PROGRAMACIÓ
CULTURAL
De gener a març de 2021

Urgell

Centre Cívic Urgell

GENER
21

19.30 h

CLÀSSICA – Sonnets i rondós

22

20 h

ARTS ESCÈNIQUES – Una altra nit

9

19 h

CIÈNCIA, REALITAT I FICCIÓ – La misteriosa física quàntica

12

19 h

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
Teatre – Ramon

16

19 h

CIÈNCIA, REALITAT I FICCIÓ
Conferència – Micro i nano xips de km 0

18

20 h

A TOT JAZZ! – Memi Sillah Group

20

17 h

PETIT CINECLUB – La rata pirata, i altres aventures per créixer

1

19 h

EL JAZZ A BARCELONA
Conferència – El jazz a través del Hot Club de Barcelona (1934-1980)

4

20 h

A TOT JAZZ! – Numen

9

19 h

+ DONES
Conferència – Narrativa feminista: de la misogínia a l’apoderament

12

19 h

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
Teatre – Els dies mentits

15

19 h

EL JAZZ A BARCELONA
Conferència – Taller de Músics: 42 anys de jazz i altres músiques a
Barcelona

18

20 h

A TOT JAZZ! – New Tango Project

19

19 h

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
Circ – LAZUZ

20

17 h

PETIT CINECLUB – Àgata, la meva veïna detectiu

26

19 h

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
Clown – A la fresca

FEBRER

MARÇ

Activitats culturals realitzades per dones

RESERVA D’ENTRADES
• 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

ARTS ESCÈNIQUES

ELS DIES MENTITS

UNA ALTRA NIT

Dramatúrgia i direcció: Marta Aran · Intèrpret:
Lara Salvador · Producció: Sala Flyhard
Una dona que ha viscut amb la seva mentida durant
15 anys. Una dona que ha intentat ordenar-la, meticulosament dia rere dia, en un calendari. Una dona
que ha intentat que aquesta mentida mai surti al seu
món real. Una dona, que se sincerarà per primera vegada davant de tothom. Premi MAX 2019 Millor autoria revelació a Marta Aran. Teatre de text *Barcelona
Districte Cultural

Divendres 22 de gener
Auditori a les 20 h
Creació i interpretació: Pau Ferran i Bàrbara
Roig
Una peça d’amor a lu nostru. I que és lu nostru? Lu
nostru és tot allò que compartim. D’on venim i d’on
no podem escapar. El que ens fa reconeixibles els
uns amb els altres, el que ens pertany; el que ens defineix. El paisatge, l’accent, la petroquímica, la Renfe,
i sobretot els records; les anècdotes; el que hem viscut junts, l’espai temporal que compartim. Les anècdotes de sobretaula. Teatre de text

Divendres 12 de març
Auditori a les 19 h

LAZUZ
Divendres 19 de març
Auditori a les 19 h

RAMON
Divendres 12 de febrer
Auditori a les 19 h
Cia. Eòlia · Autoria i direcció: Mar Monegal ·
Interpretació i composició musical: Francesc
Ferrer
El Ramon s’acaba de separar de la Patri i, mentre
busca pis, s’instal·la a l’habitació d’adolescent de
casa dels seus pares. Allà retroba la guitarra, la bicicleta estàtica i tot de cassetes que el transporten
als anys 90. Des de la seguretat de la seva habitació,
rememora el seu passat, però el que no s’imagina és
que, en el present més immediat, la seva vida està
a punt de canviar i convertir-se en una autèntica
muntanya russa. Teatre de text *Barcelona Districte
Cultural

Cia. Lazuz. Ron Beeri i Itamar Glucksmann
Lazuz (moure’s en hebreu) és una trobada dinàmica
entre un acròbata i un malabarista. Disposats a col·
laborar entre si, la missió resulta més complicada del
que esperaven. En l’equilibri entre el conflicte i la col·
laboració, cadascú mou l’altre, el treu de la zona de
confort i l’empeny cap a una trobada. Els dos artistes
posen a escena la seva estranya, però única complicitat. Circ *Barcelona Districte Cultural

A LA FRESCA

ÀGATA, LA MEVA VEÏNA DETECTIU

Divendres 26 de març
Auditori a les 19 h

Dissabte 20 de març
Auditori a les 17 h

Cia. Anna Confetti. Creació i Personatges: Rosita Calvi, Thangi Rey i Anna Confetti · Direcció:
Pep Vila
Tres personatges i una cadira gegant surten a prendre la fresca, generant diferents situacions còmiques
al llarg d’un recorregut. Espectacle inspirat en situacions quotidianes. Visual i amb poques paraules.
Teatre còmic de carrer *Barcelona Districte Cultural

A partir de 6 anys
L’Àgata Christine, de 10 anys, és una apassionada
dels misteris. Tant que ha creat una agència de detectius privats al soterrani de la casa on s’acaba de
mudar amb la seva família. El seu primer trencaclosques la portarà a un assumpte molt més complicat
del que s’esperava…Una aventura detectivesca amb
girs de guió inesperats, on la protagonista aprendrà a
veure més enllà de les primeres impressions i valorar
la importància de l’amistat.

