PROGRAMACIÓ
CULTURAL
De gener a març de 2022

Urgell

Centre Cívic Urgell

GENER
13 GEN10 FEB

EXPOSICIÓ No haver-te conegut seria terrible...

24

19 h

CLÀSSICA Duet Violet

28

20 h

CONCERT IL·LUSTRAT Txell Sota amb il·lustracions de Lluís Cadafalch

4

20 h

INTERFERÈNCIES Germà Aire

7

19 h

CLÀSSICA Anacronia Ensemble

11

19 h

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL Teatre – Celebraré mi muerte

FEBRER

17 FEB30 MAR

EXPOSICIÓ Il·lustríssi+

18

20 h

INTERFERÈNCIES Pale Moon

19

17 h

PETIT CINECLUB Zog i els doctors voladors

21

19 h

CLÀSSICA Granados Duo

22

19 h

MÓN IL·LUSTRAT Presentació del llibre ‘Operació Biquini’

3

19 h

A TOT JAZZ! Èlia Bastida, Joan Chamorro i Josep Traver

4

20 h

INTERFERÈNCIES Joana Dark

7

19 h

+DONES Per què cal mirar la maternitat des del feminisme?

11

19 h

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL Circ – Oveja negra

14

19 h

CLÀSSICA Azalaïs Quartet

17

19 h

A TOT JAZZ! Eduard Gener Trio

18

19 h

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL Dansa – Unravel

19

17 h

PETIT CINECLUB Al sostre del món

25

19 h

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL Teatre – El que no es diu

31

19 h

A TOT JAZZ! Lucas Delgado Trio

MARÇ

Activitats que formen part de la programació del +Dones

ARTS ESCÈNIQUES
CELEBRARÉ MI MUERTE

UNRAVEL

Divendres 11 de febrer, a les 19 h

Divendres 18 de març, a les 19 h

Direcció: Alberto San Juan i Víctor Morilla •
Text: Marcos Ariel Hourmann, Alberto San Juan
i Víctor Morilla • Interpretació: Marcos Ariel
Hourmann • Producció: Teatro del Barrio
Un metge declarat culpable d’homicidi, un jurat format per membres del públic i una pantalla. Aquesta
és la posada en escena de Celebraré mi muerte, una
obra que planteja un profund debat sobre l’eutanàsia. Com diu el propi Dr. Hourmann “si volem viure
bé, per què no podem morir bé?”
Teatre *Barcelona Districte Cultural

Direcció i interpretació: Àngel Duran
Inspirada en la figura de l’obrer filatèlic i a partir dels
testimonis dels treballadors de les filatures, Unravel
qüestiona la dicotomia entre modernització i deshumanització, entre l’automatisme de les accions i
el comportament humà. En aquesta peça s’exposa
la fragilitat humana desteixint la memòria col·lectiva
d’una generació, de la qual en som hereus, com el
fil perfectament trenat format per mil fibres de cotó.
Dansa *Barcelona Districte Cultural

OVEJA NEGRA
Divendres 11 de març, a les 19 h
Cia. Duo Laos • Direcció: Matías Plaul • Intèrprets: Mercedes Martín García i Pablo German
Raffo Durruty
Ser l’ovella negra de la família vol dir no encaixar en el
sistema familiar establert. No seguir les normes i anar
a contracorrent pot ocasionar conflictes i crítiques.
Aquesta és una història acrobàtica marcada pels
canvis de rols, la confiança i l’entrega. Un homenatge a les persones que varen haver d’amagar la seva
identitat per a poder expressar-se. A escena hi trobem dues ovelles negres creant el seu propi ramat.
Circ *Barcelona Districte Cultural

EL QUE NO ES DIU
Divendres 25 de març, a les 19 h
Autoria i direcció: Marilia Samper • Repartiment: Muguet Franc i Xavi Sáez
Una parella que trenca i una veritat de la qual no
n’han volgut parlar. Ara tots dos s’enfronten a una
revelació que els marcarà un camí diferent per a cadascú. Tancar ferides, prendre consciència, acceptar
la responsabilitat, perdonar-se, trobar respostes, ferse preguntes. Mitjançant la conversa d’una parella,
El que no es diu fa pujar dalt de l’escenari la realitat
silenciada del que es coneix com a “cultura de la violació”.
Teatre *Barcelona Districte Cultural

