Primavera 2017
AUDIOVISUALS
CICLE DE CINEMA

Danseu, danseu

All that jazz (Empieza el espectáculo)
Dilluns 3 d’abril
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Bob Fosse. Estats Units, 1979. Durada: 123 min
Castellà
Bob Fosse realitza amb aquest film intens i excèntric un particular exercici de reflexió vital en
relació amb la seva passió pel món del cinema musical i de l’espectacle coreogràfic. Sense cap
mena de pietat, trasllada a la pantalla la visió que té d’ell mateix i del seu trajecte professional,
ple de creativitat, excessos i sensualitat.
Dancing Dreams
Dilluns 8 de maig
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Rainer Hoffmann i Anne Linsel. Alemanya, 2010. Durada: 92 min
VOSE
Pina Bausch, pocs mesos abans de morir, decideix reprendre el seu famós espectacle
Kontakthof, i per fer-ho contracta adolescents de 14 a 18 anys que mai no han estudiat ballet ni
han pujat a cap escenari. Durant els deu mesos d’assajos i fins a la nit de l’estrena, els joves
ballarins descobreixen el geni de Bausch i els seus propis cossos.
Cisne negro
Dilluns 12 de juny
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Darren Aronofsky. Estats Units, 2010. Durada: 109 min
Castellà
La Nina, una brillant ballarina que forma part d’una companyia de ballet de Nova York, viu
completament absorbida per la dansa. La pressió de la seva mare, que sempre la vol controlar;
la rivalitat amb la seva companya Lily i les exigències del seu sever director augmentaran a
mesura que s’acosta el dia de l’estrena. Aquesta tensió provoca en la Nina un esgotament
nerviós i una confusió mental que fan que sigui incapaç de distingir entre realitat i ficció.

WORKSHOP
Soundpainting
Divendres 2 de juny
De 18.00 h a 21.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Arnau Millà, col·lectiu Free’t
Taller d’improvisació dirigida
Introducció al soundpainting, un llenguatge de signes interdisciplinari per a la composició en
temps real. Farem servir la veu i el moviment per experimentar com es pot fer música no
escrita, amb la improvisació. En resulten composicions instantànies on no hi ha un sol
compositor, sinó que tots els participants en són creadors i intèrprets al mateix temps. No cal
tenir experiència prèvia.
Cal inscripció prèvia a partir del 17 de maig al Punt d’Informació del Centre o bé trucant al 93
450 89 17.
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MÚSICA
ARA TOCA...
Paula Grande
Dijous 6 d’abril
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Paula Grande, veu i loops
La polifacètica cantant festeja amb el rap, el jazz, el soul i la cançó d’autor en l’àlbum Viatge
interestel·lar. Paula Grande ha tocat arreu i ha guanyat diferents premis internacionals. En
aquesta ocasió presenta Paula & the loops: ella tota sola, només acompanyada pel seu pedaler
i els efectes que processen la veu. Una posada en escena íntima: veu, lletra i poesia.
Clara Sallago Quintet
Dijous 20 d’abril
A les 20.00 h
Clara Sallago: veu
Gabriel Amargant: clarinet i saxo soprano
Bartolomeo Barenghi: guitarra
Santiago Acevedo: contrabaix
Salvador Toscano: percussions
Clara Sallago s’estrena com a compositora amb el seu nou treball discogràfic: Cantos de Hidra.
Amb el mite clàssic de l’Hidra com a fil conductor, aquest àlbum és un recull de cançons
originals que combinen elements del jazz, el flamenc, el folklore llatinoamericà i la chanson
française, i configuren una estètica personal que destil·la sinceritat i emoció.
Jo Jet i Maria Ribot
Dijous 18 de maig
A les 20.00 h
Jordi Jet Serra Morales: guitarra i veu
Maria Ribot Farrés: veu
Hem de fer-nos el llit o podem triar-ho? Amb aquesta metàfora quotidiana, el duet de Manresa
il·lustra Lliure o descansar, el seu darrer projecte artístic, amb llibre CD i una escenografia molt
personal. Un directe sensible, emocionant i autèntic de guitarra i veus que ens farà reflexionar
sobre aquesta pregunta inicial.

CLÀSSICA
Blooming Duo. La màgia de l’arpa i la marimba
Dijous 4 de maig
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Esther Pinyol Grífols: arpa
Ferran Carceller Amorós: marimba
Blooming Duo ens transporta a un món màgic amb una proposta sorprenent en què el timbre i
l’estètica musical de l’arpa i la marimba es troben i es fusionen per acabar creant una nova
sonoritat dins de la música clàssica. Dos joves músics amb una llarga trajectòria musical i
diversos premis internacionals.
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Celtic Groove
Dijous 1 de juny
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Bernardí Martorell: flauta
Jordi Marfà Vives: violí i mandolina
Jordi Marfà Vallverdú: guitarra
Repertori de danses i cançons dels segles XV i XVI, interpretades des d’un punt de vista
contemporani, acompanyat d’altres danses celtes i de l’est d’Europa. La sonoritat del trio Celtic
Groove ens apropa a aquest repertori amb una mirada fresca i renovada.

