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Retroba’t 
amb la cultura! 
Aquest any el Tangent canvia les nits d’estiu 
pels vespres de tardor. El Festival de les Arts 
de l’Eixample torna als centres cívics del 
districte per oferir una proposta escènica 
propera, d’actualitat i sorprenent, sempre 
adaptada a les circumstàncies actuals. 
La quarta edició del Tangent omplirà l’Eixample 
d’experiències extraordinàries, de descobri-
ments i de retrobaments que tindran lloc durant 
els mesos de setembre, octubre i novembre. 
Setze propostes artístiques pensades per 
a totes les edats i per a tots els gustos: dansa, 
teatre, circ contemporani, música i màgia. 
Aquesta tardor t’esperem a l’Eixample. 

Si teniu l’app Adobe Acrobat®, podeu navegar de manera 
ràpida pel programa fent servir les icones interactives. 
També podeu accedir directament a la informació de 
qualsevol espectacle des del sumari, així com a la llista 
d'escenaris, que us dona accés a les webs de cada 
Centre Cívic. La iconografia del programa us permetrà 
identificar més ràpidament la disciplina de l’espectacle: 

Música Teatre Dansa Circ 
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sumari escenaris 

Peix 
Hotel Iocandi 
16 setembre  

Infanticida 
Òpera  
electrònica 
17 setembre  

Koko-Jean   
& The Tonics  
feat. Dani Nel·lo 
29 setembre  

Nur 
Iron Skulls Co 
30 setembre  

Bambalas 
Bambolea  
Producciones 
3 octubre  

Avec le temps
Claire Ducreux  
i Toni Mira  
7 octubre  

Afromantik  
Marga Mbande  
& The Cleftones 
8 octubre  

Remendar el caos 
Ketekalles  
9 octubre  

Indala 
David Vento   
Dance Theater  
10 octubre  

A trenc d’alba 
Marala 
15 octubre  

Still Life + Strings
Jazz i músques  
del món 
16 octubre  

Maria Jaume  
Folk acústic i pop 
independent 
27 octubre  

Carla 
Pop electrònic 
30 octubre  

The Postman 
Txema Muñoz 
31 octubre  

Y perdí mi centro
Laboratoria - 
Flamenco Project 
5 novembre  

Ritos de amor   
y guerra
Comando Señoras 
12 novembre  
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Més info

sumari

 
  

Peix 
Hotel Iocandi 
16 setembre / 20 h 
Centre Cívic 
Casa Elizalde 

Circ contemporani 



 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

  
 

 

Peix 
Hotel Iocandi 

Centre Cívic La Casa Elizalde 
(pati interior) 
16 de setembre a les 20 h 
Obertura de portes 19.45 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

Un solo basat en el circ i el pallasso. Una 
reflexió, des de la poètica de l’absurd, sobre 
la mallorquinitat, sobre l’impacte del turisme, 
sobre la lluita de poders, sobre la buidor, el 
silenci i la solitud davant la immensitat, sobre 
la ridiculesa de ser grans i l’enyorança de 
ser petits. Un viatge metafòric cap a les 
profunditats humanes per buscar allò que 
ens fa continuar nedant, buscant, remant tot 
i la magnitud i la força imprevisible i sempre 
sorprenent de les onades. 
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Infanticida 
17 setembre / 20 h 
Centre Cívic 
Sagrada Família 

Òpera electrònica 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Infanticida 

Centre Cívic Sagrada Família 
(sala d’actes) 
17 de setembre a les 20 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

Una brillant adaptació musical de l’obra en 
què Víctor Català va trencar amb un mite irre-
ductible fins al moment: l’instint maternal. La 
Nela acaba de cometre un crim. Es troba sola 
en una comissaria freda on ha d’explicar què 
ha passat i perquè ha passat. La reconstrucció 
dels fets es barreja amb el seu món interior 
i ella mateixa repassa els detalls de la seva 
història per entendre-la. Infanticida és el crit 
d’una dona que intenta trobar una escletxa de 
llum en un entorn desolador i opressor. 

