GENER
Del 16 de gener
al 21 de febrer

RESERVA D’ENTRADES
EXPOSICIÓ – Bestiari. Un procés creatiu

• Entrada gratuïta amb reserva prèvia
• Reserva presencial al taulell del centre cívic a partir del dilluns de la
setmana de l’espectacle o concert
• Reserva on-line a través del web www.ccurgell.cat a partir del dilluns
de la setmana de l’espectacle o concert
• Un cop comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada
• Per assistir a les conferències no és necessari recollir entrada prèvia

CONVERSES AMB EL MEU ÚTER I ALTRES INTERLOCUTORS
Divendres 7 de febrer · Auditori a les 20 h
Núria Planes Llull
Una peça de teatre autodocumental sobre la dubtosa llibertat que tenim
per decidir ser mares i pares. És una conversa amb mi mateixa, amb la
meva mare, amb el meu inconscient, amb el públic i amb el món a través
del moviment, els audiovisuals, la música en directe i una veu narrativa.
Una peça irònica sobre les expectatives socials que ens travessen fins a
fer-nos creure que els nostres desitjos són genuïns, propis, lliures. *Barcelona Districte Cultural

16

19.30 h

MÚSICA ANTIGA – Colors del barroc italià

17

20 h

ARTS ESCÈNIQUES. Lectura dramatitzada – Per un sí o per un no

20

19.30 h

LA CREATIVITAT – Un recorregut per la noció de creativitat

23

19.30 h

MÚSICA ANTIGA – Serendipia Ensemble

24

20 h

ARTS ESCÈNIQUES – Versiones parciales y erróneas de mi vida y mi gloria

27

19.30 h

LA CREATIVITAT – Només l’indispensable: l’època d’or de la il·lustració

28

17 h

LA CREATIVITAT – Taller - De l’objecte al retrat

NEGRATA DE MERDA

30

19.30 h

MÚSICA ANTIGA – Els violoncels oblidats del s. XVIII

Divendres 14 de febrer · Auditori a les 20 h

31

20 h

ARTS ESCÈNIQUES - FUGA

FEBRER

PROGRAMACIÓ CULTURAL CENTRE CÍVIC URGELL
ARTS ESCÈNIQUES
LECTURA DRAMATITZADA. PER UN SÍ O PER UN NO

3

19.30 h

LA CREATIVITAT – Perduts en la llibertat de les formes

Divendres 17 de gener · Auditori a les 20 h

4

19.30 h

A LA RECERCA DE LA SALUT – Sentir-hi bé per viure millor

6

19.30 h

CLÀSSICA – Xabier Gullón i Maria Alonso-Allende

7

20 h

BDC – Converses amb el meu úter i altres interlocutors

8

17 h

PETIT CINECLUB – El bosc de Haquivaqui

10

19 h

+DONES DE CIÈNCIA AL CINEMA - Donna Haraway read The
National Geografic

11

19.30 h

A LA RECERCA DE LA SALUT - Grip 1918-2020: què hem après i
què falta per aprendre?

Autoria: Nathalie Sarraute · Direcció: Elena Fortuny · Intèrprets:
Isabelle Bres i Mari Pau Pigem
Dues amigues han quedat per anar al teatre, l’amistat d’anys es troba en
un punt particularment tens. Quan arriben a la sala però, s’adonen que la
funció no començarà. No els quedarà cap més remei que trobar-se cara a
cara, l’una amb l’altra. Aflorarà tot un passat amagat d’abismes inconscients i pulsions agressives. Les paraules ens fereixen i amb elles ferim als
altres. Però, el silenci és molt pitjor. Activitat organitzada amb la col·laboració del Teatre Akadèmia. Lectura dramatitzada

13

19.30 h

CLÀSSICA – Trio Sonart

14

20 h

BDC – Negrata de merda

17

19 h

+DONES DE CIÈNCIA AL CINEMA - Marie Curie

18

19.30 h

A LA RECERCA DE LA SALUT – Com prevenir el càncer de còlon

20

19.30 h

CLÀSSICA – Izan Rubio

21

20 h

BDC – El mal morir

24

19 h

+DONES DE CIÈNCIA AL CINEMA - Hidden Figures

Del 27 de febrer
al 27 de març

EXPOSICIÓ – Il·lustríssi+ Laura Pérez Vernetti

27

19.30 h

CLÀSSICA – Duo Alvalle - Schreiner

28

20 h

BDC – Assassinat al club

La Pulpe Teatro. Autoria i direcció: Denise Duncan · Intèrprets: Dani Arrébola, Catalina Calvo, Anna Ferran, Salvaro Miralles i Mar Pawlowsky
L’Anna li ha dit al Nick “negrata de merda” al col·legi. Els pares d’en Nick
intenten convèncer als de l’Anna perquè aquesta li demani disculpes per
l’insult racista, però els pares de l’Anna diuen que són coses de nens.
Cap de les parelles està disposada a cedir. Es desencadenarà una confrontació entre els dos matrimonis per disputar-se la raó, i una successió
de fets de microviolència tan comuns en la nostra societat: masclisme,
classisme, xenofòbia, homofòbia, etc. Premi de Teatre Ciutat de Manacor
2018. *Barcelona Districte Cultural

