SETEMBRE
16

20 h

del 20 set
al 27 oct

RESERVA D’ENTRADES
INTERFERÈNCIES – Miquel Serra
EXPOSICIÓ – The Barcelonian

• 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.

PROGRAMACIÓ CULTURAL CENTRE CÍVIC URGELL

OCTUBRE
4

18 h

EXPOSICIÓ – Visita guiada The Barcelonian

7

18 h

ARTS ESCÈNIQUES [The Frame]

14

20 h

INTERFERÈNCIES – Elle León

15

17 h

PETIT CINECLUB – Supercuc

17

19 h

CLÀSSICA – Barcelona String Trio

20

19 h

A TOT JAZZ! Libérica

21

19 h

ARTS ESCÈNIQUES – Conservando memoria

27

19 h

CONCERT IL·LUSTRAT – Rumba nois amb
The Barcelonian

28

20 h

INTERFERÈNCIES – Ven’nus

ARTS ESCÈNIQUES

19 h

ARTS ESCÈNIQUES – Lázaro

10

19 h

A TOT JAZZ! Sofian Dhondt &
August Tharrats

12

17 h

PETIT CINECLUB – Ratolins i guineus

14

19 h

CLÀSSICA – La règle d’or

18

19 h

ARTS ESCÈNIQUES – Bodily Portraits of Minor
Characters

24

19 h

A TOT JAZZ! Gabriela Suárez Jazz Singer

28

19 h

CLÀSSICA – Salut d’amour

DESEMBRE
2

19 h

ARTS ESCÈNIQUES – Black

16

19 h

ARTS ESCÈNIQUES – Poi

17

17 h

PETIT CINECLUB – Dunia i altres curts del
món

Divendres, 4 de novembre, a les 19 h

Divendres, 16 de desembre, a les 19 h

Lemok Teatre • Creació: Roberto Hoyo • Músic en escena: Marco
Ferreira • Assessor de moviment: Luís Melià • Assessor de breakdance: Drinaz
Lázaro és una adaptació lliure i contemporània del clàssic espanyol El
Lazarillo de Tormes. És la mateixa història universal que tots coneixem.
Gairebé. Lázaro comparteix la seva història i la seva litrona. A ritme de
hip hop, explica com va canviant d’amo, però els amos del segle XXI
no són els mateixos que els del XVI. Noves dramatúrgies *Barcelona
Districte Cultural.

Cia. D’Es tro • Idea original, direcció i interpretació: Guillem Vizcaíno
Fusionar les arts del circ amb el popular joc de la baldufa i les arrels de
la cultura mediterrània és el principal objectiu d’aquest espectacle de
caràcter contemporani. POI respon a una cerca física de malabars i manipulació, però també a una recerca artesana respecte a la construcció
de baldufes que el propi artista dissenya i construeix. Espectacle per a
tots públics. Circ *Barcelona Districte Cultural.

Cia. Eléctrico 28 • Creació i interpretació: Daniela Poch, Josep Cosials, Jordi Solé, Alina Stockinger, Claudia Mirambell • Producció:
Eléctrico Express & Arnau Vinós
Inspirada en les observacions urbanes i les ordenacions de Georges
Perec, aquesta peça proposa plantar-se davant del transcórrer de la
vida quotidiana i observar-la, pensar-la, calcular-la, significar-la, compartir-la. Durant una estona, TOT és una gran obra teatral que no acaba
mai. Aquest espectacle es realitzarà en una ubicació propera al centre
cívic. Espectacle de carrer * Barcelona Districte Cultural

es veuen obligats a deixar el seu país per culpa de la guerra. Tots junts
iniciaran una gran aventura a la recerca d’una nova llar. Projecció acompanyada dels curtmetratges: Bango Vassil i Cinema Rex.

