és una experiència
audiovisual immersiva que submergeix el públic en un viatge a través de les
transformacions geomètriques o en una reflexió sobre la incertesa del futur.
Amb l’objectiu de millorar l’experiència dels visitants, CaixaForum Barcelona i
CosmoCaixa recomanen planificar la visita amb temps a través de la reserva o
la compra d’entrades als webs dels centres, en els quals es pot consultar la
disponibilitat d’entrades. D’aquesta manera, es pot assegurar l’accés als espais
dels centres culturals, que actualment tenen limitacions de capacitat d’acord amb
les mesures de seguretat sanitàries. Així mateix, a tots els espectacles,
projeccions i activitats que ha programat el centre cultural s’hi aplicaran les
mesures d’higiene, seguretat i capacitat previstes als protocols oficials.
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PROGRAMACIÓ DE NITS D’ESTIU A CAIXAFORUM
RECITALS DE POESIA
→ Dimecres 7 de juliol | 22 h | Pati Anglès de CaixaForum

T’ESTIMO, BENEDETTI, amb Alberto San Juan
T’estimo, Benedetti (La pàtria i l’exili) és un
recital homenatge a Mario Benedetti. I a
través d’ell, dels seus poemes i proses, un
homenatge a altres veus de la literatura
llatinoamericana i espanyola. I a través de
totes, a les persones que es van haver
d’exiliar de la seva terra, a tots dos costats
de l’oceà, per sobreviure a la misèria o a la
persecució política. La pobresa que assolava tot Espanya al final dels segle XIX,
l’exili republicà a finals dels trenta, l’èxode dels perseguits per les dictadures
llatinoamericanes als setanta i vuitanta, la fugida de l’espoli sofert a Sud-amèrica
durant els noranta, són algunes de les circumstàncies que han obligat milers
d’ànimes germanes a creuar l’oceà en totes dues direccions. Benedetti, Cernuda,
Juan Ramón Jiménez, Gioconda Belli, Galeano, Cristina Peri Rossi, Cortázar i
molts d’altres formen part d’aquest viatge.

→ Dimecres 21 de juliol | 22 h | Pati Anglès de CaixaForum

ENRIC CASASSES + DON SIMÓN Y TELEFUNKEN
Combinació de música i poesia a través del
rapsoda i poeta Enric Casasses, mereixedor
del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
(2020), acompanyat del grup musical Don
Simón y Telefunken, que unint forces
encaixaran les seves singulars propostes en
aquesta sessió en què es fonen la poesia i la
música del pop electrònic de Don Simón y
Telefunken. Enric Casasses és tan conegut pels seus llibres de poesia com pels
seus recitals i la seva presència habitual als espectacles de Pascal Comelade.
Aquesta vegada l’acompanyaran els heterodoxos Don Simón y Telefunken per
presentar el seu últim treball publicat el 2020, Orbiten, que sorprèn per la
lluminositat i la vitalitat que transmet, a més d’encaixar a la perfecció la veu i
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l’expressió del poeta amb l’alegria que Don Simón y Telefunken saben
transmetre.
→ Dimecres 4 d’agost | 22 h | Pati Anglès de CaixaForum

ANTES DE QUE TIRÉS MIS COSAS, amb Violeta Gil i Abraham Boba
Violeta Gil presenta Antes de que tiréis mis
cosas (Arrebato), un llibre personal i
generacional «escrit per ser dit», com diu la
mateix autora. Amb León Benavente, ha
treballat un espectacle que inclou dansa,
música i teatralitat performàtica. El resultat és
un xou performaticopoètic orgànic i febril,
sincer i musical, en el qual la poeta es
reexamina a si mateixa a través de la seva obra, fins a acabar-hi diluïda. Violeta
Gil i Abraham Boba (cantant de León Benavente) es van posar a col·laborar junts
amb la intenció de veure què en sortia del diàleg. El treball va consistir a
reordenar i samplejar el material del poemari més íntim i vital de Violeta Gil,
escollir algunes músiques (que durant l’espectacle van des dels cors fins al
paisatge sonor) i incloure la dansa, el ball i el teatre a diverses parts de
l’espectacle. La proposta es pot interpretar com una autèntica reescriptura de
l’obra de Gil, en què l’escriptora fa un exercici d’escoltar-se a si mateixa de veritat
dalt de l’escenari juntament amb les bases sonores de Boba.
→ Dimecres 18 d’agost | 22 h | Pati Anglès de CaixaForum

VERSONAUTAS
L’àlbum que Roqui Albero i Ana Sanahuja van
publicar el 2019, just abans de la pandèmia, Astre
Blau, és un disc conceptual, que barreja música i
spoken word. Han col·laborat en aquesta obra
artistes com Jorge Drexler, Sílvia Pérez Cruz, Raúl
Rodríguez i Chipirón de Cádiz. Aquest treball que
presentaran a CaixaForum Barcelona constitueix el
primer àlbum del grup. Després d’un any 2020 en què
ha estat molt difícil viatjar, Astre Blau és un viatge cap
a un lloc secret construït a partir de textures musicals, ambients electrònics i
versos. Els temes basats en textos recitats resulten del tot musicals en un to
minimalista, malgrat que també hi ha cors i alguns temes cantats.
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CONCERTS
→ Dimecres 7 de juliol | 19.30 i 21.30 h | Auditori de CaixaForum

BREAKING BACH en el marc del FESTIVAL BACHELONA
Carles Marigó: piano i espai sonor
Francesc Isern: vídeo i projeccions