ACTIVITATS FAMILIARS
PETIT CINECLUB
Petit Cineclub és una proposta de cinema familiar que forma part de Barcelona Districte Cultural. Una cita mensual per apropar el cinema als més
petits a través de pel·lícules d’animació, presentades per un personatge
molt especial. Activitat gratuïta.
EL BOSC DE HAQUIVAQUI

ELS VIOLONCELS OBLIDATS DEL S. XVIII

Dissabte 8 de febrer · Auditori a les 17 h
Edat recomanada: a partir de 4 anys

Dijous 30 de gener · Auditori les 19.30 h

Rasmus A. Sivertsen, Noruega, 2016, 72’
El bosc de Haquivaqui és un bon lloc per viure, però els animals petits han
de vigilar que els més grossos no se’ls cruspeixin. Un bon dia, l’eriçó Horaci intenta menjar-se l’àvia ratolineta. És aleshores que Morten, el ratolí
més assenyat, arriba a la conclusió que és l’hora de redactar una nova llei
per al bosc. A partir d’ara tots els habitants del bosc seran amics i ningú
no podrà menjar a cap altre.

Divendres 24 de gener · Auditori a les 20 h
Direcció i dramatúrgia: Glòria Ribera · Intèrprets: Glòria Ribera,
Joan Escrivà, Amalia Calderón i Marta Gibal
Què passaria si un dia les drogues més perilloses, les més perjudicials i
addictives fossin no solament legals i assequibles sinó també subministrades als més dèbils? Estudis revelen que prendre llet de vaca podria ser
més perjudicial per la salut que la cocaïna; tanmateix les vedettes només
cantaven per a una de les drogues blanques. L’espectacle ens parla de la
llet de vaca com a sedant de les masses i les seves emocions a través del
cuplet, el tango, el fandanguillo, el foxtrot i el pasodoble.

Dissabte 7 de març · Auditori a les 17 h
Edat recomanada: a partir de 7 anys
Divendres 21 de febrer · Auditori a les 20 h
Cia. Fil Vermell
Al David li han diagnosticat una malaltia. Una de les xungues. Fart dels
tractaments i sense la seguretat que la seva situació millori, ha decidit
engegar-ho tot i passar els dies que li queden fent el que més li agrada
en aquest món: llegir còmics i afartar-se de Donuts. La seva germana
Ruth, lluitadora incansable, no està disposada a llençar la tovallola. I els
dos germans, amb el temps en contra, començaran una cursa per preparar-se per allò inevitable. Què faries amb els teus últims dies? *Barcelona
Districte Cultural

Mamoro Hosoda, Japó, 2012, 117’
La Hana encara és una noia jove quan s’enamora d’un noi llop, amb qui
tindrà dos fills ben especials: l’Ame i en Yuki, que van néixer també amb
la capacitat de convertir-se en llops. Després de la sobtada mort del seu
company, la Hanna i els seus fills marxen a viure al mig del camp buscant
l’equilibri entre la seva naturalesa i una certa vida social. Allí exploren les
seves extraordinàries capacitats com a llobatons, alhora que intenten no
ser descoberts pels humans. Aquesta petita obra d’art és alhora un al·legat en defensa de la natura.

3

19.30 h

+DONES DE CIÈNCIA - Dones en l'evolució de la cultura científica

5

19.30 h

CLÀSSICA – Meritxell Brugué

7

17 h

PETIT CINECLUB – Wolf children

ASSASSINAT AL CLUB

9

19.30 h

CÒMIC I DONA – Poesia gràfica. Una nova narració

10

19.30 h

+DONES DE CIÈNCIA – La literatura científica

Divendres 28 de febrer · Auditori a les 20 h

12

19.30 h

CLÀSSICA – Les Mademoicelli

FUGA

13

20 h

A TOT JAZZ! - BDC – Enma Fernández

Divendres 31 de gener · Auditori a les 20 h

16

19.30 h

CÒMIC I DONA – Mites i arquetips femenins

17

19.30 h

+DONES DE CIÈNCIA – Existeixen els horòscops genètics?

