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“NUDOS” de IMPATIENS és un solo de 
dansa creat i interpretat per Aida Gon-
zález Olvera i acompanyat per la creació 
musical de David G. Llop.
“Aparences, miratges, coses que semblen 
ser i no són. La vida està plena de contra-
diccions i enganys. Depenem de disfres-
ses i màscares que ens imposem cons-
tantment. A NuDos, aquests cobren vida 
per portar-nos a través dels enganys que 
només podem descobrir destripant el nos-
tre propi ésser, deslligant nusos i obrint un 
camí per tornar a l’origen de cadascú de 
nosaltres i allà, reconèixer-nos”.

Disseny de David G. Llop 

Workshop Carmen 1936: el flamenc més enllà dels estereotips. 
Divendres 20 d’abril de 10 a 15h. Veure apartat TALLERS

19 d’abril a les 20h. Al C.C. Barceloneta

“PENSAOR, UN FILÓSOFO EN EL TA-
BLAO” és la sisena peça del bailaor i fi-
lòsof madrileny Fernando López. Durant 
la seva residència al C.C Barceloneta 
investigarà entorn la mirada amb la col·la-
boració dels músics Jero Férec i Álvaro 
Ramírez.
“Pensar ens obliga a detenir-nos, a mou-
re’ns més a poc a poc o a accelerar el rit-
me per a córrer darrere d’una idea amb 
la finalitat que no se’ns escapi. Si Nietzs-
che presentava al «filòsof ballarí» com la 
figura clau del seu pensament, Fernando 
López posa en escena a un filòsof en un 
tablao de flamenc. Una peça que qües-
tiona, des del cos i la paraula, el plaer que ens produeix la dansa, la 
música i el fet de sentir-se part d’una comunitat d’espectadors. 
lrparrafernando.com

21 d’abril a la Plaça Hilari Salvador
A les 18h. Recital poètic i concert a càrrec de Ponts Culturals
A les 18.40h. “WAD RAS” de Increpación Danza

“WAD RAS” de INCREPACIÓN DANZA
Peça clau en la trajectòria artística de la companyia. 23 anys després 
de la seva creació, continua sent un referent quan a recerca en els llen-
guatges del flamenc i la dansa contemporània.
“Wad Ras, és el nom de la presó de dones de Barcelona; una imatge 
real i reconeixible, una micro societat on els sons del flamenc estan 
presents. Aquest univers femení és el fil conductor de l’acció, que es 
desenvolupa sense buscar un realisme narratiu, evocant situacions uni-
versals que es poden extrapolar a qualsevol realitat. Partim d’un espai 

Fotografia de Matt Glass

DANSA

únic i tancat on les ballarines creen un joc rítmic obert en escena amb 
la percussió de caixes de fusta, i on l’estètica s’acosta al so tradicional 
del flamenc a través del treball de sabata, la guitarra el cant. Wad Ras 
és un gemec, una increpació a la por, la injustícia i la desesperança”.
increpacion.com

Coreografia i direcció: Montse Sánchez i Ramón Baeza
Música original: Antonio Martínez Ñoño, Nan Mercader i Susana Trujillo
Interpretació: Montse Sánchez, Helga Carafi, Ruth Garcia, Vanesa Do-
mínguez i Marisa Güimil
Disseny de llums: Peni Barratxina
Muntatge musical: José Antonio Gutiérrez “Guti

17 de maig a les 20h

Extracte de “FANG” d’ANIMAL RELIGION I POSTFUNCIÓ
El fundador d’Animal Religion, Quim Girón, es defineix com a  buscador 
de l’equilibri, el so, el clown i el moviment animal. La base del seu sisè 
espectacle és la transformació entre el cos i el fang a través de l’acrobà-
cia i el circ. “El fang a sobre de l’artista transforma el cos i les acrobàcies 
contra el fang transformen la matèria”.
“La terra és com un mitjà de transport on neixen i desapareixen coses i 
FANG ens porta a una transformació constant, des de l’espai buit fins a 
un món amb criatures estranyes on l’home i el fang són una sola cosa”.
Fang ha rebut el premi especial Zirkòlika 2017. 
animalreligion.com

Creació i interpretació: Quim Girón
Disseny de so: Joan Cot
Disseny de llums: Joana Serra
Fotografia: Marta García
Producció: Elclimamola
Administració: La Bonita coop.
Amb el suport de: Fundació La Pedrera, Festival TNT, Teatre Sant Es-
teve de Palautordera, Can Gasol, Cronopis, La Bonita, La Caldera i 
C.C.Barceloneta

ELEKTRICS

Fotografia de Marta García

DANSA

31 de maig i 1 de juny a les 20h

LA CERDA CONVIDA A
DAVID ZAMBRANO I MILAN HERICH

31 de maig

“HOLES” forma part d’una sèrie de 4 duets concebuts per David Zam-
brano en col·laboració amb Jimmy Ortiz, Cynthia Loemij, Sue Yeon 
Youn i Milan Herich.
Creació i interpretació: David Zambrano i Milan Herich
davidzambrano.org

“WHEN I’M NOT AROUND” és la primera proposta escènica de Johann 
Pérez Viera creada conjuntament amb La Cerda. Explora la part ab-
surda, paranoica i frenètica de l’imaginari llatinoamericà. Acompanyats 
d’un minuciós disseny sonor, els creadors construeixen un paisatge 
escènic inspirat en les seves ciutats d’origen, a on la supervivència és 
la norma quotidiana. Un viatge trepidant i “callejero”, ple de ritme i fisi-
calitat.

