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2n Festival  
de les Arts de 
l’Eixample

Del 22 de juny  
al 26 de juliol 
de 2018
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angent, Festival de les Arts de 
l’Eixample, celebra la seva se-
gona edició amb l’empenta que 
ens donen els bons records de 

l’edició inaugural de l’estiu passat. La cita tor-
na amb 23 propostes de diferents àmbits de 
la creació cultural com la música, el circ, la 
dansa, el teatre i altres formats que fusionen 
disciplines escèniques. Amb la idea de fer dels 
barris un gran escenari on trobar i gaudir de 
propostes innovadores de l’escena catalana, 
el districte de l’Eixample proposa un conjunt 
d’espectacles gratuïts amb artistes i compa-
nyies de renom, junt amb d’altres que potser 
encara no coneixeu, però que apunten fort amb  
projectes de gran qualitat. Als nostres cen-
tres cívics hi trobareu clàssics revisats com 
Fuenteovejuna, el circ hipnòtic de Mumusic, 
un recorregut de microteatre d’objectes pel 
Xalet, una experiència de teatre contempo-
rani amb Wasted, una cita a cegues amb Sol 
Picó o l’energia de la dansa amb Topa.
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Dins del programa 
trobareu una ruta  

amb l’etiqueta tanJove, que 
apunta els espectacles més 
transgressors, especialment 
recomanats per a gent jove,  
tot i que al tangent, tothom  
està convidat a participar  
de l’experiència.

Al final del programa trobareu 
un calendari amb el resum  
de tots els espectacles  
programats enguany. D’altra 
banda, i com a guia per  
facilitar-ne la tria, incloem  
la iconografia següent per  
descriure la categoria  
a què pertany cadascun:  

 Arts visuals   
 Música   
 Teatre  
 Circ 
 Dansa
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22juny 17-22h 
Fotofesta 

JORNADA FOTOGRÀFICA —— La Fotofesta és una cita per 
a tots els amants de la fotografia. Hi haurà exposici-
ons, conferències, projeccions de treballs de fotògrafs 
professionals i d’escoles de la ciutat, mostra de llibres 
i diverses activitats, tant a la Casa Golferichs com a 
l’Espai de Fotografia Francesc Català-Roca. 

Espai de fotografia F. Català-Roca (Casa Golferichs)
Consulta el programa detallat a golferichs.org 
Capacitat limitada. Entrada lliure. No cal reserva 
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26juny/26juliol
Petites anotacions 
sobre el retrat
Artistes: Felix & Nana, Jaqueline Zilberberg, 
Stefania Raimondi, Conny Liotti, Juan Toro, 
Farideh Sakhaeifar i Peppo Bianchessi,  
Fabian i altres. Comissaris: Salvatore 
Elefante i Luca Pagliari

EXPOSICIÓ —— Exposició multidisciplinària que ens pro-
posa observar l’objecte retrat com un expedient de 
reflexió sobre el que s’expandeix a l’espai, el temps i 
les idees més enllà del moment i el lloc en el qual es 
materialitza. 

Sala d’exposicions del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Inauguració el 26 de juny a les 19.30 h
Entrada lliure. No cal reserva
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Dt 26Juny 21h 
Mrs Brownie 
( Teatre Nu ) 
MÚSICA I TEATRE DE TITELLES —— Una mirada tendra i 
amb humor de la humanitat. La història d’una diva de 
la música negra americana que es troba al final de la 
seva vida. Acompanyada del seu únic amic, un entra-
nyable pianista, i d’una jove cuidadora, Mrs. Brownie 
viurà els seus darrers dies entre el record i la nostàl-
gia que li encomanen les cançons que la van portar a 
l’èxit més esclatant. 

Pati interior del Centre Cívic Sagrada Família 
Obertura de portes 20.30 h 
Capacitat limitada. Entrada lliure. No cal reserva
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Dv 29juny 21h
Pescaítos  
Flamenco Quartet 
CLÀSSICA + JAZZ + FLAMENC —— Un “cantaor”, una pia-
nista clàssica, un contrabaixista de jazz i un percussi-
onista de música moderna posen a escena el seu ta-
lent que es combina en un estil propi, fresc i elegant. 
Una fusió innovadora que sorprèn per la seva exqui-
sidesa i gran força: Satie i De Falla, jazz i flamenc en 
harmonia faran les delícies de melòmans de tots els 
temps. 

