
Horari: 17.30h
Sessió per a públic familiar: Casper
Recuperem aquest clàssic del director Brad Silverling (1995) que narra l’amistat 
entre en Casper, un simpàtic fantasma, i la Kat, la fi lla adolescent del doctor 
Harvey, que és contractat per alliberar una antiga mansió de la presència 
de fantasmes. Una tendra història d’amistat entre dos mons que continua 
enamorant a grans i petits. 
Qualifi cació: Tots els públics. 
Edat recomanada: A partir de 4 anys. Pel·lícula doblada. 

Horari: 20h
Sessió Jove: It follows
It Follows (Et segueix), del director David Robert Mitchell (2014), narra la història 
de la Jay, una jove de 18 anys que comença a tenir visions i malsons tenint la 
sensació que algú o alguna cosa l’observa. Una pel·lícula aterradora per als 
amants del terror intel·ligent.
Qualifi cació: A partir de 16 anys. Pel·lícula en VOSE.
Activitat gratuïta, aforament limitat. No cal recollida prèvia d’entrades.

AUDITORI DE SANT MARTÍ SETEMBRE 2016

Concert inauguració de temporada
Divendres 30 de setembre
Horari:: 20h

Concert de música clàssica
Diumenge 16 d’octubre
Horari: 18h

La Sant Andreu Jazz Band, formació nascuda al barri de Sant Andreu l’any 
2006 sota la direcció de Joan Chamorro, celebra enguany el seu 10è aniversari. 
Deu anys d’il·lusió, de treball i de resultats màgics constatats en sis treballs 
discogràfi cs, en una pel·lícula (“A fi lm about kids&músics”, del director Ramon 
Tort), i en 7 àlbums sorgits en el si de la col·lecció “Joan Chamorro presenta”, 
i protagonitzats per alguns dels més de 50 joves talents que formen o han 
format part de la Sant Andreu Jazz Band: Andrea Motis, Eva Fernández, Magalí 
Datzira, Rita Payés, Marc Martín o Joan M. Sauqué. 
Sota la direcció de Joan Chamorro, la Sant Andreu Jazz Band inaugurarà la 
nova temporada de l’Auditori de Sant Martí en una nit plena de sorpreses.
Activitat gratuïta, aforament limitat. Recollida d’invitacions a partir del 22 de setembre 
i fi ns a exhaurir-les al Centre Cívic Sant Martí en horari de venda d’entrades.

L’Auditori de Sant Martí de Provençals és un equipament cultural remodelat i 
inaugurat l’11 de novembre de 2014 que té com a objectiu potenciar i dinamitzar 
l’activitat cultural del districte de Sant Martí i de la ciutat de Barcelona. 
En aquesta nova etapa, l’Auditori de Sant Martí acull una programació estable 
de  música, arts escèniques i cinema, amb una especial sensibilitat pel públic 
jove i familiar

PROCEDIMENT D’ADQUISICIÓ D’ENTRADES DE PAGAMENT I GRATUÏTES
Per als espectacles de pagament, es podran adquirir les entrades des de dues 
setmanes abans del dia de l’esdeveniment al taulell d’informació de la 3a Planta 
del Centre Cívic Sant Martí en els següents horaris:  

• De dilluns a divendres de 10 a 14h
• Dimarts i dijous de 17 a 20h

El mateix dia de l’espectacle es podran adquirir les entrades a la recepció de 
l’Auditori de Sant Martí des d’1 hora i mitja i fi ns a 20 minuts abans de l’inici de 
l’espectacle. Un cop adquirides les entrades, no s’efectuarà cap devolució de 
l’import.  
Per als espectacles gratuïts que requereixin la recollida d’entrades amb 
antelació, es podran recollir un màxim de 4 entrades per persona.