Carles Marigó torna al Festival Bachcelona amb
un concert performàtic que parteix de la música
de Bach. És una proposta atrevida que
incorpora música original del compositor,
improvisacions
i
recursos
audiovisuals.
Juntament amb Francesc Isern, han elaborat
especialment per a l’ocasió aquest espectacle
visual i sonor, creatiu i únic. La cita s’emmarca
en la tercera edició del Festival Bachcelona, que
s’inaugurarà al centre CaixaForum.
Carles Marigó és un músic format a l’ESMUC i al Conservatori Txaikovski de
Moscou. Al llarg de la seva carrera artística ha desenvolupat la seva faceta com
a improvisador formant part de projectes de música experimental, clàssica, jazz
o tradicional catalana. Marigó és un artista en creixement i en desenvolupament
constant que ja ha publicat nombrosos treballs discogràfics, com ara Moments
(Seed Music, 2017) o Embrujo (Boileau Music 2019).
→ Dimecres 14 de juliol | 22 h | Pati Anglès de CaixaForum

BLACK PEARLS OF GOSPEL
Natacha Kanga: mezzosoprano
Rachel Ratsizafy: soprano
Marie Nicole Leborgne: contralt
Nella Céleste Némorin: alt
Flora Sicot: piano i veu
Aquesta formació reuneix cinc sensibilitats, unides com els cinc dits d’una mà,
perquè gaudim de les seves veus com si en fossin una de sola.
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Més enllà del punt de vista religiós, juntes són
l’expressió de l’eco d’una espiritualitat
personal, no concreta i universal, aquella que
ressona dins de cadascú. I el seu missatge,
arrelat en la vida quotidiana, en les persones i
el seu dia a dia, ens parla directament al cor.
Black Pearls of Gospel neix del desig de
perpetuar el llegat dels quartets femenins de gòspel, que havien de lluitar pels
seus drets i pel reconeixement en un context majoritàriament masculí. A partir
dels sons de la música afroamericana, cadascuna ha dut a terme un viatge
personal en un treball sòlid que, posat en comú, ofereix en cadascun dels seus
concerts una evocació de la figura femenina que s’expressa a través de les seves
alegries, lluites, derrotes i victòries. I tot, a través d’una gran descàrrega de
sensibilitat, determinació i energia sobre l’escenari.
Les seves veus, a vegades potents, a vegades inquietants, i sempre plenes
d’alegria, beuen de la influència de pioneres com Mahalia Jackson, Clara Ward
o Aretha Franklin. Les seves harmonies recuperen la memòria de grups com The
Angelic Gospel Singers, The Caravans, The Roberta Martin Singers o, ja més
propers a nosaltres, The Clark Sisters.
→ Dimecres 21 de juliol | 19.30 h | Auditori de CaixaForum

LA ROSA DELS VENTS, amb Arianna Savall i Petter Udland Johansen
Arianna Savall: soprano, arpa barroca triple, arpa romànica
Petter Udland Johansen: tenor, hardingfele, violí barroc, mandolina
Gesine Bänfer, flautes, gaita i cistre
Ian Harrison, flautes, gaita i cornetto mutuo
Miquel Àngel Cordero: colascione i contrabaix
La música i la poesia ens
permeten sentir la manera en què
els humans, a través de les
cultures i dels segles, han
estimat, somiat, rigut i plorat
junts. Hirundo Maris duu la nostra
rosa dels vents de nord a sud,
d’est a oest, com a símbol dels
quatre grans punts cardinals
musicals explorats pel conjunt:

Nota de premsa
música antiga, música tradicional, composicions pròpies i improvisació lliure.
Aquestes quatre fonts d’inspiració connecten i abracen el passat i el present.
Hirundo Maris és la formació de música antiga creada pels artistes Arianna Savall
i Petter Udland Johansen. Enfonsen les seves arrels creatives en la música
medieval i barroca, i en la fusió de la música mediterrània amb la tradició nòrdica
per mitjà de l’exploració dels ponts que uneixen totes aquestes tradicions i
influències.
→ Dimecres 28 de juliol | 22 h | Pati Anglès de CaixaForum

PROFESSOR CUNNINGHAM & HIS OLD SCHOOL
Adrian Cunningham: saxofon, clarinet i
veu
Artem Zhuliev: saxofon
Oriol Vallès: trompeta
Dani Alonso: trombó
Gerard Nieto: piano
Queralt Camps: contrabaix
Martí Elia: bateria
Professor Cunningham & His Old School és un dels grups més importants en
l’escena del swing internacional, i ha actuat als grans festivals del món. Aquesta
banda originària de Nova York que ha estat premiada en diversos festivals
interpreta els temes més rítmics d’un repertori basat en la tradició de Nova
Orleans, des del jazz més antic fins al primer rhythm'n blues, seguint les
estètiques de Sidney Bechet, Fats Waller, Professor Longhair i Fats Domino.
Creat i dirigit per l’aclamat saxofonista i cantant Adrian Cunningham, el conjunt
està compost en aquesta ocasió per alguns dels músics més enèrgics i preparats
de Barcelona.
→ Dimecres 4 d’agost | a les 19.30 i 21:30 h | Pati Anglès de CaixaForum

MOZART: MÉS ENLLÀ DEL BEL CANTO
Isabella Gaudí: soprano
Carles Pachón: baríton
Josep Buforn: piano
Marcel Gorgori: idea, guió i conducció

Nota de premsa
L’època de W. A. Mozart és l’època del
bel canto operístic, és a dir, el moment
en què s’espera de l’òpera que el cant i
la música tinguin una bellesa essencial
en la forma. Però les enormes
possibilitats del gènere operístic van
estimular el talent de compositors com
el salzburguès, que no en tenia prou que la música i el cant fossin bonics. Mozart,
jugant a afinar la genialitat, va aconseguir que la seva música descrivís
l’argument que explica, el caràcter dels personatges que l’interpreten, i fins la
classe social a la qual pertanyen. A les òperes de Mozart, els nobles canten
sempre com a nobles i els camperols com a camperols, els bons com a bons i
els dolents com a dolents, i, a més, la música dona tanta informació sobre el que
està passant com el seu argument mateix. Aquest espectacle divulgatiu està
conduït pel periodista i comunicador Marcel Gorgori, que anirà guiant amb les
seves explicacions els diferents artistes i músics, amb la figura de Mozart com a
fil conductor.
→ Dimecres 11 d’agost | 19.30 h | Auditori de CaixaForum

