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Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90

De dilluns a divendres

casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com
casaelizalde
casaelizalde
casaelizalde

de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5

Provença
Passeig de Gràcia
7, 22, 24, 39,

47, B-24, H10 i V17

C. Bruc amb C. Aragó

Equipament parcialment accessible
De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments,
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament:
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura
c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona, calaixdecultura@calaixdecultura.cat.
Gestió tècnica: Calaix de Cultura S.L.

Districte de
l’Eixample

bcn.cat/cccasaelizalde

Portada: Av.Roma, 1965. Fotografia del fons Finestres de la memòria

D’abril a juliol de 2022

La Casa Elizalde

Centre Cultural
La Casa Elizalde

ART CONTEMPORANI

FINESTRES DE LA MEMÒRIA

SURTS D’UNA GORGA NEGRA O DAVALLES DELS
ASTRES

DESCONCERT. CIUTAT, SOROLL I MÀQUINA, 1890 - 1990
De l’11 de maig al 22 de juliol

Del 20 d’abril al 20 de maig

A cura d’Alexandra Laudo

Tura Sanglas

L’exposició es construeix com una partitura, a partir d’una selecció de fotografies i filmacions provinents del fons fotogràfic
de Finestres de la memòria i altres arxius de la ciutat. L’exposició ens proposa un exercici sinestèsic: imaginar, a partir
de documents visuals, la història sonora de l’Eixample i de
Barcelona al llarg del segle passat, especialment aquella vinculada als sons i els sorolls generats per les màquines i els
aparells que van anar transformant el paisatge sonor de la ciutat: cotxes, tramvies, maquinària industrial, ràdios, televisors i
telèfons, entre molts d’altres.
A l’exposició participen també quatre artistes contemporanis
–Eulàlia Garcia Valls, Laura Ginès, Martí Madaula i Xavi
Rodríguez Martín–, cada un dels quals ha desenvolupat una
obra nova a partir d’una o diverses imatges incloses a l’exposició.

L’artista juga a relacionar aquests dos elements, el “cel insondable” i la “gorga negra”, contraposant-los i fent servir figures
que els podrien representar, com la serp i els astres, per finalment procurar mirar cap a la bellesa.
Inauguració: Dimecres 20 d’abril a les 19 h
ACTIVITATS DE L’EXPOSICIÓ
Dimecres 4 de maig a les 19 h
Trobada a l’exposició amb l’artista
Tura Sanglas ens explicarà el seu procés de creació i el vincle que desenvolupa amb la poesia, motor d’inspiració pel
seu treball.
Dilluns 16 de maig a les 19 h
Recital de poesia amb Roger Fortea i Sebastià Jovani
Els dos poetes s’aproximen a l’exposició de Tura Sanglas, sota
la mirada de Baudelaire, per improvisar un himne a la bellesa.

c.1962. Cedida per Eva Vives

L’exposició parteix de les preguntes formulades per Baudelaire al seu poema Himne a la Bellesa: “Surts de l’abisme o
véns d’aquest cel insondable? [...] Surts d’una gorga negra o
davalles dels astres?” “Tant és”, conclou.

Finestres de la Memòria és un fons fotogràfic impulsat per
La Casa Elizalde que es va construint a partir de la digitalització de fotografies i registres fílmics i videogràfics dels arxius
familiars de veïnes i veïns de l’Eixample. El fons, en permanent
creixement, va conformant una memòria col·lectiva i veïnal
d’aquest barri i, per extensió, de la ciutat de Barcelona.
Inauguració: Dimecres 11 de maig a les 19 h

En el marc del Festival Barcelona Poesia 2022.
Activitats gratuïtes amb reserva prèvia al web casaelizalde.com

Consulta la programació d’activitats de l’exposició al web
finestresdelamemoria.org

