PROGRAMACIÓ
CULTURAL
De setembre a desembre de 2021

Urgell

Centre Cívic Urgell

SETEMBRE
20

19 h

20 SET27 OCT

CLÀSSICA Trio Discòrdia
EXPOSICIÓ Il·lustració: nova parada

21

19 h

HISTÒRIES DEL METRO - CONFERÈNCIA Visions del metro a la pantalla gran

30

19 h

A TOT JAZZ! Irene Reig Trio

OCTUBRE
7

19 h

A TOT JAZZ! Drop Collective

13

11 h

HISTÒRIES DEL METRO – VISITA Centre de Control del Metro de Barcelona

14

19 h

A TOT JAZZ! Lucia Fumero

19

19 h

HISTÒRIES DEL METRO – PROJECCIÓ Documental ‘L’home del metro’

22

19 h

CONCERT IL·LUSTRAT La MINIMíssimA

25

19 h

CLÀSSICA Duo Ekriktiko

28

19 h

INTERFERÈNCIES Concert Lluís Cabot

NOVEMBRE
DEL 3
AL 27

19 h

EXPOSICIÓ Senyes d’identitat. Retrats de dones

5

19 h

ARTS ESCÈNIQUES Boira a les orelles

8

19 h

MÓN IL·LUSTRAT – PRESENTACIÓ Diari il·lustrat Femiñetas

11

19 h

INTERFERÈNCIES Concert Júlia

16

19 h

PROJECCIÓ Documental ‘La luz invisible’

19

19 h

ARTS ESCÈNIQUES Serà el nostre secret

22

19 h

CLÀSSICA Leandro Avalle

25

19 h

INTERFERÈNCIES Concert Galgo lento

30

19 h

MÓN IL·LUSTRAT – PROJECCIÓ Documental ‘Dibuixant Max’

DESEMBRE
3

19 h

ARTS ESCÈNIQUES I’m Bruce Lee?

13

19 h

CLÀSSICA Quartet Attenya

17

19 h

ARTS ESCÈNIQUES Ovvio

ARTS ESCÈNIQUES

cia i l’han volgut compartir. Teatre de text verbatim.
*Aquest espectacle anirà acompanyat d’un col·loqui
postfunció amb persones especialitzades en abús
infantil. Barcelona Districte Cultural

BOIRA A LES ORELLES
Divendres 5 de novembre
Auditori a les 19 h
Cia. Els Pirates Teatre • Dramatúrgia: Els Pirates Teatre i Míriam Escurriola • Intèrprets: Núria
Cuyàs, Laura Pau/Laura Aubert i Lluna Pindado
• Direcció: Adrià Aubert • Escenografia: Enric
Romaní
L’Enric neix a Barcelona l’any 1984 i fins als 5 anys
no es confirma que té sordesa profunda. El fet que
els seus pares siguin músics i que sempre hagi jugat amb el so fa que tingui més facilitat per aprendre
el llenguatge oral. Gràcies a això, va a escola amb
normalitat, aprèn a tocar instruments, estudia una
carrera i es converteix en escenògraf de la companyia Els Pirates Teatre. Boira a les orelles és un espectacle que parteix d’aquesta experiència viscuda
en primera persona per plantejar-nos: què vol dir ser
sord? Què vol dir tenir una discapacitat? Com podem
conviure amb les nostres capacitats i discapacitats?
Teatre de text. *Barcelona Districte Cultural

I’M BRUCE LEE?
Divendres 3 de desembre
Auditori a les 19 h
Direcció, coreografia i interpretació: Junyi Sun
• Dramatúrgia: Junyi Sun, Clàudia Mirambell
‘Sabies que Bruce Lee va ser campió de txa-txatxa?’ Així arrenca Junyi Sun el seu primer projecte en
solitari, que neix de la seva curiositat per aquest popular personatge dels anys setanta, que molts consideren un mite. ‘Com un home tan “petit” a través
d’una cosa tan “petita” com uns cops de puny i unes
puntades de peu pot transformar-se en un bé de consum tan estès?’. En aquest espectacle tan personal,
a mig camí entre la dansa i les arts marcials, Sun analitza els punts de connexió i paral·lelismes que té amb
l’artista, des de l’origen o el recorregut professional,
fins als seus ideals o desitjos. Dansa. *Barcelona Districte Cultural

