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Centre Cívic Barceloneta
C/Conreria,1-9
08003 Barcelona
Tel. 93 256 33 00
info@civicbarceloneta.com
barcelona.cat/ccbarceloneta
ccbarceloneta.blogspot.com
facebook.com/ccbarceloneta
vimeo.com/ccbarceloneta
instagram.com/centrecivicbarceloneta

BUS: 17, 39, 64, 45, 59, D20, N8 i V15
METRO: Barceloneta(L4)

Horari d’obertura del centre
de dilluns a divendres de 9 a 22h
Dissabtes de 10 a 15h i de 16 a 22h

ADREÇA HORARIS
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PROGRAMACIÓ
HIVERN 2017

Centre Cívic Barceloneta

GENER, FEBRER I MARÇ
“DETRÁS DEL CRISTAL” 
de PEPE HEVIA
“LIOV” 
de DIEGO SINNIGER

DANSA

Totes les peces programades 
han estat en residència al 
Centre Cívic Barceloneta

Fotografia de Gerardo Sanz Fotografies d’Andrea Devesa

CONTEMPORANIS 
A LA BARCELONETA

“DETRÁS DEL CRISTAL” 
de PEPE HEVIA 

Creació: Pepe Hevia
Interpretació: Julie Berroneau 
i Pepe Hevia

“Detrás del Cristal” és un poema 
que reflexiona entorn la fragilitat 
que habita les relacions humanes. 
Una mirada cap al vincle, que de 
vegades, creem i que l’infortuni 
esquerda com si es tractés d’un 
cristall valuós i delicat, marcant 
el límit entre la dependència ab-
soluta i la desconnexió sobtada, 
deixant com a empremta un buit 
fred i tallant”.

Obra guanyadora del Certamen 
Coreográfico Burgos New York 2009.
Estrenada al Mercat de les Flors. 
En residència al C.C. Barceloneta.
Durada: 9 minuts.

“LIOV” de DIEGO SINNIGER
Creació: Diego Sinniger
Interpretació: Kiko López i Diego 
Sinniger
Dramatúrgia: Guille Vidal-Ribas
Producció i Management: Núria 
Botellé Rebull

“Som realment conscients de tot 
allò que inculquem al nostre vol-
tant o entorn? Respectem totes 
les formes d’identificació, ideolo-
gies, sentiments o pensaments? 
Podem ser sempre conscients 
de tot allò que donem als altres? 
Seriem capaços d’arribar a veure, 
prematurament, aquesta violació 
intel·lectual, emocional o física, 
per contrarestar-la a temps i sor-
tir-ne il·lesos? En aquest duet es 
plantegen diverses formes de vio-
lació per poder trencar una mica 
el tabú d’un acte que, al cap i a 
la fi, té lloc quotidianament en el 
nostre dia a dia. En aquesta nova 
creació, Diego Sinniger de Salas 
ens ofereix una fisicalitat en el mo-
viment que vol trencar els límits 
entre la dansa contemporània i la 
dansa hip-hop”.

Amb el suport de: Hop, Bipol’art, 
C.C. Casa Elizalde, i C.C. Barceloneta
Durada: 15 minuts.

Dijous, 19 de gener a les 20h
Preu: gratuït

Dijous, 2 de març a les 20h

“MONSTRUO” 
DE LAILA TAFUR

DANSA

Creació i interpretació: Laila Tafur
Assistència: Janet Novas i Albert 
Quesada 
Il·luminació: Víctor Peralta
Vestuari: Laila Tafur

“Fátima Miranda diu a una entre-
vista, “Reivindico el gruñido, el 
grito, el llanto. Reivindico la con-
dición presintáctica del lenguaje”. 
Com ella, jo reivindico el monstre 
com a forma natural de la dansa.
La dansa es produeix per la fricció 
entre el significat i la carn. Aques-
ta fricció crea forma. Informa. La 
mirada narra la història de com la 
carn escapa de ser nomenada. 
Vull  sonar al monstre: ballar-lo. 
Sóc el monstre. Reivindico l’in-
nombrable com a forma natural de 
la dansa. L’indefinit com a virtut, 
allò deforme com a bellesa”.

