
5è Festival de les 

Arts de l’Eixample 

—  del 6 al 30 

de juliol de 2021

#tangent21



Tangent, Festival de les Arts de 

l’Eixample, torna al seu format habitual 

amb energies renovades per celebrar la 

seva cinquena edició i omplir l’estiu i 

l’Eixample de cultura. �urant el mes de 

juliol podreu gaudir de divuit nits amb 

algunes de les millors propostes 

escèniques del moment. El Festival 

Tangent �s un espai d’encontre cultural a 

la ciutat, on  les disciplines artístiques i 

les noves propostes de creació emergents 

faran que el retrobament als Centres 

Cívics i Culturals de l’Eixample aquest 

estiu sigui inoblidable.
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Mancha ‘E 

Plátano 

en concert

/ Música i ball

Més informació

J
a

h
e

l
 
G

u
e

r
r
a

4



Grup de percussió, cant, poesia i ball al 

voltant de la bomba, música afrodescen-

dent nascuda al segle XVI a les hisendes 

sucreres de Puerto Rico. Les artistes 

porto-riquenyes Ámbar Rosado, Daniela 

Torres, Marina Molina i Isadora López 

tenen per objectiu exposar l’experiència 

de la bomba a nous públics, donant a 

conèixer els seus càntics, ritmes i passos 

que contenen la història de les seves 

dones, esclaus i @zdYNNC8-(F

Marina Molina: veu i percussió / Daniela Torres: veu i 

percussió / Ámbar Rosado: veu i percussió / Isadora 

López: veu i ball / Mari Carmen Vélez: veu i percussió

6 juliol a les 20 h

Centre Cívic Sagrada Família

(Pati interior)

Obertura de portes a les 19.45 h

Reserva d’entrades a partir del 2 de juliol 

per telèfon (934 508 917) o a la web 

ja.cat/tangent21-01

5

tel:934508917
http://www.ja.cat/tangent21-01


Meritxell 

Neddermann

/ Música indie

Més informació

6



El març del 2020 es publica el seu àlbum 

debut, In the Backyard of the Castle, 

proclamat com una de les propostes més 

originals i interessants del panorama indie 

actual. El 2021 Meritxell Neddermann ens 

ha sorprès amb material inèdit que 

podrem gaudir en directe en la seva gira 

nacional. Una de les parades d’aquest tour 

serà al pati de La Casa Elizalde. 

Meritxell Neddermann: veu / Josep Munar: guitarra i 

teclats / Borja Barrueta: bateria / Martín Leiton: baix          

7 juliol a les 20 h

Centre Cívic La Casa Elizalde

(Pati interior d’illa)

Obertura de portes a les 19.30 h

Reserva d’entrades a partir del 2 de juliol,

presencialment al Centre Cívic o a la web 

ja.cat/tangent21-02
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https://g.page/lacasaelizalde?share
http://www.ja.cat/tangent21-02


the 

prussians

/ Música indie rock

Més informació

8



La banda mallorquina ddindie-rock 

arriba a Barcelona per presentar Mantra, 

el seu tercer àlbum produït per 

Karmarecordspain. Un treball on el grup 

fa un gir estilístic cap al groove amb una 

elegant base electr6nica, de ritme sinuós i 

sofsticadament ballable. En la línia ddAlt-J 

o Glass Animals, The Prussians ens 

proposen un viatge sonor on només cal 

deixar-se emportar. 

Dominic Massó: veu / Tino Lucena: bateria / Jorge 

Alarcón: guitarra / Ferchu Vallejo: teclats / Pau Enric 

Serra: baix 

8 juliol a les 22 h

Centre Cívic Urgell 

(Pati interior d'illa)

Obertura de portes a les 21 h

Reserva d’entrades a partir del 2 de juliol, 

presencialment al Centre Cívic o a la web 

ja.cat/tangent21-03
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https://goo.gl/maps/rjr1qtzSwVNzdZya6
http://www.ja.cat/tangent21-03


De una en una 

[versos sobre 

un tejado errante]

Métrica Bárbara

/ Teatre i dansa

Més informació
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A partir de la manipulacii de trenta 

teules, tres intèrprets en escena 

construeixen diferents paisatges visuals i 

sonors. L'accii del cos converteix la teula 

en un instrument de pes i responsabilitat. 

El sentit del moviment aposta per un 

treball )sic de reiterats esforços, riscos i 

c-rrega de pesos i �o fa a través d'una 

paradoxal afrmaciió començar a construir 

la casa per la teulada.

Métrica Bárbara és un equip de treball, un contenidor 

de projectes i processos artístics relacionats amb les 

arts de moviment, nascut el 2019, creat per la 

core�grafa Barbara Dappi.