LE PINK TZIGANE
Carlos García-Mauriño: guitarra
Eduard Mansergas: guitarra
Javi Gómez: ukelele
Andi Neven: contrabaix
Nascut a finals del 2016 i criat com a grup als
recòndits passadissos del metro de Barcelona,
Le Pink Tzigane és un pintoresc grup de personatges que entenen de diferents
maneres la música i que actualment es presenten amb un repertori ple de
clàssics de jazz manouche i d’estàndards de Django Reinhardt, Isham Jones,
Duke Ellington, Jorg Jorgenson i Miles Davis, a més d’altres temes populars.
→ Dimecres 11 d’agost | 22 h | Pati Anglès de CaixaForum

THE GOURMETS VOCAL QUARTET
Alex Delgado: tenor I i piano
Jordi Vallespí: tenor II i piano
Javier Canales: baríton
Abel García: baix

Nota de premsa
Partint de les arrels de la música
afroamericana (els espirituals negres),
The Gourmets s’endinsa en el gòspel i el
soul a l’estil de grups mítics com The
Golden Gate Quartet, The Dixie
Hummingbirds o Sam Cooke & The Soul
Stirrers. Amb un so vibrant i tessitures molt
àmplies, ofereixen un gòspel fresc i potent,
carregat de sentiment i ritme.
The Gourmets presenta els seus concerts des d’una perspectiva musical i
humanista, com una forma de donar a conèixer aquests cants que van ajudar
milions d’essers humans a suportar l’esclavitud, però també a transmetre’s plans
de fuga cap a la llibertat.
→ Dimecres 18 d’agost | 19.30 h | Auditori de CaixaForum

VEUS TROBADES
Reinier Elizarde: contrabaix
Marina Lledó: veu
Jorge Pardo: flauta i saxofon
Pepe Rivero: piano
Veus trobades és un projecte musical que
sorgeix de la combinació de quatre músics
destacats i emmarcats en el panorama
jazzístic actual. Un viatge musical en el
qual es barreja la cultura brasilera,
espanyola i cubana amb el millor repertori
popular en clau de jazz i amb la presència
d’arranjaments originals i temes propis.
Amb imaginació i versatilitat, i dins del repertori propi del latin jazz, el joc i la
improvisació musical d’aquests intèrprets no deixarà indiferent el públic.
Tots els grans músics i artistes de jazz, quan passen per Espanya, volen que el
cubà Reinier Elizarde, conegut pel renom Negrón, posi les notes del seu
contrabaix com a suport de les seves melodies. Elizarde, format musicalment a
Cuba, ha passat pels principals escenaris dels festivals de jazz dels Estats Units,
Europa i Canadà, compartint escenaris amb figures tan mítiques com Chucho
Valdés. D’altra banda, la joveníssima cantant Marina Lledó va publicar el 2015 el
seu àlbum de debut Noche rara, i des d’aleshores ha participat en recitals i
festivals de jazz per tot Europa. La veu i el contrabaix de Marina Lledó i Reinier

Nota de premsa
Elizarde estaran acompanyats sobre l’escenari del saxofonista i flautista de jazz
i flamenc Jorge Pardo i pel piano de Pepe Rivero, músic que forma part de les
noves generacions cubanes de jazz que pugen en el panorama internacional.
→ Dimecres 25 d’agost | 22 h | Pati Anglès de CaixaForum

TOOTSOLOGY, Antonio Serrano Quartet
Antonio Serrano: harmònica
Albert Sanz: piano
Esteve Pi: bateria
Toño Miguel: contrabaix
Una oportunitat per recordar una de les
carreres més impressionants de la història
del jazz, la de l’extraordinari Toots
Thielemans, amb un repàs a la seva
trajectòria des dels anys cinquanta, amb
estàndards de Benny Goodman i grans èxits
i col·laboracions memorables, fins a
l’actualitat. El concert comença amb grans
temes dels anys cinquanta, com Don’t be that wayI, de Benny Goodman, i també
recordarà grans èxits com ara Sesame Street o Moon River, a més de la seva
incursió brasilera, que va deixar grans discos com Brasil Project Vol 1 i 2.
Amb només 13 anys, el madrileny Antonio Serrano participa al costat de Larry
Adler a la gala Classic Aid II a París, dirigida per Lorin Maazel, amb artistes com
James Galway o Salvatore Accardo. Ja als 17 anys, descobreix el jazz i comença
a treballar amb artistes com Serrat, Sabina, Pedro Guerra, Victor Manuel o Ana
Belen per col·laborar en els seus discos i concerts, i participar en diverses
bandes sonores, com la de Carne trémula, d’Almodóvar.
Des del 2004 forma part del grup de Paco de Lucía fins a la mort del mestre el
2014. Paral·lelament, grava els seus propis treballs, com Armonitango i
Harmonious, el seu disc més personal, amb el qual fa la seva primera gira
internacional en solitari. El 2018 grava un disc a duo amb Constanza Lechner al
piano. La seva impressionant trajectòria artística l’ha dut a ser reconegut amb
molts premis, entre els quals, un Grammy Latino.