Amb el suport de: El Graner, 
Leal Lav i C.C. Barceloneta

Durada: 60 minuts

Creació i interpretació: Carlos 
Martorell i Anna Hierro. 
Escenografia i vestuari: Ensemble 
Topogràfic amb la col·laboració de 
Sílvia Delagneau

“Llac és un mirall trucat, que de-
fuig la mirada, un món virtual on 
l’avatar està exposat, controlat, 
sota observació constant; és la fi-
gura artificial que s’alimenta de les 
expectatives humanes, del fracàs, 
de la melangia d’allò no viscut en 
la realitat terrenal. Algú a qui el 
dur exercici de contemplar el pro-
pi reflex l’ha desconnectat de qui 
realment és, de la seva identitat 
primària, per lliurar-se a les pro-
meses utòpiques de la tecnologia 
actual i fabricar-se una auto-repre-
sentació perfecta. Fins a quin punt 
es pot arribar en la necessitat de 
duplicar-se, o triplicar-se, i viure 
en realitats paral·leles i dissenya-
des on ofegar els anhels frustrats?
A Llac investiguem llindars in-
terns. Els indrets recòndits, íntims, 
foscos, que ens porten a produir 
nous paisatges on desenvolupar 
els “alter ego” ficticis”.

Amb el suport de: Sala Hiroshima, 
El Pumarejo i C.C. Barceloneta

Durada: 50 minuts

Fotografia de Carlos Martorell

Fotografies de Manuel Rodriguez

“LLAC” D’ENSEMBLE 
TOPOGRAFIC

Dijous, 16 de febrer a les 20h

DANSA

Espais d’assaig gratuït.
Suport econòmic.
Mostra a “Contemporanis a la 
Barceloneta”.

Espais d’assaig gratuït.
Mostra a “Contemporanis a la 
Barceloneta”.

Convocatòria per a no residents a 
Catalunya.
2 setmanes d’espais d’assaig gra-
tuït. 
1 amb suport econòmic. 
Mostra a “Contemporanis a la 
Barceloneta”.

Primera convocatòria
De l’1 al 21 de desembre (2016).
Període de residències: de gener 
a octubre de 2017.

Tota la informació a 
barcelona.cat/ccbarceloneta

Espais d’assaig gratuït.

ELEKTRICS, per a propostes 
d’investigació en interdisciplina, 
nous llenguatges, noves narrati-
ves, aplicacions tecnològiques a 
escena i/o performance. 
Assessorament tècnic de:
Arantza López (Labuena compa-
ñía), Pere Faura i Sonia Gómez.

Danses urbanes contemporànies 
Assessorament tècnic de:
Davinia Descals, Diego Sinniger i 
Héctor Plaza (Ironskulls Co).
Mostra a “Contemporanis a la Bar-
celoneta”.

Fotografies d’Ani Jo

Tots els dijous no festius de 16.30 
a 19.30h. Organitza: Centre Cívic 
Barceloneta i SIAMB
Jams La Semilla i Sembrando Con-
tact.: lasemillajam@gmail.com

JAMS DE CONTACT IMPROVISACIÓ

Dissabte 28 de gener a les 19h

“MINNER MICHAEL” 
FOREVER REY DEL 
POP

Direcció: Marc Justicia
Interpretació: Cristina Gasulla, 
Enric García, Eva Bregel, Aida 
Macayo, Claudia Balcells i Paula 
Rodriguez
Cantant: Judit Hernández 
Saxofonista: Guilliam Sons
Ballarí de Claqué: Ivan Bouchain

“Música i dansa en directe! Amb 
el nostre show volem fer vibrar al 
públic amb el so dels nostres peus 
a l’uníson, la bonica veu de la nos-
tra cantant i l’envoltant música del 
nostre saxo. Una maleta extravia-
da de Michael Jackson serveix 
com a fil conductor de l’espectacle 
i permet que tres personatges vis-
quin a través de la seva imagina-
ció tota la trajectòria professional 
del Rei Del Pop”.

“LA BARCELONETA ES MOU”

CONVOCATÒRIA DE 
RESIDÈNCIES PER A 
PROPOSTES ENTORN ELS 
LLENGUATGES DEL COS I 
MOVIMENT

1 RESIDÈNCIA DE 
PRODUCCIÓ

2 RESIDÈNCIES DE 
CREACIÓ

2 RESIDÈNCIES 
ITINERANTS

ENTREGA DE 
PROPOSTES

2 RESIDÈNCIES DE 
CREACIÓ AMB 
ASSESSORAMENT TÈCNIC