9 juliol a les 21 h

Espai de fotografa Lrancesc Datal-F_oca 

(Llança, 21, terrat)

Org: Centre Cívic Casa Golferichs

Obertura de portes a les 20.�0 q

Reserva d’entrades a partir del 2 de juliol,  

presencialment al Centre Cívic o a la web 

ja.cat/tangent21-04

11

http://www.ja.cat/tangent21-04
https://goo.gl/maps/ATMuAG17PnfWTKMT9


FIL

Madame Gaüc

/ Circ contemporani

Més informació

12



Fil és una creació de circ contemporani 

que eeplora les relacions humanes a partir 

d'un llenguatge universal: el fsicc Dos 

personatges s’embarquen en un joc de 

tensions entre la realitat i la fcciór la raó i 

l'emociór per projectar un imaginari amb 

què capten la complicitat del p_blicc �n 

espectacle poèticr refeeiu i properr on els 

equilibris sempre hi són presentsc �

Direcció: Anna Pascual i Madame Gaüc / Intèrprets: 

Raimon Mató i Maria Palma

  

12 juliol de 2021 a les 20 h

Centre Cívic Fort Pienc

Obertura de portes a les 19.30 h

Reserva d’entrades a partir del 2 de juliol, 

presencialment al Centre Cívic, per telèfon 

(932 327 827) o a la web ja.cat/tangent21-05

13

https://goo.gl/maps/kmycs7CpdqQaQjo2A
tel:932327827
http://www.ja.cat/tangent21-05


ino

Ino Kollektiv

/ Circ

Més informació
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Set dones no pesen molt en aquest món. 

Així que hem pensat: I si ens apilem? INO 

som nosaltres, vestides de diverses capes 

de convencions socials. Capes que ens 

molesten i que no ens deixen lliures per 

moure'ns. 1e seguida ens adonem que 

pesen més les pressions socials que aguan-

tar el pes d'altres persones. Llavors ens 

agafem de les costures i ens despullem. Ens 

agafem les unes a les altres: ens portem, 

ens suportem i fem portés. Simplement 

perqu� és el que volem fer, juntes.

Ino Kollektiv de la Cie L. 

Int�rprets i creadores: Alba Ramió i GAell, Chloé 

Lacire, Eva Luna Fraini, Lavinia Gilardoni, Noémie 

Olphand, Raphaëlle Rancher, Rebecca Vereijken.

13 juliol a les 20 h

Centre Cívic Sagrada Família

(Pati interior)

Obertura de portes a les 19.45 h    

Reserva d’entrades a partir del 9 de juliol 

per telèfon (934 508 917) o a la web 

ja.cat/tangent21-06
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tel:934508917
http://www.ja.cat/tangent21-06


tradere

Laia Santanach

/ Dansa contemporània

Més informació

16



Una proposta de dansa conteaporània i 

aúsica electrònica en viu, que investigaa

al voltant de certes pràctiques tradicionals 

occidentals que iapliquen el cos;a

un cos que s’exposa i que sacrifca laa

seva integritat fsica, posanttla en perill, 

per tradicii, creença i estiaa i per crear 

coaunitat dins una festivitat.

Coreografa: Laia Santanach en colllamoracii aam els 

intèrprets / Ballarins: Anna Hierro, Laia Santanach i 

Mario G. Sáez    

14 juliol de 2021

2 sessions: 21 h i 22 h

Centre Cbvic La Casa Mlizald_

(Pati interior d’illa)

Obertura de portes a les 20.30 h

 

Reserva d’entrades a partir del 9 de juliol, 

presencialment al Centre Cívic o a la web 

Sessió 21 h,  ja.cat/tangent21-07a

Sessió 22 h,  ja.cat/tangent21-07b

21 h 22 h

17

http://www.ja.cat/tangent21-07a
http://www.ja.cat/tangent21-07b
https://g.page/lacasaelizalde?share


luaº

Cia Ancorae Danza

/ Dansa contemporània

Més informació

18



Luao s’endinsa dins l’univers femení a 

travms del llenguatge del famenc 

contemporani. En escena quatre cossos 

que dansen en òrbites i geometries per 

endinsar-se a l'úter, la psique i la poderosa 

fragilitat femenina, seguint els estats 

hormonals i respiratoris del cicle 

menstrual i la seva vinculació amb la 

Lluna. Una oda a la pulsió femenina i 

la seva energia transformadora.