Pati de la Casa Golferichs
Obertura de portes 20.30 h 
Capacitat limitada. Entrada lliure. No cal reserva
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Dt 03juliol 20h 
Espera 
( Cia. Eia )
CIRC —— Espera és un espectacle de circ participatiu on 
el públic està convidat a viure de prop les acrobàcies 
que succeeixen a escena. Quan el límit entre l’escena-
ri i el públic desapareix, l’espectacle es converteix en 
una ocasió per compartir una experiència col·lectiva, 
on ens mirem a la cara amb desconeguts i ens escol-
tem amb els cossos.

Centre Cívic Urgell, Jardins Interior d’illa 
Ermessenda de Carcassona
Entrada lliure. No cal reserva
Espectacle participatiu per a tots els públics
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Dt 03juliol 21h 
Ginestà  
MÚSICA —— Ginestà és un grup que barreja el folk, el 
pop i la cançó protesta, amb Pau i Júlia Serrasolsas 
a les veus, Macià Amorós a la bateria, Zoe Garcia al 
baix i Andreu Puigvert a la guitarra. Parlen d’amor, de 
quotidianitat i de lluites d’ahir i d’avui. Neix és el seu 
debut en format elapé, un treball amb el qual esperen 
actuar arreu del país. 

Pati interior del Centre Cívic Sagrada Família
Obertura de portes 20.30 h
Capacitat limitada. Entrada lliure. No cal reserva
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Dc 04juliol 22h
Wasted  
( Íntims Produccions )
TEATRE —— L’Edu, la Carlota i en Dani es retroben a l’ar-
bre d’en Toni, l’amic mort fa deu anys. Odien la merda 
en què s’han convertit: curro, pis, rutina… Una nit in-
tensa en què sorgeixen els records i les promeses de 
fer-ho millor, de marxar ben lluny i d’estar ben a prop, 
de ser més feliços. Íntims produccions és la primera 
companyia que ha portat a escena aquest text de Ka-
te Tempest fora del Regne Unit.

Pati interior d’illa de la Casa Elizalde
Capacitat limitada. Es poden reservar entrades  
www.casaelizalde.com o trucant al 93 488 05 90, 
des d’una setmana abans de l’espectacle
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Dj 05juliol 20h 
Cuentos Cruentos   
( Teatro Calánime )
TEATRE MUSICAL —— Espectacle que compta amb mú-
sica en directe. Dóna una visió irreverent i contempo-
rània de contes tradicionals. Els personatges s’em-
barquen en un món urbà i terriblement quotidià, on 
els protagonistes no tenen una vida de conte: els set 
nans estan a l’atur, els tres porquets no troben una ca-
sa digna per viure, la Ventafocs és obesa i no guanya 
prou per sabates de cristall… 

Espai Escènic Tísner (Centre Cívic Cotxeres Borrell)
Obertura de sala: 19.45 h 
Capacitat limitada.  Entrada lliure 
Cal reservar prèviament *
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Dj 05juliol 22h 
Clarobscur 
( Lu Rois ) 
CONCERT —— La cantautora i pianista Lu Rois presenta 
el seu darrer disc, acompanyada de Núria Galvañ al 
violoncel i Joana Gomila al contrabaix. A ‘Clarobscur’ 
hi dibuixa un quadre de sonoritats infinites i figuraci-
ons d’un realisme màgic encisador; un univers dual, 
ple de crueltat i tendresa, llums i tenebres. Tot vestit 
delicadament amb la seva veu embruixada i l’alta dosi 
de sensibilitat que la caracteritza. 

Pl. Fort Pienc (davant del CC Ateneu Fort Pienc)
Entrada lliure. No cal reserva
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Dv 06juliol 21h
Orchestra  
Fireluche
MÚSICA AMB INSTRUMENTS DE JOGUINA —— L’Orchestra 
Fireluche és un multitudinari, peculiar i inquiet grup 
de música instrumental de la Cellera de Ter que des 
del 2002 treballa amb instruments de joguina, reci-
clats, curiosos, inversemblants, clàssics i propis de 
cultures d’arreu del món. 

Pati de la Casa Golferichs
Obertura de portes:  20.30 h 
Capacitat limitada. Entrada lliure. No cal reserva
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Dt 10juliol 21h
We-Ding! 
( Los Moñekos) 

DANSA-TEATRE —— La cita és davant de l’església del po-
ble, a l’hora punta. No oblideu portar l’arròs! Ah, i so-
bretot aviseu el Mariano. Que no arribi tard, per favor! 
Dues núvies es troben, cara a cara, vestides de blanc 
i a la mateixa església. Has dit Mariano? 