ARTS ESCÈNIQUES
ATTREZZOS
Comando Impro
Dijous 27 d’abril
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Impro Barcelona
Teatre d’improvisació
Una elit d’improvisadors durament entrenats en la disciplina de l’humor. La seva missió és
sorprendre l’espectador. No tenen escenografia, no tenen guió: a partir de les frases del públic
creen històries de terror, acció, amor... on la comèdia és la protagonista.
Mambo
Dijous 25 de maig
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Cia. Les Antonietes
Teatre
Ella vol el divorci. Ell no. Durant un sopar més, d’un dia qualsevol, presenciarem una disputa
matrimonial, amb ressonàncies de Woody Allen i Eugène Ionesco, gràcies a la qual, sense
oblidar mai que som en un teatre, ens preguntarem fins on un matrimoni és capaç de defensar
una mentida per no haver de respondre’s la pregunta que sobrevola l’escenari durant tota la
funció: “És bonica la vida que tenim?”. Excuses i retrets absurds en un espectacle de teatre
dins del teatre on els límits entre veritat i ficció estan molt poc clars.
Sí, però no exactament
Dijous 8 de juny
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Sandra Rossi
Monòleg
“Apenas nacer fui una extranjera, claro que en ese momento no me di cuenta”. Després de la
llarga i intensa aventura de créixer a Buenos Aires amb els seus peculiars entrenaments,
quines dificultats podia trobar aquí entre aquests catalans tan civilitzats?
Una història sobre la identitat i la pertinença, el desig i la perplexitat, relatada amb veu de dona.
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APROPA’T A LA DANSA
Minimon
Divendres 5 de maig
A les 18.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Cia. Mons Dansa
Per a infants a partir de 3 anys i les seves famílies
Dansa
On van a parar totes les històries inventades? A la Lua li agrada descobrir les històries
inventades que s’amaguen a l’habitació dels infants... coses diferents i divertides, bogeries
imaginades, històries estranyes, sons i riures... La Lua es diverteix jugant amb tot el que va
trobant i s’inventa noves històries, i així deixa l’habitació plena de colors, jocs i un munt d’idees
que regala als infants perquè mai no deixin d’imaginar.

Twins
Dijous 11 de maig
A les 20.00 h
A càrrec de LasTwins
Dansa-teatre
Xerrada posterior amb la companyia
Dues germanes, dos colors, dues vides, dos cossos manipulats, dos caps. Dues germanes
molt peculiars, que competeixen, es barregen, es perden... Una pèrdua constant amb l’únic
desig de tornar-se a trobar. Humor i dansa que ens obren una escletxa per reflexionar sobre les
relacions.
Tot està bé... Puntos suspendidos...
Dimarts 23 de maig
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Tan lluny/Artur Villalba
Dansa
Xerrada posterior amb la companyia
Sovint necessitem desemmascarar-nos per reinventar-nos, renunciar al vestit que ens han
imposat, esborrar les nostres cicatrius, els nostres desacords, tantes nits sense dormir. “Que no
us enganyin. Que no t’enganyin: Tot està bé...”.
Espectacle de dansa seguit de la performance Puntos suspendidos..., amb un/a artista
convidat/ada.
Balles?
Dimarts 30 de maig
A les 17.30 h
Preu: 3,50 €
A càrrec de Claudia Moreso, Cia. Mons Dansa
Taller de dansa en família per a infants de 0 a 4 anys acompanyats d’un adult
A partir de jocs corporals descobrirem les possibilitats de moviment del nostre cos. Una activitat
divertida per gaudir en família ballant junts!
Cal inscripció prèvia a partir del 16 de maig al Punt d’Informació del Centre o trucant al 93 450
89 17.
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EXPOSICIÓ
“L’interior”
Del 9 al 29 de maig
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
La Rabera Eclèctica
Fotografia i poesia
D’on som? Cap a on mirem? Qui som? Cap a on anem? Fotografia i poesia inspirades en
pobles petits, art que estableix lligams en el nostre “interior”.
Inauguració: dimarts 9 de maig a les 20.00 h. Presentació de l’exposició i recital de poesia. A
càrrec de Susanna Sebastià i Carlos Ripollés, veu; i Marta Canellas, violoncel.
Visita guiada: dimecres 10 de maig a les 18.00 h
Amb motiu de la Festa de la Poesia de Barcelona.