SERÀ EL NOSTRE SECRET
Divendres 19 de novembre
Auditori a les 19 h
Recerca i documentació: Marta Montiel, Elies
Barberà, Daniela Feixas• Idea: Marta Montiel i
Elies Barberà • Direcció i dramatúrgia: Daniela
Feixas • Intèrprets: Elies Barberà, Marta Montiel • Música en directe: Èric Serrano
Una de cada cinc persones a Catalunya ha patit algun tipus de violència sexual durant la seva infància.
Malgrat que els abusos a menors tenen conseqüències físiques, emocionals i psicològiques per a tota la
vida, impera el silenci davant d’aquests fets. Només
quan es pot explicar el que s’ha viscut, es pot començar a comprendre. Serà el nostre secret, a través
del teatre verbatim, transmet les vivències i reflexions
de persones que han passat per aquesta experièn-

OVVIO

DUO EKRIKTIKO – LES DESCATALOGADES

Divendres 17 de desembre
Auditori a les 19 h

Dilluns 25 d’octubre
Auditori a les 19 h

Cia. Kolektiv Lapso Cirk • Artistes: Tomas Vaclavek i David Díez Méndez • Mirada exterior
i direcció: Francesco Sgrò, Morgan Cosquer,
Jorge Albuer
OVVIO és una trobada entre dues personalitats oposades que porten dins la mateixa necessitat de risc,
l’aclaparadora urgència de descobrir fins on poden
arribar els seus cossos abans que la física i la casualitat els derrotin. On és l’instant de perfecció abans
de la caiguda? On és el límit extrem de l’equilibri? El
“joc” és la seva forma de buscar aquest límit, la confiança és el fil necessari que els uneix i els empeny a
seguir. Circ. *Barcelona Districte Cultural

Intèrprets: Mónica Marí • cello, Carolina Santiago • piano
Obres oblidades, dones ignorades, música silenciada. La història de l’art que construeix la societat té
una memòria injusta pel que fa al talent de les dones
creadores. El programa ‘Les descatalogades’ presenta un recorregut musical a través d’obres de dones compositores que van ser silenciades i oblidades
malgrat el seu talent a causa del masclisme imperant
de l’època. Obres d’autores com Nadia Boulanger,
Ethel Smyth, Maria Szymanowska o Rebecca Clarke.

MÚSICA

LEANDRO AVALLE – PRELUDIS PER A PIANO
DE CLAUDE DEBUSSY

CLÀSSICA I ALTRES TEMPS

Dilluns 22 de novembre
Auditori a les 19 h

TRIO DISCÒRDIA – MOZART I BRUCH
Dilluns 20 setembre
Auditori a les 19 h
Intèrprets: Natàlia Arroyo • Clarinet, Albert Romero • Viola, Pep Serdà • Piano
Amb una àmplia experiència en la interpretació de la
música de cambra, el Trio Discòrdia presenta un programa centrat en l’obra de dos grans compositors:
W.A. Mozart i Max Bruch. Interpretaran dues obres
peculiars, el Kegelstatt trio Kv.498 de Mozart i les 8
peces opus 83 de Bruch, ambdues escrites específicament per a una formació poc habitual formada per
viola, clarinet i piano.

Intèrpret: Leandro Avalle • piano
El pianista argentí Leandro Avalle ens convida a submergir-nos en el món de la música per a piano del
compositor francès Claude Debussy. Un concert
monogràfic on s’interpretarà íntegrament el primer
llibre de preludis per a piano acompanyat d’algunes
explicacions il·lustratives. Dotze peces que ens faran
descobrir l’essència d’un dels compositors més importants de l’impressionisme musical de principis de
s. XX.

QUARTET ATTENYA – DVORAK I BEETHOVEN:
DUES MIRADES SOBRE EL ROMANTICISME
Dilluns 13 de desembre
Auditori a les 19 h
Intèrprets: Albert Torrebella • violí, Marina Férriz • violí, Blanca Squarzanti • viola, Tamara Gómez • violoncel
Antonin Dvorak i Ludwig Van Beethoven van escriure
els seus respectius quartets, separats per un oceà i
quasi amb un segle de diferència. Un d’ells anticipà
l’arribada del romanticisme mentre que l’altre li donà
veu al seu final. Un té l’ímpetu de la joventut, l’altre
l’assossec de la maduresa. Del que no hi ha cap dubte és que les dues obres varen ser compostes per a
una formació que ha sobreviscut al pas dels diferents
períodes artístics i gustos estètics.