Direcció: Johann Pérez Viera 
Creació i interpretació: Edward Tamayo i Johann Pérez Viera 
Vestuari: Agustin Power
Disseny sonor: Leonardo Aldrey
Amb el suport de: Espai Tragantdansa i C.C.Barceloneta 
 
1 de juny

“A SOLO FOR Mr FOLK”. Per a crear la peça, s’han escollit vàries mos-
tres de dansa tradicional eslovaca, s’han desconstruït i se’ls hi ha donat 
vida per a formar una cultura equivalent surrealista i pop. Des de l’art 
modern, la música i l’expressionisme, seguim el camí del viatge d’un 
home que revela una fúria inspiradora i perspectives duradores que 
ens porten cap a l’idealització d’ell mateix i del seu patrimoni tradicional.
Direcció artística: David Zambrano
Coreografia i interpretació: Milan Herich
Música: Sergei Prokofiev, Sergei Rachmaninov, Lajko Felix, Asaf Avidan
Disseny de llums: Jan Čief
Vestuari: Mat Voorter

“TANGO” de la cia. La Cerda, és una peça minimalista a la qual dos 
intèrprets capturen al públic, portant-lo al seu propi i obscur món. Sense 
rostre i anònims, personatges andrògens celebren un festival arcaic.

Direcció: Edward Tamayo
Assistència de direcció: María Carbonell
Creació i interpretació: Johann Pérez i María Carbonell
Música original: Kristoffer Wilhelmsson
Disseny de vestuari: La Cerda i Pilar Rodríguez Catón
Intervenció del tèxtil: Laura Martínez i Pilar Rodríguez Catón
Disseny de llums: Mauricio Pabón
Vídeo: Johann Pérez

Fotografies de Santiago Mazzarovich,  Johan Pérez i Kristoffer  Wilhelmsson 
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27 d’abril 
Plaça del Poeta Boscà

DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA     

A les 11h

“FLASH MOB” a la Repla amb els alumnes de 4t i 5è de les escoles 
Alexandre Galí, Mediterrània i Sant Joan Baptista. Coreografiat per 
Som-hi dansa

A les 18h

Mostra del Casal Infantil Barceloneta 

“SELAH” de THE GROUND SISTERS. Claqué
“Selah significa “para i escolta” en hebreu. Volem transmetre el que 
significa per nosaltres Selah a través de tots els nostres recursos. Des 
del claqué fins al contemporani, passant pel body percussion, la música 
i les construccions escèniques”.
Creació i interpretació: Paula Farran Álvarez i Clara Martínez Grau

“BUBBLE” de LA CIA. EL LADO OSCURO DE LAS FLORES. 
Acrobàcia i dansa
“Dues parts d’una mateixa persona prenen cos en dos individus dife-
rents, una lluita per la reflexió, una batalla de color gris, de cops i carí-
cies, des del que és més íntim que acaben en rialles tenyides d’amor 
i d’odi”.
Creació i interpretació: Ginés Belchí Gabarrón i Jesús Navarro Espi-
nosa
Acompanyament artístic i tècnic: Pau Portabella
Il·luminació: Martina Lacueva Rodriguez

“ANÓNIMAS RAÍCES” de PREMOH’S CRU. Danses urbanes
“Quines són les nostres arrels? I la nostra cultura?
Som riure, gaudir i sentir. Som el ritme, la música i la seva dansa”
Amb: Daniel Garrido, Paloma Ramos, Marta Reguera, Antonio León i
Isaac Suárez

Convocatòria de residències de creació per projectes de dansa i 
moviment
Del 2 al 30 de maig. Més informació des del 2 de maig al web i face-
boock del C.C. Barceloneta

Jams de contact. Tots els dijous no festius de 16.30 a 19h. Organitza 
SIAMB i C.C. Barceloneta
Jams de la Semilla i Sembrando contact
Més infomació a:  lasemillajam@gmail.com
Sincompaso Festival. 20 i 21 de maig

Festival de dansa i concurs europeu de Frevo. Workshop, jams, xerrades
Més informació a: frevo.eu i frevobarcelona@gmail.com

MÉS DANSA

CONVOCATÒRIES

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

De dilluns a divendres de 9 a 22h
Dissabtes de 10 a 15h i de 16 a 22h

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

Equipament Infantil Barceloneta
C/Andrea Dòria 23-31 08003 Barcelona
tel. 93 250 78 42
casalinfantil@civicbarceloneta.com
barcelona.cat/ccbarceloneta

Horaris d’atenció al públic
Matins de dimarts, dimecres i dijous de 10 
a 13h
Tardes de dilluns a dijous de 16.30 a 20h

ADREÇA I HORARIS
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C. D’Andrea Dòria
Centre Cívic
Barceloneta

Equipament infantil 
Barceloneta