La formació presenta Un viatge pel classicisme, un espectacle que proposa 
a l’espectador submergir-se en el classicisme de la mà de tres compositors 
cabdals de la segona meitat del segle XVIII, Boccherini, Haydn i Beethoven. 
Un trajecte ple de bellesa i contrastos que farà gaudir a tots els amants de 
la música. Intèrprets: Guillermo Navarro i Junya Makino, violí; Elia Portabales, 
viola; Josep-Oriol Miró, violoncel.
Activitat gratuïta, aforament limitat. Recollida d’entrades 1 hora abans de l’inici de 
l’espectacle a l’Auditori de Sant Martí.

*Tots els espectacles són gratuïts si no s’indica el contrari

SANT ANDREU JAZZ BAND

QUARTET VERSUS: UN VIATGE PEL CLASSICISME

OCTUBRE 2016

Dansa
Dissabte 1 d’octubre
Horari: 20h

Concert
Divendres 21 d’octubre
Horari: 18h

Concert de world music
Divendres 7 d’octubre
Horari: 20h
Col·labora: Taller de Músics

Espectacle per a públic familiar
Diumenge 2 d’octubre
Horari: 12h

Espectacle per a públic familiar
Diumenge 23 d’octubre
Horari: 12h

Poetry Slam
Dissabte 22 d’octubre
Horari: 19h
Col·labora: Poetry Slam Barcelona

Dansa
Diumenge 9 d’octubre
Horari: 19h

Conjunt de peces breus de dansa contemporània i teatre físic. Participen: Cia 
Junyi Sun i Godlive Lawani i altres companyies convidades. Aquest espectacle 
forma part del projecte Procreació de residències artístiques impulsat pel 
Centre Cívic Sant Martí – Auditori de Sant Martí.
Activitat gratuïta, aforament limitat. No cal recollida prèvia d’entrades.

L’Auditori acull la trobada anual de grups d’havaneres a Sant Martí, enguany 
amb la participació de les formacions Sotileza, Tierra y Mar i Harmonia i amb la 
col·laboració especial del Petit Ballet de Barcelona, sota direcció d’Isa Moren. 
Activitat gratuïta, aforament limitat. No cal recollida prèvia d’entrades.

Entendre la música popular brasilera actual és entendre un gènere musical com 
el choro, música amb més de 120 anys d’existència. Utilitzant aquest format 
instrumental, Jacaranda ens convida a un homenatge als grans autors brasilers 
de mitjans del segle XX. Intèrprets: Rocío Faks (veu), Yeray Hernández (guitarra 
i cavaquinho), Pedro Bastos Joao (guitarra) i Jonas Santana (pandeiro).
Activitat gratuïta, aforament limitat. No cal recollida prèvia d’entrades.

Al bosc no s’hi val a badar. Un descuit i serviràs de dinar a qualsevol bestiola! 
Dins la panxa del llop ens passeja per mons fantàstics i paisatges fabulosos: 
estómacs plens de vida i alegria. Titelles d’ombres, teatrins de paper i cançons 
a mida. Un retrat de la cadena alimentària amb humor i molta música.
Edat recomanada: A partir de 3 anys
Activitat gratuïta, aforament limitat. No cal recollida prèvia d’entrades.

Mans és un espectacle pensat per a infants a partir de 0 anys. Un món visual 
ple d’imatges poètiques expressades amb diferents llenguatges: el corporal, 
que comença amb les mans i s’escampa a tot el cos;  el musical que tot ho 
embolcalla; el visual dels colors, la llum i les ombres; la transformació de l’espai 
i també la paraula, justa i afi nada per a endreçar-ho tot. Un viatge a mons reals 
i fantàstics a través de les mans
Edat recomanada: A partir de 0 anys
Activitat gratuïta, aforament limitat. No cal recollida prèvia d’entrades.

Poetry Slam és una competició poètica en la que els intèrprets reciten de forma 
àgil i interactiva les seves creacions. Després de l’èxit de les dues primeres 
edicions, els  slammers tornen a organitzar-se en equips per retrobar-se en 
aquesta nova competició que tindrà lloc a l’Auditori de Sant Martí. 
Activitat gratuïta, aforament limitat. No cal recollida prèvia d’entrades.