Nota de premsa

PROJECCIONS: CINEMA I MÚSICA amb el FESTIVAL RETINA
→ Dimecres 14 de juliol | 19 h | Auditori de CaixaForum

OLIVER ARSON posa música en directe a EL REINO
Rodrigo Sorogoyen (2018, Espanya, França)
Títol original: El reino
Idioma original: castellà
Durada: 131 min
Olivier Arson, guanyador del Goya a la millor
música original per la seva composició per a
El reino, és un dels compositors i productors
més inquiets del panorama de la música
electrònica actual. Les seves creacions,
claustrofòbiques i fosques, arrosseguen
l’oient i el submergeixen en un cabal de
sensacions frenètiques que desemboquen
en estats de placidesa ambient. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen no podia
tenir cap suport sonor millor: la música de l’artista francès acompanya i empeny
Manuel (Antonio de la Torre) en el seu descens als inferns de la corrupció política
en una fugida cap endavant en què la tensió va en augment fins que esdevé
asfixiant. Dins d’aquest ambient tòxic, les peces d’Arson donen ritme i textura a
un thriller que nens manté alerta durant tot el metratge. Oliver Arson interpretarà
en directe sobre la projecció de la pel·lícula la seva música original per a El reino.
→ Dimecres 28 de juliol | 19:30 h | Auditori de CaixaForum

JOANA SERRAT posa música en directe a UNA HISTORIA VERDADERA
David Lynch (1999, França, Regne Unit, Estats Units)
Títol original: The Straight Story
Idioma original: anglès, VOSE
Durada: 111 min

Nota de premsa
Joana Serrat és una de les artistes nacionals de més
projecció internacional. La seva música sona càlida,
pròxima, universal i captivadora. Amb unes
coordenades musicals marcades per la tradició folk
americana, però també per la britànica, Serrat ens
submergeix amb delicadesa en un món de paisatges
oberts i horitzons esperançadors, amb nostàlgia però
sense tristesa, i aquí és on connecta amb Una historia
verdadera. La pel·lícula de David Lynch és una road
movie gairebé a càmera lenta que es distreu en els
bellíssims paisatges i que, en el trajecte, aprofundeix
en la història del personatge principal. En aquest
homenatge a l’Amèrica rural, la música de Joana
Serrat hi encaixa a la perfecció i ens duu per aquest camí de redempció que tant
anhela Alvin Straight. Joana Serrat interpretarà en directe sobre la projecció de
la pel·lícula la seva música per a Una historia verdadera.
→ Dimecres 25 d’agost | 19:30 h | Auditori de CaixaForum

JOSÉ VENDITTI posa música en directe a DEAR WERNER (WALKING ON
CINEMA)
Pablo Maqueda (2020, Espanya)
Gènere: documental
Idioma original: anglès, VOSE
Durada: 80 minuts
El 1974, Werner Herzog va caminar des de
Munic fins a París en un acte de fe per evitar
la mort de la seva mentora, Lotte Eisner. El
2020, un jove cineasta fa el mateix camí
seguint els passos de Herzog en un acte
d’amor vers un dels millors autors del nostre
temps.
Aquest projecte neix de la col·laboració entre
el cineasta Pablo Maqueda i el músic i artista
sonor José Venditti, i de l’interès de tots dos
per abordar la filmografia del reputat
realitzador Werner Herzog a través d’un
viatge personal per intentar reflexionar sobre
la soledat del cinema i la pulsió de la creació.

Nota de premsa
Ambdós comencen a treballar a l’entorn d’aquests conceptes des de l’inici del
camí fet per Pablo Maqueda intentant capturar els sons de la natura. Aquesta
experiència visual i sonora transporta els espectadors fins a la llegendària
aventura que va dur Werner Herzog de Munic a París el 1974, en una mirada al
passat per entendre el present. José Venditti interpretarà en directe sobre la
projecció de la pel·lícula la seva música per a Dear Werner (Walking on Cinema)
i Pablo Maqueda presentarà la projecció.

PROJECCIONS: UN ESTIU DE PEL·LÍCULA
→ Dilluns 5 de juliol i dilluns 2 d’agost | 19 h | Auditori de CaixaForum

SEÑOR
Rohena Gera (2018, Índia, França)
Títol original: Monsieur (Sir)
Idioma original: hindi, VOSE
Durada: 96 min
La Ratna, una jove vídua, comença a
treballar a la metròpolis de Bombai com a
treballadora de la llar d’Ashwin, un home
adinerat. A pesar de la seva condició
acomodada, ell sembla que ha deixat de
banda els seus somnis, apesarat pel seu
passat, i ella, sense possessions, manté
l’esperança d’aconseguir un futur millor i
acomplir el seu somni de ser modista. La pel·lícula explora la divisió de classes
a l’Índia a través d’una relació que trenca les barreres de la convenció social. El
llargmetratge va rebre el premi Gan Foundation Support for Distribution al
Festival de Canes i el premi del públic al World Cinema Amsterdam.
→ Dijous 8 de juliol i dijous 5 d’agost | 19 h | Auditori de CaixaForum

SORRY WE MISSED YOU
Ken Loach (2019, Regne Unit, França, Bèlgica)
Títol original: Sorry We Missed You
Idioma original: anglès, VOSE
Durada: 101 min

Nota de premsa
En Rick és una de les moltes persones de
Newcastle que van perdre la feina a la
construcció durant la crisi econòmica. La
seva dona ha pogut mantenir un sou fix
gràcies a la seva feina de cuidar persones
grans. La família veu una sortida amb les
noves tecnologies i, somiant poder pagar
els seus deutes i donar un futur millor als
seus dos fills, decideix vendre el cotxe de la seva dona. D’aquesta manera,
podran comprar una furgoneta perquè en Rick comenci a treballar com a
repartidor autònom. Però la dura realitat els colpejarà de nou.
La cinta va obtenir el premi del públic com a millor film europeu al Festival de
Sant Sebastià.
→ Dilluns 12 de juliol i dilluns 9 d’agost | 19 h | Auditori de CaixaForum

EL CANTO DE LA SELVA
Joāo Salaviza i Renée Nader Messora (2018, Brasil)
Títol original: Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos
Idioma original: portuguès, VOSE
Durada: 114 min

