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CULTURA

LES 48H
14 i 15 de maig

UNA NIT AMB MOLT ART
Aquest dissabte se celebra la Nit dels Museus, que recupera la normalitat amb
120 exposcions per visitar de forma gratuïta i prop de 60 activitats programades
EXISTEIX RES MÉS MÀGIC que disfrutar
de l’art a l’hora que un vulgui? O millor encara, quan cau la nit. Perquè tot és qüestió
de sensibilitats però qui ho ha provat, repeteix. Torna la Nit dels Museus aquest dissabte 14 amb actuacions en viu, visites guiades,
instal·lacions participatives, tallers i jocs per
a totes les edats. I, per descomptat, es podran visitar de forma gratuïta més de 120
exposicions de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
La Nit dels Museu arrencarà demà dissabte a les 19 h i es prolongarà fins a les 1.00
h de la matinada. En aquesta edició hi participaran 75 equipaments i espais expositius de Barcelona, Badalona, Cornellà, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Adrià, Sant Joan
Despí i Santa Coloma.
Com a principal novetat, s’incorporen a
aquesta celebració artística nou centres: la
Porta de Mar i el Temple d’August (MUHBA),
el Jardí Botànic del Museu de Ciències Naturals, el Museu de la Xocolata, el dedicat a
Opisso, el Palau Robert, el Santa Mònica, la
Torre de la Miranda de Cornellà i fins i tot el
Museu del FC Barcelona.

Notícia distribuïda per a l´Institut del Teatre

PER A TOTS ELLS, s’ha de reservar de forma
prèvia a www.barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Aquesta edició per fi recupera la normalitat i és per aquest motiu que s’ofereixen
més de 60 activitats programades en els
centres expositius. En el cas del Museu Marítim i els Museus d’Esplugues s’oferiran visites teatralitzades, mentre que a la Torre

BARCELONA FA
OLOR DE POESIA
Torna el festival líric amb més
de 50 activitats i 130 autors

Cap de setmana sobre
l’agricultura i el verd
Amb més de 50 activitats, torna a
Barcelona Les 48h, un esdeveniment
que uneix agricultura i cultura verda
urbana. El cap de setmana (14 i 15
de maig) s’han programat xerrades,
tallers, visites i altres experiències
gratuïtes al voltant de l’activitat
agrícola i l’ecologia a la ciutat i en tots
els seus districtes. Tota la info està a
www.les48h.cat.

CALIDOSCOPI CULTURAL 2022
Fins al 21 de juny

L’humor serà
feminista o no serà
Sant Andreu ja ha estrenat el seu
Calidoscopi cultural, un cicle
comissariat per la còmica Ana Polo
que aquest any porta a desmuntar
tòpics i privilegis i a reivindicar
l’humor feminista. La programació
inclou propostes diverses com
ara espectacles de cabaret, tallers,
monòlegs o micros oberts (www.
barcelona.cat/santandreu).

MOSTRA DE COMERÇ
Balldovina, al Museu d’Història de la Immigració i al Santa Mònica hi haurà teatre. La
dansa estarà present al Museu de l’Institut
del Teatre, al Tecla Sala i el Museu de Ciències Naturals del parc del Fòrum. El Museu
Can Framis proposa unes instal·lacions participatives i el Servei d’Arqueologia de Barcelona promourà rutes específiques per a
aquesta edició que no es realitzen la resta de l’any.

Entre l’àmplia oferta de la Nit dels Museus,
destaquen les mostres Picasso projecte
blau, al Museu Picasso; El llegat més íntim,
amb fotografies particulars de Miró, en la
seva fundació; Els Català, fotògrafs d’un
segle, al Museu d’Història de Catalunya o
Planeta Vida, al Museu de Ciències Naturals del parc del Fòrum. Caixafòrum ofereix una retrospectiva de Magritte i la Virreina, de Marguerite Duras.

AMB MÉS DE 50 ACTIVITATS torna amb
força el festival Barcelona Poesia (www.
barcelona.cat/barcelonapoesia). Aquest
any ja celebra ja la seva 25a edició i ho fa
tornant a la normalitat després d’aquests
anys de pandèmia. Ja ha arrencat aquesta setmana i es tancarà el pròxim 18 de
maig. Barcelona Poesia ha doblat el nombre d’activitats respecte a l’edició anterior
i compta amb més de 130 participants
nacionals i internacionals, entre poetes,
músics i creadors.
Es tracta d’una proposta adaptada a tot
tipus de públics, amb formats tan diversos com ara recitals, dansa, il·lustració,
vídeo, concerts, sessions Jam d’escriptura
poètica, Slam de poesia oral o taules rodones.
Entre els noms propis d’aquesta edició,
destaquen per la seva projecció interna-

cional, Alice Oswald (Regne Unit) o Marta
Petreu (Romania), encara que per descomptat destaquen també autors locals
tant en llengua catalana com castellana,
com són Carles Dachs i Osías Stutman.
En l’apartat musical, s’ha de mencionar
Remei de Ca la Fresca o Rodrigo Laviña,
o l’aportació de poesia experimental de
Tomomi Adachhi i Pamela Z.
Hi haurà temps per recordar personalitats literàries de la magnitud de Gabriel
Ferrater, Joan Fuster i Guillem Viladot, i
es dedicaran nou hores a una marató de
lectura de Pier Paolo Pasolini.
El XXXVII Festival Internacional de
Poesia, al Palau de la Música, posarà el 18
de maig el punt final al Barcelona Poesia.
Pujaran a l’escenari vuit poetes de llengües, edats, cultures i propostes líriques
radicalment diverses.

El 14 de maig

El comerç surt
al carrer a Sants
Un dels principals eixos comercials
de la ciutat surt al carrer. Es tracta del
carrer de Sants, que a causa de les
previsions de pluja per Sant Jordi, va
decidir ajornar aquesta festa comercial
fins a aquest dissabte 14 de maig,
de 10 a 21h, amb actuacions en viu,
activitats familiars i, per descomptat,
les botigues del barri.

FESTES DE PRIMAVERA
Diverses dates

Arriben les festes de
maig als districtes
L’arribada del maig és sinònim de
festes al carrer, amb les festes majors
de Nou Barris (del 17 al 22 de maig), la
Festa Primavera de Sants-Badal (14 i
15 de maig), les Festes de primavera
del Clot i Camp de l’Arpa del Clot (14
i 15 de maig) i les Festes de Maig del
Poblenou (18 de maig).