La Jove Companyia Som de Nits de Retahila Ballet presenta la seva revisió del 
clàssic El Petit Príncep. A través de diferents disciplines de dansa, peces de 
funky, dansa contemporània, clàssica, espanyola i fl amenc i utilitzant també la 
tècnica del body paint, recorrerem un món de fantasia de la mà del protagonista 
d’aquest conte.
Activitat gratuïta, aforament limitat. Recollida d’entrades 1 hora abans de l’inici de 
l’espectacle a l’Auditori de Sant Martí.

PROCREACIÓ: NIT DE DANSA CONTEMPORÀNIA

TROBADA D’HAVANERES SANT MARTÍ 2016CICLE “TASTETS DE MÚSICA”: JACARANDA

MATÍ INFANTIL DE TITELLES: DINS LA PANXA DEL LLOP, 
CIA. DE PAPER

MATÍ INFANTIL DE TEATRE: MANS, 
CIA. FES-T’HO COM VULGUIS

CAMPIONAT DE TEAM SLAM DE BARCELONA

LA RETAHILA DEL PETIT PRÍNCEP, 
CIA. SOM DE NITS DE RETAHILA BALLET 

NOVEMBRE 2016

Concert jove
Divendres 4 de novembre
Horari del taller: 17.30h
Horari del concert: 20h

Concert coral
Dilluns 7 de novembre
Horari: 18h

La Big Band Basket Beat Barcelona és una orquestra singular que té com a 
motor el ritme i la sonoritat que generen les pilotes de bàsquet, acompanyant-
les d’altres instruments musicals. L’orquestra uneix, a més, les trajectòries de 
joves en risc d’exclusió social amb músics de diferents tradicions. El resultat és 
una banda propera al rock i a la cultura hip-hop: música urbana del món que 
fusiona la poètica del moviment de les pilotes amb la seva contundència. 
A les 17:30h tindrà lloc un taller de Basket Beat a càrrec d’alguns integrants 
de la Big Band Basket Beat Barcelona per a joves de 12 a 18 anys. Inscripció 
gratuïta enviant un correu electrònic a auditorisantmarti@bcn.cat fi ns el 4 de 
novembre. 
Activitat gratuïta, aforament limitat. Recollida d’entrades 1 hora abans de l’inici de 
l’espectacle a l’Auditori de Sant Martí.

En el marc de la Festa Major de Sant Martí tindrà lloc la Trobada de Corals, que 
enguany arriba a la seva 13a edició.
Activitat gratuïta, aforament limitat. Recollida d’invitacions a partir del 2 de novembre i 
fi ns a exhaurir-les al Centre Cívic Sant Martí en horari de venda d’entrades.

BIG BAND BASKET BEAT BARCELONA

13a TROBADA DE CORALS DE FESTA MAJOR

Cinema
Dissabte 29 d’octubre

SESSIÓ DOBLE DE TERROR: “ESPECIAL HALLOWEEN”

MÚSICA

CINEMA

FAMILIAR

DANSA 

DANSA URBANA

POETRY SLAM

MONÒLEGS

TEATRE

Monòlegs
Dissabte 15 d’octubre
Horari: 20h

Àngel Miralles és l´humorista que dóna vida al popular ReEugenio. Ens presenta 
aquest cop un monòleg per riure i pensar i tornar a riure.  Amb 14 anys de 
carrera fent monòlegs estrena “La Vanitat”, un espectacle madur on podrem 
gaudir d’un trepidant desplegament d’humor intel·ligent, ximple, despietat, 
absurd... Arriba el Godzilla de l´humor, un dels humoristes amb més ritme del 
panorama nacional. 
Activitat gratuïta, aforament limitat. No cal recollida prèvia d’entrades.

NIT D’HUMOR: ÀNGEL MIRALLES PRESENTA “LA VANITAT”
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Concert coral
Dilluns 14 de novembre
Horari: 18h

Dansa urbana
Diumenge 20 de novembre
Horari: 18h

Concert
Dissabte 26 de novembre
Horari: 20h

En el marc de la Festa Major de Sant Martí tindrà lloc la Trobada de Corals, que 
enguany arriba a la seva 13a edició.
Activitat gratuïta, aforament limitat. Recollida d’invitacions a partir del 2 de novembre i 
fi ns a exhaurir-les al Centre Cívic Sant Martí en horari de venda d’entrades.

