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Diumenge 5 de juliol (21 h)  
Sala Moragues

Tres poetes finesos i tres de catalans, 
de tres generacions diferents, reciten 
la seva poesia. A partir d’un guió, una 
actriu enllaça les sis obres poètiques 
i, quan cal, recita en català els poemes 
que els poetes han llegit en finès.

Terra humida, flonja. Terra seca, dura. Mar 
fosc i fred. Mar de balenes. Mar clar i 
càlid. Mar de sirenes. Terra de grans llacs. 
Terra de rieres seques. Llengua finoúgrica, 
uràlica. Llengua llatina, indoeuropea. El 
Kalevala i el Canigó. Als dos extrems 
d’Europa, el català i el finès, sense cap 
connexió, sense cap fil d’unió. Cap? 
Històricament han tingut el seu moment de 
brutalitat i després han estat dominades, 
violentades. Comparteixen un ressorgiment 
cultural en un mateix moment i una voluntat 
d’identitat pròpia. Però els llacs i els boscos 
o les muntanyes, les planes i el mar no són 
informes, són un paisatge perquè tenen 
un nom, unes llegendes i una història, i allò 
que els dóna forma són el nom i els relats, 
lligats, cosits, inseparables d’una llengua i 
una cultura, intraduïbles, i allò que els pot 
unir són els estadis d’universalitat de la 
poesia, allò que, al contrari de paisatges 
i mentalitats, comparteixen totes les 
tradicions de totes les cultures.

Una proposta que inclou treballs de Cinta 
Mulet (1958), Helena Sinervo (1961), Begonya 
Pozo (1974), Mikael Brygger (1975), Harri 
Hertell (1985) i Pau Vadell (1984).

Autoria: Mikael Brygger, Harri Hertell,  
Cinta Mulet, Begonya Pozo, Helena Sinervo 
i Pau Vadell.
Guió, coordinació i posada en escena:  
Albert Mestres

Entrada gratuïta  
Aforament limitat
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Del 22 al 26 de juliol (21 h)
Sala Moragues

Un arquitecte d’avui, francès, resident 
a París, viatja a Barcelona. Arriba al 
recinte del Born Centre Cultural, on vol 
obtenir informació sobre l’obra d’un 
dels seus avantpassats: l’arquitecte 
que va dissenyar la fortificació de la 
Ciutadella.

Però els jocs capriciosos i malintencionats 
de la dramatúrgia, transporten l’arquitecte 
francès a l’epicentre d’una ficció històrica 
en una Barcelona assetjada, la del 
setembre de 1714. En el flash-back coneix 
un altre arquitecte, aquest del segle XVIII 
i professionalment frustrat perquè els 
responsables de defensar la ciutat no 
tenen gaire en compte les seves idees 
sobre muralles fortificades. Entre tots dos 
s’estableix una relació altament carregada 
de competitivitat professional.

Actors, actrius i titelles ens condueixen per 
un viatge en el temps fins a la Barcelona 
assetjada del 1714, escenari d’una guerra 
en la qual es troben immersos una actriu i 
dos arquitectes que rivalitzen en la feina i 
en l’amor.

Dramatúrgia:  Gerard Vàzquez
Direcció:  Damià Barbany 
Interpretació: Mònica van Campen, 
Quim Lecina, Bernat Quintana i Jordi Ballester.

Preu: 18 €  (trobareu descomptes a la web)

Venda d’entrades:  
www.barcelona.cat/grec 

ELLA I ELS ARquITECTES



VISITES noCTuRnES
pER LA poRTA dEL  
dARRERE! JoC,  
pRoSTITuCIÓ I nEGoCI  
A LA bARCELonA  
dEL 1700
La Barcelona del 1700 era una ciutat de 
contrastos. Hi convivien tota mena de persones 
i d’activitats, comerciants i artesans, gent 
de bona i de mala fe, ciutadans honrats i 
bergants, dones de bé i dones públiques... 
Però el tarannà de Barcelona era indiscutible: 
pròspera, dinàmica i amb una vocació comercial 
que traspuava tots els àmbits de la societat. A 
Barcelona tot era negoci.
Us convidem a traspassar les portes del 
darrere del 1700, per conèixer una ciutat 
de jocs, de gresca i de festa, on també 
sovintejaven les transgressions i els conflictes.

Horari: dimecres, de 21 a 22 h
Durada: 1 h (visita guiada)
Preu visita guiada + joc del triquet  
+ tapa i consumició Moritz: 10 €

TAVERnES I HoSTALS A LA 
bARCELonA dEL 1700
El pas de Barcelona de centre manufacturer a 
centre director, comercial i distribuïdor a finals 
del segle XVII va tenir com a conseqüència 
l’augment de l’oferta de serveis. Barcelona 
va esdevenir un espai d’intercanvis, un nexe 
d’unió entre el territori català i el món, gràcies 
a la gran activitat portuària i a l’auge del 
transport terrestre. En definitiva, un gran espai 
d’entrada i de sortida de gent que necessitava 
allotjament i establiments on menjar i 
distreure’s. Això va afavorir noves oportunitats 
de negoci basades en nous productes, com 
l’aiguardent, i en l’explotació de tavernes, 
hostals i espais d’oci.

Al llarg de la visita entrarem a diferents  
hostals i tavernes i coneixerem personatges  
i anècdotes reals.  
La Barcelona del 1700 feia olor d’aiguardent!

Horari: dijous, de 21 a 22 h
Durada: 1 h (visita guiada)
Preu visita guiada + tapa  
i consumició Moritz: 10 €

EL boRn dE nIT
L’activitat frenètica del barri de la Ribera pot 
explicar-se a través dels carrers i dels edificis 
del jaciment: la casa de la neu, el carrer dels 
Corders de Viola i el del Joc de la Pilota, l’àrea 
comercial entorn del Bornet... Una zona que 
va patir intensament els diversos setges i que 
va ser l’escenari dels darrers batecs del 1714. 
Les restes arqueològiques ens portaran fins 
a les vitrines de l’exposició permanent, on 
contemplarem els rastres de les persones que 
van omplir la ciutat de vida.

Horari: dimecres i dijous, de 21.00 a 22.30 h
Durada: 1 h 30 min (visita guiada)
Preu visita guiada + tapa i 
consumició Moritz: 12 €

Paquet especial: visita guiada + sopar al 
300 del Born . Dijous de 20 a 21 h. 32 €
Informació i reserves a moritz.com

Cal fer reserva prèvia al telèfon  
93 25 66 850 o per correu electrònic  
a reserveselborncc@bcn.cat

Els menors de 8 anys hi tenen l’accés gratuït. 
Cal notificar-ho en el moment de la reserva.



ExpoSICIonS

bARCELonA 1700. dE LES  
pEdRES A LES pERSonES       
Sala Villarroel

Veniu a conèixer com es vivia a la Barcelona 
del 1700. Una exposició on trobareu milers de 
peces de la vida quotidiana de la ciutat, que 
ens permeten saber que hi vivia una societat 
ben alimentada, apassionada pels dolços 
i connectada amb mig món gràcies a una 
intensa activitat comercial, que es va veure 
truncada per l’horror de la guerra.

FInS A AConSEGuIR-Ho!
EL SETGE dE 1714
Sala Casanova 

Un recorregut pels escenaris més significatius 
del setge de Barcelona i de la batalla de l’11 
de setembre de 1714. A partir d’aportacions 
científiques i d’història militar, s’aprofundeix 
en el que va ser, sens dubte, un dels fets més 
cabdals del segle XVIII.

VERmELL dE CEnSuRA
Del 2 de juny al 5 de juliol.  
Espai Sebastià Dalmau

Exposició sobre la censura literària, que vol 
mostrar com la ficció literària, un gènere en 
aparença tan inofensiu, ha estat perseguida de 
manera reiterada al llarg de la història per part 
dels poders. 

SREbREnICA. 
mEmòRIA d’un GEnoCIdI
Del 14 a 27 de juliol
Espai Sebastià Dalmau

L’11 de juliol de 1995, unitats de l’exèrcit de la 
República Srpska, sota el comandament del 
general Ratko Mladić, van assassinar més  
de vuit mil persones a l’enclavament bosnià de 

Srebrenica. Vint anys més tard, les imatges que 
ara presentem recreen un dels episodis més 
cruels de la història recent d’Europa.