A Pedra Blanca, una petita població indígena

del nord-est del Brasil, el xamanisme i la
comunicació amb els morts formen una part
integral de la comunitat. L’Ihjãc és un
adolescent que té malsons des que va perdre
el seu pare i, una nit, sent la seva crida des
d’una cascada. A la llum de la lluna, el jove es
comunica amb l’esperit del seu progenitor, el
qual li diu que ha arribat el moment de concloure el dol i acceptar les seves
responsabilitats com a adult. L’Ihjãc decideix fugir a la ciutat per escapar del seu
deure de convertir-se en xaman. Allà, lluny de la seva gent i de la seva cultura,
s’enfrontarà a les complicacions de ser aborigen al Brasil d’avui. La pel·lícula va
obtenir el premi especial del jurat al Festival de Mar del Plata i també al Festival
de Canes, dins de la secció Un Certain Regard.

Nota de premsa
→ Dijous 15 de juliol i dijous 12 d’agost | 19 h | Auditori de CaixaForum

LA HIJA DE UN LADRÓN
Belén Funes (2019, Espanya)
Títol original: La hija de un ladrón
Idioma original: castellano
Durada: 102 min
La vida de la Sara no és fàcil, ha hagut de
tirar endavant ella sola des que era petita.
Va ser mare als 22 anys, i el seu únic desig
és tenir una vida normal que li permeti
cuidar en condicions el seu bebè i el seu
germà petit. Aquesta vida es posa en perill
quan reapareix el seu pare, que tot just
acaba de sortir de la presó. La Sara haurà
de prendre la complicada decisió d’allunyar-se o no del seu pare, potser per
sempre. Amb aquest llargmetratge, Belén Funes va obtenir el guardó a la millor
direcció novella als Premis Goya.
→ Dilluns 19 de juliol i dilluns 16 d’agost | 19 h | Auditori de CaixaForum

THE FAREWELL
Lulu Wang (2019, Estats Units)
Títol original: The Farewell
Idioma original: xinès, anglès, japonès, italià, VOSE
Durada: 100 min
La Billie, una jove nord-americana filla
d’emigrants xinesos, no acaba d’aconseguir
el camí desitjat en la vida. Un dia li arriba la
notícia que la seva àvia, que viu al seu país
natal, està greument malalta i que tan sols li
queden uns quants mesos de vida.
Aprofitant que l’àvia encara no sap quin és el
seu estat de salut, la família decideix actuar
i organitza un casament a correcuita per tenir l’excusa de reunir-se a la Xina. Per
a la Billie, aquest viatge serà clau per enfrontar-se a les expectatives familiars i
per descobrir les seves arrels.

Nota de premsa
La pel·lícula va obtenir el guardó de millor actriu de comèdia als Globus d’Or per
a Awkwafina i va ser nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa als BAFTA.
→ Dijous 22 de juliol i dijous 19 d’agost | 19 h | Auditori de CaixaForum

LA MUJER DE LA MONTAÑA
Benedikt Erlingsson (2018, Islàndia, França, Ucraïna)
Títol original: Kona fer í stríð
Idioma original: islandès, VOSE
Durada: 101 min
La Halla és una dona de cinquanta anys,
directora
d’una
coral
i
activista
mediambiental, que es dedica a sabotejar les
línies d’alta tensió que contaminen el seu
país, Islàndia. Mentre es troba en ple procés
de denúncia a una empresa local d’alumini, li
arriba una carta inesperada que dona llum
verd al procés d’adopció d’una nena
ucraïnesa.
La cinta va obtenir el premi de Cine LUX 2018 del Parlament Europeu, el premi
del públic al Festival de Sevilla i el de millor actriu per a Halldóra Geirharösdóttir
al Festival de Valladolid.
→ Dilluns 26 de juliol i dilluns 23 d’agost | 19 h | Auditori de CaixaForum

CAFARNAÚM
Nadine Labaki (2018, Líban)
Títol original: Capharnaüm
Idioma original: àrab, amhàric, VOSE
Durada: 126 min
Cafarnaüm és el nom d’una ciutat bíblica
i significa ‘caos’. Zain és un nen de 12
anys que, després de sobreviure als
carrers del Líban, decideix fer punt i a part
en la seva vida i dur als jutjats els seus
propis pares. La seva acusació és haverlo dut a un món en què se sent maltractat
per
una
societat
desigual.
El

Nota de premsa
llargmetratge va obtenir el premi del Jurat, el premi de la Ciutadania, i el premi
del Jurat Ecumènic al Festival de Canes, a més d’haver estat nominat als Oscars,
els Globus d’Or i els BAFTA com a millor film de parla no anglesa.
→ Dijous 29 de juliol i dijous 26 d’agost | 19 h | Auditori de CaixaForum

EL COCINERO DE LOS ÚLTIMOS DESEOS
Yôjiro Takita (2017, Japó)
Títol original: Kirin no shita no kioku
Idioma original: japonès, xinès, rus, VOSE
Durada: 126 min
Sasaki, un reconegut xef japonès, ha
perdut la passió per la cuina i ara només fa
menús personalitzats a canvi de sumes
molt altes. Un client important s’hi posarà
en contacte des de la Xina, on haurà
d’utilitzar la seva habilitat especial per
replicar receptes havent-les tastades
només una sola vegada, per rememorar
així un menú d’importància històrica. Sense ni tan sols imaginar-ho, aquesta
investigació li farà recordar les seves pròpies arrels.