19

19.30 h

CLÀSSICA – La dona en la música clàssica

20

20 h

A TOT JAZZ! – Marina Vinent Quartet feat. Clara Palet

23

19.30 h

CÒMIC I DONA – L'autorepresentació: cossos amb veu pròpia

28

11.30 h

CÒMIC I DONA – Visita al Museu del Còmic

La Klandestina. Direcció: Montse Albàs · Intèrpret: Arnau Casanovas
L’avi ha desaparegut de la residència. L’Eduard corre cap a casa els seus
pares, on es quedarà mentre els pares surten a buscar l’avi. Aquest fet marcarà profundament la vida de l’Eduard: el treball de final de màster, del qual
assistirem a la seva presentació; l’aparició de l’avi, que farà reviure el seu
amor mutu i les cartes del besavi desaparegut a la guerra, que donaran llum
a la relació de l’avi amb la guerra civil i perfilaran finalment un nou Eduard.

26

19.30 h

CLÀSSICA – Divagação

Dijous 23 de gener · Auditori a les 19.30 h

27

20 h

A TOT JAZZ! – Helena Camps sings Anita O’Day

Rita Rodríguez i Moisés Maroto · flautes de bec i Pablo Cantalapiedra · percussió
Petita Tempesta. Amb l’obra de “The Tempest” de W. Shakespeare com
a referència, les flautes de bec actuen com un demiürg (Déu o element
creador) que acompanyades de la percussió històrica transmeten junts
la força d’una batalla, la creació dels elements i l’harmonia, la celebració
de la unió en la creació de l’univers. Mitjançant batalles, danses, sonates
a duo, Istampittas, recercatas... És com veure el món a través d’un pany.

2

19.30 h

CLÀSSICA – Gatticativi

(+DONES activitats culturals fetes per dones)

Impro Barcelona
Quatre intèrprets a l’escenari amb una premissa molt clara: un d’ells morirà. Qui? Només el públic ho sap. Una obra de teatre única i irrepetible en
cada representació. Els actors no sabran qui serà el mort, l’assassí o els
sospitosos, el motiu de la mort, ni a on passarà l’acció ni a quina època.
Serà el públic qui respondrà totes aquestes preguntes. Els actors ho aniran
descobrint en escena al mateix temps que l’espectador. Humor, misteri i
un crim en long form, un format d’improvisació poc explotat al nostre país.
*Barcelona Districte Cultural

Dijous 2 d’abril · Auditori a les 19.30 h

Leandro Avalle · piano i Hermann Schreiner · violoncel
De Beethoven a Piazzolla. Aquest duet format per dos músics argentins
ens oferiran un concert variat i original, que comença amb un homenatge a Beethoven, per anar traçant un camí al llarg de la música argentina
per violoncel i piano. Sonaran obres de compositors com Mendelssohn,
Villa-Lobos, Ginastera, Guastavino i Nadia Boulanger, una de les mestres
de Piazzolla, per acabar amb “Le grand tango” d’aquest compositor.

Carlo Doneddu i Caterinangela Fadda · guitarres
El duet d’origen sard Gatticattivi és una volta al món de la guitarra espanyola des d’una perspectiva diferent, alimentada per una llarga amistat,
una experiència musical extra clàssica i un gran amor per aquest instrument. Anirem amb ells des de Sardenya a Llatinoamèrica, passant per la
Península Ibèrica.

A TOT JAZZ!
ENMA FERNÁNDEZ - HEY CHICO!!
Divendres 13 de març · Auditori a les 20 h

MERITXELL BRUGUÉ

+D

Dijous 5 de març · Auditori a les 19.30 h

LES MADEMOICELLI

WOLF CHILDREN

EL MAL MORIR

GATTICATTIVI

Dijous 27 de febrer · Auditori a les 19.30 h

Meritxell Brugué · piano
Fantasia i realitat. Una jove pianista graduada a l’ESMUC, amb màster en
interpretació a la Guildhall School of Music and Drama de Londres, que
ha rebut ja diversos premis al llarg de la seva carrera. Ens presenta un
concert amb peces que recreen escenes fantàstiques, i amb obres que
descriuen els escenaris que els mateixos compositors van viure. Autors
tan coneguts com Schubert, Schumann, Ravel i Mompou.

VERSIONES PARCIALES Y ERRÓNEAS DE MI VIDA Y MI GLORIA

MARÇ

ABRIL

Clàudia Romaní · violoncel continu i Amat Santacana · violoncel tenor
“Els violoncels oblidats del segle XVIII” neix l’any 2018 arran de la coneixença d’un petit violoncel construït al 1784 a Madrid per Francisco Gand.
Aquest fet va portar als violoncel·listes Amat Santacana i Clàudia Romaní
a descobrir un extens repertori, pràcticament oblidat, per un violoncel
afinat una cinquena més amunt del que és habitual: el violoncel tenor.
Des de llavors, es troben immersos en difondre la música escrita pels
violoncels oblidats del segle XVIII.