Neus Pàmies intèrpret 
Clara Peya música 
Marc Angelet direcció 
Marc Rosich adaptació 
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Koko-Jean & 
The Tonics 
feat. Dani Nel·lo 
29 setembre / 20 h 
Centre Cívic Urgell 

Música soul 



 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

Koko-Jean & 
The Tonics featuring 
Dani Nel·lo 

Centre Cívic Urgell (Auditori) 
29 de setembre a les 20 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

Miss Koko-Jean, l’explosiva cantant de soul 
del grup The Excitements durant deu anys, 
torna als escenaris acompanyada d’una 
nova banda: The Tonics! Amb ells ha gravat 
Hairwhip, produït pel reconegut músic barce-
loní Dani Nello, que els acompanyarà en 
aquest concert com a saxofonista convidat. 
El so és fresc, excitant i definit per una química 
musical indubtable amb la seva nova banda. 
Us esperen grans dosis de soul, rhythm & 
blues i rock’n’roll que ben segur us faran 
moure l’esquelet. 

Koko-Jean veu 
Anton Jarl bateria 
Víctor Puertas hammond 
Dani Baraldés guitarra 
Dani Nel·lo saxo 
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Nur 
Iron Skulls Co 
30 setembre / 19.30 h 
Centre Cívic 
Casa Golferichs 

Dansa urbana contemporània 



 
 

  
 

 

  

 

 
   

 

Nur 
Iron Skulls Co 

Centre Cívic Casa Golferichs 
(pati interior) 
30 de setembre a les 19.30 h 
Obertura de portes 19 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

Entre el moviment i la interacció, un grup de 
personatges inicien un viatge introspectiu a 
través de la dansa. A través de Nur, la compa-
nyia considera la vida encara com un sentit 
de connectivitat collectiva. L’obra, una 
proposta entre la improvisació i la interacció 
amb l’entorn, explora les diferències indivi-
duals i les característiques complexes 
de la humanitat. 
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Bambalas 
Bambolea 
Producciones 
3 d’octubre / 11.30 h 
Centre Cívic 
Ateneu Fort Pienc 

Circ contemporani 



  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

Bambalas 
Bambolea 
Producciones 

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc 
(pl. del Fort Pienc) 
3 d’octubre a les 11.30 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

Els primers raigs del sol ens descobreixen 
a les Germanes Bambalas, cadascuna a la 
seva manera i, sorpreses davant la presència 
del públic, s’esforcen a demostrar les seves 
habilitats. Un impressionant gronxador en 
forma de trapezi servirà per a provar que la 
unió fa la força i que són moltes les ocasions 
en què, encegats pels nostres objectius imme-
diats, no apreciem prou les nostres accions i 
que, gairebé sempre, el més valuós el trobem 
en el camí. 
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Avec le temps
Claire Ducreux 
i Toni Mira 
7 d’octubre / 20 h 
Centre Cívic 
La Casa Elizalde 

Dansa-teatre 



  

 
 
 

 
 

 
 

  

 

  
 

 

 
   

 

Avec le temps 
Claire Ducreux 
i Toni Mira 

Centre Cívic La Casa Elizalde 
(sala d’actes) 
7 d’octubre a les 20 h 
Obertura de portes 19.45 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

Una referent de la dansa-teatre de carrer 
que ha fet la volta al món amb els seus espec-
tacles. Aquesta nova creació, amb el també 
veterà coreògraf Toni Mira, és adequada per a 
tots els públics, donat el seu to poètic, senzill 
i proper al clown. Ella és cega des de fa poc. 
Ell l’acompanya com pot. El temps passa entre 
rutina i records, tendresa, confiança i humor 
per aprendre a avançar per aquest món que 
ella ja no pot veure i que ell ha d’aprendre 
a veure per tots dos. Tristesa i alegria abra-
çades, travessen el temps ballant. 
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Afromantik 
Marga Mbande
& The Cleftones 
8 d’octubre / 20 h 
Centre Cívic 
Sagrada Família 

Música afropop   



 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

Afromantik 
Marga Mbande & 
The Cleftones 

Centre Cívic Sagrada Família 
(sala d’actes) 
8 d’octubre a les 20 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

Marga Mbade, equatoguineana nascuda a 
Catalunya, és una autèntica joia dins de l’es-
cena soul i afropop de la ciutat. Pura elegància 
urbana, poderosa sensibilitat vocal i estreta 
connexió amb el públic. Presenta Afromantik, 
el seu pròxim treball previst per a finals d’any. 
La cerca d’identitat és el que reflecteix aquest 
nou EP, influenciat principalment per l’afro-
beat, l’afrofusió i l’afropop. 