L’Auditori de Sant Martí acull novament una sessió del 4t Certamen de Creació 
Escènica de Danses Urbanes, que forma part de les 6es Trobades de Dansa 
i Cultura Urbana HOP 2016 i que s’ha convertit en una plataforma d’exhibició 
internacional que busca impulsar i desenvolupar els diferents estils de les 
danses urbanes relacionades amb la cultura Hip-Hop. Trobareu més informació 
sobre les companyies que actuaran a la web de l’Auditori de Sant Martí
Activitat gratuïta, aforament limitat. Recollida d’entrades 1 hora abans de l’inici de 
l’espectacle a l’Auditori de Sant Martí.

Una proposta que combina el jove talent català amb la trajectòria del prestigiós 
fl autista de fl amenco Domingo Patricio, que ha col·laborat amb artistes com 
Juan Manuel Cañizares, Enrique Morente, Sara Baras o Paco de Lucía. Amb 
ell, la veu de la jove promesa del cante Ana Brenes acompanyada per Paul 
Bosauder i Juan Antonio López, dos dels guitarristes més destacats de 
l’escena barcelonina. El baile anirà a càrrec del bailaor José Manuel Álvarez, a 
la percussió Raúl Manchón i al baix Nene Maya. Un concert elegant i de gran 
expressivitat, contemporani i alhora fi del a la tradició.
Aquest concert s’emmarca en el Cicle de Flamenc al Besòs (in)fusión Flamenca 
que organitza el Centre Cívic Besòs (Barcelona) des del 2003 i que enguany 
tindrà lloc del 4 al 26 de novembre. Més informació: www.infusionfl amenca.cat 
Preu: 5€ anticipada / 8€ taquilla. Consulteu procediment de venda d’entrades en 
aquesta difusió.

13a TROBADA DE CORALS DE FESTA MAJOR FESTIVAL HOP 2016, 4t CERTAMEN DE CREACIÓ ESCÈNICA 
DE DANSES URBANES

14è FESTIVAL INFUSIÓN FLAMENCA: NOUS FLAMENCOS & 
ANTONIO PATRICIO

Concert de música folk
Divendres 18 de novembre
Horari: 20h
Col·labora: Taller de Músics

Teatre i debat
Divendres 25 de novembre
Horari: 20.30h
Col·labora: Escola de Persones Adultes La Verneda-Sant Martí

Cinema per a públic familiar
Diumenge 27 de novembre
Horari projecció: 12h
Horari taller: 10.30h (inscripció prèvia) Teatre

Dissabte 3 de desembre
Horari: 20h

Concert de música clàssica
Divendres 16 de desembre
Horari: 20h

Espectacle per a públic familiar
Diumenge 11 de desembre
Horari: 12h

Concert de jazz
Dissabte 10 de desembre
Horari: 20h

L’alba era el tret de sortida per als treballadors del camp, que iniciaven la 
seva dura i monòtona jornada laboral. Aquesta es refl ectia en les lletres de les 
tonades que parlaven d’ànim, soledat, amor o d’entreteniment per teixir així 
l’atmosfera sonora. Aquest projecte reinterpreta aquestes atmosferes, utilitzant 
els cants originals dels treballadors d’aleshores i afegint-hi sonoritats del jazz, el 
folklore ibèric i llatinoamericà. Intèrprets: Anna Tobías (baix elèctric i percussió), 
Àngela Furquet (veu), Sònia Rodríguez (cors), Toni Porcar (guitarra), Acari 
Bertran (percussió).
Activitat gratuïta, aforament limitat. No cal recollida prèvia d’entrades.