Direcció i coreografa: Andrea  immnez / 

Interpretació: Andrea Fernández, Aida González, 

Marina Paje, Chantal Soler / Composició i Direcció 

musical: Mario G. Cortiz5

15 juliol de 2021 a les 22 h 

Centre Cívic Urgell    

(Pati interior d'illa)

Obertura de portes a les 21 h

    

Reserva d’entrades a partir del 9 de juliol, 

presencialment al Centre Cívic o a la web 

ja.cat/tangent21-08

19

https://goo.gl/maps/rjr1qtzSwVNzdZya6
http://www.ja.cat/tangent21-08


plomes i 

reclams

Cia. Elena Martinell

/ Teatre i cant líric

Més informació

20



Espectacle híbrid, enginyis, divertit, 

arriscat i amb un rerefons que provoca i 

porta a la refexii dels espectadors/ess 

Descobrirem l’arxiu musical de cants 

d’ocells que una meticulosa ornitòloga ha 

anat recopilant al llarg de la seva vidas 

Darrera la seva (gura, s’amaga $apagena, 

la dona de l’ocellaire de la Flauta Màgica 

mozartiana, que, farta de ser relegada a 

un mer paper decoratiu, va decidir un dia 

trencar cadenes i abandonar la gàbia a què 

la societat patriarcal la volia condemnarH

DramatMrgia: Marc �osich / Direccii: �oberto Gs 

Alonso / Intèrprets: Elena Martinell i Glòria Garcés

16 juliol a les 20 h

Centre Cívic Cotxeres Borrell

Obertura de portes a les 19.30 h

Reserva d’entrades a partir del 9 de juliol, 

presencialment al Centre Cívic, per telèfon 

(933 248 350) o a la web ja.cat/tangent21-09

21

https://g.page/cccotxeresborrell?share
tel:933248350
http://www.ja.cat/tangent21-09


Alhajat 

o la suma 

dels dies	 

La Viciosa

/ Teatre

Més informació

22



Una peça teatral que parla de la vida a un 

camp de refugiats, de tot allò que passa 

mentre no es fa res: converses, jocs, 

il·lusions, por, impotència... Però sobretot 

de l’amistat i de persones que busquen la 

forma de fugir d’un lloc que només 

existeix en la ment dels qui l’habiten.

Dramatúrgia: Laia Foguet i Aura Foguet / 

Repartiment: Georgina Latre, Manar Taljo 

i Moha Amazian

19 juliol de 2021 a les 22 h

Centre Cívic La Casa Elizalde

(Pati interior d’illa)   

Obertura de portes a les 21.30 h

   

Reserva d’entrades a partir del 16 de juliol, 

presencialment al Centre Cívic o a la web 

ja.cat/tangent21-10

23

http://www.ja.cat/tangent21-10
https://g.page/lacasaelizalde?share


Mentir 

lo mínimo

Cia. Alta Gama

/ Circ contemporani

Més informació

24



Mentir lo mínimo parteix de la premissa 

que en la senzillesa està l'essència i 

l’oportunitat de sentir més àmpliament 

tot el que no es veu. L’acció senzilla és la 

lupa de les sensacions. $n espectacle que, 

amb la seva aparent simplicitat, ens 

apropa a la complexitat de l’acceptació 

d’un mateix, a través de la tècnica de la 

bicicleta acrobàtica. Simple, poètic i, a 

vegades, divertit.     

Creadors i intèrprets: Amanda Delgado i Alejo 

Gamboa / Direcció: Alejo Gamboa

20 juliol de 2021 a les 20 h    

Centre CTvic $rgelA

(Pati interior d’illa)

Obertura de portes a les 19 h

Reserva d’entrades a partir del 16 de juliol, 

presencialment al Centre Cívic o a la web 

ja.cat/tangent21-11

25

https://goo.gl/maps/rjr1qtzSwVNzdZya6
http://www.ja.cat/tangent21-11


ovvio

Kolektiv Lapso Cirk

/ Circ

Més informació
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On es troba el límit extrem de l'equilibri? 

Aquest instant perfecte on les lleis de la 

gravetat semblen vençudes, sobrepassa-

des, desaparegudes. On es troba el límit 

de les nostres capacitats? De vegades ho 

aconseguim, d’altres no. A vegades ho so-

brepassem, d’altres no. De vegades caiem i 

d’altres no. �ns agraden tots dos, obvi�   5

OVVIO és una de les creacions del Kolektiv Lapso 

Cirk i neix de la idea de David Díez Méndez i Tomas 

Vaclavek, dos artistes de circ especialitzats en 

l’equilibri i la manipulació d'objectes. 