PROGRAMACIÓ DE COSMONITS A COSMOCAIXA
CONCERTS I PROJECCIONS DE COSMONITS DE PEL·LÍCULA
→ Dijous 1 de juliol | concert: 21h; projecció: 22 h | Plaça de la Ciència

SCARLETS: Les tres cantants Laya Martí, Ivet Vidal i Brigitte Emaga van crear
la banda el 2017 amb l’objectiu de donar veu a la dona en el camp de la música
moderna: soul, R&B i neo soul electrònic. Scarlets es caracteritzen perquè tenen
una posada en escena visual i sonora impactant, un xou en directe que ens
recorda artistes com Destiny’s Child o TLC, però en aquesta nova era, en què
l’empoderament i la força de la dona són a l’ordre del dia.

Nota de premsa
TERMINATOR 2. EL JUICIO FINAL
James Cameron (1991, Estats Units)
Títol original: Terminator 2. Judgment Day
Idioma original: anglès (VOSE)
Durada: 135 minuts
Sarah Connor, la mare soltera del rebel John
Connor, està ingressada en un psiquiàtric. Uns
quants anys abans, un viatger del temps li havia
revelat que el seu fill seria el salvador de la
humanitat en un futur dominat per les màquines.
Es va convertir aleshores en una mena de
guerrera i va educar el seu fill John en tàctiques
de supervivència. Aquesta és la raó per la qual està tancada en un manicomi.
Quan un nou androide millorat, un T-1.000, arriba del futur per assassinar en
John, un vell model T-800 serà enviat per protegir-lo.
→ Dijous 8 de juliol | concert: 21 h; projecció: 22 h | Plaça de la Ciència

MOON VISION: El duo d’electrònica Moon Vision, format per Xevi Collado i Albert
Pardo, i que va debutar amb Muses (Hidden Track Recuerdos, 2019), es
converteix en un quartet amb Pau Schultz i Júlia Collado. El primer LP inspirat
en la figura femenina parlava de les diferents etapes de la vida que passen per
la por, l’amor, la psicodèlia, el positivisme i la superació. Aquest camí de cerca
va culminar amb la sensació d’haver trobat una identitat sonora. La banda
treballa ara en el llançament del seu nou àlbum el 2021.
HER
Spike Jonze (2013, Estats Units)
Títol original: Her
Idioma original: anglès, VOSE
Durada: 126 minuts
En un futur pròxim, Theodore, un home solitari a punt de
divorciar-se que treballa en una empresa com a
escriptor de cartes per a terceres persones, compra un
dia un nou sistema operatiu basat en un model
d’intel·ligència artificial dissenyat per satisfer totes les
necessitats de l’usuari. Ell mateix se sorprèn quan veu que es crea una relació
romàntica entre ell i la Samantha, la veu femenina d’aquest sistema operatiu.

Nota de premsa

→ Dijous 15 de juliol | concert: 21 h; projecció: 22 h | Plaça de la Ciència

ACOUSTIC GUIRI: Aquest quintet s’inspira sobretot en el jazz manouche, un
estil nascut a la França dels anys trenta i personificat per l’inimitable guitarrista
Django Reinhardt i el virtuós violinista Stéphane Grapelli. La proposta musical de
la banda combina una formació instrumental molt pròpia d’aquest estil amb una
veu femenina càlida que ens transporta al blues i al soul. Acoustic Guiri ofereix
al seu públic un viatge entre composicions pròpies i estàndards del jazz amb uns
arranjaments molt cuidats. L’elegància, l’energia i la delicadesa són qualitats que
formen part de l’univers musical del quintet. La veu és de Julie Hamar; el violí,
de Fanny Abela; toquen les guitarres Pierre-Arnaud Bourhis i Fran Asensio, i el
contrabaix, François Georges-Picot.
BIG HERO 6
Chris Williams (2014, Estats Units)
Títol original: Big Hero 6
Idioma original: anglès, VOSE
Durada: 108 minuts
Hiro Hamada és un noi de 14 anys expert en robòtica.
Amb l’ajuda dels seus amics i del seu robot Baymax,
intentarà venjar la misteriosa mort del seu germà
gran, Tadashi. Pel camí, descobriran una trama
secreta que vol destruir la ciutat. Si la volen salvar, en
Hiro i els seus companys s’hauran de convertir en
herois.
→ Dijous 22 de juliol | concert: 21 h; projecció: 22 h | Plaça de la Ciència

CLARA GISPERT: Sorprenent, fresca i innovadora. Així es podria descriure
Clara Gispert, amb un projecte musical que tot just comença i que ja es distingeix
amb un nou disc, editat per U98 Music al començament del 2021. La cantant
aconsegueix fusionar, de manera delicada i expressiva, estils molt diferents com
el jazz, el pop i el country, i els dota d’un aire nou, personal i actualitzat. I així és
la música d’aquesta artista que canta en català i en anglès amb una veu tan
rotunda com treballada és la seva imatge.

Nota de premsa
AD ASTRA
James Gray (2019, Estats Units)
Títol original: Ad Astra
Idioma original: anglès, VOSE
Durada: 122 minuts
L’astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viatja més enllà
del sistema solar per buscar el seu pare (Tommy Lee
Jones), desaparegut fa més de trenta anys en una
expedició que es va perdre, mentre intenta desvelar
un misteri que amenaça la supervivència dels éssers
humans al planeta Terra. Durant el viatge descobrirà
secrets que desafien la naturalesa de l’existència humana i el seu lloc al cosmos.
→ Dijous 29 de juliol | concert: 21 h; projecció: 22 h | Plaça de la Ciència

AREMA AREGA: És una artista visual i compositora el treball de la qual és el
resultat de la combinació d’un hivern etíop, una mare cubana i un naixement
soviètic durant el llarg i fred hivern del 1979. Aquesta vegada, Arema Arega va
acompanyada de dos músics (guitarra i piano) i combina el blues amb la bossa i
el jazz amb el soul, i coqueteja amb el folk i el funk, tot sota la barreja tropical
dels ritmes cubans.
SUPER 8
J.J. Abrams (2011, Estats Units)
Títol original: Super 8
Idioma original: anglès, VOSE
Durada: 107 minuts
Any 1979. Joe Lamb, un noi que viu en un poble
d’Ohio, acaba de perdre la seva mare en un accident
i viu amb el seu pare, que és policia. Durant l’estiu,
en Joe i els seus amics estan rodant una pel·lícula de
zombis en Super 8 quan veuen com s’estavella una
camioneta contra un tren de mercaderies i provoca
un terrible accident. A partir d’aquest moment, al poble comencen a passar coses
estranyes i inexplicables.