Obertura amb l’espectacle de dansa improvisada de 
Societat Alaka: Maria Mora, Helena Pellisé, Melissa 
Scioscia i Majo Villafaina. 

Pati interior del Centre Cívic Sagrada Família
Obertura de portes: 20.30 h 
Capacitat limitada. Entrada lliure. No cal reserva
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Dt 10juliol 22h
Monique Makon & 
The Soul Titoo’s
MÚSICA —— El soul, el funk, el rhythm & blues i la pas-
sió per la música són les matèries primeres d’aques-
ta jove banda. Aquesta formació, liderada per la por-
tentosa veu femenina de Monique Makon, ofereix 
un espectacle únic que no deixa indiferent cap tipus 
de públic. Temes clàssics de Stevie Wonder, Aretha 
Franklin, Nina Simone o actuals d’Amy Winehouse ad-
quireixen una nova dimensió.

Centre Cívic Urgell, Jardins Interior d’illa 
Ermessenda de Carcassona
Entrada lliure. No cal reserva
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Dc 11juliol 22h
Envà  
( Amer i Àfrica )
CIRC —— Entre 250 kg de palla i 125 kg de massa huma-
na, dues persones divaguen, a través dels equilibris i 
la composició de l’espai, sobre les peculiaritats de les 
relacions humanes i les parets mentals que constru-
ïm i que ens impedeixen sentir plenament i comuni-
car-nos sense barreres. Tot això a partir del moviment 
i la tècnica de mans a mans, unint acrobàcia, humor, 
intensitat, emoció, innovació i bellesa.

Pati interior d’illa de la Casa Elizalde
Entrada lliure. No cal reserva
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Dj 12juliol 20h 
Solo creo en el fuego  
( Los Prometidos )
TEATRE EXPERIMENTAL —— Només crec en el foc és un 
joc de miralls que pren textos dels escriptors i amants 
Anaïs Nin i Henry Miller per relacionar-los amb els 
somnis i complexos d’Ángela i Carlos, els creadors de 
l’obra. L’obra és un delirant viatge de salts espai tem-
porals que ens porta a explorar els límits morals, la 
censura i la relació entre art i autobiografia. 

Espai Escènic Tísner (Centre Cívic Cotxeres Borrell)
Obertura de sala: 19.45 h 
Capacitat limitada. Entrada lliure 
Es poden reservar entrades *
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Dj 12juliol 22h
Conseqüències 
( Moveo )
DANSA —— “Conseqüències”, guanyador del Premi Mo-
ritz FiraTàrrega’17 a la Millor Estrena d’Arts de Carrer, 
és un espectacle que explora a través del moviment 
les relacions entre realitat i ficció en la nostra vida 
quotidiana i en el temps accelerat en què vivim. Un 
treball irònic i alegre sobre la possibilitat d’estar de-
subicat, desfasat, d’anar un temps tard, i sobre les 
conseqüències que en resulten. 

Pl. Fort Pienc (davant del CC Ateneu Fort Pienc)
Entrada lliure. No cal reserva
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Dv13juliol 
Microteatre 
d’objectes 
ESPECTACLES DE TITELLES I JOC D’EXPERIMENTACIÓ —— 
Una tarda plena de titelles, màgia poètica i creació 
col·lectiva. Un recorregut pel Xalet on a diverses es-
tances podrem veure espectacles diferents de 15 mi-
nuts de durada. 

Diverses estances del Xalet i pati de la Casa Golferichs
Capacitat limitada. Cal reservar prèviament:  
a partir del dilluns dia 9 de juliol a les 10 h  
a golferichs.org  i presencialment el mateix  
dia de la funció. Tel. 93 323 77 90
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Al Xalet 
Sessions a les 
18, 19 i 20 h

La poubelle  
plus belle  
( Zero en Conducta ) 
TEATRE GESTUAL  
I TITELLES ——  
La divertida història 
d’una bosseta de brossa 
que somia amb ser una 
estrella.

Le cafè-concert  
( Fills de fusta )
TITELLES DE FIL ——  
Una tragicomèdia entre 
el cinema mut i el music 
hall. Humor, amor i 
tendresa.