Marga Mbande veu 
Olushola baix 
Mcfori teclats 
Jordi Anchobeta percussió 
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Remendar 
el caos 
Ketekalles 
9 d’octubre / 20 h 
Centre Cívic Ateneu 
Fort Pienc 

Rumba famenc i hip hop 



 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 

 

Remendar el caos 
Ketekalles 

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc 
(sala d’actes) 
9 d’octubre a les 20 h 
Obertura portes 19.45 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

Grup de dones fortes nascut a 2016. El seu 
discurs és diferent de qualsevol altre. 
Són transgressores, sinceres, intelligents. 
Fusionen tots els estils urbans sense por, 
rumba, funk, hip hop, soul, rock, pop, fins i 
tot trap. És impossible no identificar-les quan 
les sents. Ketekalles és un grup no mixt que 
neix el 2016 amb la necessitat de visibilitzar 
el discurs de la dona i reivindicar la presència 
de músiques als escenaris. Les seves cançons 
són un viatge introspectiu que uneix en el 
mateix camí el personal i el polític; amb idees 
llibertàries, feministes i una bona harmonia. 
“Es la hora de llevar al mundo la esperanza. 
Es ahora, es la hora, es ahora, es la hora”. 

Nadia, Cami, La Tole y Sombra Alor 
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Indala 
David Vento 
Dance Theater 
10 d’octubre / 11 h i 12 h 
Mercat de Sant Antoni 

Org: CC Cotxeres Borrell 
Dansa i teatre físic 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
   

 
  

 

Indala David Vento 
Dance Theater 

Centre Cívic Cotxeres Borrell 
(exterior) 
10 d’octubre, 11 h i  12 h 
Mercat de Sant Antoni, placeta 
c. Tamarit, entre Urgell i Borrell 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

Indala proposa un recorregut escènic en el 
qual es descobreix l’ésser humà amb les 
seves formes primitives i contemporànies, 
la influència dels rituals en la transmissió de 
missatges de caràcter social i com aquests 
constitueixen una defensa instintiva del propi 
ésser davant el desenvolupament unilateral de 
la intelligència i el seu influx antisocial. 
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A trenc d’alba 
Marala 
15 d’octubre / 20 h 
Centre Cívic 
Sagrada Família 

Música folk 



 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

A trenc d’alba 
Marala 

Centre Cívic Sagrada Família 
(sala d’actes) 
15 d’octubre a les 20 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

Tres dones músiques i compositores de Cata-
lunya, les Balears i el País Valencià. Les seves 
cançons beuen del present i dels cants ances-
trals dels seus orígens. Les canten a tres veus 
i amb la guitarra a les mans. Presenten A trenc 
d’alba, el seu primer treball discogràfic. Un 
aplec de composicions originals que giren els 
ulls cap a les arrels. Una proposta lluminosa i 
trencadora que respira amb alens femenins. 

Selma Bruna veu i guitarra 
Clara Fiol veu i guitarra 
Sandra Monfort veu i guitarra 
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Still Life + 
Strings 
16 d’octubre / 19.30 h 
Centre Cívic 
Casa Golferichs 

Jazz i músiques del món 



  
 

  
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
    

 

 

 
 

 

Still Life + Strings 

Centre Cívic Casa Golferichs 
(sala d’actes) 
16 d’octubre a les 19.30 h 
Obertura de portes 19 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

Still Life neix de la fusió del violí i la veu. 
João Silva (Portugal) al violí i Margherita Abita 
(Itàlia) a la veu, volen sobre les melodies 
i loops creats en temps real, proporcionant 
una atmosfera màgica i magnètica. La influ-
ència del jazz, les músiques del món i el pop 
es concreten en cançons originals, fusionant 
aquests estils amb les arrels dels músics. 
En aquest concert, Still Life es presenta 
acompanyat d’un quartet de cordes i un saxo. 

Margherita Abita veu 
João Silva violí i loops 
Claudio Marrero saxo 
Eva Monroy violí I 
Laura Pacios violí II 
Aroa Garcia viola 
Anna Llorens cello 
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Maria Jaume 
27 d’octubre / 20 h 
Centre Cívic Urgell 

Folk acústic i pop independent  



 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 

Maria Jaume 

Centre Cívic Urgell (auditori) 
27 d’octubre a les 20 h 
Obertura de portes 19.45 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

El folk acústic i el pop independent en la seva 
accepció més íntima són els signes d’identitat 
de Maria Jaume, jove cantautora mallorquina 
que es presenta amb un grapat de cançons 
pròximes i sinceres, marcades per unes lletres 
crues i transparents, amb referents que van 
de Julia Jackin o Angel Olsen a Miquel Serra, 
sempre amb un regust mediterrani. Guanya-
dora de la darrera edició del concurs Sona 9, 
prepara el seu primer àlbum, que veurà la llum 
aquest 2020 sota la producció de Pau Vallvé. 