ACTIVITATS FAMILIARS

MÚSICA
CLÀSSICA I ALTRES TEMPS

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.
LA RATA PIRATA, I ALTRES AVENTURES PER
CRÉIXER
Dissabte 20 de febrer
Auditori a les 17 h
A partir de 3 anys
Aneu amb compte amb la rata pirata, el bandit més
llaminer de tots! Damunt del seu cavall, roba el menjar dels viatgers que troba pel camí, fins al dia en què
es creua amb algú més astut que ell... Un conte de
capa i espasa, de lladres i galetes. Una fabulosa i divertida història acompanyada de tres curtmetratges
sobre l’aventura de créixer.

SONNETS I RONDÓS
Dijous 21 de gener
Auditori a les 19.30 h
Leos Quartet: Ernest Martínez i Sara Balash · violí, Nina Sunyer · viola i Eduard Raventós · violoncel
Aquesta formació neix amb la intenció d’acostar
grans obres del repertori per a quartet de corda destacant-ne el context artístic en què es van compondre. En aquesta ocasió, interpretaran un dels quartets més representatius de Haydn, el “Langsamer
Satz” de Webern i “ Sonnets et Rondeaux”, una obra
del compositor Giovanni Sollima que trenca les barreres amb el que és música antiga, contemporània,
folk, rock i clàssica.

A TOT JAZZ!
En aquesta ocasió ens centrem en el Jazz fusió amb
propostes que combinen la música jamaicana, el
tango o el flamenc amb el jazz.
MEMI SILLAH GROUP
Dijous 18 de febrer
Auditori a les 20 h
Noemí Sillah · veu i trompeta, Eduard Fernandez ·
piano, Álvaro Taborda · contrabaix, Pol Prats · saxo
i Iñaki Rodríguez · bateria
Memi Sillah Group és un projecte que vol acostar la
música jamaicana i el jazz. És una clara aposta per la
tradició de la música d’arrels negres i per la innovació
de la fusió d’estils, utilitzant els ritmes caribenys i les
harmonies jazzístiques.

NUMEN

NEW TANGO PROJECT
Dijous 18 de març
Auditori a les 20 h
Guido Di Blasi · guitarra elèctrica/composició,
Darío Polonara · bandoneó, Federico Salgado ·
contrabaix, Ramiro Rosa · bateria
New Tango Project és tango i jazz, amb un pèl de
rock. La fusió construeix la identitat pròpia del
projecte, una sonoritat moderna que respecta i es
nodreix d’aquests dos gèneres musicals. Amb una
formació heterodoxa, el grup presentarà ‘Caos’ el
seu segon àlbum. Una revisió dels orígens del tango
des d’una perspectiva renovadora en combinació
amb el jazz.

CONFERÈNCIES SALUT I CIÈNCIA

Dijous 4 de març
Auditori a les 20 h

CIÈNCIA, REALITAT I FICCIÓ

Mélodie Gimard · piano, Anna Colom · cante
flamenc, Guillermo Calliero · trompeta, Agustín
Espín · baix elèctric i Pablo Gómez · percussió
Fusió és l’únic terme capaç de definir a Numen. Un
projecte interdisciplinari que abraça la plena llibertat
d’expressió en l’àmbit artístic, sota totes les influències musicals de Mélodie Gimard, entre les que destaquen el flamenc i el jazz.

Aquest trimestre encetem un cicle dedicat a la Ciència i a la Ciència-Ficció per preguntar-nos com serà
el nostre futur segons els avenços científics més novedosos. Realitat o ficció?