Aquesta és la història d’una dona a la recerca de la seva autoestima. La trobada 
amb el seu doble li farà recordar aquells moments de la seva vida en els que va 
triar abaixar el cap i sotmetre’s a la voluntat d’altres. Amb delicadesa i sentit de 
l’humor, aquesta obra explora diferents situacions a les quals la protagonista 
s’haurà d’enfrontar per a retrobar-se amb ella mateixa. 
Aquesta activitat s’emmarca dins dels actes del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència contra les Dones. En acabar l’espectacle, hi haurà 
un debat en el que intervindran l’Escola de Persones Adultes La Verneda-Sant 
Martí i les actrius de la peça.
Activitat gratuïta, aforament limitat. No cal recollida prèvia d’entrades.

El Meu Primer Festival és una mostra de cinema per a nens i nenes de 2 a 
12 anys que té lloc a diferents sales de Barcelona amb l’objectiu de donar 
a conèixer un cinema divers, plural i creatiu als petits espectadors. L’Auditori 
de Sant Martí acull una sessió de la programació ofi cial del festival i un taller 
d’animació. 
Projecció: L’erugueta goluda i altres contes
Una vegada hi havia una eruga petitona però que tenia una gana enorme i no 
podia parar de menjar... Aquest reconegut conte per a nens i d’altres històries 
d’Eric Carle cobren vida i ànima a la pantalla gran en una sessió de cinema 
pensada per als més petits de la casa. 
Edat recomanada: a partir de 2 anys.
Activitat gratuïta, aforament limitat. Recollida d’entrades 1 hora abans de l’inici de 
l’espectacle a l’Auditori de Sant Martí.

Taller: Stop Motion per a famílies!
Foto a foto crearem una història amb l’Ipad. Durant l’activitat, els participants 
aniran coneixent els conceptes bàsics d’aquest recurs audiovisual i aniran 
creant petites animacions. Taller per a nens i nenes de 6 a 12 anys acompanyats 
d’un adult. 
Preu: 3€. Inscripció prèvia obligatòria a la web del festival: 
               www.elmeuprimerfestival.com 

El fenomen Impro-Show arriba a l’Auditori de Sant Martí. A l’inici de la funció 
es convidarà al públic a escriure una frase en una targeta. Posteriorment, 
aquests suggeriment, extrets a l’atzar, es convertiran en els títols de les 
improvisacions que crearan els actors en directe, i que hauran d’adaptar a les 
diferents categories d’improvisació de cada espectacle. Un espectacle on la 
improvisació servirà de motor per a passar una nit irrepetible.
Activitat gratuïta, aforament limitat. No cal recollida prèvia d’entrades.

Heu somniat mai amb traslladar-vos a l’època de Mozart i conèixer com eren els 
seus gustos, les seves manies, bogeries o reptes? En aquest “Íntims Mozart”, 
ens aproparem a la persona i la música que s’amagava darrere el nen prodigi 
de la mà de la proposta de Proyecto Beta en format de cambra amb sis músics 
(dos violins, una viola, un violoncel, una fl auta i un clarinet) i un actor. 
Activitat gratuïta, aforament limitat. No cal recollida prèvia d’entrades.

La Lilian i la Sophie han fet un punt i a part als seus viatges per celebrar el Nadal 
en família. I és que els hi encanta fer el pessebre i representar Els pastorets, 
com a tots els nens i nenes de Catalunya. Però també saben que cada cultura 
viu aquestes festes d’una forma diferent, i ens ho explicaran a través de contes 
màgics d’arreu del món. Teatre, titelles, música, cançons, animació, humor i 
contes!  En acabar l’espectacle farem cagar el tió.
Edat recomanada: A partir de 3 anys. 
Activitat gratuïta, aforament limitat. No cal recollida prèvia d’entrades.

AupaQUARTET és una evolució natural de la clàssica formació del quartet 
de corda. Amb els seus instruments de tradició clàssica s’introdueixen en 
sonoritats típiques del jazz i el rock, arreglant temes dels seus artistes preferits i 
composant les seves pròpies obres. De la mà de la cantant Mayte Alguacil, ens 
proposen un concert basat en la barreja de les seves especialitats: standards 
de jazz, clàssics del rock i temes propis instrumentals que ens transportaran 
per diferents èpoques, continents i gèneres musicals.
Preu: 3,5€. Consulteu procediment de venda d’entrades en aquesta difusió.

