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La música, el cinema actual i clàssic, la dansa i 
les arts escèniques il·luminen les nits estivals de 

CaixaForum Barcelona i de CosmoCaixa 
 
 

● La Fundació ”la Caixa” renova la seva programació estival per a les 
nits de juliol i agost. A la consolidada proposta de les Nits d’Estiu a 
CaixaForum Barcelona, s’hi sumen novetats a les CosmoNits de 
CosmoCaixa, que oferiran per primera vegada concerts i 
experiències musicals amb artistes que s’acosten a la ciència i la 
tecnologia. 
 

● La música, les arts escèniques i la poesia tindran un paper 
protagonista a les Nits d’Estiu de CaixaForum, amb la performance 
de Rossy de Palma i Pi Piquer, l’espectacle d’Anamaria Klajnšček i 
Magí Serra i el coreògraf Arnau Pérez; i els concerts de Dani Nel·lo, 
Julie Fowlis i Silvana Peres, entre d’altres. 
 

● Durant les Nits d’Estiu, el Pati Anglès de CaixaForum acollirà la 
instal·lació artística efímera Farbalà, de l’arquitecte i artista Xevi 
Bayona, que proposarà un diàleg amb l’espai projectat per Arata 
Isozaki. 

 
● La programació de CaixaForum Barcelona també inclou Retina, cicle 

que uneix cinema i música en directe amb Amorante interpretant Els 
ocells; Santoral posant música a El fantasma de la libertad, o Le 
Parody tocant amb les imatges d’El espíritu de la colmena.  
 

● Les CosmoNits de CosmoCaixa arriben més fortes que mai aquest 
estiu, amb concerts a l’aire lliure de noms clau de l’escena actual 
com Oso Leone, El Petit de Cal Eril o Koraal, el projecte paral·lel del 
DJ John Talabot, que oferirà el seu directe Magma en tres actuacions 
irrepetibles al Planetari.  
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Barcelona, 29 de juny de 2022. La Fundació ”la Caixa” ha donat a conèixer la 
programació estival que ha preparat per als seus centres de Barcelona: 
CaixaForum i CosmoCaixa. En total, més de 50 propostes ompliran les nits dels 
mesos de juliol i agost. 
 
Des del 4 de juliol fins al 31 d’agost, CaixaForum Barcelona oferirà les seves 
consolidades Nits d’Estiu amb un ventall de propostes innovadores i per a tota 
mena de públics en el qual s’uneixen la música, les arts escèniques i la poesia i 
el cinema. Com a gran novetat per a l’edició del 2022, l’exterior del centre cultural 
acollirà durant aquests dos mesos la instal·lació artística efímera Farbalà, de 
l’arquitecte i artista Xevi Bayona, realitzada en col·laboració amb el Festival 
d’Intervencions Efímeres A Cel Obert. La instal·lació —que se situarà al Pati 
Anglès— es mourà amb el vent, canviarà i es desdibuixarà constantment de 
forma per transformar-se en una massa lleugera, en moviment, capaç de captar 
la llum, projectar diferents tonalitats de color i modificar totalment la percepció 
d’aquest espai. La peça artística de Bayona proposa un diàleg amb l’espai 
projectat per Arata Isozaki que, a més, serà l’escenari d’alguns concerts i 
espectacles durant les Nits d’Estiu.  
 
Les nits dels dimecres trobarem propostes molt divers, com la música, basada 
en dotze propostes que van des del jazz o el fado fins a les músiques del món i 
noms nacionals i internacionals com els de Julie Fowlis, Dani Nel·lo, Silvana 
Peres, Momi Maiga o Tricia Boutté. La cita dels dimecres també serà amb la 
performance, la dansa, el circ i la poesia, amb cinc espectacles entre els quals 
hi ha Cossoc, d’Anamaria Klajnšček i Magí Serra; LP, d’Arnau Pérez, i Brossy, 
a càrrec de Pi Piquer i Rossy de Palma. El centre cultural també acollirà una 
nova edició del cicle de projeccions Retina, que convida els músics a compondre 
una nova banda sonora per a una pel·lícula i interpretar-la en directe sobre la 
projecció del film. Participaran en aquesta edició Amorante, Santoral i Le 
Parody. Per completar el ventall de propostes culturals, CaixaForum Barcelona 
programarà els dilluns un cicle de projeccions amb pel·lícules reconegudes per 
crítica i públic.  
 