LA MISTERIOSA FÍSICA QUÀNTICA
Dimarts 9 de febrer
Auditori a les 19 h
El desenvolupament de la física quàntica a principis del segle XX va constituir una de les més grans
revolucions tant en les ciències exactes com en les
experimentals i en la filosofia. La física quàntica va
modificar completament la manera d’entendre el
món tant a nivell microscòpic com macroscòpic. En
aquesta xerrada discutirem alguns dels experiments
ideals proposats per Erwin Schrödinger i Albert Einstein tot mostrant el comportament paradoxal de la
física quàntica. A càrrec de Jordi Mompart , professor a la Universitat Autònoma de Barcelona

Però, com l’hem llegit en la literatura? En farem un
breu repàs i ens centrarem en les obres i autores de
la segona meitat del s. XX per entendre i reflexionar
sobre el paper de la dona en la literatura i l’efecte
del feminisme en aquesta. A càrrec d’Irene Jaume,
llibretera i comunicadora a la llibreria cooperativa La
Ciutat Invisible.

MICRO I NANO XIPS DE KM0
Dimarts 16 de febrer
Auditori a les 19 h
Les TIC, tecnologies de la informació i de la comunicació, són un dels avenços cabdals de la humanitat
que han canviat la manera com ens relacionem amb
el nostre entorn. Descobrirem la tecnologia microelectrònica, com es fabriquen els microxips, i com
aquesta evoluciona i enllaça amb la nanotecnologia.
I també veurem que, encara que sembli sorprenent,
aquests tipus de dispositius els podem fabricar “a
casa nostra”. A càrrec de Gemma Rius, Investigadora Ramón y Cajal a l’Institut de Microelectrònica de
Barcelona (IMB-CNM-CSIC)

Portada llibre teoria-king-kong Virginie Despentes

EL JAZZ A BARCELONA
Cicle dedicat al Jazz a Barcelona, un viatge musical
per la història d’aquest gènere centenari i arrelat amb
força a la ciutat. Dues xerrades que acompanyen el
nostre habitual cicle de concerts A tot jazz!
EL JAZZ A TRAVÉS DEL HOT CLUB DE
BARCELONA (1934 - 1980)
Dilluns 1 de març
Auditori a les 19 h
La fundació del Hot Club de Barcelona l’any 1934 va
suposar l’entrada directa del Jazz a casa nostra. La
Guerra Civil i la posterior dictadura en van fer perillar
la continuïtat, però l’incansable esforç dels aficionats
van portar al club a una època daurada. Hi van passar Louis Armstrong, Lionel Hampton, Sister Rosetta
Tharpe i Big Bill Broonzy entre d’altres. A través d’arxius i testimonis directes recordarem una època que
ha deixat empremta en la història del Jazz al nostre
país. A càrrec d’Ot Ordeig Andreu , historiador del
Jazz i arqueòleg.

CICLES HUMANITATS
+ DONES
Cicle dedicat a visibilitzar la cultura feta per dones.
Trobareu senyalades les activitats amb el símbol +D
NARRATIVA FEMINISTA: DE LA MISOGÍNIA A
L’APODERAMENT
Dimarts 9 de març
Auditori a les 19 h
La misogínia impregna la societat des de fa segles.

Louis Armstrong envoltat de fans a Barcelona. Windsor
Palace, 23 de desembre de 1955 (Autor: Suárez.
Cedida per Ignasi Colomé / Arxiu Ot Ordeig).

TALLER DE MÚSICS: 42 ANYS DE JAZZ I
ALTRES MÚSIQUES A BARCELONA
Dilluns 15 de març
Auditori a les 19 h
El 1979 obria, al llavors Barri Xino, una institució que
amb el temps esdevindria un puntal de la formació
de músics de jazz, flamenc i altres gèneres, a banda
d’un agent dinamitzador de l’escena comtal. El Taller
de Músics, més que una escola de música —o de
músics—, ha vist créixer a grans noms de la nostra
escena, des de les primeres classes fins al seu èxit
a grans escenaris de tot el món. Però també ha estat un observador privilegiat dels canvis a l’àmbit del
jazz a la ciutat. El gran XiBarri del jazz, del flamenc,
de les músiques populars del nostre temps. Una
conversa entre Lluís Cabrera (fundador del Taller de
Músics) i Martí Farré (periodista musical).

MAPA

VILLARROEL

COMTE D’URGELL

D’ENGINYERIA INDUSTRIAL
DE BARCELONA

MALLORCA

Metro: L5 – Hospital Clínic
Bus: 20, 54, 59, 63, 109,
H10, V11, N7, N12
405 - c. Comte Borrell, 198
89 - c. Rosselló, 101
90 – c. Rosselló, 108-110

ADREÇA

HORARI

Comte dʼUrgell
145
’
08036 Barcelona
Tel. 934 536 480
ccurgell.cat
info@ccurgell.cat
facebook.com/Centrecívicurgell
twitter.com/ccurgell
instagram.com/ccurgell
Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda i
dotat dʼanell magnètic

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

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.

