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Col·laboren:  Associació Joan Manén | Caprabo/Eroski | Nescafé Dolce Gusto | Pastisseria Neugem 

Cada any, entorn del 10 de juny, el MUHBA 
commemora la mort de Jacint Verdaguer i 
programa una sèrie d’actes que posen en 
relació la literatura i la ciutat de Barcelona.

Nit de poesia i astronomia
Visita comentada a la Casa Verdaguer (20.30 h), 
lectura de l’obra El cel, de Jacint Verdaguer (21.30 h) 
i observació astronòmica (22 h), 5 €.

7/6/2013, MUHBA Vil·la Joana. Activitat organitzada 
amb la col·laboració del Consorci del Parc de 
Collserola.

Altures i senderes: Verdaguer i Maragall  
diuen Barcelona
Itinerari literari pels cims i les valls biogràfics 
i simbòlics d’aquests dos poetes passant per 
dreceres que situen l’esplendor burgesa de la ciutat 
confrontada amb la puixança dels moviments 
llibertaris barcelonins. 

8/6/2013, MUHBA Plaça del Rei, de 10.30 a 13.30 h. 
8,45 €

Vil·la Joana i Verdaguer
Visita comentada a Vil·la Joana, una masia 
transformada en museu on Jacint Verdaguer passà  
els seus darrers dies.

9/6/2013, MUHBA Vil·la Joana, de 10 a 11 h, gratuït

Ballets de Folgueroles a Vil·la Joana
El Grup de Dansa de Folgueroles, acompanyat dels 
flabiolaries, visita la casa de Vallvidrera on va morir el 
poeta i participa en la commemoració. Interpretaran el 
Ballet de Folgueroles i el Ball de cintes. La presentació 
de les danses anirà a càrrec de Xevi Roviró.

9/6/2013, MUHBA Vil·la Joana, 11 h, gratuït
Amb la col·laboració del Districte de Sarrià -  
Sant Gervasi.

Verdaguer, literatura, Vil·la Joana

Informació i reserves: de dll. a dv. de 10 a 14 i de 16 a 19 h al tel. 93 256 21 22 o a reservesmuhba@bcn.cat

Jacint Verdaguer:  
el poeta i els seus músics

Recital de veu i piano En aquest concert sentirem cançons 
musicades per Josep Valls, Rafael Ferrer, Jaume Pahissa, Càndid 
Candi, Robert Goberna i Antoni Massana.

Beatriz Jiménez i M. Teresa Garrigosa, sopranos; Anna Tobella, 
mezzosoprano; David Alegret, tenor; Daniel Blanch, piano. Quimet 
Pla, lectura de poemes. Francesc Cortès, presentació

9/6/2013, MUHBA Vil·la Joana, 12 h, gratuït. Amb la col·laboració 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Homenatge a Verdaguer
El Districte de Sarrià - Sant Gervasi i el MUHBA organitzen, a 
les cinc de la tarda, un acte a Vil·la Joana per recordar el poeta. 
L’ofrena floral anirà seguida de la lectura d’alguns poemes del 
llibre El cel a càrrec de Miquel Palau, acompanyat al violoncel per 
Marta Roig, i de la lectura de  “La bandera de santa Eulària” i 
“A la mort de Rafel Casanova” a càrrec de Joan Cervera i Batariu.    

10/6/2013, 17 h, MUHBA Vil·la Joana, gratuït 

Periodisme literari a Barcelona,  
1890-1936

IV Seminari de Literatura i Ciutat

Els escriptors que es van dedicar al periodisme entre el final del 
segle xix i el començament del xx, es van fer càrrec de la complexitat 
d’un temps i una ciutat que canviaven. Autors com Rusiñol, 
Maragall, Ors, el primer Pla, Gaziel, Sagarra, Xammar, Soldevila, 
Vallmitjana, Madrid, Plana i Gasch van convertir les planes dels 
diaris i revistes en el lloc on la ciutat es feia conscient de si 
mateixa, l’espai en què prenia forma com a discurs allò que encara 
no tenia una forma clara als carrers.

15/6/2013, MUHBA Vil·la Joana, de 10 a 14 h, 14 €  
(reduïda: 7 €)


