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Barcelona ha estat sempre molt vinculada a la guitarra, ja des dels
orígens d’aquest instrument. El tractat més antic sobre la guitarra
clàssica va ser publicat a Barcelona el 1596 per Joan Carles i Amat, i a
partir d’aleshores la ciutat va ser una autèntica capital de la guitarra,
coneguda i apreciada per la fama dels seus lutiers, guitarrers i corders, i
també per compositors i intèrprets de prestigi. Una tradició que es manté
fins avui, quan continua enriquint la ciutat i nodrint la seva varietat
cultural. La versatilitat i popularitat d’aquest instrument li han permès
incorporar tota mena de tècniques i sonoritats, amarar-se d’influències
musicals de regions i cultures molt diverses, i l’han convertit en el vehicle
d’estils i tradicions com els que sentirem en els quatre concerts d’aquest
cicle. Aquests concerts, que s’incriuen en la línia de recerca sobre
patrimonis musicals del MUHBA, tenen aquest estiu la guitarra com a fil
conductor.
Divendres 3 de juliol

La guitarra clàssica
Àlex Garrobé, un dels millor guitarristes clàssics actuals, obrirà el festival
amb un recital antològic d’obres d’autors barcelonins com Ferran Sor,
Miquel Llobet o Joan Manén, o d’estretament vinculats a la nostra ciutat
com Eduardo Sáinz de la Maza o Marco Smaili, de qui sentirem l’emotiu
homenatge que va dedicar a Tete Montoliu.
Divendres 10 de juliol

La guitarra mediterrània i flamenca
El trio format per Marco Mezquida (piano), Chicuelo (guitarra) i Paco
de Mode (percussions) ens ofereix una selecció del seu reeixit treball
discogràfic No hay dos sin tres, un brillant mosaic sonor que va del flamenc
a la rumba amb connexions amb la tradició barcelonina de la guitarra, i pel
qual han rebut el Premi Ciutat de Barcelona de Música.
Divendres 17 de juliol

La guitarra mestissa
Pyrophorus Guitar Duo està format pels guitarristes Alí Arango i
Josué Fonseca, dos joves cubans residents a Barcelona que continuen
alimentant el mestissatge d’aquestes dues tradicions musicals a través de
la guitarra, amb un repertori d’anada i tornada que va des del bolero, el
son o les guajiras fins a relectures de cançons populars catalanes i noves
creacions nascudes a Barcelona.

La ciutat i el Park
19 de juliol, de 9 a 11 h

El Park Güell i Barcelona.
Visita i itinerari
Visita a la Casa del Guarda del Park
Güell i itinerari que ressegueix el
procés de construcció i formalització del parc i la seva relació amb la
ciutat de Barcelona.
Places limitades. 2 €. MUHBA Park
Güell - Casa del Guarda, c/ Olot
26 de juliol i 13 de setembre,
de 10.30 a 13.30 h

Gràcia 1900. L’aparador
burgès d’un barri obrer.
Itinerari

L’itinerari parteix del barri de la
Salut, un indret d’esbarjo per a
les classes treballadores i un dels
territoris escollits per les elits
barcelonines a l’hora de construir la
segona residència. Al llarg d’aquest
recorregut pels carrers de l’antiga
vila de Gràcia encara avui podem
admirar les grans cases del tombant del segle xx, hi trobem traces
dels conflictes i les contradiccions
característics de la metròpoli
moderna.
Places limitades. 2 €. MUHBA
Park Güell. Inici: porta del Carmel
del Park Güell. Final: Jardinets de
Gràcia

1 d’agost i 19 de setembre,
de 10.30 a 12.30 h

Barcelona 1902: urbanitzar
la muntanya pelada.
Itinerari
Itinerari pel Park Güell que explica
el procés de construcció i formalització del parc. La ruta envolta el
recinte monumental del Park Güell
però no hi entra.
Places limitades. 2 €. MUHBA Park
Güell - Casa del Guarda, c/ Olot
29 de juliol i 26 d’agost,
de 18 a 20 h, i 2 de setembre,
de 10 a 12 h

La primera balconada de
Barcelona. El creixement
de la ciutat vist des dels
Tres Turons

Itinerari que mostra com els episodis successius de la història de la
ciutat han deixat empremta en la
primera balconada muntanyosa,
la dels Tres Turons, des del Carmel
fins a Vallcarca passant pel Park
Güell. El recorregut permet gaudir
d’una de les millors vistes sobre la
ciutat.
Places limitades. 2 €. Inici: MUHBA
Turó de la Rovira. Final: Vallcarca

Divendres 24 de juliol

La guitarra i el jazz manouche
El guitarrista Albert Bello lidera un dels millors quintets de jazz
manouche del panorama actual, que compta amb Oriol Saña (violí), Camil
Arcarazo i Claudi Làzaro (guitarres rítmiques) i Joan Motera (contrabaix).
Ens proposen un viatge fascinant i ple de swing als anys de la República,
quan van proliferar a Barcelona els hot jazz clubs, que van importar aquest
peculiar estil impulsat per Django Reinhardt i Stéphane Grappelli.

MUHBA Park Güell. Els concerts es faràn a la plaça de la Natura.
A les 21 h, entrada a partir de les 20.30 h. Concerts gratuïts.
Amb reserva prèvia al web del MUHBA. Places limitades.
Es mantindran les mesures d’higiene i seguretat que preveu
la normativa vigent.

Totes les activitats es fan amb la col·laboració de B:SM
i requereixen reserva prèvia a través del web del MUHBA
Informació: 93 256 21 22 de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 19 h
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