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Divendres a les 22 h. Gratuïts

Quatre concerts per gaudir de la
simbiosi entre la natura i la música
en un indret dissenyat per Gaudí:
records de la vida del compositor
barceloní Ricard Lamote de Grignon;
evocacions pianístiques de paisatges
somiats per Granados, Albéniz, Debussy o Chopin; vistes al Mediterrani
recollides per Joan Maragall i transformades en vivències sonores per
Eduard Toldrà, i impressions poètiques traduïdes en cançons per cinc
compositors catalans del tombant
del segle xix i els inicis del xx.

Recordant Ricard Lamote
de Grignon
Amb Jordi Masó al piano, Maife Gil,
actriu, i Anna Tobella, mezzo. Interpretaran obres de Ricard Lamote de
Grignon. 7 de juliol
Evocacions
Amb Laia Masramon al piano.
Interpretarà obres d’E. Granados,
I. Albéniz, F. Chopin i C. Debussy.
14 de juliol
Vistes al mar
Amb el Quartet Gerhard: Lluís
Castán, Judit Bardolet i Miquel
Jordà, violins, i Jesús Miralles,
violoncel. Interpretaran obres d’E.
Toldrà i F. Schubert. 21 de juliol
Impressions de natura
Amb David Alegret, tenor, i Daniel
Blanch al piano. Interpretaran obres
de F. Schubert, L. van Beethoven, J.
Lamote de Grignon i E. Toldrà entre
d’altres. 28 de juliol

Itineraris i visites

Activitats gratuïtes. Amb reserva prèvia

Gràcia 1900. L’aparador burgès
d’un barri obrer
Recorregut pels carrers de la vila
de Gràcia, on encara avui podem
admirar les grans cases del tombant
del segle xx i on trobem traces dels
conflictes i les contradiccions característics de la metròpoli moderna.
Diumenges 11 de juny i 10 de
setembre, de 10.30 a 13.30 h. Inici:
porta del Carmel del Park Güell
Güell, Gaudí i Barcelona.
L’expressió d’un ideal urbà
Visita comentada a l’exposició de
la Casa del Guarda del Park Güell,
un dels pocs exemples d’habitatge
modest construïts per Antoni Gaudí.
Dimecres 5, 12, 19 i 26 de juliol,
de 21.30 a 22.30 h

La conquesta dels turons
Itinerari des del MUHBA Turó de la
Rovira fins al Park Güell que descriu
el creixement de la ciutat. Inclou la
visita als tres espais museïtzats del
turó. Inici al MUHBA Turó de la Rovira
i final a la porta del Park Güell.
Dimecres 5 i 19 de juliol, de 19 a
21.30 h
Barcelona 1902:
Urbanitzar la Muntanya Pelada
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.
Dimecres 12 i 26 de juliol, de 20 a
21.30 h. Dissabte 2 i 30 de setembre, de 10.30 a 12 h
Amb la col·laboració de B:SM

MUHBA Park Güell. Informació i reserves: reservesmuhba@bcn.cat. T. 93 256 21 22 (feiners de 10 a 14 i de 16 a 19 h)

