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Negra i Reial 
  

Del 24 de novembre de 2016 a l’11 de febrer de 2017 

 
 

Barcelona, 9 de novembre de 2016 - Un any més, ens endinsem en el passat de la Plaça Reial per 
descobrir-ne secrets i records. I aquest cop, n'hem rescatat un de molt fosc... 
 

 

 

 

 
 
© César Malet - Jamboree ca. 1960 

El pròxim dijous 24 de novembre la Fundació Setba 
inaugura Negra i Reial, una exposició que recrea la 
memòria del Jamboree, la mítica cava de jazz per la 

qual han passat figures de la talla de Chet Baker, Tete 
Montoliu, Sthepane Grappelli o Gloria Stewart. 
 
I no només això, sinó que Setba inaugura també una 
nova sala, amb vistes a la Plaça Reial. Un nou balcó 

obert a l'art! 
 
Durant la inauguració comptarem amb l'actuació de la 
saxofonista Glòria Torres, professora de Taller de 
Músics, que col·labora amb el projecte solidari Taller 
Obert. 
 
 

 

  

 
El punt de partida de l'exposició és la història de la cantant estrella d'aquell moment al Jamboree, Gloria 
Stewart.  Estirant del fil, hem descobert els secrets d'aquesta sala, que va aconseguir situar Barcelona en 
el circuit de gires de les grans estrelles del jazz internacional. 
 
L'exposició la configuren obres de Quico Estivill, Jordi Isern, Andrea Torres, Pedro García Villegas, Manel 
Rubiales i Juan Miguel Morales; fotografies inèdites de César Malet i també cartells i objectes d'arxiu 

del mític establiment de la Plaça Reial. 
 
Com sempre, una part de la mostra es podrà veure a la galeria i una altra als establiments de la Plaça 
Reial. 

 

ACTIVITATS PARAL·LELES 
 

BCN Reial & Criminal   
Diverses dates 
En el marc de l’exposició Negra i Reial, CultRuta organitza un seguit de visites guiades al voltant de la 
història negra de Barcelona. L’itinerari dura una hora i mitja i es completa amb l’accés a la Fundació 
Setba, on visitarem l’exposició Negrai Reial.  Més info: cultruta.com 

  
Gimcana: El secret de la Plaça Reial 
Diverses dates 

La Plaça Reial amaga un tresor, un tresor en forma de llibre misteriós... Des de l'Associació La Reial et 
convidem a participar en aquesta gimcana gratuïta i endur-te molts premis!! Més info: fundaciosetba.org 

 
 

  

 

https://twitter.com/hashtag/negraireial?src=hash
http://www.cultruta.com/particulars/rutes-obertes/bcn-reial-criminal/
http://www.fundaciosetba.org/gimcana-el-secret-de-la-placa-reial


EXPOSICIÓ  NEGRA I REIAL 

INAUGURACIÓ  Dijous 24 de novembre de 2016 a les 19h  

DATES Del 25 de novembre de 2016 a l'11 de febrer de 2017 

DISCIPLINES Pintura, fotografia, imatges i material d'arxiu 

ARTISTES  

GALERIA: Quico Estivill, Pedro García Villegas, Jordi Isern, César 
Malet, Juan Miguel Morales, Manel Rubiales i Andrea Torres. 
 
PLAÇA: Rubén Bretones; Anna Bujons; Maria Coma; Rai 
Escalé; Marta Fàbregas i Marc Vidal · La Fotogràfica; Jordi García 
Gil; Judit García-Talavera; Anna Irina Limia Russell; Jesús 
Parras; Dessislava Pirinchieva; Març Rabal; Santi 
Sallés; Swasky; Daniel Torrent. 
 

PROJECTE VINCULAT La memòria de la plaça 

IMATGES Podeu descarregar imatges en alta resolució de la mostra aquí. 

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

 

 

 
Contacte premsa:   Rosor Foret | rosor@fundaciosetba.org | 934813696 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/nzvfdqyr7qyzfj9/AAAwGXBW0_ccLTZBRufKOFGha?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cltcdl5ohabd30x/AADbQseYZpdtjH4MWZl9T8Eca?dl=0
https://rosor@fundaciosetba.org/