21 juliol de 2021 a les 20.30 h

Centre Cívic Casa Nolferichs

Obertura de portes a les 20.15 h 

Reserva d’entrades a partir del 16 de juliol,

presencialment al Centre Cívic o a la web 

ja.cat/tangent21-12

27

http://www.ja.cat/tangent21-12
https://goo.gl/maps/ATMuAG17PnfWTKMT9


maracujás

/ Música brasilera

Més informació

28



Música basada en les tradicions 

artístiques afro-brasileres per a crear un 

viatge sonor on el públic experimenti els 

ambients modals i rítmics característics 

de la cultura popular brasilera. En aquesta 

experiuncia es barregen les infuuncies 

d�altres llenguatges artístics i musicals 

com el famenc i el jazz, presents en la 

formació i trajectòria dels músics 

d�aquesta proposta que integren un 

projecte artístic major. 

Priscilla Barbosa, cantant / Cesar Vasconcelos, 

guitarra / Antonino Restuccia, contrabaix / Pedro 

Vera, saxo / Nicolás Correa, bateria

22 juliol de 2021 a les 20 h

Centre Cívic Cotxeres Borrell

Obertura de portes a les 19.30 h

Reserva d’entrades a partir del 16 de juliol, 

presencialment al Centre Cívic, per telèfon 

(933 248 350) o a la web ja.cat/tangent21-13

29

https://g.page/cccotxeresborrell?share
tel:933248350
http://www.ja.cat/tangent21-13


b1n0

live

/ Música

Més informació

30



b1n0 és un dels projectes musicals made 

in Barcelona més interessants dels últims 

anys. Emili Bosch i Malcus Codolà 

serpentegen entre uns i zeros, ondulant al 

seu pas sons �ue jonen l_eTperimentació 

electrònica amb la delicadesa pop. Per 

entendre on conceben i donen vida a les 

seves can#ons haurem de viatjar a zones 

del nostre cervell on les paraules són els 

colors i on els nostres pensaments 

s_eTpandeiTen i es contrauen de manera 

inInita, en espiral, una vegada i una altra.   �

Malcus Codolà, bateria / Emili Bosch Molina, teclat 

synte i sampler / Eduard Frigola Bagé, synte, sampler 

i llums / �leTandre �lmirall .ópez, synte i baiT 

23 juliol de 2021 a les 22 h

Centre Cívic Fort Pienc

Obertura de portes a les 21.30 h

Reserva d’entrades a partir del 16 de juliol, 

presencialment al Centre Cívic, per telèfon 

(932 327 827) o a la web ja.cat/tangent21-14

31

https://goo.gl/maps/kmycs7CpdqQaQjo2A
tel:932327827
http://www.ja.cat/tangent21-14


cossoc

Magí Serra & Anamaria Klajnšček

/ Dansa

Més informació
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Una coreografa hipnntica plena ddimatges 

suggeridores del que poden fer dos cossos 

en constant equilibri. Una peça que 

aprofundeix en la complexitat i, alhora, la 

simplicitat d’una relació. Una fnestra 

oberta al públic, a la curiositat 

d’espectadors i espectadores, una frontera 

entre l’espai públic i el priHat<

Creació, direcció i interpretació: Magí Serra i 

Anamaria Klajnšček / Composició musical: Santi 

Careta / Fotografa: Bora Ba=lach / 2ídeo: 'gnasi 

Castan=er / �estió: ;lClimamola / �istribució:8

Fani Benages

26 juliol de 2021 a les 20 h

Centre CíHic Sagrada Família   R

(Pati interior)

Obertura de portes a les 19.45 h

  

Reserva d’entrades a partir del 23 de juliol 

per telèfon (934 508 917) o a la web

ja.cat/tangent21-15

33

tel:934508917
http://www.ja.cat/tangent21-15


#Bombolla

Segura

Jaume Sangrà i Carles Marigó

/ Música i dansa

Més informació

34



Un espai tancat, estèril, distant. Dos personatges 

carregats de pors, dubtes i incerteses. Un metafòric 

quiròfan de les ànimes. Acompanyats per la mirada 

del públic, s’inicia una acceptació col·lectiva del 

moment que els toca viure, alliberant-se 

progressivament de la cuirassa que els limita i els 

aïlla. Redescobreixen el signifcat de l'art, el poder 

evocatiu de la música i la dansa, transformant el 

moment present en una nova realitat que preserva 

l'escalf de la humanitat. 