DUO AVALLE-SCHREINER

MÚSICA

+D

Dijous 12 de març · Auditori a les 19.30 h

CLÀSSICA I ALTRES TEMPS
XABIER GULLÓN I MARIA ALONSO-ALLENDE
Dijous 6 de febrer · Auditori a les 19.30 h
Xabier Gullón · clarinet i Maria Alonso-Allende · piano
Un concert carregat de talent, energia i subtileses que ens farà viatjar
des de l’impressionisme francès més íntim de Debussy, fins al romanticisme més madur de l’última etapa de la vida de Brahms, passant per
peces de compositors de la talla de Poulenc, Widor i Stravinsky.

Quartet de violoncels. Andrea Amador, Anna Costa, Laia Puig i
Amaia Ruano
El Gran Tango vol retre homenatge a Astor Piazzolla (1921-1992), figura
clau de la història del tango argentí. El concert conjuga la música de Piazzolla interpretada per quatre violoncels amb la interpretació de les seves
memòries, que permetran conèixer la fascinant història d’un dels músics
més revolucionaris i polèmics del segle passat.

TRIO SONART

COLORS DEL BARROC ITALIÀ
Dijous 16 de gener · Auditori a les 19.30 h
Lumières consort: Diana Roche · violí barroc i Santi Mirón · viola de gamba
Itàlia va ser, al període Barroc, segles XVII i XVIII, un dels grans països
europeus dels virtuosos del violí i una referència a tota Europa. Lumières
consort es reuneix per redescobrir a través del so dels instruments originals, el llenguatge musical d’aquesta època que ens continua sorprenent.

Ana Carro de Prada · piano, Cati Reus · violí i Daniel Oliu · violoncel
El Trio Sonart fa un homenatge a Beethoven pel seu 250è aniversari. Interpretaran la seva música, la del primer romàntic, qui va traduir en música
un món poètic perquè pogués ser compartit per la humanitat; el lluitador
incansable per a un món més lliure; el geni trencador; el músic profund
capaç d’expressar la passió més desfermada i la sensibilitat més subtil;
de qui, superat per la sordesa creixent, era capaç de sentir en el seu
interior allò no escrit.
IZAN RUBIO
Dijous 20 de febrer · Auditori a les 19.30 h

SERENDIPIA ENSEMBLE

Izan Rubio · guitarra
El guitarrista català Izan Rubio ha estat músic resident a La Pedrera
durant el 2017-2018, i guardonat amb diferents premis en concursos
internacionals, com el Certamen Miquel Llobet de Barcelona, el Corelli-Savarez Chamber Music Competition (Àustria) o el Valle dei Laghi
Guitar Competition and Festival (Itàlia). Va rebre el Segell Melòman
d’Or de la reconeguda revista musical Melómano pel seu treball a
l’enregistrament discogràfic José Galeote: Poniente (La mà de Guido,
2018).

MARINA VINENT QUARTET FEAT. CLARA PALET

+D

Divendres 20 de març. Auditori a les 20 h
Clara Palet · veu, Marina Vinent · guitarra elèctrica, Marc Urrutia ·
saxo tenor, Héctor Tejero · contrabaix i Pol Leiva · bateria
Marina Vinent, ciutadellenca de naixement, decideix comandar aquest
projecte per reviure els temes més insignes del Jazz. Charlie Parker,
Thelonious Monk, Benny Golson, Lee Morgan o Dexter Gordon... pocs
seran els que quedaran fora d’aquest homenatge als que van convertir
el gènere nascut a les capes més baixes de la societat nord-americana
en una de les revolucions musicals més grans que ha viscut aquest art.
Comptaran amb la col·laboració especial de la veu de Clara Palet.

