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De setembre a desembre de 2019

MÚSICA

BUCS D’ASSAIG
Tens un grup de música i necessites un lloc on assajar? Al Centre Cultural Albareda hi ha 
bucs d’assaig a preus assequibles equipats amb bateria, amplificadors i equip de veus. 
Informa-te’n a la nostra web o escriu a ccalbareda@ccalbareda.cat.

EXPOSICIONS

¡MIRA CÓMO SUENAN! 
Del 5 al 26 de setembre. Inauguració: 
dijous 5 de setembre, a les 19.30 h
Actuació de Yehousá Escobedo + Taller 
de dibuix en directe 
Unes cròniques il·lustrades que sonen 
amb desimboltura en tots els ritmes: des 
de la cúmfia fins al flamenc, passant pel 
tango, el folk, el jazz o la música electròni-
ca. Dibuixos de Pedro Strukejl.

OFFSTAGE 
Del 6 al 30 de novembre. Inauguració: 
dimecres 6 de novembre, a les 19.30 h
Actuació del duet còsmic Weia   
El músic transformat en el seu dia a dia, 
en el seu lloc de treball, sense oblidar que, 
mentrestant, el seu instrument, la seva 
música, els estan esperant fora. 
Fotografies d’Esther Navalón.

PEDRERA 3.8
Convocatòria oberta del 16 de setembre al 26 d’octubre
3a edició del programa de suport a grups musicals emergents del Districte de Sants Montjuïc, 
impulsat per l’Espai Jove La Bàscula i el Centre Cultural Albareda. Inclou assessorament, resi-
dència als bucs d’assaig, formació, preparació d’un directe i la possibilitat de programació de 
concerts a diferents esdeveniments i espais culturals de la ciutat. Consulta les bases al web.

TALLERS
Inscripció a partir del 2 de setembre, en línia o presencialment. Places limitades.
A més dels tallers de guitarra, cant o combo de blues, us proposem:

HARMÒNICA DE BLUES: INICIACIÓ
Dimarts, de 19.30 a 20.45 h                                                                            
Inici: 1 d’octubre (10 sess.). Preu: 51,27 €
Professor: Lluís Souto

UKELELE: INICIACIÓ  
Dimecres, de 19 a 20.15 h                              
Inici: 2 d’octubre (10 sess.) · Preu: 51,27 €

Professor: Joan Miquel Vila (CEMB)

INICIACIÓ A L’ESTUDI DE SO,               
ENREGISTRAMENT I MESCLA 
Dimarts, de 19.30 a 21 h                                                                 
Inici: 1 d’octubre (10 sess.). Preu: 61,53 € 
Professor: Guillem Pascual



CONCERTS

TARTA RELENA 
Divendres 4 d’octubre, a les 20 h
El duet treballa amb harmonies i polifonies 
buscant la complexitat en la senzillesa i la 
màxima expressió amb els mínims elements.
 
GUILLEM ROMA
Divendres 11 d’octubre, a les 20 h

Quantes vides té una cançó? Què hi ha 
de constant? I què de variable? Com (ens) 
pot canviar? BCN DC.

ESPERIT!
Divendres 18 d’octubre, a les 20 h
Del pop a la psicodèlia des del tarannà 
d’home orquestra. 

LA CARBONERA
Cicle que mostra els grups que tiren endavant els seus projectes a l’Albareda. 

COL·LABORACIONS
Concerts, xerrades i cinema: entrada gratuïta amb reserva prèvia. Reserves en línia a:
https://albareda.inscripcionscc.com, presencialment o per telèfon al 934 433 719 a partir de 15 
dies abans de l’activitat. Dues entrades màxim per persona.
BCN DC = activitats que formen part del circuit Barcelona Districte Cultural.

INSÒLITS

MOREIRA
Dijous 26 de setembre, a les 20 h
Presenta el primer disc com a cantautor, 
Sol de invierno: àlbum eclèctic i farcit de 
referències.

THE SEY SISTERS 
Dimarts 15 d’octubre, a les 20 h
Les germanes Sey alcen la veu al disc 
Rise, amb ritmes gòspel, soul i ritmes afri-
cans. BCN DC.

ZÉ FUGA (LA GROOVERIA)
Divendres 29 de novembre, a les 20 h

Hip-hop amb ritme de funk, cadència de 
jazz i ànima de cúmbia des del Poble-sec. 
BCN DC.

ORPHEUS XXI
Divendres 20 de desembre, a les 20 h
Jordi Savall ha creat una formació inte-
grada per músics professionals refugiats. 
BCN DC.