LA GuERRA dE SuCCESSIÓ 
dES dEL REGnE EnmIG dEL 
mAR
Del 28 de juliol al 6 de setembre
Espai Sebastià Dalmau

Què va passar a les illes Balears en la guerra 
de Successió? L’enfrontament contra Felip V 
va ser del conjunt de la nació catalana. De fet, 
la guerra no va acabar fins dia 11 de juliol de 
1715. Una exposició en què es fa una mirada 
a 1715 des del mar i es ret un homenatge als 
darrers defensors de les llibertats catalanes.

VISITES GuIAdES 

JACImEnT ARquEoLòGIC  
I ExpoSICIÓ pERmAnEnT
Visita combinada al jaciment històric del 
Born CC i a l’exposició “Barcelona 1700. De 
les pedres a les persones”, per conèixer en 
profunditat la societat de la Barcelona del 1700 
a través de la trama urbana d’una part de la 
ciutat i dels gairebé 2.000 objectes recuperats 
a la intervenció arqueològica del Born.
Durada: 90 minuts.

Català
De dimarts a diumenge: 18 h.  8,80 €
Dissabtes i diumenges: 12.30 h. 8,80 €
Castellà
Dimecres i diumenges: 17.30 h. 8,80 €
Anglès
De dimarts a diumenge: 16.30 h. 10,56 €
Francès
De dimarts a diumenge: 12 h. 10.56 €

Cal fer reserva prèvia al telèfon  
93 25 66 850 o per correu electrònic  
a reserveselborncc@bcn.cat
Els menors de 8 anys hi tenen l’accés  
gratuït. Cal notificar-ho en el moment  
de la reserva.

boRn dE dIA



mARIA dEL mAR bonET  
Amb dAnI ESpASA  
I AnTonIo SÁnCHEZ 
pRESEnTA 

HomEnATGES

Maria del Mar Bonet veu, guitarra i cuatro  
Dani Espasa piano, acordió i cors  
Antonio Sánchez percussions

Amb la voluntat de mantenir viva la cita 
històrica dels concerts a la Plaça de Rei, 
aquest estiu el Born CC torna a ser l’escenari 
de la presentació d’una nova proposta de la 
cantant mallorquina, que ens porta un repertori 
antològic sota el títol ‘Homenatges’, el seu 
particular tribut als seus autors més admirats. 
Acompanyada de Dani Espasa al piano i a 
l’acordió i del percussionista Antonio Sánchez, 
Maria del Mar Bonet oferirà un repertori molt 
especial amb adaptacions de temes d’Ovidi 
Montllor, Guillem d’Efak, Joan Manuel Serrat, 
Milton Nascimento, Bruce Springsteen i Mikis 
Theodorakis, entre altres.

Dissabte 1 i diumenge 2 d’agost a les 20 h  
Cançó
Anticipada: 22 € / Taquilla: 25  €

mYRIAm SWAnSon  
mAGnoLIA

Myriam Swanson veu
Francesc Capella piano
Paco Weht contrabaix
Anton Jarl bateria

Magnolia és un quartet envellutat i rabiós 
d’esperit americà on a més de revisitar els 
clàssics se celebra un repertori amb les 
cançons que acompanyen la Myriam Swanson 
des dels seus inicis i que ha volgut compartir 
amb uns músics brillants en una sessió 
poderosa que abasta un ampli espectre de 
la seva vessant més jazzística. El seu primer 
disc, “That’s a Plenty”, ha estat enregistrat 
al Jamboree de Barcelona per a submergir 
l’espectador en els paisatges de Broadway 
dels cinquanta en un ambient acollidor i 
sofisticat. 