Nymio: històries 
mínimes explicades 
a mà ( Zero en 
Conducta ) 
TITELLES CORPORALS  
I TEATRE GESTUAL ——  
Espectacle que 
reinventa diverses 
tècniques de 
manipulació com la 
taula, la mà disfressada 
o la dansa digital. 

Al pati 
de 18 a 21 h

L’Atelier fugaz
Creació col·lectiva i 
experimentació amb 
escultures cinètiques 
efímeres. La participació 
és lliure. 



22

Dt 17juliol 20h
Fuenteovejuna 
( Obskené )
TEATRE —— La companyia Obskené presenta la seva 
versió del clàssic de Lope de Vega. Un espectacle tre-
pidant que ens explica la història de Fuenteovejuna 
des del punt de vista actual. Amb una clara aposta es-
tètica, apropen al públic el famós conte del Governa-
dor Comendador, basat en una situació real (crònica 
de Rades, segle XVI), mentre que ells mateixos seran 
víctimes i culpables d’allò que narren. 

Pati interior del Centre Cívic Sagrada Família
Obertura de portes 19.30 
Capacitat limitada. Entrada lliure. No cal reserva



23

Dt 17juliol 21h
Painball 
( Les Impuxibles )
DANSA —— Painball posa en joc les pilotes que tots po-
dem llançar, rebre o esquivar. Un joc obert a tothom, 
com és obert a tothom el carrer. En aquesta celebra-
ció de la paraula es demostra que vivim en un dels 
estats més democràtics del món. I tot això és tan cert 
com que hi haurà en escena set pianos de cua i tres 
faquirs.  Preestrena de l’espectacle. 

Centre Cívic Urgell, Jardins Interior d’illa 
Ermessenda de Carcassona
Entrada lliure. No cal reserva
Espectacle de carrer
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Dc 18juliol 22h
Les dones sàvies 
( Cia. El Maldà )
TEATRE ——  1672, França. Molière i la Companyia del 
Rei estrenen una comèdia d’embolics on s’hi recull 
l’afany de saber de les dones i que posa en evidèn-
cia un poeta cregut de l’època. 2016, Catalunya. No-
més dos actors estrenen la mateixa comèdia on, amb 
un joc interpretatiu que trenca les convencions, es fa 
burla dels pedants d’avui dia. L’adaptació d’un gran 
clàssic on l’humor està més que garantit.

Pati interior d’illa de La Casa Elizalde
Entrada lliure. No cal reserva
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Dj 19juliol 20h
Topa  
( Kukai Dantza )
DANSES URBANES + TRADICIONAL BASCA —— Quatre joves 
es troben en una plaça. Sona una música i arrenquen 
a ballar. És una cosa quotidiana per a ells i elles. És la 
seva forma d’expressió. Ballar els omple i els fa ser. El 
carrer, el seu espai vital, els uneix. Expressions de car-
rer contemporànies, que avui comparteixen vida a les 
places de les ciutats. 

Mercat de Sant Antoni. Carrer del Comte Borrell, entre els 
carrers Tamarit i Manso (Centre Cívic Cotxeres Borrell)
Entrada lliure. No cal reserva.
Espectacle de carrer
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Dt 24juliol 22h 

Cita a cegues  
( Sol Picó i Marco 
Mezquida )
DANSA + MÚSICA —— Trobada entre dos animals escè-
nics, per primera vegada junts en un escenari. Un vi-
atge musical amb sinestèsia de moviments i sons per 
explicar una història d’amor sense paraules, a través 
de la música de Mezquida i els moviments de Sol Pi-
có. No us estranyi si la veieu ballar entre el públic, o si 
de sobte puja al piano. 

Centre Cívic Urgell, Jardins Interior d’illa 
Ermessenda de Carcassona
Entrada lliure. No cal reserva
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Dc 25juliol 20h 

Les Filomenes 
 
MÚSICA —— Tres mosses d’arreu del Principat de Ca-
talunya que toquen el contrabaix, l’acordió i, conjun-
tament amb veus i claqué, presenten un espectacle 
Filomenal. Cançons tradicionals i no tan tradicionals, 
algunes reivindicatives i altres d’aparentment inno-
cents que potser escandalitzarien a les àvies... o pot-
ser no, perquè de dones avançades als seus temps 
sempre n’hi ha hagut. 