A CosmoCaixa tindran lloc les CosmoNits del 7 de juliol al 25 d’agost. A més de 
la programació ja consolidada de cinema, aquest estiu per primera vegada s’ha 
preparat una programació única de música en espais emblemàtics del centre 
com ara el Planetari, la Sala Univers, l’Auditori o la Plaça de la Ciència. Les 
propostes d’aquest any destaquen per la innovació, el vincle entre art i 
tecnologia, i per fer reflexionar el públic sobre temes científics.  
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La programació cinematogràfica estarà dedicada a cinc clàssics de la ciència-
ficció que exploren la relació amb el sol, el descobriment de l’espai o les 
possibilitats de vida fora del planeta Terra, en consonància amb l’exposició El 
Sol. Vivint amb la nostra estrella, realitzada per CosmoCaixa en col·laboració 
amb l’Science Museum of London. Els visitants podran gaudir, a més, d’una visita 
guiada a aquesta mostra a les 20 hores totes les nits de CosmoNits. 
  

https://cosmocaixa.org/es/p/el-sol_a33511124
https://cosmocaixa.org/es/p/el-sol_a33511124
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Una programació eclèctica de concerts  
 
La virtuosa violoncel·lista i cantant Ana Carla Maza obrirà la programació 
musical de les Nits d’Estiu el pròxim 6 de juliol. L’artista convidarà el públic a un 
viatge imaginari a l’Amèrica Llatina en el qual revisitarà la música tradicional de 
la seva infància, així com les seves pròpies composicions. La nit continuarà amb 
la proposta dels escandinaus Dreamers’ Circus, que presentaran el seu nou 
treball Langt ud’ i skoven. Aquest consolidat trio de músics combina músiques 
tradicionals i populars nòrdiques, i ha rebut recentment el prestigiós Premi Carl 
danès al compositor de l’any (categoria de música d’arrel) per l’àlbum Blue White 
Gold.  
 
El 13 de juliol, la cita serà en col·laboració amb el Festival Bachcelona, per 
presentar la proposta Bach in the Street, que combina la música per a violí sol 
de Johann Sebastian Bach amb la dansa urbana. La companyia sueca 
Vargkatten, formada per qui va ser primer violinista a l’Òpera Reial de Suècia, 
Semmy Stahlhammer, i el ballarí i coreògraf d’origen congolès Maele Sabuni, 
proposa una reinvenció i relectura del clàssic de Bach que inclou dansa 
contemporània i hip-hop. La mateixa nit, Momi Maiga encarnarà la cara més 
enèrgica de la kora, a ritme de jazz, funk i afrobeat en un context actual i variat 
que connecta amb la nova generació de l’Àfrica occidental.  
 
La veu de la malaguenya Pepa Niebla, juntament amb el trio jazzístic del pianista 
Ignasi Terraza, oferirà el 20 de juliol un concert ple de bellesa, atemporalitat i 
memòria, amb temes en homenatge a Martín Rojas o Michel Legrand. I una altra 
veu femenina excepcional, la de l’escocesa Julie Fowlis, presentarà el 27 de 
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juliol el seu nou àlbum Alternum, en el qual combina les melodies antiquíssimes 
de la seva Escòcia natal amb música de nova creació en una barreja de cultures, 
llengües i influències.  
 
El 3 d’agost, el periodista i divulgador Marcel Gorgori acostarà al públic els 
secrets de l’òpera de la mà de dues de les figures més destacades de la lírica 
del nostre país, com ara la soprano Laura del Río i el tenor Carles Cosías, al 
costat del pianista Josep Buforn.  
 