ACTIVITATS FAMILIARS
PETIT CINECLUB
Una cita per apropar el cinema als més petits a través
de pel·lícules d’animació.
ZOG I ELS DOCTORS VOLADORS
Dissabte 19 de febrer, a les 17 h
A partir de 3 anys
La princesa Perla Llessamí, el cavaller Jordi Rodalmon i el drac Zog formen un equip de doctors d’allò
més entregat. Els tres estan decidits a curar tot tipus de criatures, però el pitjor dels malalts serà el
rei. Aconseguiran els doctors voladors fer-se valer
davant d’ell?
Projecció acompanyada dels curts: El senyor del
pomer i L’ocellet i les abelles

ANEM A CAÇAR UN ÓS
Dissabte 9 d’abril, a les 17 h
A partir de 3 anys
Has anat mai a caçar un ós ben gros? Cinc germans
aprofiten que els seus pares marxen de casa per
sortir a l’aventura! Travessen un camp ple d’herba…
xuix, xuiax, xuix!, un riu ple d’aigua… glup, glup, glup!
i un bosc ple d’arbres… tipiti, tòpiti, tipiti! Però, qui
té por de l’ós dolent? Ningú! Perquè són molt i molt
valents. Projecció acompanyada dels curts: Càries
màgiques i Aston i els regals

AL SOSTRE DEL MÓN
Dissabte 19 de març, a les 17 h
A partir de 6 anys
1882. Sant Petersburg. Sasha, una joveneta de l’aristocràcia russa, ha estat sempre fascinada per la vida
aventurera del seu avi, Olukin. Explorador famós, va
fer construir un magnífic vaixell trencaglaç, el Davai,
que no ha tornat de la seva darrera expedició a la
conquesta del Pol Nord. Sasha decideix partir cap
al Gran Nord seguint la pista del seu avi per tal de
recuperar el famós vaixell.

MÚSICA
CLÀSSICA I ALTRES TEMPS
DUET VIOLET – VIATGE PEL BARROC A VUIT CORDES
Dilluns 24 de gener, a les 19 h
Núria Conangla • violoncel, Joan Mestre • violí
Un concert de música barroca que inclou obres de
compositors emblemàtics de l’època com Bach,
Händel, Vivaldi i Telemann. A través del violí i el violoncel, ens traslladarem als segles XVII i XVIII amb
peces conegudes de Water Music i oratoris de Hän-

del, adaptacions d’obres de Bach i Vivaldi i sonates
per a violí i baix continu de Telemann i Händel.

ANACRONIA ENSEMBLE – ¿Hydn abarrocado?

AZALAÏS QUARTET – Descobrint-les

Dilluns 7 de febrer, a les 19 h

Dilluns 14 de març, a les 19 h

Pablo Albarracín • violí, David Gutiérrez • traverso, Marc de la Linde • viola da gamba, Marina
López • clavicèmbal, Luis Manuel Vicente • viola
Anacronia és un ensemble jove que busca recrear
aquells anacronismes musicals que van succeir al
llarg de la història. En aquesta ocasió presenten el
programa ¿Hydn abarrocado? centrat en la sèrie de
concerts que van organitzar el clavecinista Johann
Christian Bach i el violagambista Carl Friedrich Abel a
la ciutat de Londres. Aquestes vetllades musicals es
van celebrar durant més de deu anys (des de 1764),
i en elles es presentaven obres de compositors com
ara Joseph Haydn.

Raquel Marín • violí, Alexandra López • violí, Elena Santana de la Rosa • viola, Carla Peña • cello
Azalaïs Quartet neix l’any 2018 al Conservatori Reial
de La Haia (Països Baixos) quan quatre músics amb
un gran interès per la música de cambra es troben.
El seu nom està inspirat en Azalaïs de Porcairagues,
una de les primeres dones trobadores de les que hi
ha constància. En aquesta ocasió presenten el programa Descobrint-les on descobrirem algunes compositores neerlandeses com Belle van Zuylen, Henriëtte Bosmans i Rosy Wertheim.

CONCERT IL·LUSTRAT
GRANADOS DUO – El violí etern
Dilluns 21 de febrer, a les 19 h
Oskana Solovieva • violí, Josep Buforn • piano
Amb una important trajectòria com a solistes i docents, la violinista petersburguesa Oksana Solovieva
i el pianista català Josep Buforn, ens presenten un
programa variat i de gran complexitat tècnica. Un viatge pel barroc a través de Fiocco i Veracini, el classicisme de Mozart o el romanticisme de Schumann,
i que també ens durà per paisatges estètics poc freqüentats com Bloch o Shschedrin, o molt propers,
com Albéniz.

