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ElMaig francès, la Primave-
ra de Praga, l’antifranquisme
a Catalunya…El 1968 va ser
un anyde revoltes, i el ci-
nema també va acompanyar
aquests canvis socials i cultu-
rals. Alguns d’aquests films,
lamajoria inèdits a Barcelona,
es veuran al cicleRevolució,
Je t’aime. Cinema i ruptures
del 68, que es presenta dimarts
a laModel i posteriorment
oferirà dotze sessions als Ci-
nemesGirona (fins a l’1/6).

Cinema en femení
D’altra banda, coincidint amb
la FestaMajor del barri de la
Plata, a la plaçaMercè Sala,
es projecta avui Figuras ocul-
tas, deTheodoreMelfi (18/5,
22h). L’activitat forma part del
cicle de cinemaDones: Acci-
ons i resistències que també

ha previst per a aquestmes la
projecció deBar Bahar, entre
dosmundos, deMaysaloun
Hamoud, al pati de la Casa
Elizalde (31/5, 21.30h).

+ RECOMANEM

Agenda

DESCOBRIR EL BESÒS
Els veïns de l’Eix Besòs, concre-
tament dels barris del Besòs i
el Maresme, i de la Verneda i la
Pau, us apropen el seu entorn
en dues mostres titulades Creant
barri, teixint comunitat. Es veuran
al Museu de Ciències Naturals i al
CAP La Pau. L’activitat forma part
del projecte pilot B-Minicome,
que lluita contra la pobresa i la
desigualtat en zones desafavo-
rides de Barcelona. FINS A L’1/6.
CONSULTEU HORARI. PREU: GRATUÏT.

• Lameva.barcelona.cat/santmarti

PRIMAVERA VERDA A GRÀCIA
El CC El Coll-La Bruguera organitza
la Primavera Verda, un cicle
d’activitats, tallers i xerrades per
propiciar nous hàbits i fer possible
un barri més verd i sostenible. Hi
veureu una exposició sobre la con-
taminació de l’aire i experiències
d’horticultura urbana. Diumenge
preparen una sortidamolt
saludable al Parc de la Creueta
del Coll. C/ DE L’ALDEA, 15. FINS AL
6/6. PREU: GRATUÏT.• Ajuntament.

barcelona.cat/ccivics/elcoll

LA FIRA DE LA GENT GRAN
La 20a edició de FiraGran s’ins-
tal·la a les Drassanes Reials de
Barcelona amb un programa ple
d’activitats, conferències i debats
adreçats a millorar la qualitat de
vida de la gent gran de Catalunya.
Hi trobareu informació relativa
a àrees com la cultura i l’oci, la
formació, l’alimentació, la salut,
l’esport i els serveis socials, entre
d’altres. AV. DE LES DRASSANES,
S/N. DEL 23 AL 26/5, DE 10 A 20H.

PREU: GRATUÏT.• Firagran.com

ELS CORS DE LA BARCELONETA
La Festa dels Cors Muts és una de
les celebracions més tradicionals i
festives del barri més mariner de
Barcelona. Diumenge i dilluns, les
agrupacions corals humorístiques
de la Barceloneta, disfressats
i portant objectes de grans dimen-
sions –com ara destrals, rems o
culleres– , ocupen els carrers del
barri ambmolt de ritme, música
i disbauxa. CARRERS DE LA BARCE-
LONETA. 19/5, DE 8 A 15H; 21/5, DE

17 A 24 HORES. PREU: GRATUÏT.

• Lameva.barcelona.cat/ciutatvella

Cinema i canvi

Barcelona se suma un anymés
a laNit delsMuseus, una ini-
ciativa europea que convida
a obrir les portes, de mane-
ra gratuïta i en horari noc-
turn, dels diferents museus de

la ciutat. Enguany hi partici-
pen 83 centres de Barcelona
i de l’àrea metropolitana. En-
tre aquests, laCasa Vicens,
el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, l’Espai Subirachs i

el Centre Jujol-Can Negre de
Sant Joan Despí, que s’apun-
ten per primera vegada a
aquesta nit artística.

Molt més que exposicions
Amés de gaudir lliurement
de les exposicions programa-
des a cada museu, al llarg de
la nit es podrà participar en
visites teatralitzades, itine-
raris guiats, tallers familiars i
activitats de dibuix, fotogra-
fia i disseny, entre d’altres. Al-
gunes requereixen inscripció
prèvia. També hi haurà con-
certs, dansa, recitals, perfor-
mances, projeccions d’audio-
visuals i multimèdia.

Creativitat compartida
Les Fàbriques de Creació de
Barcelona també s’integren
en l’esdeveniment gràcies a la
iniciativa Creació &Museus,
que vincula cada fàbrica de
creació amb unmuseu per

crear una producció artística
específica, que ajudi a donar
a conèixer el patrimoni o les
col·leccions d’aquests mu-
seus. En total, es veuran onze
produccions que han sor-
git de les aliances entre en-
titats com l’Arxiu Fotogràfic
de Barcelona i Ateneu Popu-
lar 9 Barris, amb una propos-
ta vinculada al món del circ;
elMuseu del Disseny i la
Nau Ivanow, amb un projec-
te d’arts escèniques i perfor-
mance; La Virreina Centre
de la Imatge i El Graner, amb
una aposta per la dansa con-
temporània, i elMuseu de la
Música i la Fabra i Coats, que
oferiran concerts de músi-
ques del món.

UNA VUITANTENA DE CENTRES ARTÍSTICS OBREN PORTES PER CELEBRAR LA NIT DELS MUSEUS

Una visita nocturna alsmuseus

LA NIT DELS MUSEUS

MUSEUS DE BARCELONA CIUTAT
I DE L’ÀREA METROPOLITANA.
19/5, DE 19 A 1H. PREU: GRATUÏT.
• Lanitdelsmuseus.cat

Festival literari

CICLES DE CINEMA

DIVERSOS ESPAIS. PREU: GRATUÏT.
• Barcelona.cat/programesmemoria
• Agendadonesbcn.org

Al districte de Sant Andreu,
el cicleCalidoscopi Cultural
proposa des de fa dies acti-
vitats vinculades a la litera-
tura i a la relació d’aquesta
amb el territori. Una de les
més especials és Downtown
(Te quiero Trinitat), un reci-
tal que es porta a terme avui
dins del centre penitenciari
de Trinitat Vella, i que par-
la sobre les experiències de
persones que han passat per
les seves cel·les. El trio de
rap integrat per Danelsi Ro-
dríguez, Aitor Pérez i Edwin
Cepa tanca l’acte (18/5, 19
hores; inscripció prèvia).

Humor ‘clown’
D’altra banda, l’espectacle
de titelles i pallassos Circus,
que Jordi Bertran va estre-
nar el 2015, es pot tornar a

veure al CC Bon Pastor. Tot
un homenatge als clowns i
en especial a Charlot i a la
seva manera d’entendre l’hu-
mor (19/5, 17.30 hores).

Calidoscopi
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CALIDOSCOPI CULTURAL

DIVERSOS ESPAIS. FINS AL 31/5.

CONSULTEU HORARIS. PREU: GRATUÏT.
• Lameva.barcelona.cat/santandreu

CALIDOSCOPI CULTURAL A SANT ANDREUREVOLUCIÓ GLOBAL I FILMS DE DONES