A TOT JAZZ!

DROP COLLECTIVE
Dijous 7 d’octubre
Pati interior d’illa a les 19 h
Maria Del Río • veu, Armando Erenas • guitarra, Daniel Ferruz • teclats, Carlos Bayolo • baix,
Jake Klamburg • bateria, Arnau Morell • trompeta, Alba Alsina • saxo alt, Iñigo Peña • saxo
tenor, Pablo Martín • trombó, Andreu Domènech • saxo baríton
Come Shine és el segon àlbum de la banda i el primer en el qual inclouen temes propis al repertori habitual d’estàndards de jazz amb arranjaments originals
que beuen del reggae i l’ska. La versatilitat que ofereix
el jazz amb la sòlida base dels ritmes jamaicans és
la fórmula que caracteritza la seva música, a la qual
s’afegeix una posada en escena que converteix el seu
directe en una festa musical plena de ritmes vibrants i
càlids que fan moure el cos i l’ànima! *Concert emmarcat dins la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample.

El cicle A tot jazz! ens porta un cop més, una selecció
de les millors propostes actuals del panorama jazzístic de Barcelona. Tres formacions joves amb un talent
desbordant que presentaran els seus darrers treballs
discogràfics.
IRENE REIG TRIO
Dijous 30 de setembre
Auditori a les 19 h
Intèrprets: Irene Reig • saxo alt, Pau Sala • contrabaix, Joan Casares • bateria, feat. Joan Monné • piano
Irene Reig, compositora i saxofonista, és una de les
representants més destacades de la nova generació
catalana de músics de jazz. Al capdavant de diferents projectes musicals, presenta ara, el seu primer
àlbum Mira (The Changes Music, 2021) en format
trio. Energia, passió i espontaneïtat és el que desprèn aquest trio de músics que presenten un repertori de temes originals i algunes versions d’estàndards
de jazz.

LUCIA FUMERO
Dijous 14 d’octubre
Auditori a les 19 h
Lucia Fumero • piano i veu, Martín Leiton • contrabaix i leona, Juan Rodríguez Berbín • bateria
La pianista i cantant Lucía Fumero obre una porta
a la seva imaginació amb la presentació del treball
Universo normal (Seed Jazz, 2020), farcit de música original plena de vitalitat i aire fresc. Ens apropa
al seu univers sonor que s’arrela al folklore i s’enriqueix gràcies al seu bagatge en la clàssica i el jazz,
fent esclatar colors únics i singulars. Una col·lecció
de temes, alguns amb lletra i d’altres instrumentals,
s’expressa amb un ritme marcat de carisma i personalitat. Quan compon, tot flueix, balla i captiva de
manera inevitable.

CONCERT IL·LUSTRAT
Un cop al trimestre comptarem amb una proposta
musical que anirà acompanyada amb il·lustracions o
animacions en directe.
LA COMPANYIA MINIMÍSSIMA
Divendres 22 d’octubre
Auditori a les 19 h
La companyia MINIMíssima (acordions, violí i veu)
i Pepon Meneses (gràfica animada) volen acompanyar-se mútuament i aprofundir en la creació àudio-visual i poètica amb la seva proposta ‘Només
eines’. Un espectacle de dos artesans i les seves
eines dalt de l’escenari: poesia, música i vídeo animació. Una reivindicació poètica d’allò més petit.

JÚLIA
Dijous 11 de novembre
Auditori a les 19 h
Algú va dir alguna vegada que l’originalitat consisteix fonamentalment a tornar a l’origen. El tercer disc
de Júlia és l’últim i més honest testimoni d’aquesta
teoria. Casa (Hidden Records, 2021) és un llenç al
passat amb sons del present; just monument al clàssic retorn als orígens, però des del menys comú dels
llocs i fins al més elemental i profund de la seva creació. Pop d’arrel intimista amb base electrònica.