ESPECTACLES INFANTILS
PER A INFANTS DE 0 A 4 ANYS I FAMÍLIES
Miranius
Dimarts 4 d’abril
A les 17.30 h
Preu: 3,50 €
A càrrec de Titelles Pamipipa
Per a infants de 0 a 4 anys acompanyats d’un adult
Titelles i cançons
Sol solet, cargol treu banya, les petites formiguetes, la lluna… Miranius és un espectacle suau i
poètic, una metàfora de la vida i una al·legoria de la natura, plena de personatges, colors i
cançons tradicionals cantades en directe.
Cal inscripció prèvia a partir del 21 de març al Punt d’Informació del Centre o trucant al 93 450
89 17.
Balles?
Dimarts 30 de maig
A les 17.30 h
Preu: 3,50 €
Taller de dansa en família per a infants de 0 a 4 anys acompanyats d’un adult
A partir de jocs corporals descobrirem les possibilitats de moviment del nostre cos. Una activitat
divertida per gaudir en família ballant junts!

Cal inscripció prèvia a partir del 16 de maig al Punt d’Informació del Centre o trucant al 93 450
89 17.
L’eruga voladora
Dimarts 13 de juny
A les 17.30 h
Preu: 3,50 €
A càrrec de la Cia. Pea Green Boat
Per a infants d’1 a 3 anys acompanyats d’un adult
Titelles i ganxet show
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En una parada de fruita i verdura del mercat, la verdulera descobreix un intrús entre les cols
mentre prepara el gènere: una eruga afamada que vol aprendre a volar. Per més que ho intenti
no ho aconseguirà... o potser sí?
Cal inscripció prèvia a partir del 30 de maig al Punt d’Informació del Centre o trucant al 93 450
89 17.

PER A INFANTS A PARTIR DE 4 ANYS I FAMÍLIES
Le Mêtre (20è aniversari del Centre Cívic)
Divendres 21 d’abril
A les 18.00 h
Activitat gratuïta
Per a públic familiar
A càrrec de la Cia. Jam
Clown, humor gestual
Una taula, dues cadires, un para-sol, un penja-robes, un mirall i un metre. Un espectacle que et
traslladarà al món de la imaginació, la complicitat, el riure, l’amor, les emocions, el joc i la
tendresa.
Al carrer de Provença, davant de l’entrada del Centre.
Minimon
Divendres 5 de maig
A les 18.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Cia. Mons Dansa
Per a infants a partir de 3 anys i les seves famílies
Dansa
On van a parar totes les històries inventades? A la Lua li agrada descobrir les històries
inventades que s’amaguen a l’habitació dels infants... coses diferents i divertides, bogeries
imaginades, històries estranyes, sons i riures... La Lua es diverteix jugant amb tot el que va
trobant i s’inventa noves històries, i així deixa l’habitació plena de colors, jocs i un munt d’idees
que regala als infants perquè mai no deixin d’imaginar.
DIADES I FESTIVITATS
20è ANIVERSARI DEL CENTRE CÍVIC I FESTA MAJOR DEL BARRI DE LA SAGRADA
FAMÍLIA
Fem 20 anys! Vine a celebrar-ho amb nosaltres en una tarda plena d’espectacles, música i
impossibles fets realitat. Celebrem que hàgiu format part de la nostra història i convidem a
tothom a gaudir-ne vint més. Per molts anys fent cultura!
Presentació a càrrec de Laura Pinilla, cia Transtorners
Le Mêtre (20è aniversari del Centre Cívic)
Divendres 21 d’abril
A les 18.00 h
Activitat gratuïta
Per a públic familiar
A càrrec de la Cia. Jam
Clown, humor gestual
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Una taula, dues cadires, un para-sol, un penja-robes, un mirall i un metre. Un espectacle que et
traslladarà al món de la imaginació, la complicitat, el riure, l’amor, les emocions, el joc i la
tendresa.
Al carrer de Provença, davant de l’entrada del Centre.

Des del cel (20è aniversari del Centre Cívic)
Divendres 21 d’abril
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
Per a tots els públics
A càrrec de Toni Gutiérrez, Asvin López, Marta Erra i Arnau Andreu
Circ aeri: trapezi i corda llisa
Tres propostes de circ aeri, tres petits mons, tres breus històries entrellaçades per l’humor, la
bellesa, la fragilitat i, sobretot, pel risc.
Al carrer de Provença, davant de l’entrada del Centre.

Piano bar (20è aniversari del Centre Cívic)
Divendres 21 d’abril
De 19.00 h a 19.30 h i a partir de les 20.30 h
Per a tots els públics
Música i cava
No és un bar amb un piano, és un piano amb un bar. Un pianista, dos cantants, que agiten els
compassos i les copes de cava a ritme de swing, rock and roll, twist... de Nàpols a Nova
Orleans.
Al carrer de Provença, davant de l’entrada del Centre.

