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Barcelona, 13 de novembre de 2014 - La Fundació Setba rescata el passat del Sidecar amb la tercera exposició 

centrada en la recuperació de la memòria històrica de la Plaça Reial. De la Vanguardia al Sidecar s'inaugurarà el 

proper dijous 13 de novembre a les 19:30h i es podrà visitar fins al 31 de gener de 2015. 

 

Cada mes de novembre la Fundació Setba baixa a la Plaça Reial i la Plaça Reial puja a Fundació Setba, per 

recuperar la memòria d’aquest indret a través de les persones del barri, dels establiments que en conformaven el 

paisatge en el passat i dels que ho fan en l’actualitat. 

 

El projecte 

 

El novembre de 2012 la Fundació Setba va organitzar l’exposició La memòria de la Plaça, un homenatge de la 

institució a l’entorn on es troba la seva seu institucional. El gran èxit de públic i la repercussió als mitjans, va 

permetre que aquest primer projecte tingués continuïtat anual. Així, el segon any la mostra es va centrar en el mític 

Taxidermista. 

 

Els beneficis que s'obtenen a través de les exposicions es destinen al projecte La memòria de la Plaça adreçat a la 

gent gran del districte i a enregistrar els seus records sobre la plaça, perquè no es perdin. 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓ 

INAUGURACIÓ 

DATES 

DISCIPLINES 

ARTISTES GALERIA 

ARTISTES PLAÇA 

 

 

 

IMATGES 

 

DESTINACIÓ 

BENEFICIS 

 

LlOC 

 

 

DE LA VANGUARDIA AL SIDECAR 

Dijous 13 de novembre a les 19:30h 

Del 13 de novembre de 2014 al 31 de gener de 2015 

Pintura, escultura i collage. 

Víctor Pérez Porro, Philip Stanton, Fátima Tocornal i Isidre Tolosa. 

Marina Berdalet, Núria Capdevila, Jordi García Gil, Pedro García Villegas, Sònia Toneu, 

Marta Fàbregas i Marc Vidal | La Fotogràfica, Sergi Mesa, Míriam Miras, Llorenç Pont, 

Carles Pujol, Març Rabal, Ángeles Rodríguez, Oliver Roura, Cristina Sampere, Bea 

Sarrias, Isabel Servera. 

Podeu descarregar imatges en alta resolució de la mostra aquí. 

 

La memòria de la plaça · Projecte destinat a recuperar i conservar, en format documental, 

el testimoni de la gent gran del Gòtic sobre la història de la Plaça Reial. 

 

Fundació Setba | Pl. Reial 10, 1-2 08002 Barcelona  
 



Exposició histórica 

Aquesta part de la mostra vol recrear la memòria del local, on des de l'any 1982 i encara avui, es troba el club de 

rock SIDECAR. Des del 1881 fins el 1888, aquest edifici va albergar la primera redacció i els tallers del diari La 

Vanguardia que després va ser Bar Texas, un local freqüentat pels mariners de la sisena flota i posteriorment un bar 

punky. 

 
L’exposició la configuren des de peces originals de l’establiment actual fins a originals de còmic, cartells i fotografies 

de les diferents etapes del local. 

 

Exposició artística 

Quatre artistes contemporanis Víctor Pérez Porro, Philip Stanton, Fátima Tocornal i Isidre Tolosa exposen obres que 

prenen com a vincle la paraula i les cançons, dues formes de comunicació que remeten a la premsa escrita (La 

Vanguardia) i la música (Sidecar). 

 

Setba baixa a la plaça  |  De la paraula a la música 

Setze artistes compromesos amb la Fundació Setba, dels quals 8 intervenen sobre partitures de cançons que han 

sonat al SIDECAR i 8 sobre portades del diari LA VANGUARDIA, tots ells s'exposaran als establiments integrants de 

l’Associació d’Amics i Comerciants de la Plaça Reial. La mostra vol posar en relació paraula i la música i el seu 

poder evocador. 

 

 

ACTIVITATS PARAL· LELES 

 

La Sisena Flota a Barcelona | Dijous 27 de novembre a les 19:30h 

Conferència i recorregut guiat per la Barcelona de la Sisena Flota, a càrrec del periodista i escriptor Xavier Theros. 

Durada: 90 minuts 

Entrada lliure 

 

Concert Barcelona Swing | Dijous 11 de desembre a les 19:30h 

Philip Stanton i Joan Eloi Vila, un a la veu i l’altre a la guitarra, faran un recorregut musical per cançons mítiques 

d’aquest segle i del passat, moltes d'elles vinculades al Sidecar. 

Durada: 1h 

Preu: 5€ 

 

 

 



 Ruta La memòria de la plaça | Divendres 21/11/14, 12/12/14 i 16/01/15 a les 18h.  

Dissabte 24/01/15 a les 11h 

Visita guiada i comentada a l'exposició que la Fundació setba organitza als 16 locals de la Plaça Reial. A càrrec del 

periodista David Revelles, especialista en rutes culturals i periodisme de viatges. 

Durada: 90 minuts 

Preu: 10€ 

  

Projecció reportatge La memòria de la plaça | Dijous 22 de gener de 2015 a les 18h 

Per segon any consecutiu i en virtut del conveni que la Fundació Setba té amb els Cinemes Maldà, es projectarà la 

tercera part del projecte documental La Memòria de la Plaça amb els testimonis de la gent gran del districte sobre 

aquest espai de la ciutat. Enguany, el reportatge se centrarà en el local que va ocupar La Vanguardia, anys després 

el Texas i actualment el Sidecar. També projectarem el documental Barcelona era una festa, dirigit per Morrosko 

Vila Sanjuán i produit per Séptimo Elemento 

Lloc: Cinemes Maldà 

Durada: 90 minuts 

Preu: 4€ 

 
 
 

Contacte premsa:    Rosor Foret |  rosor@fundaciosetba.org | 671860561
 