Dissabte, 8 d’agost a les 20 h 
Blues/Swing/Jazz
Anticipada: 12 € / Taquilla: 15 €

SonA EL mÓn
I ToRnA AL boRn
13è mAS I mAS 
FESTIVAL



JoAn mARGARIT  
& CARLES mARGARIT  
pRESEnTEn

no ERA LLunY nI dIFíCIL
Joan Margarit poesia i recitat
Carles Margarit composició, direcció i saxo
Laura Simó veu
Xavier Algans piano
Guillermo Prats contrabaix

El jazz i la poesia s’entrellacen en aquesta 
proposta en què els versos d’un dels poetes 
més grans de la literatura catalana, Joan Margarit, 
es projecten en la seva pròpia veu i en la de la 
cantant Laura Simó, que també incorpora al 
repertori alguns dels estàndards més celebrats 
de la música jazz. Sensibilitat extrema a les mans 
del compositor, arranjador i saxofonista Carles 
Margarit, que la tradueix al format de trio de jazz i 
construeix un embolcall sonor ajustat a la bellesa 
de les paraules i el cant. Un luxe per als sentits.

Diumenge 9  d’agost a les 20 h
Jazz/Poesia
Anticipada: 15 € / Taquilla: 18 €

ApRÈS mInuIT  
(CECE GIAnnoTTI)
pRESEnTA 

déJÀ Voodoo
Cece Giannotti veu i guitarra
Joan Pau Cumellas harmònica
Gabriel Mastronardi teclats
Matías Míguez baix
Francesc Chaparro bateria

Desprès de l’èxit que Cece Giannotti va acon-
seguir amb el sentit tribut a J.J. Cale, el com-
positor italo-canadenc va sentir la necessitat 
de continuar creixent amb un projecte en què 
Francesc Chaparro fos l’altra part indissoluble. 

Amb aquest recent disc, Déjà Voodoo, el tàn-
dem Giannotti-Chaparro transita per vessants 
musicals ben definits: sobri quan el rock té l’úl-
tima paraula, amb frescor quan es mostren els 
entorns del reggae, amb un groove d’arrel quan 
els ritmes més ancestrals arrosseguen la com-
posició, i amb aproximacions cinematogràfiques 
com les que apareixen a Mother Road. A Dejà 
Voodoo es mostra aquesta plasticitat composi-
tiva i l’equilibri de dos músics amb talent, acom-
panyats per altres grans artistes.

Dissabte 15  d’agost a les 20 h
Blues/Rock/Cançó 
Anticipada: 12 € / Taquilla: 15 €

 

JudIT nEddERmAnn 
ToT EL quE HE VIST 
Judit Neddermann veu i guitarra espanyola 
Kathy Sey cors
Pau Figueres i Jordi Matas guitarra elèctrica
Adrià González teclats  
Isaac Coll baix
Andreu Moreno bateria i percussió

Tot el que he vist és l’àlbum més personal de 
la cantant i compositora Judit Neddermann. 
Veu principal de múltiples projectes –Coetus, 
The Gramophone All Stars, Verd i Blau, We 
Sing Wayne Shorter, Cançons de la veritat 
oculta–,  finalment ha publicat el primer disc al 
seu nom on reflecteix la riquesa i la diversitat 
del seu univers sonor. La seva presentació ha 
estat un dels esdeveniments de la temporada.

Diumenge, 16  d’agost a les 20 h 
Cançó/Jazz
Anticipada: 12 € / Taquilla: 15 €



TELVA RoJAS &  
TomATE, TRIo Y CEboLLA  
CAnTEn 

boLA dE nIEVE 
Telva Rojas veu
Javier Galiana piano i veu
José López Pérez contrabaix 
Juan Sainz Vera bateria

La impressionant veu de la cubana Telva Rojas 
i el grup de jazz Tomate, Trío y Cebolla, liderat 
per Javier Galiana, s’uneixen en una proposta 
única per a rendir tribut a un dels artistes més 
singulars de la música popular cubana, el gran 
Ignacio Villa (Bola de Nieve). Sota la direcció 
del sempre sorprenent Javier Galiana, Tomate, 
Trío y Cebolla fa anys que es dedica al repertori 
jazzístic. El pianista gadità presenta el primer 
enregistrament del grup, basat en arranjaments 
dels temes del repertori del músic cubà. Viurem 
la recuperació d’una música emblemàtica del 
segle XX, la relectura en clau jazzística de 
cançons mítiques com Drume Mobila o Vito 
Manué, i de perles amagades com No siento.