CICLE “TASTETS DE MÚSICA”: ÀNGELA FURQUET 

EN PIE, CIA. COL·LECTIU DONA CANÇÓ  

EL MEU PRIMER FESTIVAL 2016: PROJECCIÓ I TALLER 

IMPRO-SHOW, CIA. PLANETA IMPRO 

CICLE “TASTETS DE MÚSICA”: ÍNTIMS MOZART

MATÍ INFANTIL DE NADAL: CONTES DE NADAL DE LES 
GERMANES BALDUFA, CIA. TANAKA TEATRE

CONCERT: AUPA QUARTET & MAYTE ALGUACIL 

DESEMBRE 2016
Espectacle per a públic familiar
Diumenge 4 de desembre
Horari: 12h
Col·labora: Associació de les Nacions Unides a Espanya (ANUE) 
                  i Ajuntament de Barcelona

La Clareta, una nena una mica inquieta i divertida, visita l’excèntric doctor Boris 
al seu laboratori. El doctor envia la Clareta a la biblioteca a la recerca d’uns 
llibres, però un intercanvi inesperat farà que la Clareta li porti al doctor contes 
en lloc de llibres de física. Plegats, repassaran els contes més coneguts tot 
afegint-hi valors com la solidaritat, l’empatia, el respecte i la confi ança. 
Aquest espectacle s’emmarca dins del projecte “Drets Humans, família i barri” 
promogut per ANUE amb el recolzament de la Regidoria de Drets Civils de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Edat recomanada: A partir de 4 anys. 
Activitat gratuïta, aforament limitat. No cal recollida prèvia d’entrades.

EL LLIBRETORI, CIA. GRUP COMEDIARTE

Teatre
Diumenge 13 de novembre
Horari: 19h

Al voltant del Paral·lel estan succeint coses i la Sara està enfeinada amb els 
preparatius i demana als seus pares que es quedin amb les seves fi lles. És així 
com les nenes descobriran el passat de la família: l’arribada del seu besavi per 
treballar a les fàbriques, l’època d’or del Paral·lel, i altres records inesborrables 
com la vida a les barraques de Montjuïc, els bombardejos de la Guerra Civil o 
la censura franquista.
“Fils de vida” és una producció creada i interpretada per una cinquantena de 
veïns i veïnes i amb la col·laboració d’entitats i equipaments culturals del barri 
del Poble-sec,  i estrenada al 2016 al Mercat de les Flors. 
Estem buscant persones interessades en la creació d’un espectacle 
comunitari sobre Sant Martí de Provençals. Vols participar-hi? Escriu-nos a 
auditorisantmarti@bcn.cat
Activitat gratuïta, aforament limitat. Recollida d’entrades 1 hora abans de l’inici de 
l’espectacle a l’Auditori de Sant Martí.

FILS DE VIDA, CREACIÓ XIC

Espectacle per a públic familiar
Diumenge 13 de novembre
Horari: 12h

Una noia que ha viscut tota la vida en un poblat de pescadors del nord 
d’Àfrica descobreix en un bagul un llibre que li descriu ciutats inversemblants. 
Il·lusionada per la possibilitat de conèixer aquests llocs meravellosos, decideix 
fer-se a la mar. A través de la narració cantada que farà de les ciutats que 
va trobant, ens transportarem als racons més llunyans del món. Molta música, 
olors, paisatges i textures en una història plena de sentits. Terra a la vista!
Edat recomanada: A partir de 3 anys. 
Activitat gratuïta, aforament limitat. Recollida d’entrades 1 hora abans de l’inici de 
l’espectacle a l’Auditori de Sant Martí.

MATÍ INFANTIL DE FESTA MAJOR: TERRA A LA VISTA, 
CIA. DMUSICS

plof!

plof!

plof!
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