MÚSICA

Divendres, 7 d’octubre, a les 18 h

EXPOSICIÓ – Lliures i sense por

4

POI

[THE FRAME]

NOVEMBRE
del 2
al 30

LÁZARO

INTERFERÈNCIES

BODILY PORTRAITS OF MINOR CHARACTERS

ACTIVITATS FAMILIARS

Divendres, 18 de novembre, a les 19 h
Cia. Dones BEAT • Idea original i dramatúrgia: Laura Ventura Ricart • Direcció, producció, actuació i creació: Sanna Toivanen •
Actuació i creació: Alba Cabrera Bancells
On eren les dones de la generació beat? Bodily Portraits of Minor Characters és una combinació de textos literaris, poesia i teatre físic que
recorre el trajecte vital de dues escriptores del moviment beat: Diane
di Prima i Joyce Johnson. Ens traslladem als anys cinquanta a Nova
York; música jazz, poesia en veu alta. A l’ombra, trobem els personatges secundaris, les dones. Teatre de text *Barcelona Districte Cultural.
*Activitat 25N

CONSERVANDO MEMÓRIA

Nou cicle de música on podreu conèixer artistes emergents i també d’altres amb llargues trajectòries que interfereixen amb força dins el panorama musical de la ciutat.
MIQUEL SERRA

PETIT CINECLUB
SUPERCUC
Dissabte, 15 d’octubre, a les 17 h
A partir de 3 anys
Animals del bosc, no tingueu por, el Supercuc és aquí! Llarg, fort i amb
habilitats sorprenents, serà capaç d’ajudar aranyes i gripaus, a sortir
de les pitjors situacions. Però, qui rescatarà el Supercuc quan el malvat llangardaix el capturi? Projecció acompanyada dels curtmetratges
Papa bateria i Bemoll, dues històries sobre l’amistat i l’harmonia entre
companys.

Divendres, 16 de setembre, a les 20 h
Miquel Serra és un dels artistes més valorats i prolífics de l’escena balear actual. Un exemple de pop essencial, d’aquells que parlen de temes universals com l’amor i el desamor d’una forma molt personal. En
aquest concert farà un repàs a la seva extensa discografia en format
acústic i presentarà per primer cop a Barcelona, cançons del seu darrer
disc ‘Dies complets, taques de llum’.

Divendres, 21 d’octubre, a les 19 h
Cia. El Patio Teatro • Idea, creació, dramatúrgia, direcció, il·luminació i interpretació: Julián Saenz-López i Izaskun Fernández • Distribució: Ana Sala- IKEBANAH
El Patio Teatro presenta el seu tercer treball, Conservando memoria, un
emotiu espectacle unipersonal en honor a allò extraordinari de les vides
de persones anònimes i alhora tan pròximes. Un viatge que no és més
que un joc de preguntes als seus avis i el seu desig de conservar el
seu record. Piruetes personals per esquivar l’absència; homenatge a les
persones importants de les seves vides i que formen les seves pròpies
arrels. Teatre d’objectes *Barcelona Districte Cultural

ELLE LEÓN
BLACK

Divendres, 14 d’octubre, a les 20 h

Divendres, 2 de desembre, a les 19 h

Elle León • veu i guitarra elèctrica, Guillem Torà • guitarra elèctrica, Ferran Clotet • baix, Albert Lax • teclat i guitarra acústica, Dani
Arias • bateria
Elle León ens dibuixa emocions plàcides i alhora punyents amb la seva
veu i ens embolcalla amb unes melodies que ens fan sentir com si de
cop només aquest moment importés. Després de publicar el seu EP
debut ‘Heart to Hearts’, torna plena d’inspiració per a presentar el seu
primer LP ‘The Musical’ (El Jardí Amagat/Bankrobber). El pop en la seva
versió més elegant.

Direcció, coreografia i interpretació : Oulouy • Producció i distribució: Africa Moment
Black és una peça escènica de dansa basada en la improvisació i inspirada en elements coreogràfics d’estils clau de l’escena urbana africana,
com el coupé-décalé, l’afro house, l’azonto o el krump, amb la què l’artista pretén reflexionar i expressar com un es sent, essent negre en la
nostra societat “moderna”. Dansa *Barcelona Districte Cultural.