Dissabte 22 d’agost a les 20 h 
Cançó Cubana/Jazz
Anticipada: 12 € / Taquilla: 15 € 

bARCELonA bIG bLuES  
bAnd & KnoCK-ouT GREG
Ivan Kovacevic contrabaix i direcció
Dusanka Miscevic, Ignasi Poch saxo alt
Pol Prats, Artem Zhuliev saxo tenor
Núria Vitó saxo baríton Víctor Verges, 
Jaume Torné trompeta Pere Masafret, Igor  
Kossenkov trombó Héctor Martínez guitarra
Federico Mazzanti piano Anton Jarl bateria 
Knock-Out Greg guitarra, harmònica i veu.

La irrupció de la Barcelona Big Blues Band 
ha marcat un abans i un després a l’escena 
musical de la ciutat, sota els paràmetres del 
swing i el rhythm’n’blues més contagiós. 

Comandada per l’imparable Ivan Kovacevic, 
el so poderós d’aquesta orquestra ha 
redimensionat el gènere traslladant al segle 
XXI una estètica pròpia dels anys cinquanta. 
Per a l’ocasió, compten amb la participació del 
guitarrista i cantant suec Knock-Out Greg, un 
dels referents de més renom de la fèrtil escena 
rockera del nord d’Europa. Un autèntic fenomen 
en primícia a Barcelona com a convidat de luxe 
d’aquesta sorprenent big band.

Diumenge 23  d’agost a les 20 h 
Blues/Swing/Jazz
Anticipada: 15 €/ Taquilla: 18 €

pEdRo JAVIER GonZÁLEZ  
& HoRACIo FumERo 
pRESEnTEn 

CoRAZÓn AL SuR
Pedro Javier González guitarra flamenca 
Horacio Fumero contrabaix

El contrabaixista Horacio Fumero i el 
guitarrista Pedro Javier González posen en 
sintonia els seus cordatges i ens conviden a 
un viatge musical per les sonoritats càlides 
i evocadores del sud. Flamenc, tango, 
milongues, zambas , chacareras , buleries i 
tanguillos conflueixen en un repertori d’anada 
i tornada a banda i banda de l’oceà. El folklore 
llatinoamericà, les ressonàncies andaluses i les 
aromes mediterrànies confirmen un paisatge 
sonor de seducció irresistible. 

Dissabte, 29 d’agost a les 20 h
Flamenc/Jazz/Tango
Anticipada: 12 € / Taquilla: 15 €



LA LoComoToRA nEGRA 
pRESEnTA 

pELS CAmInS dEL SWInG
Ricard Gili direcció i trompeta Isidre 
Delgado, Miquel Donat,  Arnau Boix 
trompeta Marc B. Trepat, Víctor González, 
Xavier Trepat, Oscar Font trombó Tomás 
González saxo tenor Lluís Trepat clarinet, 
saxo alt i clarinet baix Toni Gili saxo tenor 
i saxo soprano Ángel Molas saxo baríton 
Albert Gassull saxo alt Cristòfol A. Trepat 
piano Jordi Casanovas baix Albert Romaní 
guitarra Carles Gili bateria

Amb més de 40 anys de trajectòria, La 
Locomotora Negra és la formació jazzística 
degana del país. La seva dedicació fidel 
i apassionada als estils més clàssics i 
tradicionals del jazz l’han convertit en un 
referent absolut d’aquest llenguatge a través 
del llegat de grans mestres com Louis 
Armstrong, Duke Ellington i Count Basie. Dins 
l’escena del jazz d’aquestes latituds no hi 
formació més legitimada per mostrar-nos la 
diversitat i la riquesa dels camins del swing 
que La Locomotora Negra. 

Diumenge, 30  d’agost a les 20 h 
Swing/Jazz
Anticipada: 22 € / Taquilla: 25 €

Els mesos de juliol i agost,  
el Born CC agafa el 
protagonisme i programa 
tres grans eixos pensats 
per oferir a la ciutat una 
programació cultural 
diversa i continuada: el 
teatre del GREC Festival 
de Barcelona, la música 
del “Sona el món i torna 
al Born’’, amb el Mas i 
Mas Festival, i les visites 
guiades especials 
d’estiu, tant diürnes com 
nocturnes, que a part 
d’omplir la ment, també 
ens ompliran la panxa...

Venda d’entrades:  
www.masimas.com/festival
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