Dijous 13 de febrer · Auditori a les 19.30 h

MÚSICA ANTIGA

Enma Fernández · piano i veu, Marc Tena · guitarra, Pol Prats ·
saxo tenor, Jordi Prats · saxo baríton, Álvaro Taborda · contrabaix,
Roberto Olori · bateria i Marc Trias · percussió
Enma Fernández és pur rhythm’n’blues. Tot i que hi afegeix gotes de jazz,
swing, rock’n’roll... Amb dits ràpids, viatja per les tecles del seu piano
com aquells vapors que navegaven pel Mississipí fins a Nova Orleans.
Fernández fueteja el seu piano, l’acarona, el sacseja, l’esprem... I aconsegueix que li regali melodies de ritmes endiablats que acompanya amb
la seva veu en unes cançons que ens retornen a una època en què els
tupès sí que ens deixaven gaudir de l’escenari.
*Barcelona Districte Cultural

LA DONA EN LA MÚSICA CLÀSSICA

+D

Dijous 19 de març · Auditori a les 19.30 h
Gemma Torralbo · saxo i Joan Company · piano
A través del saxo i el piano donarem a conèixer obres d’alt valor artístic
escrites o fortament lligades a dones. Contextualitzarem cada obra, per
resseguir l’evolució del rol de la dona en la música clàssica a través de
les diferents situacions i entrebancs que han hagut de superar. Prendrem
consciència, així, dels talents desaprofitats, perduts o desconeguts, que
el desequilibri de gènere ha provocat en la història de la nostra cultura.
DIVAGAÇÃO

+D

Dijous 26 de març · Auditori a les 19.30 h
Ana Moreira · violoncel i Elisabeth Roma · guitarra
Aquest duet de violoncel i guitarra ens proposa un recorregut musical personal i lliure a través de peces de música brasilera, espanyola, catalana,
sefardita i argentina. Gran part del repertori proposat ha estat escollit entre
músiques que no són originals per aquesta formació, per això, la majoria
de les peces estan arranjades, adaptades o recreades per elles mateixes.

HELENA CAMPS SINGS ANITA O’DAY

+D

Divendres 27 de març · Auditori a les 20 h
Helena Camps · veu, Pol Omedes · trompeta, Rai Paz · guitarra,
Pau Sala · contrabaix i Joan Casares · bateria
Un concert a través del qual es fa un viatge al llarg de la vida de la famosa cantant Anita O’Day, una de les principals veus de l’època del jazz,
oferint a l’oient una selecció de les millors cançons que va gravar, juntament amb petites explicacions que ajudaran a entendre millor qui va ser
i com va viure Anita O’Day, i també com vivien les cantants de jazz en
aquella època.

DONES EN L’EVOLUCIÓ DE LA CULTURA CIENTÍFICA

+D

Dimarts 11 de febrer · Auditori a les 19.30 h

Dilluns 24 de febrer · Auditori a les 19 h

En aquesta conferència s’explicaran detalladament els diferents tipus d’infeccions respiratòries, inclosa la grip, així com les mesures que des de casa
podem prendre per prevenir-la. Es farà un recorregut històric per les diferents pandèmies aplicant-les al nostre entorn i a les diferents maneres de
prevenir-les. A càrrec d’Arturo Huerta , investigador Sènior de l’IDIBAPS,
membre del grup europeu per la investigació de les infeccions respiratòries
i de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR).

Theodore Melfi EEUU | 2016 | 127 min | VOSE
Narra la història no explicada fins al moment de tres brillants dones afroamericanes que van treballar a la NASA a inicis dels anys seixanta. Tot
passa enmig de la carrera espacial, i tanmateix, enmig de la lluita pels
drets civils dels negres dels Estats Units, en l’ambiciós projecte de posar
en òrbita a l’astronauta John Glenn. Aquestes tres dones afroamericanes
hauran de ser capaces de superar les barreres racials a la NASA i en el
clima opressor dels anys seixanta.

+D

Dimarts 3 de març · Auditori a les 19.30 h
Coneixerem les aportacions més rellevants d’algunes dones en aquells
moments crucials de la història de la ciència. Proposem una visió evolutiva de les etapes del coneixement i el paper que aquestes dones han
tingut en la història de la cultura científica. Per acabar reflexionant el
com i per què de les polítiques de divulgació científica en l’actualitat. A
càrrec de Cristina Junyent , doctora en Biologia i directora de la Fundació Ciència en Societat.
LA LITERATURA CIENTÍFICA, EL SEU VALOR EN LA
SOCIETAT I EL PAPER DE LA DONA			

+D

Dimarts 10 de març · Auditori a les 19.30 h
Què és la literatura científica i quina és la seva aportació en la recerca i
en la divulgació científica és el que projectes com el Programa Ciència
i Societat (Universitat de Vic) desenvolupen a través de les Tertúlies de
Literatura Científica i el Premi Llegim Ciència. Un projecte d’innovació
docent per facilitar el diàleg i el debat propiciat per persones que s’ocupen de la divulgació de la ciència a través de l’escriptura. Coneixerem el
paper i el pes de les dones en la literatura científica. A càrrec de Julita
Oliveras, doctora en Ciències Biològiques i responsable del Programa
Ciència i Societat de la UVic.
EXISTEIXEN ELS HORÒSCOPS GENÈTICS?

