
Informació i reserves

Tel.: 93 256 21 22
Fax: 93 268 04 54
reservesmuhba@bcn.cat

Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. 

www.museuhistoria.bcn.cat

Representacions
literàries/BCN 2011

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

4, 7, 9 i 10 de juny de 2011
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Com cada any per primavera, el MUHBA 
us proposa un seguit d’activitats relacionades 
amb la construcció literària de Barcelona. 

Al centre del MUHBA dedicat a la literatura, 
ciutat i natura, Vil·la Joana, on va morir el 
poeta Jacint Verdaguer, el divendres dia 10 
de juny a les 5 de la tarda se li farà un home-
natge. A continuació hi haurà un acte poètic 
i musical amb textos de J.V. Foix, i al vespre 
una lectura de l’obra El cel de Verdaguer que El cel de Verdaguer que El cel
anirà seguida d’una observació astronòmica.

Un itinerari que relaciona l’obra de Verda-Un itinerari que relaciona l’obra de Verda-Un itinerari que relaciona l’obra de Verda
guer i Maragall amb Barcelona, i un seminari 
sobre la narrativa de postguerra tanquen 
aquest cicle d’activitats que relaciona Barce-
lona i la literatura.  

ALTURES I SENDERES: 
VERDAGUER I MARAGALL DIUEN 
BARCELONA 
Itinerari

Activitat en col·laboració amb l’Arxiu Maragall de la Biblioteca 
de Catalunya.
Un itinerari que ens permet recórrer els cims i les valls 

4
Un itinerari que ens permet recórrer els cims i les valls 

4
biogràfiques i simbòliques dels poetes passant per dreceres 

4
biogràfiques i simbòliques dels poetes passant per dreceres 

4que situen l’esplendor burgesa de la ciutat confrontada amb 4que situen l’esplendor burgesa de la ciutat confrontada amb 4la puixança dels moviments llibertaris barcelonins. 4la puixança dels moviments llibertaris barcelonins. 4A càrrec de Jaume Trabal i Dolça Tormo.4A càrrec de Jaume Trabal i Dolça Tormo.4Dissabte 4 de juny, a les 10.30 h 
Lloc: MUHBA Plaça del Rei. Preu: 84€4

BARCELONA, 1939-1966. FIGURES 7BARCELONA, 1939-1966. FIGURES 7I REPRESENTACIONS DE LA CIUTAT 7I REPRESENTACIONS DE LA CIUTAT 7EN LA NARRATIVA DE POSTGUERRA7EN LA NARRATIVA DE POSTGUERRA7Seminari de Literatura i Ciutat (II)7Seminari de Literatura i Ciutat (II)7La narrativa catalana
En aquesta sessió explorarem la diversitat amb què autors 7En aquesta sessió explorarem la diversitat amb què autors 7com M. Aurèlia Capmany, Manuel de Pedrolo, Rafel Tasis, 7com M. Aurèlia Capmany, Manuel de Pedrolo, Rafel Tasis, 7Xavier Benguerel, Maurici Serrahima i Mercè Rodoreda afronten 7Xavier Benguerel, Maurici Serrahima i Mercè Rodoreda afronten 7la ficcionalització de Barcelona. 
A càrrec de Maria Dasca, professora de llengua i literatura 7A càrrec de Maria Dasca, professora de llengua i literatura 7
catalanes.

9
catalanes.
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Dimarts 7 de juny, a les 18.30 h

9
Dimarts 7 de juny, a les 18.30 h

9Lloc: MUHBA Plaça del Rei. Preu: 129Lloc: MUHBA Plaça del Rei. Preu: 129 €

La narrativa espanyola9La narrativa espanyola9L’examen dels procediments que han emprat des d’un Ignacio 9L’examen dels procediments que han emprat des d’un Ignacio 9Agustí fins a Juan Marsé passant per Carmen Laforet, Luis 9Agustí fins a Juan Marsé passant per Carmen Laforet, Luis 9Romero, Antonio Rabinad, Francesc Candel o Juan Goytisolo ens 9Romero, Antonio Rabinad, Francesc Candel o Juan Goytisolo ens 9permetrà conèixer un repertori variat i incisiu d’aproximacions 9permetrà conèixer un repertori variat i incisiu d’aproximacions 9literàries a la Barcelona de la postguerra franquista.9literàries a la Barcelona de la postguerra franquista.9A càrrec de Jordi Amat, filòleg i escriptor.9A càrrec de Jordi Amat, filòleg i escriptor.9Dijous 9 de juny, a les 18.30 h 9Dijous 9 de juny, a les 18.30 h 9Lloc: MUHBA Plaça del Rei. Preu: 129Lloc: MUHBA Plaça del Rei. Preu: 129 €

A PROPÒSIT DE VERDAGUER. 9A PROPÒSIT DE VERDAGUER. 9
DIVENDRES LITERARI A VIL·LA JOANA
Divendres 10 de juny, a les 17.00 h
Lloc: MUHBA Vil·la Joana

Homentage a Verdaguer
Ofrena floral

Cròniques de l’ultrason

10
Cròniques de l’ultrason

10Un projecte de nova creació poètica amb textos de Josep 10Un projecte de nova creació poètica amb textos de Josep 10Vicenç Foix.10Vicenç Foix.10A càrrec de Quim Lecina, actor, i Joan Carles Martínez, 10A càrrec de Quim Lecina, actor, i Joan Carles Martínez, 10guitarra i composició.10guitarra i composició.10Nit de poesia i astronomia10Nit de poesia i astronomia10Activitat organitzada amb el Consorci del Parc de Collserola.10Activitat organitzada amb el Consorci del Parc de Collserola.10Lectura poètica de l’obra 10Lectura poètica de l’obra 1010El cel 1010de Verdaguer, amb acompanya1010-10ment de flauta, i observació d’estels.10ment de flauta, i observació d’estels.10A les 21.30 h (lectura poètica)10A les 21.30 h (lectura poètica)10A les 22.00 h (observació astronòmica)10A les 22.00 h (observació astronòmica)10Lloc: MUHBA Vil·la Joana. Preu: 4,6010Lloc: MUHBA Vil·la Joana. Preu: 4,601010€10Imprescindible reserva al telèfon 93 280 35 5210Imprescindible reserva al telèfon 93 280 35 5210En cas de mal temps se suspendrà l’activitat.10En cas de mal temps se suspendrà l’activitat.10
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