Estrena del primer projecte escènic de la Cia. RAU

Carles Marigó, artista polifacètic i músic format com 

a pianista clàssic o Yaume Sangrà, graduat en Ceatre 

Físic, actualment és coreògraf del projecte Symphony 

(Gustavo Dudamel i Igor Cortadellas)

27 juliol de 2021 a les 21 h

Espai de fotografa Francesc Català-Roca 

(ylanra, 21, terrat)

Org: Centre Cívic Casa Golferichs

Obertura de portes a les 2�.3� �

Reserva d’entrades a partir del 23 de juliol, 

presencialment al Centre Cívic o a la web 

ja.cat/tangent21-16

35

http://www.ja.cat/tangent21-16
https://goo.gl/maps/ATMuAG17PnfWTKMT9


Núria 

Graham en 

concert

/ Música

Més informació

36



La compositora meitat irlandesa meitat 

catalana Núria Graham va publicar el seu 

àlbum debut First Tracks el 2015 amb tan 

sols setze anys. En 2020 va publicar 

Marjorie, un àlbum exquisit en forma i 

contingut. Hs convidem a un recorregut 

màgic a través les seves cançons que, han 

commogut al públic i la premsa nacional i 

internacional. La Núria obre així una nova 

etapa sonora que culminarà en el seu 

esperadíssim nou àlbum"

Núria Graham, veu, guitarra i piano / Jordi 

Casadesús, baix i teclats / Aleix Bou, bateria / Sam 

Berrdige, teclats i guitarra 

28 juliol de 2021 a les 22 h

Centre Cívic mort ]ienc    

Obertura de portes a les 21.30 h

Reserva d’entrades a partir del 23 de juliol, 

presencialment al Centre Cívic, 

per telsron v�32 327 �27q o a la }e�

ja.cat/tangent21-17

37

https://goo.gl/maps/kmycs7CpdqQaQjo2A
tel:932327827
http://www.ja.cat/tangent21-17


mÜlïer

Companyia la Maduixa

/ Dansa sobre xanques

Més informació
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 ülïer és ue espertarle de daesa sobre 

xaeeues ieterpretat per rier doees. Aab 

aeuest auetatre preteeee ievestirar els 

lcaits fsirs aab la daesa i l'eeuilibri, el 

aoviaeet i la poesia o la força i les 

eaorioes. Les doees sóe el  puet de 

partida. L'espertarle eeix de la eeressitat 

d'explorar la ideetitat feaeeiea a través 

del jor rorporal, posaet l'arreet ee la 

iaatre, la poètira visual i la earrarió per a 

arribar a la seesibilitat de l'espertadorr

Ietèrpretsa Laia Sorribes, Paula Quiles, Sara Caeet, 

Paula Esteve, Cristiea  aestre,  elissa Usiea (rover) 

  Idea i direrrióa Joae Saetarreu    irerrió 

roreorràfraa  aaee  arrca    raaattrriaa  oser de 

Castro

30 juliol de 2021 a les 20 h    

 errat de Saet Aetoei (r. [aaarit,^

eetre Urrell i Worrell)

Org. Centre Cívic Cotxeres Borrell

Obertura espais a les 19.30 �

    

Reserva d’entrades a partir del 23 de juliol, 

presencialment al Centre Cívic, per telèfon 

(933 248 350) o a la web ja.cat/tangent21-18

39

https://g.page/cccotxeresborrell?share
tel:933248350
http://www.ja.cat/tangent21-18


CC ATENEU FORT PIENC

Pl. de Fort Pienc, 4-5 

Tel. 93 232 78 27

w.fortpienc.org

fortpienc@fortpienc.org

CC RX�X T<�&��7R��

Gran Via de les Corts Catalanes, 491

Tel. 93 323 77 9�

w.golferichs.org

golferichs@golferichs.org

CC R<UO���� 9<�����

Viladomat 2-8

Tel. 93 324 83 5�

w.cotxeresborrell.net

informacio@cotxeresborrell.net

CC �X RX�X ��7DX�#�

Val6ncia, 3Z�

Tel. 93 488 Z5 9�

w.casaelizalde.com

casaelizalde@casaelizalde.com

CC �XT�X#X &XA��7W

Pro[ena, 48Z 

Tel. 93 45Z 89 17

w.ccsagradafamilia.net

info@ccsagradafamilia.net

CC I�T���

Comte d’Urgell, 145

Tel. 93 453 �4 8�

w.ccLrgell.cat

info@ccLrgell.cat

http://www.fortpienc.org
http://www.golferichs.org
http://www.cotxeresborrell.net
http://www.casaelizalde.com
http://www.ccsagradafamilia.net
http://www.ccurgell.cat


Trobareu més 

informació del festival 

a barcelona.cat/eixample 

i a les xarxes am�

#tangent21

http://www.barcelona.cat/eixample