Maria Jaume veu i guitarra 
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Carla 
30 d’octubre / 19.30 h 
Centre Cívic 
Casa Golferichs 

Pop electrònic 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Carla 

Centre Cívic Casa Golferichs 
(golfes) 
30 d’octubre a les 19.30 h 
Obertura de portes 19 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

Carla és l’alter ego de la vigatana Carla Serrat. 
Tres anys després de sorprendre públic i 
crítica amb el debut, Night Thoughts (Sones, 
2016), torna amb un nou disc sota el braç: Kill a 
Feeling (Great Canyon Records). Aquest segon 
LP és un gran pas endavant per a aquesta 
orfebre del pop electrònic. Aquells que ja la 
coneixien quedaran encara més meravellats 
amb la seva nova proposta. 
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The Postman 
Txema Muñoz 
31 d’octubre / 11.30 h 
Centre Cívic Ateneu 
Fort Pienc 

Màgia i humor gestual 



 

 
 

 
  

  
 
 

  
 

  
 

 

 

The Postman 
Txema Muñoz 

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc 
(sala d’actes) 
31 d’octubre a les 11.30 h 
Obertura de portes 11.15 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

Diuen que és l’únic carter que ha repartit 
cartes en més de vint països dels cinc conti-
nents. Ha entregat paquets a la Reina d’An-
glaterra, al Papa i a un president de la Casa 
Blanca. Distribueix tot el que té destinatari. 
Però avui, en finalitzar la jornada, se n’adona 
que té un paquet sense adreça ni remitent. 
No sap per a qui és. Què hauria de fer? 
Decideix obrir-lo i descobrir què conté aquest 
paquet. No podia sospitar què li podria passar 
amb aquest paquet sense propietari. 
Mai ho podia haver imaginat. Però al final 
trobarà el destinatari. 
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Y perdí mi centro
Laboratoria -
Flamenco Project 

5 de novembre / 19.30 h 
Centre Cívic 
Casa Golferichs 

Flamenc (música i dansa) 



 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Y perdí mi centro 
Laboratoria – 
Flamenco Project 

Centre Cívic Casa Golferichs 
(golfes) 
5 de novembre, 19.30 h 
Obertura de portes 19 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

L’equilibri de la humanitat depèn, també, de la 
igualtat entre homes i dones. Si la dona perd 
el seu centre i es desvirtua la seva essència, 
el món pateix un desajust en què la huma-
nitat surt perdent. A Y perdí mi centro ens 
preguntem de quina manera podem acon-
seguir que el femení sigui universal, que 
les dones participin i visquin, de la mateixa 
manera que ho fan els homes, en allò que ens 
inclou a tots els humans. 
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Ritos de amor 
y guerra
Comando señoras 

12 de novembre / 20 h 
Centre Cívic 
Sagrada Família 

Teatre col·lectiu  



 
  

 
  

  

 
 

  
 

 
 

 
 

 

Ritos de amor y guerra 
Comando señoras 

Centre Cívic Sagrada Família 
(sala d’actes) 
12 de novembre a les 20 h 
Cal reservar (capacitat de 
l’espai limitada) 

És un espectacle viu, creat a partir de relats 
propis, que es transforma en funció de 
les actrius participants i l’espai. Un ritual en 
temps real, on actrius i públic participen 
en un acte comú, que acaba convertint-se 
en un acte catàrtic. Comando señoras es 
transforma per fer sentir la seva veu en la 
creació de noves ficcions i nous referents 
sobre les dones. 

A partir de textos de les actrius 
Alicia Reyero direcció 
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 escenaris sumari 

CC ATENEU FORT PIENC 
Pl. de Fort Pienc, 4-5 
Tel. 93 232 78 27 
www.fortpienc.org 
fortpienc@fortpienc.org 

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

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

CC LA CASA ELIZALDE 
València, 302 
Tel. 93 488 05 90 
www.casaelizalde.com 
casaelizalde@casaelizalde.com 

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

CC URGELL 
Comte d’Urgell, 145 
Tel. 93 453 64 80 
www.ccurgell.cat 
info@ccurgell.cat 
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Trobareu més 
informació del festival a 
barcelona.cat/eixample 
i a les xarxes amb 
#tangent20 

http://twitter.com

	Marcadores de estructura