JAM SESSION
Dimecres 18 de desembre, a les 20 h
Porta l’instrument i participa a la jam de 
l’Albareda. Ho coordina: Sergi Blanch. 

MÉS CONCERTS

LA FEMME BRUTAL 
Divendres 27 de setembre, a les 20 h
Duet de la nova escena punk de Barce-
lona el 2017 format per bateria i guitarra.

LA GUAPACHOSA
Divendres 8 de novembre, a les 20 h
Energia, potència i vacile dels ritmes tropi-
cals afrocolombians. 

SUKARIJE 
Divendres 15 de novembre, a les 20 h
Trio de dones, cantants i instrumentistes que 
revisita la música tradicional dels balcans. 

OYE! SEBAS 
Divendres 22 de novembre, a les 20 h
Projecte de cançó d’autor tropical: ritmes tra-
dicionals de Llatinoamèrica, salsa, funk i jazz.

ALBAREDALPARC¡¡¡ 
PERIFÈRIA BEAT MEETS                                
LLOBREGAT BLOCK PARTY
Dissabte 5 d’octubre, de 12 a 24 h, al 
parc de les Tres Xemeneies
3a edició del festival de hip-hop Perifèria 
Beat. Inclou block party, taller de lettering, 
micro obert amb Tian Beats, Oka Miles i 
MCs convidats, showcase amb dj Eqvvs 
Lacrima, concert d’Homes Llúdriga, Cha-
lart 58 i més.

CELOBERT FESTIVAL
Dissabte 26 d’octubre, de 18 a 21 h
Jornada de música electrònica i experi-
mental d’avantguarda per descobrir una 
cara oculta de les arts sonores i visuals 
de la ciutat.

SONAMOS LATINOAMÉRICA 
Dijous 3 d’octubre, a les 18.30 h
El grup mexicà La Calàndria oferirà tallers de 
música, poesia i ball sobre el son jarocho.

CINEMA DOCUMENTAL MUSICAL

BIRD ON A WIRE
Dijous 17 d’octubre, a les 19 h
Com un ocell en un fil de telèfon, Leonard 
Cohen i la seva música van volar en lliber-
tat. I aquest documental n’és el testimoni. 
BCN DC.

20.000 DAYS ON EARTH
Dijous 14 de novembre, a les 19 h
Extraterrestre? Caníbal? Déu? Monstre? 

Totes les cares de Nick Cave en un docu-
mental que despulla una veu melancòlica, 
desolada i adolorida. BCN DC.

GIMME DANGER
Dijous 19 de desembre, a les 19 h
Quan Iggy Pop pujava als escenaris, tot 
era salvatge. Com la música que feia amb 
The Stooges. Com aquest documental de 
Jim Jarmusch. BCN DC.

MUSICALMENT PARLANT
Cicle de xerrades i music sessions per escoltar i pensar la música. 

HER STORY: UNA CRÒNICA DEL ROCK 
DES D’UNA PERSPECTIVA FEMINISTA
Dijous 10 d’octubre, a les 19.30 h
Una conversa amb música entre Reyes 
Torio, cantant, productora i una de les pri-
meres dj del país i Angels Bronsoms, pe-
riodista especialitzada en música i gènere.

INTERFÍCIE QUÀNTICA: MÚSICA I 
CIÈNCIA. Amb motiu del festival de 
filosofia Barcelona Pensa
Dilluns 18 de novembre, a les 19.30 h 
Més enllà d’una xerrada: un físic, dos 
artistes visuals i un músic proposen ins-
tal·lacions audiovisuals motivades en con-
ceptes i experiments de la quàntica.
A càrrec del col·lectiu Soroll quàntic.

BARCELONA-TEHERAN: CANÇONS 
PER A UN VIATGE SONOR EN FEMENÍ
Dijous 28 de novembre, a les 19.30 h
Descobrirem el treball d’algunes cantants 
del sud de la Mediterrània: des d’Umm Kul-
thum (música moderna i egípcia), Naïssam 
Jalal (jazz), Maii (indi), Emel Mathlouthi (elec-
trònica), la complexitat de Donia Massoud o 
Ghalia Benali, fins a Tara Tiba (clàssica).
A càrrec de Sarah Ardite.

DEL NANO A LA SALSETA:                            
LA MÚSICA DEL POBLE-SEC 
Dimarts 17 de desembre, a les 19.30 h
Repàs als cantants lírics i moderns que 
han viscut, viuen o s’han fet al barri. 
Organitza: Bibliomusicineteca.