La pròxima cita serà el 10 d’agost, amb Dani Nel·lo, un dels saxofonistes més 
destacats de l’escena jazzística nacional, amb una llarga trajectòria sobre els 
escenaris. Interpretarà el seu treball Noir per celebrar-ne el desè aniversari, un 
àlbum amb el qual Nel·lo evoca el món del cinema i la literatura negra, amb un 
so abocat al jazz, el blues, el rithm & blues, l’univers de les ombres i la seducció. 
La programació continua amb Les Mademoicelli, un quartet format per brillants 
violoncel·listes que oferiran un repertori dedicat al mestre argentí Astor Piazzolla, 
figura indispensable per entendre l’evolució del tango. 
 
A les Nits d’Estiu també hi haurà espai per a espectacles per al públic familiar, 
com La Rumbañera, que tindrà lloc el 17 d’agost. En aquest concert, el públic 
descobrirà els sons i ritmes de la rumba en un viatge que el transportarà des de 
Nigèria, Cuba i Nova York fins a Barcelona. Aquesta proposta coincidirà amb el 
concert de Silvana Peres, la veu que fusiona el fado tradicional i les marxes de 
Lisboa amb altres sons portuguesos, brasilers i africans, com el xote, el chorinho 
i la coladeira.  
 
El 24 d’agost, la formació musical Col·lectiu Brossa reinterpretarà de forma 
festiva i entremaliada peces de grans compositors clàssics com Xostakóvitx, 
Brahms, Falla o Stravinsky en l’espectacle Folkestral. L’oferta de concerts 
acabarà el 31 d’agost amb Tricia Boutté, representant de les noves generacions 
de brillants músics de Nova Orleans.  
 
L’oferta musical per a les nits d’Estiu es complementarà amb el cicle 
Microconcerts, en el qual podrem gaudir d’una sèrie d’actuacions breus de petit 
format. Amb un ampli ventall d’estils musicals que van des del jazz, la música 
clàssica i la cançó d’autor fins a les músiques del món, el públic descobrirà els 
grups seleccionats a l’última convocatòria per a actuacions musicals a 
CaixaForum. Com a novetat, el cicle Microconcerts també servirà d’aperitiu 
musical per a les projeccions cinematogràfiques de les nits dels dijous a 
CosmoCaixa.  
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Dansa i arts escèniques 
 
A les Nits d’Estiu de CaixaForum Barcelona també hi haurà espai per a les arts 
escèniques, la dansa i altres formats innovadors i multidisciplinaris.  
 
El 20 de juliol es podrà veure la proposta que ha unit els ballarins Anamaria 
Klajnšcek i Magí Serra: l’espectacle de dansa Cossoc.  
 
L’actriu Rossy de Palma s’unirà a la coreògrafa i artista Pi Piquer per interpretar 
Brossy el 27 de juliol. La icònica actriu i l’escenògrafa portaran a l’escenari una 
performance que reviu l’amistat entre el pintor Joan Miró i el poeta i artista visual 
Joan Brossa. Sense donar més detalls per no revelar la sorpresa entre els 
espectadors: les dues artistes asseguren que s’han inspirat en la gran amistat 
que unia Brossa i Miró des de la seva joventut per crear un espectacle que 
explora el surrealisme, el dadaisme i l’expressionisme lúdic. Sens dubte, un dels 
plats forts d’aquesta nova edició de les Nits d’Estiu.  
 
El 3 d’agost arribarà LP, el solo de dansa del ballarí Arnau Pérez. Un format 
limitat per la mateixa terminologia de l’espectacle, que juga amb el long play, o 
disc de vinil, un format d’un màxim de 25 minuts per cada cara. El 24 d’agost 
serà el torn de Gregaris, un espectacle de la companyia Soon Circus que 
reflexiona sobre l’amistat i l’esport a través de la perxa xinesa, la bàscula i les 
acrobàcies.  
 
Tancarà aquesta programació el 31 d’agost l’espectacle Blanca Llum Vidal i Los 
Sara Fontán, que uneix el violí, els pedals i la percussió de Sara Fontán i Edi 
Pou amb la poesia de Blanca Llum Vidal en una proposta que s’encamina cap 
al post-rock, la clàssica contemporània i una poesia que defuig la repetició i la 
comoditat per lliurar-se a l’amor. 
 
