
MUHBA Vil·la Joana

Horaris:  
dijous de 10 a 14 h. 
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 17 h,  
(a partir de l’1 d’abril fins a les 19 h).

MUHBA Vil·la Joana 
Ctra. de l’Església, 104 (Vallvidrera)

Transport públic:  
FGC, línies S1 i S2 (Baixador de Vallvidrera)

Informació i reserves: 
laborables de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 19 h, 
93 256 21 22 – reservesmuhba@bcn.cat

Foix, 
Guimerà  
i Verdaguer 
a Vil·la joana  

Col·laboradors:
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MUHBA Vil·la Joana, Casa Verdaguer  
de la Literatura de Barcelona
Vil·la Joana fou un mas que es transformà en casa d’estiueig, en equi-
pament d’ús educatiu i en museu dedicat a la literatura i al poeta Jacint 
Verdaguer. 

Visites comentades 19/2/2017, 26/3/2017, 23/4/2017 i 21/5/2017, a les 
11.30 h. 5 €

La força de Verdaguer
L’enterrament de Verdaguer, el 1902, va aplegar una multitud mai no vista 
a Barcelona. Quina mena de símbol havia esdevingut en vida el cape-
llà-poeta? A càrrec d’Oriol Izquierdo. 12/2/2017, a les 11.30 h. Gratuïta, 
amb reserva prèvia 

Combats per la paraula. Les Escoles Vil·la Joana al primer terç 
del segle xx 
Barcelona fou capdavantera en educació d’infants amb necessitats edu-
catives especials a través de les escoles Vil·la Joana. A càrrec de Cristina 
Masanés. 12/3/2017, a les 11.30 h. 5 € 

Lluís Soler diu Canigó,de Jacint Verdaguer
Recital literari. 7/5/2017, a les 12.30 h. 5 €

Reinterpretant Foix
Fem llum al magatzem dels llibres és una instal·lació escultòrica de Quim 
Domene, i Desviacions, una instal·lació audiovisual de Quim Domene i 
Norbe Fernández, que conflueixen en una exposició de dotze escultures-lli-
bre sobre els poe mes Desa aquests llibres al calaix de baix i una instal·lació 
audiovisual que dóna vida i il·lustra els telepoemes de l’escriptor de Sarrià. 
Fins al 5/3/2017

Interpretant Foix
Concert. La soprano Júlia Farrés-Llongueras, el pianista Daniel Blanch i 
l’actor Lluís Soler interpretaran i recitaran versos de J. V. Foix i J. Verdaguer. 
19/2/2017, a les 12 h. 5 € (reduïda: 3 €)

Habitar a Collserola
Masies i vida rural a Collserola
Presentació del llibre d’Eugeni Casanova. 6/3/2017, a les 19 h

Caminada al voltant de les masies de Collserola 
Ruta sud: Vil·la Joana, Santa Margarida i la Torre del Bisbe. 11/3/2017  
Ruta nord: Vil·la Joana, Can Jané i Can Bell. 1/4/2017

Itineraris a càrrec d’Eugeni Casanova. De 9 a 12.30 h. Gratuïts, amb 
reserva prèvia

Descobrint Guimerà
Àngel Guimerà (1845-1924), la dimensió del personatge
Conferència a càrrec de Neus Oliveras i Àngels Santacana. 11/5/2017, a 
les 18.30 h. Gratuïta, amb reserva prèvia

La Barcelona de Guimerà
Itinerari d’autor a càrrec de Neus Oliveras i Àngels Santacana. 
14/5/2017, d’11 a 13 h. Punt de trobada: pl. Bonsuccés amb Xuclà. 7,5 € 
(Amics: 5 €)

BCN Calidoscopis literaris
La lectura d’una obra literària ens il·lumina sobre un moment, un espai o 
uns fets històrics amb tanta força com la recerca més documentada. 

Cicle moderat per Oriol Izquierdo.

La febre d’or, de Narcís Oller, i la riquesa a la Barcelona de finals 
del xix 
Amb Martin Rodrigo Alharilla, Pere Gabriel i Magí Sunyer 25/2/2017

Suburbi, de Xavier Benguerel, una mirada sobre el Poblenou 
d’abans 
Amb Joan Carles Luque, Carles Cortés i Joan Rendé 25/3/2017

La Barcelona culta i la Barcelona baixa a través del Pigmalió de 
Joan Oliver 
Amb Ferran Aisa, Emili Boix i Pau Vidal 29/4/2017

 La terra prohibida, de Manuel de Pedrolo, i la irreal Barcelona de 
postguerra 
Amb Maria Campillo, Xavier Ferré i Francesc Vilanova 27/5/2017 

D’11 a 13 h. 6 € (reduïda: 3 €)

L’iberisme: perspectiva des de Barcelona
L’iberisme és una de les principals propostes que, des del segle xix, in-
tenten resoldre la complexa relació politicocultural entre nacions com 
Portugal, Espanya i Catalunya. És poc conegut, però, que els seus impul-
sors fonamentals van sorgir de Barcelona, amb autors com Ignasi Ribera i 
Rovira, Joan Maragall i Gaziel, entre molts altres. 13/5/2017.  
6 € (reduïda: 3 €)

Barcelona-Europa. Literatura i història 
comparada dels intel·lectuals
Aquest màster, iniciativa de la Universitat de Barcelona en col·laboració 
amb el Museu d’Història de Barcelona, ofereix formació de postgrau sobre 
la història literària i intel·lectual de la ciutat de Barcelona en el marc d’una 
reflexió sobre el lloc de Catalunya a Europa des del segle xix fins al darrer 
quart del segle xx.

Conferència inaugural del curs monogràfic Ciutats per pensar Europa: 
“Barcelona, la màquina d’escriure”, a càrrec de Francesc Serés. 
27/4/2017, a les 19 h.