Un cop al trimestre comptarem amb una proposta
musical que anirà acompanyada amb il·lustracions o
animacions en directe.
TXELL SOTA amb il·lustracions de LLUÍS
CADAFALCH
Divendres 28 de gener, a les 20 h
Txell Sota • veu, Pol Oñate • piano, David González • guitarra, Guillermo Mameli • bateria,
Oriol Roca • baix, Maria Rosa Pons • cello i Lluís Cadafalch • il·lustracions
Txell Sota presenta el seu segon àlbum Amor Casa,
integrat per onze temes, amb lletres de poetes com
Sònia Moll, Màrius Sampere, Sil Bel o la pròpia Txell
Sota. Una proposta musical que combina cançó, poesia i il·lustració en directe de la mà de l’il·lustrador
Lluís Cadafalch, encarregat d’acompanyar la paraula cantada amb la imatge creant així, un espectacle
únic i irrepetible.

INTERFERÈNCIES

JOANA DARK

Nou cicle de música on podreu conèixer artistes
emergents que interfereixen amb força dins el panorama musical de la ciutat.

Joana Dark és un projecte musical que neix amb la
intenció de transportar al moment actual aquelles
cançons que varen deixar constància del costumbrisme i les tradicions del segle passat. Mitjançant
la recuperació de textos antics es cerca la reflexió
sobre els orígens més rurals de les costums actuals, així com l’anàlisi del punt en el que hem arribat,
sempre des de la visió de la dona. La Lireta és el
seu primer EP basat en una de les obres de l’etnòleg i folklorista català, Joan Amades. Música d’arrel
i electrònica.

GERMÀ AIRE
Divendres 4 de febrer, a les 20 h
La música de Germà Aire és de les que narra l’existència, potser de les que fa que tot sigui una mica
més amable. Després de la publicació del seu segon
disc Sempre (2018) ara, arriba Gornal (2021) la seva
darrera producció, meticulosa i curada, més concreta i més feta a mida de les paraules. Unes paraules
que canten a la incertesa que provoquen els grans
enigmes de l’existència. Pop metafísic.

Divendres 4 de març, a les 20 h

A TOT JAZZ!
PALE MOON
Divendres 18 de febrer, a les 20 h
L’ànima d’aquesta banda son l’islandès Árni Guðjónsson i la russa, nascuda a Sibèria, Natalia Sushchenko. Tots dos es van conèixer a Barcelona el 2017
i van passar 3 anys a Islàndia desenvolupant el que
seria el seu so. Després d’haver publicat diferents
singles i haver actuat a diferents festivals, com el
Mercat de Música Viva de Vic o formar part del cartell
del prestigiós festival Erosonic, publicaran, a l’hivern
2022, el seu àlbum debut Lemon Street que presentaran en viu al nostre cicle interferències. Indie-rock

ÈLIA BASTIDA AMB JOAN CHAMORRO
I JOSEP TRAVER
Dijous 3 de març, a les 19 h
Èlia Bastida • violí, Joan Chamorro • contrabaix,
Josep Traver • guitarra
Després del disc Joan Chamorro presenta Èlia Bastida surt a la llum aquest nou treball The Magic Sound
of the Violin. Sense deixar de banda la musicalitat, la
força i la intensitat com a punt de partida, Èlia Bastida ens ofereix un recorregut pel jazz, passant també
pel bebop, el hard bop, la bossa nova i cançons de
caràcter popular. Aquesta versatilitat el converteix en
un espectacle molt variat, ric en matisos i amb una
música oberta i lliure d’etiquetes.

EDUARD GENER TRIO

LUCAS DELGADO TRIO

Dijous 17 de març, a les 19 h

Dijous 31 de març, a les 19 h

Eduard Gener • piano i veu, Carles Ratera • baix
i Andreu Moreno • bateria
Eduard Gener és un músic singular a l’escena catalana. Ha publicat quatre discos emmarcats en l’estil
que ell mateix denomina Jezz. Enyoro el teu amor
tan dolç (2021) és el quart àlbum d’aquest cantautor que, sense estridències, va construint una sòlida
carrera musical. Cançó romàntica, jazz, lletres poètiques i optimistes i aquest punt de cronista de la
història i de la cultura mediterrània.