RATOLINS I GUINEUS, UNA AMISTAT D’UN ALTRE MÓN
Dissabte, 12 de novembre, a les 17 h
A partir de 5 anys
Després d’un accident, un ratolí i una guineu es troben al paradís dels
animals. En aquest nou món hauran de renunciar als seus antics instints
i seguir un camí cap a una nova vida, on un ratolí i una guineu també
poden ser amics.
DUNIA I ALTRES CURTS DEL MÓN
Dissabte, 17 de desembre, a les 17 h
A partir de 7 anys
La Dunia és una nena de sis anys a la que li agrada molt jugar, aprendre
i descobrir noves històries. Viu amb els seus avis a Alep, fins que un dia

SALUT D’AMOUR. ROMANTICISME PER A VIOLÍ I PIANO

Divendres, 28 d’octubre, a les 20 h

Dilluns, 28 de novembre, a les 19 h

Valèria Núñez • veu, Martí Costa • teclats, Gerard Pola • bateria
Darrera de Ven’nus hi trobem la Valèria N. Saurí, sabadellenca de 21
anys que ha decidit crear el seu propi camí, íntim i personal. Un univers
de música pop i imatges. Ara presenta en directe el seu EP “El naixement” que aposta per l’experimentació i anticipa algunes cançons del
que serà el seu primer llarga durada previst pel gener de 2023.

Ala Voronkova • violí, Guerassim Voronkov • piano i Maria Voronkova • textos
Salut d’amour és un projecte que neix fruit de la publicació del disc homònim de la violinista Ala Voronkova i el pianista i director d’orquestra
Guerassim Voronkov. Amb la voluntat de fer arribar la música al públic
d’una forma emocional i personal, han fet una minuciosa selecció de
peces de grans compositors del romanticisme. Aquest concert anirà
acompanyat dels comentaris de Maria Voronkova.

‘Millor Artista Revelació 2021’ pels Premis Canaris de la Música. Amb
només 17 anys, Gabriela Suárez irromp en l’escena del jazz vocal per
deixar empremta. La seva veu ens transporta als temps de les grans vocalistes dels anys 30, com Billie Holiday, Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan.
Presenta el seu primer disc Moonlight in Vermont (2019) gravat al costat
de grans músics de l’escena jazzística.

Centre Cívic Urgell

PROGRAMACIÓ
CULTURAL

MAPA

De setembre a desembre de 2022

D’ENGINYERIA INDUSTRIAL
DE BARCELONA

LIBÉRICA

CLÀSSICA I ALTRES TEMPS
BARCELONA STRING TRIO
Dilluns, 17 d’octubre, a les 19 h
Jaha Lee • violí, Benjamin Beck • viola, Fernando Arias • violoncel
Fundat per tres músics amb excel•lents carreres musicals com a solistes de les principals orquestres espanyoles, Barcelona String Trio
presenta un programa centrat en l’època del romanticisme. Un viatge a
través de les primeres obres mestres de Beethoven, el Schubert més íntim i melancòlic, passant per l’expressiu romanticisme tardà de Sibelius.

COMTE D’URGELL

El cicle A tot jazz! ens porta un cop més, una selecció de les millors propostes actuals del panorama jazzístic actual.

Dijous, 20 d’octubre, a les 19 h

CONCERT IL·LUSTRAT

Pere Martínez • veu, Manel Fortià • contrabaix, Raphael Pannier •
bateria, Max Villavecchia • piano
El contrabaixista Manel Fortià presenta el seu projecte més original i
innovador, Libérica, que fa una aproximació a la música tradicional catalana des d’un nou prisma fresc i regenerador. Melodies tan populars
i belles com el ‘Cant dels Ocells’ o ‘La Dama d’Aragó’ s’impregnen de
flamenc i de jazz per seguir brillant i explorant noves sonoritats. La formació compta amb alguns dels millors talents del flamenc jazz català i
del jazz modern europeu.

Un cop al trimestre comptarem amb una proposta musical que anirà
acompanyada amb il·lustracions o animacions en directe.

