Verdaguer, literatura i ciutat

Verdaguer i la sardana
Homenatge a Verdaguer
Enguany, que Barcelona és la capital de la sardana
2014, els actes d’homenatge s’organitzen amb
la Coordinadora d’Entitats Sardanistes de
Barcelona, i amb
la col·laboració del Districte de
Sarrià - Sant Gervasi i el Centre
d’Informació del Parc
de Collserola.
A les cinc de la tarda, després de l’ofrena floral,
la Cobla Jovenívola de Sabadell interpretarà
sardanes de diversos autors inspirades en l’obra
de Verdaguer i el rapsode Valentí Maymó farà una
lectura dels textos del poeta.
MUHBA Vila Joana. Dimarts 10 de juny, 17 h,
gratuït. En estar tancada la casa Verdaguer per
obres, els actes tindran lloc a l’era.

V Seminari de Literatura i Ciutat
Quatre diguem-ne corresponsals,
1890-1960
Coordinador: Antoni Martí Monterde
Entre les millors pàgines de la literatura catalana
es compten els centenars de reportatges, cròniques
i llibres de viatge dels escriptors que van exercir
de corresponsals a diverses ciutats europees. Els

periodistes i escriptors catalans a Europa van ser,
d’aquesta manera, un dels motors de l’europeisme
cultural barceloní. En aquest seminari s’analitza
la mirada de quatre, diguem-ne, corresponsals
de Barcelona en altres ciutats: Santiago Rusiñol
a París, Agustí Calvet Gaziel a Madrid, Eugeni
Xammar a Berlín i Josep Pla a Roma.
MUHBA Plaça del Rei. Dijous 29 de maig, de 18 a
20.30 h. 7 € (reduïda: 4 €)

Itineraris literaris
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.
MUHBA Plaça del Rei. Dissabtes 7 de juny i 13 de
setembre, de 10.30 a 13.30 h. 8,45 €

Siats de natura d’anguila. Bernat Metge
i Barcelona
Política i literatura a la Barcelona del segle xiv.
Viure i escriure en temps convulsos.
Un itinerari fruit de l’assignatura “Bernat Metge i
la literatura del segle xiv” de la UB impartida pels
professors Joan Santanach i Albert Soler. Guiat pels
mateixos alumnes: Pilar Martínez, Hèctor Mellinas,
Irene Tetteh i Arnau Vives.
MUHBA Plaça del Rei. Dissabtes 14 juny i 20 de
setembre, d’11 a 13.30 h. 8,45 €. Dissabtes 5 i 19
de juliol, de 18 a 20.30 h. 8,45 €

Informació i reserves: laborables de dl. a dv. de 10 a 14 i de 16 a 19 h. al telèfon 93 256 21 22 o a reservesmuhba@bcn.cat
Com arribar a Vil·la Joana: FGC Baixador de Vallvidrera
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Com 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.

