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Barcelona i el jazz
Concerts d’estiu a les 22 h
Quatre concerts evoquen aspectes 
i episodis de la relació rica i diversa 
entre Barcelona i el jazz, des de 
l’arribada, als anys vint, d’aquella 
nova música vital, desinhibida i 
alliberadora, fins als nostres dies, 
en què el jazz ha esdevingut per 
a molts una part significativa de 
la nostra manera de viure, sentir i 
expressar-nos. 

Un segle de jazz a Barcelona
Gili-Romaní Hot Jazz Cats  
Ricard Gili, trompeta i veu; Oriol Ro-
maní, clarinet; Toni Gili, saxo tenor; 
Albert Romaní, guitarra; Federico 
Mazzanti, piano; Queralt Camps, 
contrabaix, i Xavi Hinojosa, bateria 
22 de juny

Recordant Django Reinhardt
Biel Ballester Trio i Joan Aguiar 
Biel Ballester, guitarra solista; Leo 
Hipaucha, guitarra rítmica; Oriol 
Gonzàlez, contrabaix, i Joan Aguiar, 
violí  
29 de juny

Evocacions del Jamboree  
i la Cova del Drac
Josep M. Farràs, Toni Solà i Ignasi 
Terraza Trio 
Josep M. Farràs, trompeta; Toni 
Solà, saxo tenor; Ignasi Terraza, 
piano; Horacio Fumero, contrabaix, i 
Jean Pierre Derouard, bateria 
6 de juliol

Louis Armstrong i Barcelona
Jazz Care All Stars 
Ricard Gili, trompeta i veu; Oriol Ro-
maní, clarinet; Dani Alonso, trombó; 
Alain Guiu, piano; Queralt Camps, 
contrabaix, i Pau Bombardó, bateria 
13 de juliol 

La ciutat i el Park
El Park Güell i Barcelona
Visita a la Casa del Guarda del Park 
Güell i itinerari que ressegeix el 
procés de construcció i formalitza-
ció del parc i la seva relació amb la 
ciutat de Barcelona.
3 de juny, 1 de juliol, 5 d’agost i  
2 de setembre. De 9 a 11 h. MUHBA 
Park Güell, c. Olot

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 carac-
terístics de la metròpoli moderna.
17 de juny i 16 de setembre. De 
10.30 a 13.30 h. Inici: porta del Car-
mel del Park Güell. Final: Jardinets 
de Gràcia

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.
4, 11, 18 i 25 de juliol. De 21.30 a 
22.30 h. MUHBA Park Güell

La conquesta dels turons
Itinerari des del MUHBA Turó de la 
Rovira fins al Park Güell que descriu 
el creixement de la ciutat. 
4 i 18 de juliol. De 19 a 21.30 h. Inici 
al MUHBA Turó de la Rovira i final a 
la porta del Park Güell

Barcelona 1902: urbanitzar  
la muntanya pelada
Itinerari pel Park Güell que explica 
el procés de construcció i forma-
lització del parc. La ruta envolta el 
recinte monumental del Park Güell 
però no hi entra.
11 i 25 de juliol de 19 a 2 1 h. 10 de 
juny i 9 de setembre de 10.30 a 
13.30 h. MUHBA Park Güell, Casa del 
Guarda, c. Olot, s/n

Activitats gratuïtes

MUHBA Park Güell 
c/Olot, s/n

Per a les visites i itineraris cal reserva prèvia . 
Informació i reserves: 
reservesmuhba@bcn.cat

Amb la col·laboració de B:SM.