 
El cinema i la música van de bracet  
 
Un any més, CaixaForum Barcelona acollirà el cicle Retina, una proposta en què 
la música en directe i el cinema exploren la relació entre l’àmbit sonor i la imatge. 
Tres cites en les quals es convidarà un músic a compondre una nova banda 
sonora per a una pel·lícula i interpretar-la en directe sobre la projecció del film.  
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D’aquesta manera, el 14 de juliol, el musicòleg i multiinstrumentista Iban Urizar 
donarà un nou gir al clàssic Els ocells (EUA, 1963), de l’emblemàtic Alfred 
Hitchcock. Sota el nom artístic d’Amorante, el músic basc manté en les seves 
composicions un to calmat, ombrívol i reflexiu. La següent sessió serà el 21 de 
juliol, amb el projecte musical Santoral, format per Elvira L. Vallés i Alberto 
Solobera, duo que interpretarà en directe la banda sonora que han compost per 
a la projecció d’El fantasma de la libertad (França, 1974), una de les cintes més 
representatives del surrealisme, dirigida per Luis Buñuel. Per tancar el cicle el 28 
de juliol, Le Parody, amb la seva barreja de pop fosc, sons tribals, flamenc i 
electrònica de ball, musicarà les imatges d’El espíritu de la colmena (Espanya, 
1973), de Víctor Erice, obra mestra indiscutible del cinema espanyol.  
 
A més, els dilluns de juliol i agost, els aficionats al cinema tindran una altra cita 
amb Un estiu de pel·lícula, cicle en el qual es projectarà una selecció de 
llargmetratges per a tots els públics que convida a explorar, deambular i 
descobrir noves cultures. Entre els títols programats, destaquen Minari, història 
de la meva família (Lee Isaac Chung, 2020), Otra ronda (Thomas Vinterberg, 
2020), La societat literària i el pastís de pela de patata (Mike Newell, 2018), 
Nomadland (Chloé Zhao, 2020), El amor en su lugar (Rodrigo Cortés, 2021), La 
noche de los reyes (Philippe Lacôte, 2020) i Hijos del sol (Majid Majidi, 2020).  
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Música, art i tecnologia a les CosmoNits de CosmoCaixa  
 
Les CosmoNits tornen a CosmoCaixa amb una renovada programació de 
concerts i projeccions de ciència-ficció a l’aire lliure, aquest any ampliada i més 
ambiciosa que mai. Per primera vegada, s’hi afegeix una selecció de concerts i 
experiències musicals en espais singulars del centre, amb artistes que s’acosten 
a la ciència i la tecnologia. 
 
El 14 de juliol, la Sala Lynn Margulis de CosmoCaixa acollirà l’espectacle de 
Laura Farré Rozada. La pianista i matemàtica, està especialitzada en la 
interpretació de música contemporània i ha rebut recentment el premi Golden 
Classical Music Awards convocats pel Carnegie Hall de Nova York. Presentarà 
la xerrada – concert Nimbus: una mirada artística a les fractals en format 
audiovisual al costat de l'artista Gnomalab. 
 
La mateixa nit, també es podrà veure el trio mallorquí Oso Leone a la Plaça de 
la Ciència, que presentaran el seu nou àlbum, imbuït de soul i funk. I, per tancar 
la nit, l’artista britànic Holy Other presentarà a l’Auditori el seu últim àlbum, Lieve, 
acompanyat per Pedro Maia als visuals.  
 
El 28 de juliol, el protagonista serà el destacat DJ i productor barceloní John 
Talabot amb el seu projecte paral·lel Koraal, en un directe inspirat en els 
paisatges extraterrestres de l’illa de Lanzarote, i compta amb la col·laboració en 
la part visual del duo Desilence. En aquesta ocasió, tindrem l’oportunitat 
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d’assistir a la revisió d’aquest projecte, que s’adaptarà i transformarà per aprofitar 
l’espai que ofereix el Planetari de CosmoCaixa en tres sessions consecutives i 
irrepetibles. 
 
