
EXPOSICIÓ
Del 31 de maig al 20 de juliol de 2018
Inauguració: dijous 31 de maig de 2018
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 i de 16 a 21 h
Dissabte de 10 a 13 i de 16 a 20 h
(Els dissabtes de juliol el centre estarà tancat a les tardes)

Centre Cultural La Casa Elizalde
Carrer València, 302 · 08009 Barcelona
Tel.: 93 488 05 90
fi nestres@casaelizalde.com
fi nestresdelamemoria.org
facebook.com/fi nestresdelamemoria
instagram.com/casaelizalde_exposicions

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica l’informem que les dades formen part d’un fitxer responsabilitat de Lúdic 3 S.C.C.L. amb la 
finalitat de gestionar-ne la relació. Les seves dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. L’usuari té el dret 
a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades per mitjà de 
l’adreça electrònica ludic3@ludic3.cat o al domicili social situat al c. Diputació, 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. Donarem resposta a qualsevol petició.
L’encarregat del tractament és Lúdic 3 S.C.C.L. i el delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). L’adreça electrònica de contacte és ludic3@ludic3.cat. 

Gestió tècnica: Lúdic 3 SCCL

facebook.com/fi nestresdelamemoria
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Finestres de la memòria és un projecte 
d’interacció social impulsat per La Casa Elizalde 
per recuperar la memòria visual de l’Eixample i 
reforçar així la identitat del barri. Mitjançant el 
web finestresdelamemoria.org estem creant un 
fons fotogràfic col·lectiu basat en les aportacions 
d’imatges de veïns i entitats del territori.

Imaginaris de la ‘Ciutat ideal’. Cinema amateur a l’Eixample mostra una selecció de 
films amateurs, la majoria inèdits fins ara, realitzats a la Barcelona d’entreguerres i 
vinculats amb el territori de l’Eixample. L’exposició és la primera mostra del projecte 
Finestres de la memòria que inclou material cinematogràfic dins del seu programa 
d’exposicions i dinamització ciutadana.

Després de la Primera Guerra Mundial i sota la concepció cultural del Noucentisme i el programa 
polític de la Lliga Regionalista, volgudament nacional i modern, Barcelona representa la ‘Ciutat ideal’. 
Una metròpolis que s’emmiralla en els valors del civisme i l’ordre, a la recerca de la seva adequació a 
les grans ciutats europees.

En aquest context, el cinema amateur, que es va esten-
dre entre la burgesia, els professionals lliberals i uns pocs 
treballadors de “coll blanc”, assumeix i encarna aquest 
idealisme. Així, la mirada es fixa en la representació dels 
membres de la família, la documentació dels canvis de la 
ciutat o els esdeveniments singulars. L’efervescència dels 
anys 30 es reflecteix en el gaudi dels nous espais d’oci 
urbà i la identificació amb el territori català, mitjançant l’ex-
cursionisme o l’estiueig.

Aquests imaginaris visuals no donen cabuda a la forta 
desigualtat i conflictivitat social existent a la Barcelona 
d’entreguerres ni, per tant, a la ciutat subalterna, però ens 
apropen a un ideal de ciutat i cultura que va quedar alterat 
amb la Guerra Civil.

Comissariat: Núria F. Rius
Inauguració: dijous 31 de maig de 2018 a les 19.30 h

Exposició produïda amb la col·laboració del programa europeu 
I-Media-Cities, la Filmoteca de Catalunya i el grup de recerca 
Gracmon de la Universitat de Barcelona.

ACTIVITATS RELACIONADES

Dijous 7 de juny a les 19 h  
VISITA COMENTADA AMB LA COMISSÀRIA 
DE L’EXPOSICIÓ
Núria F. Rius, historiadora de la fotografia i comis-
sària de l’exposició, ens farà una visita guiada a 
l’exposició. 

Dimarts 12 de juny a les 19 h  
BARCELONA FILMADA: hISTòRIES,
IDENTITATS I REPRESENTACIONS 
Des de finals del s.XIX, Barcelona va ser una ciutat 
filmada, ja sigui amb finalitat documental i propa-
gandística com també des de la mirada amateur. 
Els llocs, els objectes i els punts de vista recorrents 
ens parlen de la relació entre ciutat, històries i iden-
titats. 

Conferència a càrrec del grup de recerca
Gracmon / I-Media-Cities (UB)
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Dijous 28 de juny a les 21.30 h  
MEMòRIES REVERSIBLES  
Amb la voluntat de rescatar les pel·lícules domèsti-
ques fetes en Super 8, us convidem a participar en 
una projecció conjunta al pati de La Casa Elizalde, 
de tots aquests films familiars que sovint tenim obli-
dats i que moltes vegades amaguen petites i grans 
històries de la nostra vida i ciutat.

Si tens pel·lícules en Super 8 posa’t en contacte amb 
nosaltres, escriu-nos a finestres@casaelizalde.com o 
truca’ns al 93 488 05 90. 

Sessió a càrrec de Laboratorio Reversible.

Activitats gratuïtes. Cal reserva prèvia.
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