Dijous 27 d’octubre · Auditori a les 19 h
Rumba Nois • Sam-Mosketon i Muchacho Serviole • veu i guitarra,
Enrique Cherokee • corista i percussió. Il·lustradors/es: Lluís Cadafalch, Cristina Losantos, Àfrica Fanlo, Patossa, Noemí Villamuza,
Pedro Strukelj
Quina és la música que defineix l’esperit de la ciutat de Barcelona?
Doncs, per nosaltres no hi ha dubte, Barcelona batega a ritme de rumba
catalana. Aquest concert és una de les activitats paral·leles a l’exposició
The Barcelonian per retre homenatge a la ciutat de Barcelona amb la
música de Rumba Nois i les il·lustracions en directe d’alguns dels artistes
que formen part de l’exposició.

SOFIAN DHONDT & AUGUST THARRATS

Dilluns, 14 de novembre, a les 19 h
Il gesto Armonico • Laura Sintes • traverso, Dimitri Kindynis • violoncel i violes de gamba
Una simple mirada als editors de música revela un fenomen interessant:
quan moria un editor, no era estrany que la seva vídua continués el negoci. Aquest programa està dedicat a totes aquestes vídues que van
decidir continuar amb el llegat familiar, convertint-se en capdavanteres
d’empreses exitoses i influents en el món musical dels s.XVII i XVIII.

Dijous, 10 de novembre, a les 19 h

THE BARCELONIAN

August Tharrats • piano, Sofian Dhondt • veu i Pinyu Martí • bateria
De Flandes arriba Sofian Dhondt, una cantant plena d’energia i empatia
amb el públic. Ha fet la gira europea del musical Grease i ha dirigit la
coral Let’s Go Urban a Anvers. En aquesta ocasió l’acompanya August
Tharrats, considerat el pioner del piano Blues i Boogie a casa nostra.
Membre fundador de bandes com Blues Messengers o Tandoori LeNoir.
També els acompanyarà Pinyu Martí, bateria de la Vella Dixiland.

Del 20 de setembre al 27 d’octubre · Sala Teresa Pàmies
THE BARCELONIAN és un projecte col·lectiu d’il·lustració que ret homenatge a la mítica revista THE NEW YORKER mitjançant les portades
d’una revista inexistent. Més de 100 artistes il·lustren la seva relació amb
la ciutat viscuda, amb la ciutat dels seus amors i odis, per mostrar-nos
racons, escenes, anècdotes i episodis des de les múltiples perspectives
de les seves mirades úniques i recopilades en aquesta exposició col·
lectiva. Inauguració dimarts 20 de setembre, a les 19 h. Visita guiada a
l’exposició dimarts 4 d’octubre, a les 18 h. L’exposició comptarà amb una
intervenció col·lectiva dels artistes a la façana del centre cívic.
LLIURES I SENSE POR
Del 2 al 30 de novembre · Vestíbul

GABRIELA SUÁREZ JAZZ SINGER
Dijous, 24 de novembre, a les 19 h
Gabriela Suárez • veu, José Alberto Medina • piano, Tanausú Santana • contrabaix, David Xirgu • bateria.

MALLORCA

CONCERT IL·LUSTRAT DE RUMBA NOIS AMB THE BARCELONIAN

EXPOSICIONS I ACTIVITATS PARAL·LELES

LA REGLÈ D’OR. EDICIONS AMB GUANTS D’ENCAIX

VILLARROEL

A TOT JAZZ!

Exposició dissenyada per l’Institut Català de les Dones i Creación Positiva per reivindicar el dret a la llibertat sexual i seguretat de les dones en
l’àmbit públic i privat. L’exposició està pensada com a recurs formatiu
per reflexionar sobre què són les violències sexuals, com identificar-les,
quines són les causes, i què es pot fer davant situacions de violència.
*Activitat 25N

Metro: L5 – Hospital Clínic
Bus: 20, 54, 59, 63, 109, H10, V11, N7, N12
ADREÇA
’
Comte dʼUrgell
145
08036 Barcelona
Tel. 934 536 480
ccurgell.cat
info@ccurgell.cat
facebook.com/Centrecívicurgell
twitter.com/ccurgell
Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda i
dotat dʼanell
magnètic
’

HORARI

:
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.
Gestió tècnica: Calaix de Cultura

Urgell

VEN’NUS