La mateixa nit, el públic podrà gaudir de la instal·lació Forms, de l’estudi 
d’investigació Playmodes. A més, la plataforma d’open hardware Befaco posarà 
a disposició del públic durant aquesta jornada dos sistemes modulars amb els 
quals, a tall de demo-happening, es generaran tota mena de sons.  
 
Per acabar, el 18 d’agost, un artista clau en l’escena independent actual com El 
Petit de Cal Eril, amb el seu folk-pop oníric, presentarà en directe el seu nou 
àlbum, N.S.C.A.L.H, un disc que transita entre la temporalitat de la història i la 
relativitat del temps. Durant aquesta mateixa jornada, podrem assistir a qualsevol 
dels dos passis de l'espectacle Vibracions Additives que tindran lloc a l'auditori. 
Aquesta serà una col·laboració única a manera de perfermornace 
interdisciplinària creada entre quatre artistes femenines: Marina Herlop, Anna 
Diaz (Hamill Industries), Ariadna Monfort i Anna Serra..  
 
Les CosmoNits s’estrenaran el 7 de juliol amb la projecció de Gravity (2013, 
EUA), la cinta d’Alfonso Cuarón que planteja preguntes com la possibilitat d’una 
altra forma de vida per als humans fora del nostre planeta. La següent projecció 
serà el 21 de juliol, amb Lo imposible (2012, Espanya-EUA), en la qual el 
director Juan Antonio Bayona recrea el desastre del tsunami que va arrasar les 
platges del sud-oest asiàtic el 2004. El 4 d’agost serà el torn del clàssic de 
ciència-ficció Retorn al futur (1985, EUA), pel·lícula que s’ha convertit en un 
referent del gènere. El dijous 11 d’agost es podrà gaudir amb l’elegant Han 
arribat (2016, EUA), film que explora les trobades i la comunicació entre humans 
i extraterrestres. El cicle de pel·lícules a l’aire lliure es clausurarà el 25 d’agost 
amb Trencaneu (2013, Corea del Sud), un thriller de ciència-ficció que convida 
a la reflexió sobre el futur dels humans.  
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NITS D’ESTIU A CAIXAFORUM  
Fins al 31 d’agost 
 
CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8)  
 
Concerts i espectacles  
Ana Carla Maza: dimecres 6 de juliol, a les 20 h  
Dreamers’ Circus: dimecres 6 de juliol, a les 22 h  
Bach in the Street: dimecres 13 de juliol, a les 20 h 
Momi Maiga: dimecres 13 de juliol, a les 22 h  
Pepa Niebla i Ignasi Terraza Trio: dimecres 20 de juliol, a les 20 h  
Julie Fowlis: dimecres 27 de juliol, a les 20 h  
La veu a l’òpera: sopranos i tenors lírics: dimecres 3 d’agost, a les 19 i 21 h 
Les Mademoicelli – Piazzolla: dimecres 10 d’agost, a les 20 h 
Dani Nel·lo Quartet Noir: dimecres 10 d’agost, a les 22 h  
La Rumbañera: dimecres 17 d’agost, a les 20 h 
Silvana Peres: dimecres 17 d’agost, a les 22 h  
Folkestral: dimecres 24 d’agost, a les 22 h 
Tricia Boutté: dimecres 31 d’agost, a les 22 h 
 
Arts escèniques i altres formats  
Cossoc: dimecres 20 de juliol, a les 22 h  
Brossy, de Rossy de Palma i Pi Piquer: dimecres 27 de juliol, a les 22 h 
LP, d’Arnau Pérez: dimecres 3 d’agost, a les 22 h  
Gregaris: dimecres 24 d’agost, a les 19.30 h  
Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán: dimecres 31 d’agost, a les 20 h 
 