Espai Escènic Tísner (Centre Cívic Cotxeres Borrell)
Obertura de sala: 19.45 h 
Capacitat limitada. Entrada lliure 
Es poden reservar entrades *
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Dj 26juliol 22h 

Flou Papagayo 
( Mumusic Circus )
CIRC —— Tres caràcters sensibles i caòtics peregrinen 
circularment en una pista de Circ eterna i Univer-
sal.  Les emocions i el deliri per compartir són l’im-
puls d’aquest curiós viatge on cada un d’ells aconse-
gueix convèncer a l’altre d’allò que ni ell mateix sap. I 
és que Flou Papagayo no es pot saber, perquè només 
se sent. 

Pl. Fort Pienc (davant del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc)
Entrada lliure. No cal reserva 
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BO  CC COTXERES BORRELL

Viladomat 2-8
Tel. 93 324 83 50
www.cotxeresborrell.net
informacio@cotxeresborrell.net

 St. Antoni (L2), Poble-sec (L3)
   24, 37, V11, 120, 121

UR  CC URGELL 

Comte d’Urgell, 145
Tel. 93 453 64 80
www.ccurgell.cat
info@ccurgell.cat

 Hospital Clínic (L5)
  20, 54, 59, 63, 109, H10, V11 

EZ  CC LA CASA ELIZALDE 

València, 302
Tel. 93 488 05 90
www.casaelizalde.com
casaelizalde@casaelizalde.com

 Pg. de Gràcia (L3-L2-L4)
  7, 22, 24, 39, 45,  
 B24, V15, V17, H10

GO  CC CASA GOLFERICHS 

Gran Via de les Corts Catalanes, 491
Tel. 93 323 77 90
www.golferichs.org
golferichs@golferichs.org

 Urgell i Rocafort (L1)
  41, 50, H12, L94, L95 

FP  CC ATENEU FORT PIENC

Plaça de Fort Pienc, 4-5
Tel. 93 232 78 27
www.fortpienc.org
fortpienc@fortpienc.org

 Arc de Triomf i Marina (L1)
  6, 7, 54, H12, V21

SF  CC SAGRADA FAMÍLIA

Provença, 480
Tel. 93 450 89 17
www.ccsagradafamilia.net
info@ccsagradafamilia.net

 Sagrada Família (L2-L5)
  19, 33, 34, 50, 51,  
 H10, V21, B24

* Procediment de reserva d’entrades al Centre Cívic Cotxeres Borrell

Les entrades es podran reservar online, telefònica o presencialment a 
partir d’una setmana abans. Es podran recollir a partir d’una hora abans 
de l’inici i fins a 15 minuts abans de començar. Es repartiran les entra-
des de reserves que no s’hagin retirat. En el cas de no poder gaudir de la 
reserva, preguem avisin amb antelació. Seients no numerats. Es prega 
puntualitat. No es permetrà l’accés un cop iniciada l’activitat.

Adreces
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  tanJove 
  Arts visuals   
  Música  
  Teatre  
  Circ 
  Dansa

FP  Ateneu F. Pienc
GO  Casa Golferichs
EZ  Casa Elizalde
BO  Cotxeres Borrell
SF  Sagrada Família
UR  Urgell

Calendari
juny
Dt26
Petites 
anotacions 
sobre el retrat 
FP  p6

Mrs Brownie 
SF   p7

Dv29
Pescaítos 
flamenco  
quartet
GO  p8

juliol
Dt03
Espera
UR  p9

Ginestà
SF  p10

Dc04
Wasted
EZ   p11

Dj05
Cuentos 
Cruentos
BO   p12

Clarobscur
FP  p13

Dv06
Orchestra 
Fireluche
GO  p14

Dt10
We-Ding!  
SF   p15

Monique Makon & 
The Soul Titoo’s
UR  p16

Dc11
Envà
EZ  p17

Dj12
Solo creo en 
el fuego
BO  p18

Conseqüències 
FP   p19

Dv13
Microteatre 
d’Objectes
GO   p20

Dt17
Fuenteovejuna 
SF   p22

Painball
UR   p23  

Dc18
Les dones  
sàvies
EZ  p24

Dj19
Topa
BO   p25

Dt24
Cita a cegues
UR   p26

Dc25
Les Filomenes 
BO  p27

Dj26
Flou Papagayo 
FP  p28



32

Trobareu més  informació 
del festival al web
barcelona.cat/eixample
i a les xarxes amb el 
hashtag #tangent18
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