GALGO LENTO
Dijous 25 de novembre
Auditori a les 19 h

INTERFERÈNCIES
Nou cicle de música on podreu conèixer artistes
emergents que interfereixen amb força dins el panorama actual de la ciutat.
LLUÍS CABOT
Dijous 28 d’octubre
Auditori a les 19 h
Lluís Cabot és cantant, guitarrista i compositor. Més
conegut per ser un dels membres del grup Da Souza,
continua el seu projecte personal en solitari amb la
publicació del seu segon EP Fernanda, un recull de
cançons que parlen de la possibilitat d’anar a millor,
del poder transformador de les coses normals, com
és el fet de conèixer algú o de canviar-se de pis; i
d’altres no tan normals com una pandèmia mundial.
Lluís Cabot farà un repàs dels seus dos EP’s i altres
cançons acompanyat per Joan Vallbona a la guitarra.

Galgo Lento és l’alter ego del compositor i productor català Martí Galan Velasco (Terrassa, 1996). Amb
sons onírics que cavalquen entre el lo-fi i el pop metafísic, tots ells creats a la seva habitació, el Martí
expressa les seves “inquietuds mil·lenials”, fent referències a l’amor, un futur incert, un passat perdut i un
present que gairebé no existeix plasmats a la perfecció al seu disc debut Dies i dies.

CONFERÈNCIES I CICLES

HISTÒRIES DEL METRO
El metro, a part de ser el mitjà de transport més
popular de les grans ciutats, és també un espai ple
d’històries per contar. Un espai on hi succeeixen
multitud de situacions que han servit d’inspiració a
molts creadors/es. Aquest cicle vol donar a conèixer
algunes d’aquestes històries, reals o fictícies, que
transcorren al subsòl de l’espai urbà. Aquest cicle
també inclou l’exposició Il·lustració: nova parada.
CINEMA DE L’UNDERGROUND: VISIONS DEL
METRO A LA PANTALLA GRAN

PROJECCIÓ DOCUMENTAL
‘L’HOME DEL METRO’

Dimarts 21 de setembre
Auditori a les 19 h

Dimarts 19 d’octubre
Auditori a les 19 h

Sota la superfície de la ciutat, trobem un laberint de
túnels que cada dia permeten els desplaçaments de
milers de ciutadans. Però el metro és molt més que
un mitjà ràpid i econòmic de transport característic
de les grans ciutats. En el cinema, és també una
mena d’escenari al·legòric que ha tingut, al llarg de
la història, diferents usos expressius (com a lloc ideal
per a les persecucions, espai de reflexió existencial,
refugi de personatges outsiders...). En aquesta conferència revisarem algunes de les principals visions
del metro al cinema que han ofert autors tan diversos
com Jean-Luc Godard, Steve McQueen, Brian De
Palma, William Friedkin, Leos Carax o Luc Besson. A
càrrec d’Enric Ros, guionista, professor de cinema i
periodista cultural.

Direcció: Joan Vall Karsunke · Repartiment: Ramón Julibert
L’home del metro explica la història del Ramón, un
home que porta més de 50 anys cantant òpera al
metro de Barcelona, un personatge peculiar a qui diverses generacions han vist a les andanes del metro.
No és ni un homeless ni un desheretat, és una ànima
lliure que fa el que li dóna la gana. Cada dia, al matí,
es desplaça fins a l’estació de Passeig de Gràcia per
cantar òpera, passejar i parlar amb qui s’apropa a dirli alguna cosa. Té més de vuitanta anys i només desitja fer allò que ha fet sempre, el que li plagui, cantar
i menjar. Les seves passejades pel Parc Güell i els dinars són dos moments que gaudeix gairebé sempre
en solitud. Presentació i col·loqui posterior a càrrec
de Joan Vall Karsunke, director del documental.

VISITA AL CENTRE DE CONTROL DEL METRO
DE BARCELONA
Dimecres 13 d’octubre a les 11 h
Us heu preguntat mai com funciona la xarxa de metro de Barcelona? En aquesta visita ho descobrirem.
Visitarem el Centre de Control de Metro per conèixer
de primera mà el seu funcionament i la importància
que té en la seguretat i la regulació del trànsit metropolità. Activitat organitzada amb la col·laboració
de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Cal
reserva prèvia.