+D

Dimarts 17 de març · Auditori a les 19.30 h
Sentim a parlar contínuament de l’ADN, i que el nostre material genètic determina com som, però realment… Podrem saber a través de
la nostra seqüència de DNA com som i com serem? Quines malalties podrem patir? Escollim parella i amics perquè els nostres gens ens
ho indiquen? Podem predir les habilitats d’un esportista d’elit pel seu
DNA? Són efectives les dietes genètiques, la nutrigenòmica, la cosmètica genètica, la farmacogenètica? Guiarem la nostra vida, en un futur,
per horòscops genètics? A càrrec de Gemma Marfany, Professora de
Genètica de la Universitat de Barcelona.

A LA RECERCA DE LA SALUT
Cicle de divulgació científica en col·laboració amb l’IDIBAPS, centre de
recerca promogut per l’Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
SENTIR-HI BÉ PER VIURE MILLOR: EL QUE CAL SABER SOBRE
L’AUDICIÓ
Dimarts 4 de febrer · Auditori a les 19.30 h
La hipoacúsia és la pèrdua de la capacitat auditiva, una patologia que
actualment té un important nombre de casos i se’n preveu un augment
en els pròxims anys. La xerrada aborda les principals causes, com el
fenomen de la transició demogràfica i la sobreexposició al soroll en
entorns lúdics. També com afecta a la qualitat de vida de les persones,
com es diagnostica i quines possibilitats de tractament té avui i en el
futur. A càrrec de Francesc Larrosa , especialista Sènior del Servei
d’Otorrinolaringologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.

PERDUTS EN LA LLIBERTAT DE LES FORMES: DE LES CONVENCIONS
ESCÈNIQUES CLÀSSIQUES A LA VISIÓ POST-MODERNA DE
L’ESPECTACLE I LA PERFORMATIVITAT

EXPOSICIONS

Dilluns 3 de febrer · Auditori a les 19.30 h

BESTIARI. UN PROCÉS CREATIU

Les arts escèniques d’avui ofereixen espectacles que trenquen formes
i estils establerts, i sovint ens desconcerten sense saber què pensar o
com reaccionar. Farem un viatge accelerat a través de les convencions
clàssiques del teatre occidental—amb incursions a la teatralitat de les
Àsies—per aterrar a la realitat escènica d’avui on el procés de creació
ha pres centralitat. Acabarem el trajecte considerant la teatralitat de la
vida diària i la nostra creativitat a l’hora de representar-nos a nosaltres
mateixos. A càrrec de Boris Daussà-Pastor, actor, professor i director
del Departament d’Història i Teoria de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre.

Del 16 de gener al 21 de febrer · Inauguració dijous 16 de gener a les
19.30 h · Sala d’exposicions Teresa Pàmies

CÒMIC I DONA

Centre Cívic Urgell

Tota cosa amaga una altra cosa i tota forma amaga una altra forma. L’ull
perspicaç i alerta explora i formula preguntes de tot allò que observa i
que, a més, vol comprendre. De vegades, la resposta esdevé una connexió fascinadora i enigmàtica entre el subjecte que guaita i l’objecte que es
mostra. Aquest peculiar “bestiari” ha sorgit d’un procés de creació a partir
de l’experimentació amb material de reciclatge. Es mostren els resultats
de les diferents etapes d’aquest procés creatiu: “personatges” en volum,
dibuixos i les il·lustracions que culminen el procés.
Alumnes d’Il·lustració de l’Escola Massana de Barcelona

MAPA

De gener a abril de 2020
D’ENGINYERIA INDUSTRIAL
DE BARCELONA

Cicle dedicat a fer visible la veu de les dones en el món del còmic; artistes
pioneres, noves formes de narració i (re)definicions del gènere.
COM PREVENIR EL CÀNCER DE CÒLON
Dimarts 18 de febrer · Auditori a les 19.30 h

POESIA GRÀFICA, UNA NOVA NARRACIÓ

En els darrers anys, s’ha produït nombrosos avenços en el món de la genètica que ens permeten conèixer quines són les persones més susceptibles a patir un càncer de còlon. També disposem de diverses estratègies
dirigides a la detecció precoç. El Grup de Recerca en Oncologia Gastrointestinal i Pancreàtica de l’IDIBAPS ha contribuït amb diversos estudis que
permeten avançar cap a una prevenció més acurada d’aquesta malaltia,
tan pel que fa a les formes hereditàries com les esporàdiques. A càrrec
d’Antoni Castells, Catedràtic de Gastroenterologia a la Universitat de
Barcelona i director del Grup de Recerca en Oncologia Gastrointestinal i
Pancreàtica de l’IDIBAPS.

