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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: D20, 47, 59, V15, V19, N8 i N28
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 19.30h 

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

Equipament infantil 
Barceloneta

PROGRAMACIÓ
HIVERN 2020

Centre Cívic Barceloneta

GENER, FEBRER I MARÇ

DANSA

CONTEMPORANIS A LA BARCELONETA

DANSA’M
propostes en les quals el treball coreogràfic sigui el focus de recerca. 
ELEKTRICS
propostes de més risc i/o que la investigació en nous llenguatges sigui 
l’eix d’investigació.  

ELEKTRICS

El ball és un ofici, la cosa que jo practico. La danzadora és la que desitja 
l’aparició d’una forma en un cos, balla en la bretxa d’una o l’altra pos-
sibilitat. Es mou entre l’abundància i la carència, al complet, amb tot, 
la chicha i la ficció. En la trobada amb la cançó la danzadora es llança 
també a l’encara no produït però des d’una lògica que no li és pròpia, 
propera però aliena. És una agosarada, fa com si sí que sabés i ho 
aconsegueix fer. Com l’ignorant de Ranciere, la diletant titila entre el sa-
ber i el no saber, colant-se en tots dos. Barreja coses estant atenta als 
afectes i la seva brúixola és el plaer contingut en el fer. Amb el seu cos 
desitja i habita la vitalitat, amb la seva veu i atuells desborda el seu no 
saber, en la seva merda es dóna l’experiència estètica i practica plaent 
com a maneres legítimes de produir coneixement. En la trobada amb 
la cançó la danzadora es torna encara més audaç en els seus estudis 
d’erudita ignorant. Si la vida crida, ella canta la cançó del repertori de la 
fricció entre les formes i les forces, entre la carn i el significat, entrant en 
la potència del tutti froti.”

Creació i interpretació: Laila Tafur i Casio ctk100
Durada: 50 minuts

vimeo.com/lailatafur

Collage d’Irene Rodenas i Laila Tafur

PROGRAMA DE RESIDÈNCIES

Dijous 27 de febrer a les 20h

EL CUERPO DE LA CANCIÓN DE LAILA TAFUR 

DANSA

Fotografia d’Alberto Vera

Dijous 12 de març a les 20h

EXTRACTE DE GALEJAR D’UNAIUNA
ERRATA NATURAL DE LED SILHOUETTE

DANSA’M

Extracte de GALEJAR d’UNAIUNA

Antigament, a Mallorca, com a moltes altres parts del món, cada feina 
agrícola tenia la seva tonada que podia ser cantada individualment o 
col·lectivament. Cantar formava part intrínseca del treball. Cantar fent 
feina i fer feina cantant, eren una mateixa activitat social. I tothom can-
tava, sense distinció d’edat o gènere.  
Galejar significa fer gala d’alguna cosa, d’alguna habilitat o destresa. 
Però a Mallorca també té un altre significat. És la manera genuïna de 
cadascú d’ornar o embellir un cant. Galejar ens remet a aquest tipus de 
cantar, únic i intransferible. Una manera de fer personal que ens explica 
alguna cosa de la pròpia identitat.

Galejar és un viatge en el temps cap a la Mallorca rural de segles enre-
re. Un viatge de quatre dones a la recerca de la vinculació entre terra, 
veu i treball. És una reflexió sobre el treball i sobre la pròpia identitat des 
d’allò més intransferible: el cos i la veu.

Direcció: Xavier Martínez
Coreografia: UnaiUna (Laura Lliteras i Marina Fullana) 
Dramatúrgia: Joan Tomàs Martínez
Direcció Musical: Rosa Serra Torrens
Espai sonor: Xavier Martínez i Rosa Serra Torrens 
Intèrprets: Marina Fullana, Rosa Serra Torrens,  Laura Lliteras, Gypsy 
Nel.lo 
Disseny d’il·luminació:  Juanrro Campos i Joan Fullana 
Disseny espai: David Corral 
Disseny vestuari: Pau Aulí 
Producció executiva: Raül Perales 
Distribució: Magrana 

Durada: 20 minuts
unaiuna.com

DANSA

LA BARCELONETA DANSA 

LUA° sorgeix del concepte del cercle com a cicle tempo-espacial i fí-
sic-químic del cos femení: un cos rutinari quasi exhaust, quasi extasiat, 
que navega per diferents estats respiratoris, i per tant, emotius. Cada 
cos, un estat. Cada cicle, un estat. Cada dona, un cos. LUA° s’omple de 
dones mirall que posen de manifest la intuïció famèlica i la racionalitat 
poruga d’uns cossos que vibren i travessen l’espai; de dones fèrtils i es-
tèrils en 28 dies, 672 hores i 40.320 minuts, que arrelades a la pulsació 
dels seus úters construeixen un únic principi cíclic.

Dimarts 17 de març a les 18.30h 
Plaça Brugada. Font de Carmen Amaya  

LUA° D’ANDREA JIMÉNEZ

Fotografia de Gorka Bravo

DANSA’M

ERRATA NATURAL de LED SILHOUETTE

“Potser el Nord absolut o septentrió definit no és tan terminant. L’home 
va establir que el Nord és l’ordre i el Sud el caos, sense saber que es-
tava observant el negatiu d’una fotografia.
Potser, els que van perdre el rumb eren els únics que viatjaven cap a ell, 
fent cas omís al marcat o establert, lliures d’atraure o repel·lir qualsevol 
altre pol que ells decideixin.”

Creació i interpretació: Jon López i Martxel Rodriguez 
Espai sonor: Sonic, Demdike Stare, Rafael Anton Irrisarri, MYR 
Disseny i confecció de vestuari: Lola García

Durada: 13 minuts
ledsilhouette.com
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DANSA

COL·LABORACIONS

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: 18 de gener, 8 de febrer i 
28 de març
+info lasemillajam@gmail.com

Més info sobre tota la programació de dansa a 
dansa@civicbarceloneta.com

Fotografia de Miriam Alemany

Mostra del laboratori en clau gènere “La revolta dels cossos”, acompan-
yat i dirigit per Arantza López Medina (Labuena Compañía). 
Dones en xarxa, formant part d’un mateix entramat, donant-se recolza-
ment mutu, i cercant el seu propi impuls.

“DONES EN XARXA” AMB ARANTZA LÓPEZ MEDINA
Dijous 19 de març a les 20h

Fotografia de Crawford Jolly
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Direcció i coreografia: 
Andrea Jiménez
Interpretació: 
Chantal Soler, Aida González 
Olvera, Marina Paje González, 
Andrea Fernández Roanes i 
Andrea Jiménez Vázquez  
Escenografia: 
Míriam Alemany Garnés 
Disseny d’il·luminació: 
Míriam Alemany Garnés 
Disseny de so: Mario G.Cortizo
Vestuari: Míriam Alemany Garnés 

Durada: 15 minuts

Aquesta peça de flamenc està em-
marcada dins de cicle d’activitats 
AiguArt organitzat per La Fàbrica 
del Sol. I compta amb la col·labo-
ració de La Casa de La Barcelo-
neta 1761 i el Centre Cívic Barce-
loneta.
L’activitat constarà d’un passeig 
per conèixer la història del barri 
mariner de La Barceloneta. Unint 
la tradició històrica i la tradició contemporània del barri anirem desco-
brint les fonts patrimonials, la seva tradició pesquera per acabar amb 
Lua a la Font Carmen Amaya.
 