MÓN IL·LUSTRAT
En aquest apartat hi trobareu les activitats que programem al trimestre relacionades amb la il·lustració
i l’obra gràfica.
PRESENTACIÓ DE FEMIÑETAS
Dilluns 8 de novembre
Auditori a les 19 h
‘femiñetas’ és un diari col·lectiu, autogestionat i
feminista, il·lustrat en vinyetes. Editat des del 2018,
porta vuit números impresos on hi han col·laborat
més de 160 il·lustradorxs i periodistes d’arreu del
món. El projecte, liderat per la periodista i comunicadora Flor Coll, neix de la necessitat de narrar
el present des de noves perspectives i des de la diversitat dels feminismes i el col·lectiu LGTBIQ+. Una
molt bona oportunitat per conèixer el projecte en
primera persona, on a més, es presentarà el darrer
número imprès de la revista amb la participació d’algunes de les col·laboradores habituals. Moderarà la
conversa Camila Ferrari Kaplan, especialitzada en
gènere i comunicació.

EXPOSICIONS I ACTIVITATS
PARAL·LELES
IL·LUSTRACIÓ: NOVA PARADA
Del 20 de setembre al 27 d’octubre
Sala Teresa Pàmies
L’exposició Il·lustració: nova parada és una visió
coral d’històries reals o imaginades que transcorren
en un entorn proper i quotidià, el metro de Barcelona. Històries que es recullen en els àlbums il·lustrats
de l’alumnat del CFGS d’Il·lustració de la promoció
2019-20 de l’Escola d’Art La Industrial. Les il·lustracions originals ens ofereixen diferents mirades a
històries que esdevenen en un mateix entorn, però
cadascuna amb els seus protagonistes singulars. Els
originals, interpretats en diverses tècniques, són una
mostra de la pluralitat d’estils i llenguatges de la nova
generació de la il·lustració contemporània.
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL
‘DIBUIXANT MAX’
Dimarts 30 de novembre
Auditori a les 19 h
Guió i direcció: Max i Cesc Mulet. La Perifèrica
produccions
Des del cor de Mallorca, descobrim el món i l’ obra
de Francesc Capdevila, més conegut com a ‘Max’,
un dels autors referents del còmic a Espanya des
dels anys 70, guardonat amb el Premi Nacional de
Còmic l’any 2007. Un documental intimista on el propi autor parla de la seva obra i ens desvela el seu món
creatiu ple de simbologia i element onírics. Habitem
en les seves vinyetes i reconeixem la veu singular i
única de Max, irreverent, reflexiva i sempre eloqüent.
Presentació i col·loqui posterior amb la presciència
de Max i Cesc Mulet.

SENYES D’IDENTITAT. RETRATS DE DONES

PROJECCIÓ: DOCUMENTAL ‘LA LUZ INVISIBLE’

Del 3 al 27 de novembre
Vestíbul

Dimarts 16 de novembre
Auditori a les 19 h

En aquesta exposició dotze dones supervivents de
violències masclistes fan ús de la fotografia com a
eina d’expressió i de transformació social. Els seus
mons són plens d’imatges que reflecteixen els moments més importants de la seva història i la seva
quotidianitat. La fotografia és alhora pública i íntima;
és directa i té un gran poder d’impacte. El resultat
és un conjunt d’autoretrats de dones fet d’imatges
que mostren o amaguen rostres i cossos. Una mostra que vol ser testimoni d’aquestes vides, de la seva
presència i de les seves històries; un àmbit on les
dones parlen de dones. *Activitat programada en el
marc del 25N.

Documental que presenta la història de tres dones
supervivents de violències masclistes vinculades a
l’associació Hèlia i que podrien representar les experiències de tantes altres dones silenciades. Dones
valentes, dones rebels que trenquen el silenci i que
mostren com el suport entre dones i la fotografia les
han impulsat cap a un empoderament imparable.
Col·loqui posterior a càrrec de Carla Rigol de l’associació Hèlia.
*Activitat programada en el marc del 25N

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.
Si l’activitat està programada en dilluns, la reserva es farà a partir del divendres de la setmana anterior.
• Reserva on-line a través del web www.ccurgell.cat a partir del dilluns de la setmana de l’espectacle o concert.
Si l’activitat està programada en dilluns, la reserva es farà a partir del divendres de la setmana anterior.
• Un cop comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.
• Per assistir a les conferències no és necessari recollir entrada prèvia.

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.