Lucas Delgado • piano, Rita Payés • veu i trombó, Juan Pastor • contrabaix
La Tornada és l’últim projecte del pianista i compositor barcelonès Lucas Delgado. Un àlbum presentat en format trio al costat de Rita Payés al trombó
i veu i de Juan Pastor al contrabaix. En aquest nou
treball, Delgado disposa el seu arsenal compositiu
elaborant un repertori inèdit que no deixa de sorprendre, amb melodies surenyes i harmonies Debussianes.

CONFERÈNCIES I CICLES

MÓN IL·LUSTRAT
En aquest apartat hi trobareu les activitats que programem al trimestre relacionades amb la il·lustració
i l’obra gràfica.
PRESENTACIÓ ‘OPERACIÓ BIQUINI’
Dimarts 22 de febrer, a les 19 h
L’actriu Júlia Barceló i la il·lustradora Camille Vannier
uneixen forces en la creació d’Operació Biquini, un
llibre de divulgació ficcionada sobre la pressió estètica, publicat per l’Editorial Flamboyant. Escrit des
de la perspectiva body neutral, posa el focus en les
experiències vitals que el nostre cos ens permet viure. El llibre aborda conceptes com la grassofòbia, la
pressió estètica, la cultura de la dieta i l’alimentació
intuïtiva des d’una perspectiva fresca, propera i amb
molt d’humor. Conversa amb les autores, Júlia Barceló i Camille Vannier, moderada per Adnaloi Vila i
posterior signatura de llibres.

+ DONES
Aquest cicle té com a objectiu visibilitzar la cultura
creada per dones. Trobareu les activitats d’aquest
cicle senyalitzades amb el símbol + D

Necessitem una maternitat feminista i un feminisme
que abraci la maternitat. A càrrec de Esther Vivas,
periodista i socióloga. Autora del llibre ‘Mama desobedient. Una mirada feminista a la maternitat’

PER QUÈ CAL MIRAR LA MATERNITAT
DES DEL FEMINISME?
Dilluns 7 de març, a les 19 h
Maternitat i feminisme poden semblar experiències
antagòniques, però en realitat haurien d’anar de la
mà, ja que és des d’una perspectiva feminista que
podem reivindicar el dret de les dones a decidir si
ser mares o no i si ho volem ser, a desafiar el mandat
patriarcal que ens imposen de la “mare perfecta”. És
des del feminisme que les mares reivindiquem poder
decidir sobre el nostre cos, embaràs, part i lactància.

EXPOSICIONS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
NO HAVER-TE CONEGUT SERIA TERRIBLE…

IL·LUSTRÍSSI+

Del 13 de gener al 10 de febrer

Del 17 de febrer al 30 de març

Lluís Cadafalch, il·lustrador i artista plàstic
No haver-te conegut seria terrible... és una exposició
de recopilació de micro poemes, frases o petits textos il·lustrats per Lluís Cadafalch de diferents autors
catalans contemporanis. Hi trobem textos d’Enric
Casasses, Mireia Calafell, Sònia Moll, Elisenda Solsona, Dolors Miquel, Irene Solà, Txell Sota, Marina
Garcés o Sergi Pàmies entre altres. Les obres mostren la interpretació il·lustrada de l’autor dels diferent
micro poemes o textos, realitzats en tècnica mixta i
acabat digital.

Amaia Arrázola, Carmen Seijas, Erika Rossi,
Gala Pont, Judit Canela i Perrine Honoré
Aquest any l’Il·lustríssi+ convida a diferents artistes
a crear i reflexionar sobre la maternitat, entesa en un
sentit ampli i no sempre lligada a l’experiència física del part. Les cures compartides, la decisió de ser
mare o no, la pressió social en ambdós casos o la
visió de la maternitat com a procés on poder decidir
lliurement, són algunes de les visions que vol plantejar l’exposició. Un diàleg entre diferents il·lustradores
sobre les possibles maternitats en el nostre entorn
contemporani. Projecte expositiu comissariat per la
galeria Miscelanea.

RESERVA D’ENTRADES
• Entrada gratuïta amb reserva prèvia.
• Reserva presencial al taulell del centre cívic
• Reserva on-line a través del web www.ccurgell.cat
• Un cop comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.

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.