Nota de premsa
→ Dijous 5 d’agost | concert: 21 h; projecció: 22 h | Plaça de la Ciència

RIVER OMELET: Alter ego de Shamrock Vagabonds, una banda de versions folk
referent a Barcelona, River Omelet és el punt i a part que Gina Woods, Eli
Haddock i Luis de Puig posen per fer sortir a la llum anys de composicions
pròpies. En aquesta nova etapa, proposa el folk d’arrels irlandeses amb
pinzellades indie pop com a medi de transport en un viatge ple de temes
carregats d’energia, guiat per les seves ja més que característiques harmonies a
tres veus.
VIVARIUM
Lorcan Finnegan (2019, Irlanda)
Títol original: Vivarium
Idioma original: anglès, VOSE
Durada: 97 minuts
Una jove parella es planteja la compra de la seva
primera casa. Per això, visiten una immobiliària en
què els rep un agent de vendes molt estrany, que
els acompanya a Yonder (una nova, misteriosa i
peculiar urbanització on totes les cases són
idèntiques) per mostrar-los un habitatge unifamiliar
molt peculiar.
→ Dijous 12 d’agost | concert: 21 h; projecció: 22 h | Plaça de la Ciència

MATA DUQUELA: Chino és sens dubte un dels protagonistes de l’escena
musical de Barcelona. El seu talent com a intèrpret i compositor sumat al seu
carisma a l’escenari l’han fet brillar en festivals i sales de tot Europa. Aquesta
vegada ens presenta un nou projecte: Mata Duquela, un quartet acústic que
barreja swing, tango, vals, latin i blues.
Chino Swingslide a la veu i a la guitarra slide, Pol Padrós al saxo, Hernán
Fridman al contrabaix i Mariano Olivera a la guitarra. Un repertori íntim i emotiu,
però no mancat de ritme i desenfrè.

Nota de premsa
HIJOS DE LOS HOMBRES
Alfonso Cuarón (2006, Regne Unit)
Títol original: Children of men
Idioma original: anglès, VOSE
Durada: 105 minuts
En un futur pròxim, els humans ja no poden tenir fills.
L’ésser humà més jove de la Terra mor. És el 16 de
novembre de 2027 i a tots els mitjans de comunicació
del món apareix l’homicidi del que s’anomenava
«bebè Diego». Amb 18 anys, era la persona més jove
i l’últim nen empadronat.
→ Dijous 19 d’agost | concert: 21 h; projecció: 22 h | Plaça de la Ciència

WAGNER PA & BRAZUCA MATRACA: Warner Pa és un conegut músic brasiler
establert a Barcelona. La seva banda, Brazuca Matraca, i les seves llegendàries
sessions com a DJ han estat protagonistes del so mestís de la capital catalana
en les dues últimes dècades. Actualment, el seu treball és més madur i s’allunya
més del rock, i retroba les arrels en la bossa i en els sofisticats sons world &
global music mentre s’acosta al jazz, al funk i al soul des d’una perspectiva
bastarda i molt recognoscible per a tots els amants d’aquests estils. El seu quart
disc es diu Forn de pa. La formació es compon de Wagner Pa a la veu, Cesc
Pascual a la guitarra i Pluma a les percussions.
LA CHICA QUE SALTABA A TRAVÉS DEL TIEMPO
Mamoru Hosoda (2006, Japó)
Títol original: Toki wo Kakeru Shōjo
Idioma original: anglès, VOSE
Durada: 98 minuts
Makoto Konno és una noia que, un bon dia,
descobreix que posseeix l’habilitat de saltar a través
del temps. Gràcies a aquest do, Makoto pot fer el que
vol: evitar els accidents, repetir els exàmens, ajudar
els seus companys amb els primers amors... Però
aviat descobreix que els seus actespoden arribar a
tenir conseqüències nefastes en les vides de les persones que l’envolten.

Nota de premsa
→ Dijous 26 d’agost | concert: 21 h; projecció: 22 h | Plaça de la Ciència

JAZZ LA TETA: La saxofonista Haizea Martiartu, la teclista Lucía Fumero i la
contrabaixista Carla González es van conèixer a l’escola superior de música
ESMUC i allà van començar els seus camins desenvolupant la seva activitat
professional en l’escena de la música moderna i el jazz en el panorama actual.
Al cap d’un temps van decidir unir el seu talent i, juntament amb l’agència de
management La Teta, van decidir crear Jazz La Teta, amb un deliciós repertori
que passa per clàssics del jazz, però també per temes més actuals, interpretat
per aquestes tres grans músiques de Barcelona.
PROMETHEUS
Ridley Scott (2012, Estats Units)
Títol original: Prometheus
Idioma original: anglès, VOSE
Durada: 123 minuts
Mentre una nau espacial surt d’un món semblant a la
Terra, un alienígena humanoide es beu un líquid fosc
efervescent i comença a desintegrar-se. Les restes
cauen per una cascada i el seu ADN desencadena
una reacció biogenètica.