Dilluns 9 de març · Auditori a les 19.30 h

CICLES HUMANITATS
UNA ALTRA HISTÒRIA...
LA CREATIVITAT

+DONES DE CIÈNCIA AL CINEMA

Reflexionarem sobre la creativitat i els processos creatius artístics contemporanis. Processos que són transversals, experimenten amb diverses
disciplines i arriben més enllà del seu àmbit per ser aplicables en molts
aspectes de la vida.

Cicle de cinema dedicat a les dones científiques. Figures que han destacat per
les seves valuoses aportacions a la Ciència i que el cinema ens permet conèixer.

UN RECORREGUT PER LA NOCIÓ DE CREATIVITAT: DE LA
INSPIRACIÓ A LA DESCOBERTA DE L’INCONSCIENT

DONNA HARAWAY READ THE NATIONAL GEOGRAFIC
OF PRIMATES					

Dilluns 20 de gener · Auditori a les 19.30 h

Paper Tiger TV EEUU | 1987 | 28 min | VOSE
L’autora, pensadora i crítica cultural Donna Haraway desembolica el cabdell de significats que s’acumulen a diferents portades de la revista The
National Geographic i desxifra la construcció cultural de la natura. Un viatge a través de la jungla des de l’antropologia amb perspectiva feminista.
Presentació i debat a càrrec de Drac Màgic

Els conceptes de creació i creativitat són emprats, en l’actualitat, en relació amb tota una sèrie d’àmbits de diferent naturalesa, tot i que majoritàriament els fem servir per referir-nos al món de l’art. L’associació clara i rotunda entre art i creació, és relativament recent, i des de l’Antiguitat són altres
nocions afins (inspiració, imaginació, invenció, originalitat, etc.) les que s’hi
han relacionat. Farem un recorregut per aquestes idees per entendre de
quina manera s’ha entès al llarg de la història allò que avui anomenem la
“creativitat artística”. A càrrec de Tania Alba , professora associada del
Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona.

MARIE CURIE		

NOMÉS L’INDISPENSABLE: L’ÈPOCA D’OR DE LA IL·LUSTRACIÓ

+D

Dilluns 10 de febrer · Auditori a les 19 h

+D

+D

La poesia gràfica és una nova forma estètica i narrativa dins del llenguatge del còmic. En aquesta conferència analitzarem sis obres d´aquest nou
gènere de la mà d’una de les seves autores pioneres: Laura Pérez Vernetti,
guardonada amb el Gran Premi del 36è Saló Internacional del Còmic de
Barcelona. La mateixa autora exposa algunes de les seves obres a la sala
d’exposicions Teresa Pàmies, situada al mateix Centre Cívic Urgell, i que
es podrà visitar fins al 27 de març. A càrrec de Laura Pérez Vernetti,
autora de còmics i il·lustradora.
MITES I ARQUETIPS FEMENINS: UNA ÈTICA DE LA DIFERÈNCIA
SEXUAL EN EL CÒMIC
Dilluns 16 de març · Auditori a les 19.30 h
Des de les sèries de còmic en la premsa de principis del segle XX fins a
les formes confessionals de la novel·la gràfica contemporània a països tan
diferents com ara França, Iran o el Líban, la representació dels personatges femenins no només ha constituït un baròmetre de l’evolució del rol
de la dona dins la societat en el darrer segle, sinó també l’escenari d’una
revolta permanent. De les heroïnes de Milton Caniff als personatges de
Claire Bretécher, Julie Doucet, Debbie Dreschler, Jacques Tardi o Kazuo
Kamimura, s’escenifica una lluita entre mite, cos, paraula, poder i subjectivació. A càrrec d’Ivan Pintor, professor de Comunicació Audiovisual a la
Universitat Pompeu Fabra.
L’AUTOREPRESENTACIÓ: COSSOS AMB VEU PRÒPIA

+D

Dilluns 23 de març · Auditori a les 19.30 h

Dilluns 17 de febrer · Auditori a les 19 h

Dilluns 27 de gener · Auditori a les 19.30 h

Marie Noëlle DE | 2016 | 95 min | VOSE
Poc després que el matrimoni format per Marie Curie i Pierre Curie obtingués el Nobel de Física, Pierre mor en un tràgic accident. Marie s’aferra als
seus estudis científics en un món dominat pels homes, convertint-se en la
primera dona a rebre una càtedra a la Universitat Sorbona de París. Inicia
una relació amb un científic casat, la seva dona, gelosa, farà pública la relació al mateix moment que s’anuncia el seu premi Nobel de Química. En lloc
de gaudir de la fama del seu prestigiós treball d’investigació, Marie serà difamada per cometre adulteri. Presentació i debat a càrrec de Drac Màgic

La il·lustració és l’art d’explicar històries gràficament, i tots els elements
que configuren una imatge han d’anar lligats a aquest propòsit. Només
s’han d’il·lustrar aquells elements que són indispensables per a la història, deia Norman Rockwell. Així doncs, a aquesta conferència parlarem de
com es constitueixen les il·lustracions a partir de pocs elements i de com
la manera d’il·lustrar durant l’Època daurada de la il·lustració a finals del
segle XIX, és encara vigent. A càrrec de Toni Galmés, il·lustrador i professor d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona.

