
CULTURA & OCI A BARCELONA 
Us proposem conèixer les novetats culturals de Barcelona de manera dinàmica i participativa. Cada trimestre serà diferent, en 
funció de les activitats que ens ofereix la ciutat, tot combinant visites a museus i exposicions, i itineraris urbans i espais exclusius! 

 

PROGRAMA PRIMAVERA 2022 
 

EXPOSICIÓ  TURNER. LA LLUM ÉS COLOR MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA 
Aquesta exposició explora la fascinació del pintor, aquarel·lista i gravador romàntic anglès Joseph Mallord William 
Turner (1775-1851) pels fenòmens meteorològics i atmosfèrics, des dels inicis de la seva obra, a la dècada de 1790, i fins a finals 
dels anys 1840. 
 

EXPOSICIÓ   LA MÀQUINA MAGRITTE. CAIXAFORUM BARCELONA 
Una retrospectiva dedicada a l’artista surrealista belga que explora la seva sorprenent i atractiva obra, que es caracteritza per 
jugar amb la lògica visual i posar en dubte les nostres categories perceptives. L'exposició aplega una selecció de pintures 
procedents de museus i col·leccions d’arreu del món. 
 

VISITA           REDESCOBRINT EL PARK GÜELL 
Eusebi Güell va encarregar a Gaudí el projecte de fer una urbanització per a famílies benestants a una gran finca de la Muntanya 
Pelada. Situat en un entorn saludable i amb vistes esplèndides sobre el mar i la ciutat, Güell pretenia recrear els parcs residencials 
britànics, encarregant a Gaudí els accessos i els espais comuns. 
 

EXPOSICIÓ    LA MÀSCARA NO MENTEIX MAI.  CCCB  
Aquesta mostra traça un recorregut a través dels usos polítics de la màscara en la modernitat i aborda les polítiques de control 
sobre el rostre, les resistències culturals a la identificació, la defensa de l’anonimat, les estratègies de terror en l’acte d’ocultació o 
la manera que tenen els dolents, els herois o heroïnes i els dissidents de mostrar-la com a símbol identitari. El nostre món no es 
pot entendre sense màscares i emmascarats, i encara menys en el moment actual, en què una pandèmia ens ha obligat a viure 
darrere d’elles. 
 

ITINERARI     SANT ANDREU: HORTES, COMERÇOS I FÀBRIQUES 
Amb un passat reculat lligat a l’agricultura i l’horta, aprofitant el cabal del rec comtal, i la indústria tèxtil i metal·lúrgica, Sant Andreu 
es configura com a població seguint el curs d’una via secundària romana, testimoniada encara avui pel l’existència del carrer Gran. 
Descobrirem el seu patrimoni, així com alguns dels seus comerços, places i carrers més emblemàtics.  
 

EXPOSICIÓ    TATTOO, ART SOTA LA PELL. CAIXAFORUM BARCELONA 
La pràctica de tatuar ha donat lloc a intercanvis entre països, cultures i societats i s’ha convertit en un fenomen global en la 
creació artística del present. L’exposició aplega més de 240 obres històriques i contemporànies, en què s’inclou l’obra d’artistes 
del tatuatge que procedeixen de països com el Japó, els EUA, França, Suïssa i la Polinèsia. 

 

EXPOSICIÓ    MIRÓ. EL LLEGAT MÉS ÍNTIM. FUNDACIÓ MIRÓ 
L’exposició presenta el Miró més personal, el que al llarg dels anys va reservar volgudament, i quan les circumstàncies li van 
deixar, obres, dibuixos i esbossos que li permetessin mantenir un contacte emocional amb el fil narratiu de la seva obra, alhora 
que li servissin com a eina de revisió de la seva trajectòria i evolució artística. 
 

VISITA           MIRADOR TORRE GLÒRIES 
Un nou mirador per a Barcelona que ens oferirà una altra mirada sobre la ciutat on tindrem l’oportunitat de contemplar unes 
magnífiques vistes i on descobrirem una gran instal·lació de l’artista Tomás Saraceno. 
 

NOTA: El programa específic de cada grup es lliurarà en el moment de formalitzar la inscripció. Aquest programa està 
subjecte a canvis en funció dels criteris i mesures que s’implantin als diferents espais derivats de la COVID-19. 
 

Professores: Sílvia Burjachs, Mercè Riera, Mariona Romaguera  
 

Dies: Dimarts (grups Gaudí / Rusiñol), dimecres (grups Palladio / Leonardo), dijous (grup Renoir) 
Sessions: 8 sessions    Horaris: de 17 a 19 h 

 Inici grups: Grup Gaudí-19 d’abril; Grup Rusiñol-26 abril; Grup Palladio-20 d’abril; Grup Leonardo-27 abril; Grup 
Renoir-21 d’abril 

 

Preu: 80,00 € per persona 
No inclou les entrades 

Inscripcions: dilluns 4 i dimarts 5 d’abril de 10h a 15h.  I   Espai Àgora: C/ Bruc 87, 2n 2a. 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eusebi_G%C3%BCell_i_Bacigalupi