PROJECCIONS AL PLANETARI
Axioma i Paradoxa són dues peces en format fulldome. Axioma fa una
interpretació de la geometria com a branca de les matemàtiques que s’ocupa de
l’estudi de les propietats de les figures geomètriques: punts, línies, plans, corbes,
superfícies, polígons… Es tracta d’una proposta audiovisual immersiva que duu
el públic a fer un viatge a través de formes i transformacions geomètriques.
Paradoxa és un periple temporal en format fulldome en el qual els espectadors
queden atrapats en un bucle d’esdeveniments, un loop que els predestina a
seguir viatjant en el temps. Les paradoxes ontològiques són situacions que es
produeixen en els viatges temporals i creen contradiccions casuals. En aquesta
peça audiovisual immersiva reflexionarem sobre la incertesa del futur. Dos
viatges fascinants d’Onionlab que es podran experimentar al Planetari de
CosmoCaixa.

Nota de premsa
→ Dimarts 29 de juny; 6, 13, 20 i 27 de juliol; 3, 10, 17, 24 i 31 d’agost, i 7 de setembre
| 19 h | Planetari de CosmoCaixa

AXIOMA
Producció i direcció: Onionlab
Direcció: Jordi Pont
Producció: Joel Mestre
Música i disseny de so: uunnoo_lab + Iko
Artistes 3D: Mike van der Noordt, Dominic Plaza, Santi Morrison, Andrée
Chujutally, Aris Serrallonga
Dimensió 2 artwork: Danny Ivan
PARADOXA
Producció i direcció: Onionlab
Direcció: Jordi Pont
Producció: Neith Sentis
Artistes 3D: Adam Alsina, Santiago Morrison y Albert Ribalta
Disseny gràfic: Berta Godi
Música i disseny sonor: Unai Lazcano

Nota de premsa

NITS D’ESTIU CAIXAFORUM
Del 5 de juliol al 26 d’agost
Per planificar la visita, reservar o adquirir entrades de les exposicions, els
tallers i els espectacles: https://caixaforum.org/es/barcelona
CaixaForum Barcelona
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona
Recitals de poesia
T’estimo, Benedetti: dimecres 7 de juliol a les 22 h
Enric Casasses + Don Simón y Telefunken: dimecres 21 de juliol a les 22 h
Antes de que tiréis mis cosas: dimecres 4 d’agost a les 22 h
Astre blau a càrrec de Versonautas: dimecres 18 d’agost a les 22 h
Concerts
Breaking Bach: dimecres 7 de juliol a les 19.30 i a les 21.30 h
Black Pearls of Gospel: dimecres 14 de juliol a les 22 h
La rosa dels vents: dimecres 21 de juliol a les 19.30 h
Professor Cunningham & His Old School: dimecres 28 de juliol a les 22 h
Mozart: més enllà del bel canto: dimecres 4 d’agost a les 19:30 i a les 21:30 h
Le Pink Tzigane: dimecres 11 d’agost a les 19.30 h
The Gourmets Vocal Quartet: dimecres 11 d’agost a les 22 h
Veus trobades: dimecres 18 d’agost a les 19.30 h
Tootsology. Antonio Serrano Quartet: dimecres 25 d’agost a les 22 h
Projeccions
Oliver Arson interpreta El reino: dimecres 14 de juliol a les 19 h
Joana Serrat interpreta Una historia verdadera: dimecres 28 de juliol a les
19:30 h
José Venditti interpreta Dear Werner (Walking on Cinema): dimecres 25 d’agost
a les 19:30 h
Señor: dijous 5 de juliol i dilluns 2 d’agost a les 19 h
Sorry We Missed You: dijous 8 de juliol i dijous 5 d’agost a les 19 h
El canto de la selva: lunes 12 de juliol i dilluns 9 d’agost a les 19 h
La hija de un ladrón: dijous 15 de juliol i dijous 12 d’agost a les 19 h
The Farewell: dilluns 19 de juliol i dilluns 16 d’agost a les 19 h
La mujer de la montaña: dijous 22 de juliol i dijous 19 d’agost a les 20 h
Cafarnaúm: dilluns 26 de juliol i dilluns 23 d’agost a les 20 h
El cocinero de los últimos deseos: dijous 29 de juliol i dijous 26 d’agost a les
19 h

Nota de premsa

COSMONITS A COSMOCAIXA
Del 1 de juliol al 29 d’agost
Per planificar la visita o adquirir entrades de les exposicions, els tallers i
els espectacles: https://cosmocaixa.org/
CosmoCaixa
C. d’Isaac Newton, 26, Barcelona
Concerts i projeccions
Scarlets + Terminator 2: dijous 1 de juliol, concert a les 21 h i projecció a les 22
h
Moon Vision + Her: dijous 8 de juliol, concert a les 21 h i projecció a les 22 h
Acoustic Guiri + Big Hero 6: dijous 15 de juliol, concert a les 21 h i projecció a
les 22 h
Clara Gispert + Ad Astra: dijous 22 de juliol, concert a les 21 h i projecció a les
22 h
Arema Arega + Super 8: dijous 29 de juliol, concert a les 21 h i projecció a les
22 h
River Omelet + Vivarium: dijous 5 d’agost, concert a les 21 h i projecció a les
22 h
Mata Duquela + Children of Men: dijous 12 d’agost, concert a les 21 h i
projecció a les 22 h
Wagner Pa & Brazuca Matraca + La chica que saltaba a través del tiempo:
dijous 19 d’agost, concert a les 21 h i projecció a les 22 h
Jazz La Teta + Prometheus: dijous 26 d’agost, concert a les 21 h i projecció a
les 22 h
Visites comentades:
Elles a la ciència: dimarts 29 de juny; 6, 13, 20 i 27 de juliol; 3, 10, 17, 24 i 31
d’agost, i 7 de setembre a les 18 h
Print 3D: dijous 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol, i 5, 12, 19 i 26 d’agost a les 20h
Planetari
Axioma i Paradoxa: dimarts 29 de juny; 6, 13, 20 i 27 de juliol; 3, 10, 17, 24 i 31
d’agost, i 7 de setembre a les 19 h
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