Durant molt de temps, les veus de les autores de còmic han quedat ocultes
dins les ombres del medi, les lectores ignorades i expulsades del discurs
comú. Exercint l’autorepresentació, autores com Núria Pompeia, Montse
Clavé, Mariel Soria, Marika Vila, Laura Pérez Vernetti, Ana Miralles o María
Colino, ens mostren la recuperació d’una veu pròpia en la iconografia del
còmic. Analitzant-les relligarem el fil que les uneix al discurs de les autores
emergents -Mamen Moreu, Luci Gutiérrez, Emma Ríos, Raquel Lagartos o
Ana Penyas-. A càrrec de Marika Vila , il·lustradora i Doctora en Construcció i Representació de les Identitats Culturals de Gènere per la Universitat
de Barcelona.
VISITA GUIADA AL MUSEU DEL CÒMIC

ARTS ESCÈNIQUES,
MÚSICA, EXPOSICIONS
I CONFERÈNCIES

MALLORCA

405 - c. Comte Borrell, 198
89 - c. Rosselló, 101
90 – c. Rosselló, 108-110

DE L’OBJECTE AL RETRAT
Dimarts 28 de gener · Sala d’exposicions Teresa Pàmies a les 17 h
Taller de creació de personatge amb objectes. Retratarem grans personatges de la història amb estris quotidians. Impartit per Daniel Sesé,
il·lustrador i professor de l’Escola Massana. Activitat amb inscripció,
consulteu la informació detallada al web ccurgell.cat
DONES DE CIÈNCIA

+D

Del 10 de febrer al 18 de març · Vestíbul
Aquesta exposició vol homenatjar les aportacions que han fet les primeres
dones científiques i tècniques, dones que, des de les seves posicions, van
transformar i transformen les fronteres dels espais tradicionalment assignats a homes i dones. Van obrir el camí de la integració de les dones al
món científic, un camí que encara avui està en construcció.
Exposició cedida per l’Institut Català de les Dones.
IL·LUSTÍSSI+ LAURA PÉREZ VERNETTI

+D

Del 27 de febrer al 27 de març · Inauguració dijous 27 de febrer a les
19.30 h · Sala d’exposicions Teresa Pàmies
Poesia gràfica, una nova narració
Laura Pérez Vernetti (Barcelona, 1958) autora de còmic i il·lustradora amb
una destacada trajectòria que ha estat reconeguda amb el Gran Premi pel
36è Saló Internacional del Còmic de Barcelona. La seva obra aposta per
un còmic trencador i a la recerca de noves vies narratives. S’exposen un
recull dels originals, portades, cartells i tires dels diferents estils de l’autora, una mostra de les noves formes estètiques dins del nou gènere de la
poesia gràfica.

+D

Dissabte 28 de març · A les 11.30 h
Visita guiada al Museu del Còmic i la Il·lustració de Sant Cugat del Vallès. Activitat amb inscripció, consulteu la informació detallada al web
ccurgell.cat

Obra de Laura Pérez Vernetti

Metro: L5 – Hospital Clínic
Bus: 20, 54, 59, 63, 109,
H10, V11, N7, N12

ADREÇA

HORARI

’
Comte dʼUrgell
145
08036 Barcelona
Tel. 934 536 480
ccurgell.cat
info@ccurgell.cat
facebook.com/Centrecívicurgell
twitter.com/ccurgell

Dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h

Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda i
dotat dʼanell magnètic
De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres
dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del
que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per
escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte
Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu Delegat de
Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a 08011
de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

Urgell

La Dona en la Ciència i el seu paper en la divulgació científica. Dedicat
a descobrir les científiques, la seva aportació al desenvolupament de la
Ciència i el seu paper en l’actualitat.
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VILLARROEL

DONES DE CIÈNCIA, LA DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

GRIP 1918-2020: QUÈ HEM APRÈS I QUÈ FALTA PER APRENDRE?

COMTE D’URGELL

CONFERÈNCIES SALUT I CIÈNCIA

