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Les Nits dEstiu transformen CaixaForum en
escenari musical i teatral

Título: Europa Espanya Català

L'Obra Social "la Caixa" presenta una nova edició de les Nits d'Estiu, la programació d'arts
escèniques, música, i art multimèdia que cada estiu omple les vetllades dels dimecres a
CaixaForum Barcelona amb les més rellevants iniciatives artístiques arribades d'arreu del món.

Tot i que aquest any, la música serà la principal protagonista del programa, amb set concerts que
faran de les nits a l'antiga seu de la fàbrica Casaramona, a la programació, que es prolongarà
durant tot el juliol i agost, no hi faltaran les propostes de dansa, teatre o poesia.

Les vetllades comencen l'1 de juliol amb l'espectacle inaugural El musical participatiu, una
producció pròpia de l'Obra Social "la Caixa" que aquest any presenta una nova versió amb les
produccions més emblemàtiques de Broadway dels últims temps gràcies a 200 cantaires i als
artistes Mariona Castillo i Jordi Vidal.

El programa de les arts escèniques d'enguany compta amb una diversitat de disciplines
artístiques, amb propostes com Sensualitats, un espectacle poètic i musical amb l'actriu Mercè
Sampietro, el compositor i instrumentista Eduard Iniesta i els textos de Joan Vinyoli, Vicent Andrés
Estellés, Maria Mercè Marçal, Enric Casasses, Estel Solé, Josep Palau i Fabre, Gil de Biedma,
Joan Brossa, Garcia Lorca i Joan Margarit, entre molts d'altres. Dirigit per Antonio Calvo, aquest
és un espectacle íntim i proper, una construcció efímera d'estructures poètiques i d'harmonies
sonores amb ressonàncies del Mediterrani, una petita casa de paraules i cançons davant del mar,
per deixar-se seduir. Dimecres 15 de juliol, a les 20.00 h, a l'Auditori.

També hi ha lloc per un seguit de Lectures Dramatitzades que engeguen amb: Pablo Neruda viene
volando. Aquest espectacle retrata la vida de Ricardo Eliécer Neftalí reyes Basoalto, Pablo
Neruda, des dels seus inicis poètics al plujós Temuco, fins la seva malaltia i mort a l'Isla Negra. A
través dels seus coneguts versos com Poema 15 o Alturas de MachuPichu i de les seves dones
(Albertina, Jossie Blis, Delia del Carril i Matilde Urrutia) es va definint poc a poc al poeta: les seves
contradiccions, dubtes, pors i estimació al seu poble. Dimecres 22 de juliol a les 21h i dimecres 19
d'agost, a les 20.00 h, a l'Auditori.

Lampedusa beach. és un text de la dramaturga i directora de teatre Lina Prosa, que després de fer
temporada al Teatre Akadèmia arriba a CaixaForum Barcelona. Ha estat traduït per Anna Soler
Horta, interpretat per Bàrbara Roig i el percussionista i griot Djibril Ngom, i dirigit per Moisès
Maicas. L'obra es va estrenar per primer cop l'any 2005 i es considera un text profètic de Lina
Prosa, que es va avançar l'any 2003 a la tragèdia humana que dia rere dia es viu al mar
Mediterrani, amb milers de persones que escapen a la recerca d'un món de somni que resulta ser
un malson. Dimecres 29 de juliol, a les 20.00 h, a l'Auditori.

La dansa contemporània de Toni Mira estarà representada per Monòlit. Onze anys més tard de fer
el seu primer solo, Toni Mira torna a pujar sol a dalt d'un escenari per compartir un cop més amb el
públic una estona de poesia, màgia, joc, ironia, imaginació i ritme. Ho fa a través d'un marc
escènic idoni que li permet, amb el seu personal llenguatge escènic, posar en ell totes les coses
de les quals volia parlar. I una imatge que suposa l'eix vertebrador de l'espectacle: la d'una
escultura d'un home amb barret i gavardina, aixecant un enorme monòlit rectangular. Dimecres 5
d'agost, a les 20.00 h, a l'Auditori.



Escenes d'infants. Des de ben petit, Frederic Mompou ja colpejava i acaronava les tecles d'un
piano que tenia a casa els seus pares. No va trigar gaire a dedicar la seva vida a aquest
instrument que tant li recordava l'eco de les campanes del taller del seu avi. Aquella passió va
quedar impresa en les seves composicions, que ara l'Obra Social "la Caixa" recupera a
l'espectacle Escenes d'infants, un muntatge que ens endinsa al particular univers de Mompou tot
collaborant amb d'altres disciplines com la dansa i el teatre. Escenes d'infants és una bona mostra
de la filosofia de Frederic Mompou: expressar el màxim amb el mínim. Bellesa a traves de la
simplicitat i la concisió. Un artista i un espectacle discrets i persuasius. Dimecres 12 d'agost, a les
20.00 h, a l'Auditori.

A El dubte melòdic. Xavi Lloses i Josep Pedrals escodrinyen les cadenes d'unió del text i la música
per esbrinar què deixa velada la balada, qui comanda la corranda, com serà nata la serenata,
quan tornarà la tornada, on s'amarra la barcarola o per què és tròfica l'estròfica. No busquen
l'essència de la cançó, sinó l'extracte del vincle entre l'alè del poema i l'aire del cant. Dimecres 26
d'agost, a les 20.00 h, a l'Auditori

INSTALLACIONS

Grafiturisme en directe Pintant Puzzlerizm. L'artista barceloní Kenor crearà en directe
PUZZLERIZM, un mural on la geometría, el graffiti i el color es fusionen en l'estil muralístic
anomenat Grafuturisme. Kenor és una figura destacada del Grafuturisme que juntament amb el
director artístic Arcadi Poch han dissenyat aquesta installació especialment per les Nits d'Estiu...
Estarà habilitada per visitar tots els dimecres de juliol i agost i es convidarà al públic a participar
completant el mural amb l'ajuda de les línies i les formes que traça la seva particular geometria.
Dimecres 1 de juliol, a les 20.00 h.

Núvol. El núvol és un espai dissenyat per Arcadi Poch que recrea una zona de joc que et convida
a sentir-te com un nen encara que ja no ho siguis. Blanc, tou, divertit... descalçat i llençat-hi! Arcadi
Poch és un director artístic especialitzat en projectes de innovació socio-culturals i creativitat
urbana. Tots els dimecres de juliol i agost

I moltes més activitats de les que anirem informant. Si les voleu seguir totes,
obrasocial.lacaixa.es/.../caixaforumbarcelona/nochesdeverano_ca.html


