La plaça Nova i el barri de la Catedral

Del 13 al 16 d’agost i de l’1 de setembre al 29 de novembre,
a La Casa dels Entremesos
EXPOSICIÓ:

El barri perdut

La plaça Nova i el barri de la Catedral
L’exposició El Barri Perdut. La plaça Nova i el barri de la Catedral,
emmarcada en les celebracions del 4 ¼, 425 anys de les Festes
de Sant Roc de Barcelona al barri de la Catedral, és una visió del
barri que va néixer a redós de les muralles romanes de la ciutat
i al voltant de la plaça Nova —que va esdevenir el centre social,
comercial i festiu de la ciutat durant més de sis segles— i de
les terribles conseqüències que l’obertura de la Via Laietana,
primer, els bombardejos del 30 de gener de 1938, després, i
l’obertura de l’avinguda de la Catedral, més tard, van suposar
per a veïns i comerços i per a una manera de viure, de treballar,
de festejar i de relacionar-se que, en ple centre de la ciutat, era
excepcional. I, d’altra banda, la mostra explica com les Festes
de Sant Roc, com a tradició i patrimoni de tot Barcelona, encara
són el testimoni viu d’aquest «barri perdut».
Preinauguració dijous 13 d’agost a les 20,00 hores, en el marc de
l’inici de les 426 Festes de Sant Roc de Plaça Nova.
Inauguració dimecres 9 de setembre a les 20,00 hores.
Entrada lliure, aforament limitat.
La Casa dels Entremesos · plaça de les Beates, 2 · 08003 Barcelona
(metro de Jaume I o d’Urquinaona)
Horaris: de dimarts a dissabte de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
(fins el 24 de setembre) de 16 a 19 h (des del 25 de setembre)
Diumenge i festius d’11 a 14 hores. Dilluns tancat.
Organitza:

Amb el suport de:

Amb la participació de:

Amb la col·laboració de:

