Finestres de la memòria és un projecte impulsat per La Casa Elizalde que promou i difon un fons
fotogràfic que es construeix 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.

EXPOSICIÓ
De l’11 de maig al 22 de juliol de 2022
Inauguració: dimecres 11 de maig a les 19 h
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Dissabte de 10 a 14 h
Centre Cultural La Casa Elizalde
Carrer València, 302 · 08009 Barcelona · Tel.: 93 488 05 90
finestres@casaelizalde.com
finestresdelamemoria.org
instagram/finestresdelamemoria
Gestió tècnica: Calaix de Cultura, S.L.

Leopold Plasencia. Fons Plasencia / IEFC

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.

ACTIVITATS RELACIONADES

La memòria històrica de les ciutats es conforma
en gran part a partir de referències visuals, i
menys des del registre dels seus sons. Tanmateix,
les imatges també poden suggerir la dimensió
sonora dels llocs i les situacions que documenten.

RADIO-CINE: TRATADO AUTOMÁTICO SOBRE EL
ACCIDENTE
Acció de Xavi Rodríguez Martín
A Tratado automático sobre el accidente, Xavi Rodríguez Martín construeix un relat sonor amb influències
de l’escriptura automàtica, el monòleg interior i la improvisació poètica per parlar-nos sobre la idea d’accident. Amb aquesta acció, l’artista activa la peça dins
d’un cotxe, el qual funciona com un petit teatre-cinema
radiofònic per a grups molt reduïts d’espectadors.

“DESCONCERT. Ciutat, soroll i màquina, 1890–
1990” és una exposició construïda com una
partitura, a partir d’una selecció de fotografies i
filmacions provinents del fons fotogràfic Finestres
de la memòria i d’altres arxius de la ciutat.

L’activació de la peça es farà en franges de 30 minuts.

Dimecres 15 de juny a les 19 h
VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ
I A LES OBRES DESLOCALITZADES
A càrrec d’Alexandra Laudo, comissària de l’exposició, i d’alguns dels artistes.

A l’exposició hi participen també quatre artistes
contemporanis –Eulàlia Garcia Valls, Laura
Ginès, Martí Madaula Esquirol i Xavi Rodríguez
Martín–, cada un dels quals ha desenvolupat
una obra nova a partir d’una o diverses imatges
incloses a l’exposició.
A cura d’Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura]
Inauguració: dimecres 11 maig 2022 a les 19 h

Pérez de Rozas, 1954. AFB

1923, AFB

Dimecres 29 de juny a les 19 h
CIUTAT, SOROLL, VEUS I MÀQUINES. EL RÈGIM
SONOR DE BARCELONA ALS SEGLES XIX I XX
Conferència a càrrec de Jaume Ayats, músic i professor d’etnomusicologia.
1924/1939. Merletti, fotògrafs.
Fons Merletti / IEFC.

1962. Fundació Elizalde

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 irrompent en l’espai públic
i en l’entorn domèstic, transformant el paisatge
sonor de la ciutat: cotxes, tramvies, maquinària
industrial, ràdios, televisors i telèfons, entre molts
d’altres.

1961 · Família Escorza Fontova

Dissabte 14 de maig a partir de les 17.30 h

Dissabte 21 de maig d’11 a 13.30 h
EXPLORADORES SONORES
Taller familiar a càrrec de Sons de Barcelona, adreçat
a infants de 6 a 12 anys i als seus acompanyants.
Equipades amb gravadores i auriculars, sortirem a explorar els voltants de La Casa Elizalde per a caçar sons
i sorolls que ens permetin composar col·lectivament un
paisatge sonor del barri.

Activitats gratuïtes. Aforament limitat.
Cal reserva prèvia a casaelizalde.com
o enviant un correu a finestres@casaelizalde.com