Microconcerts 
Trio Capmany: dimecres 6 de juliol, a les 19.30, 20.30 i 21.30 h 
Cat Klezmer Trio: dimecres 13 de juliol, a les 19.30, 20.30 i 21.30 h 
Max Villavecchia Trio: dimecres 20 de juliol, a les 19.30, 20.30 i 21.30 h 
Miguel Ramos Trio: dimecres 27 de juliol, a les 19.30, 20.30 i 21.30 h 
Evoéh: dimecres 3 d’agost, a les 19.30, 20.30 i 21.30 h 
Isanta i Wasserman: dimecres 10 d’agost, a les 19.30, 20.30 i 21.30 h 
Irene Reig Trio: dimecres 17 d’agost, a les 19.30, 20.30 i 21.30 h 
Carolina Alabau i Èlia Bastida: dimecres 24 d’agost, a les 19.30, 20.30 i 21.30 h 
Adrià Crespo Aguilera: dimecres 31 d’agost, a les 19.30, 20.30 i 21.30 h 
 
Projeccions Retina 
Amorante interpreta Els ocells: dijous 14 de juliol, a les 20 h  
Santoral interpreta El fantasma de la libertad: dijous 21 de juliol, a les 20 h 
Le Parody interpreta El espíritu de la colmena: dijous 28 de juliol, a les 20 h 
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Projeccions 
Madres verdaderas: dilluns 27 de juny i 22 d’agost, a les 20 h 
Minari. Història de la meva família: dilluns 4 de juliol i dijous 11 d’agost, a les 20 h 
Otra ronda: dijous 7 de juliol i 18 d’agost, a les 20 h 
La societat literària i el pastís de pela de patata: dilluns 18 de juliol, a les 20 h 
Nomadland: dilluns 25 de juliol i dijous 25 d’agost, a les 20 h 
El amor en su lugar: dilluns 1 d’agost, a les 20 h 
Hijos del sol: dijous 4 i dilluns 29 d’agost, a les 20 h 
La noche de los reyes: dilluns 8 d’agost, a les 20 h 
 
Més informació:  
https://caixaforum.org/es/barcelona/nits-de-estiu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://caixaforum.org/es/barcelona/noches-de-verano
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COSMONITS A COSMOCAIXA  
Del 7 de juliol al 25 d’agost 
 
CosmoCaixa Barcelona (c. d’Isaac Newton, 26)  
 
Concerts i espectacles  
Laura Farré Rozada i Gnomalab AV Show: dijous 14 de juliol, a les 20 h 
Holy Other i Pedro Maia: dijous 14 de juliol, a les 23 h 
Oso Leone: dijous 14 de juliol, a les 21.30 h  
Koraal – Magma: dijous 28 de juliol, a les 19, 21 i 23 h 
Els sintetitzadors modulars de la mà de Befaco: dijous 28 de juliol, de 20 a 24 h 
Forms by Playmodes: dijous 28 de juliol, de 20.30 a 24 h 
Vibracions additives: dijous 18 d’agost, a les 20.30 i 23 h 
El Petit de Cal Eril: dijous 18 d’agost, a les 21.30 h  
 
Projeccions 
Gravity: dijous 7 de juliol, a les 22 h  
Lo imposible: dijous 21 de juliol, a les 22 h  
Retorn al futur: dijous 4 d’agost, a les 22 h 
Han arribat: dijous 11 d’agost, a les 22 h  
Trencaneu: dijous 25 d’agost, a les 22 h  
 
Microconcerts  
Miguel Ramos Trio: dijous 7 de juliol, a les 21 h 
Carolina Alabau i Èlia Bastida: dijous 21 de juliol, a les 21 h  
Tango argentí Carril i Mercadante: dijous 4 d’agost, a les 21 h 
Irene Reig Trio: dijous 11 d’agost, a les 21 h 
El viatge de les mans: dijous 25 d’agost, a les 21 h  
 
 
Més informació: https://cosmocaixa.org/es/cosmonits  
 
 
 

Àrea de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 
Esther Lopera: elopera@la-chincheta.com / 685 990 460 
Cristina Font: cristina.font@fundaciolacaixa.org / 608 582 301 
Andrea Pelayo: apelayo@fundaciolacaixa.org / 618 126 685 
Sala de Premsa: https://premsa.fundacionlacaixa.org/ca/ 

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT @CosmoCaixa_CAT 
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