
Del 29 de juny al
22 de juliol de 2022



Quinze nits d’art 

El Tangent, Festival de les Arts  
de l’Eixample, omplirà quinze  
nits d’estiu d’experiències,  
de sensacions i de nous records.  
Els sis centres cívics i culturals  
de l’Eixample ens faran vibrar  
amb una proposta innovadora 
d’espectacles de música, de circ, 
de dansa, d’art al carrer, d’un 
itinerari sonor i de molt més. 

En aquesta sisena edició 
recuperem el format lliure de 
restriccions i amb ganes de  
gaudir de la cultura i la bona 
companyia. Us animem a 
compartir aquesta experiència  
un any més.
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rojos

Cia. Miquel  
Barcelona

Dansa

29 de juny a les 21 h 
al pati interior d'illa del  
Centre Cívic Urgell

Més informació



rojos és una proposta de dansa 
contemporània resultat de la intersecció 
entre la recerca de testimonis de la 
postguerra espanyola i la recuperació del 
llegat del moviment dissident de l’època: 
artistes, dones creadores i persones de 
diferents orientacions sexuals que varen 
haver de viure en la clandestinitat i en 
el silenci. Mitjançant el llenguatge de 
la dansa, l’espectacle evoca l’imaginari 
col·lectiu de la postguerra per tal de 
recuperar la memòria que ens uneix i 
transmetre-la a les noves generacions. 

Direcció, concepte i recerca: Miquel Barcelona 
Intèrprets: Miquel Barcelona, Helena Gispert,  
Martí Güell i Bea Vergés

29 de juny a les 21 h 
Centre Cívic Urgell

Obertura de portes a les 20.30 h 
No cal reserva prèvia. Capacitat limitada



Pruna

Col·lectiu Nins

Teatre

30 de juny a les 20 h
al teatre del Centre Cívic  
Cotxeres Borrell

@
q

ueraltriera

Més informació



Aquesta obra és un conte barrejat de 
testimonis reals, que ens mostra la 
realitat dels abusos infantils. I també ens 
mostra una vida de tantes. Amb música, 
objectes, llums i tota la voluntat de 
contribuir a crear una societat millor.

Pruna va obtenir l’any 2019 el Premi  
Adrià Gual, concedit per l’Institut  
del Teatre de la Diputació de Barcelona  
i el Festival GREC, amb el qual 
l’institut del Teatre impulsa projectes 
d’escenificació que combinin qualitat, 
professionalitat i creativitat.

Direcció i dramatúrgia: Queralt Riera 
Interpretació: Laura Calvet, Annabel Castan

30 de juny a les 20 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell

Obertura de portes a les 19.30 h 
Reserva d’entrades a partir del 23 de juny 
Presencialment al centre cívic, per telèfon (933 248 350)  
o al web ja.cat/tangent22-1

http://www.ja.cat/tangent22-1
https://g.page/cccotxeresborrell?share
tel:933248350


ZA! & la  
TransMegaCobla

ZA! – La MegaCobla  
– Tarta Relena

Música i experimentació

1 de juliol a les 22 h 
a la plaça del Fort Pienc davant del 
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

X
avi C

ap
arrós

Més informació



Música mediterrània, distorsió 
psicodèlica i investigació emprant la 
llengua fenícia, una travessia  
retro futurista del folk free explorant  
les ribes del mediterrani. Una orquestra 
atemporal disposada a inventar, amb 
elements reals, una mediterraneïtat de 
ciència-ficció en una realitat paral·lela.

La MegaCobla: Pep Moliner, Xavi Molina,  
Jordi Casas i Xavi Torrent 
Tarta Relena: Helena Ros i Marta Torrella 
ZA!: Papadupau i Spazzfrica Ehd

1 de juliol a les 22 h 
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

No cal reserva prèvia



Pasatiempos 
Modernos

Col·lectiu Màmbola

Dansa teatre

5 de juliol a les 20.30 i a les 21.45 h 
al pati del Centre Cívic  
Casa Golferichs

Més informació



A través de la dansa-teatre, Pasatiempos 
modernos ens acosta a l’estranya 
relació entre dos personatges de 
realitats ben diferents que tracten de 
fer-se companyia cadascú amb els 
mecanismes adquirits. La modernitat ha 
sobrepassat la Juanita i, gràcies a una 
trucada, un ésser deshumanitzat s’escola 
a casa seva, mentre ella, capficada en 
la seva pròpia concepció del temps, 
evidencia que tot el que prenem per 
cert pot acabar sent tan sols això, una 
hipòtesi. Qui dels dos ha perdut la seva 
funcionalitat? Trobarà la Juanita la 
solució definitiva a la seva nostàlgia?.

Helena Canas i Marsiol Rufo, posen 
en comú, exploren i exploten les seves 
formacions i experiències en aquesta 
peça de teatre-dansa.

5 de juliol a les 20.30 i a les 21.45 h
Centre Cívic Casa Golferichs

Obertura de portes a les 20.15 h i a les 21.30 h  
Reserva d’entrades a partir de l’1 de juliol 
Presencialment al centre cívic, per telèfon (933 237 790)  
o als webs ja.cat/tangent22-2a (20.30 h) i  
ja.cat/tangent22-2b (21.45 h)

20.30 21.45

http://www.ja.cat/tangent22-2a
https://goo.gl/maps/ATMuAG17PnfWTKMT9
tel:933237790
http://www.ja.cat/tangent22-2b


Nit de Reis

Pàrquing  
Shakespeare

Teatre

6 de juliol a les 19.30 h
al pati del Centre Cultural 
La Casa Elizalde

X
avi X

avi

Més informació



Nit de Reis és la comèdia dels errors.  
És més agra que dolça, perquè els 
desitjos es projecten en la persona 
equivocada i, així i tot, els personatges 
insisteixen a topar una volta i una 
altra volta contra el mateix mur de 
l’equivocació, l’aparença i el malentès. 
El text ens porta a veure’ns a nosaltres 
mateixos caient en un dels defectes 
més pronunciats encara avui dia entre 
els homes i les dones: que ens costa 
d’acceptar allò que som i el lloc que  
ens toca ocupar. Que preferim fingir  
el que no som.

Pàrquing Shakespeare es va crear  
amb la idea anglosaxona de representar 
les obres de l’autor en parcs públics.

Autor: William Shakespeare 
Direcció: Marta Aran

6 de juliol a les 19.30 h
Centre Cultural La Casa Elizalde

Obertura de portes a les 19 h  
Reserva d’entrades a partir de l’1 de juliol  
al web ja.cat/tangent22-3

http://www.ja.cat/tangent22-3


Replecs

Cia. Isabel Vinardell

Música i dansa

7 de juliol a les 21.30 h
al terrat de l’Espai de fotografia 
Francesc Català-Roca (Llança, 21)
(Coordinat des de CC Casa Golferichs)

@
m

arg
ap

ares

Més informació



Veus, dansa, efectes sonors i visuals  
són els elements encarregats 
d’acompanyar als espectadors en un 
viatge a través de la contemplació i 
l’experimentació sensorial. Un ballarí 
serà al mateix temps efecte sonor a 
través del seu gest, cant o generant 
projeccions visuals. S’esborren, així, 
els límits entre les diferents disciplines 
artístiques i els rols que, generalment, 
intervenen en l’escena musical.

Isabel Vinardell: cantant i ballarina 
Arias Fernández: ballarí 
Miguel Gómez: contratenor 
Sergio di Finizzio: baixista i cors

7 de juliol a les 21.30 h
Espai de fotografia Francesc Català-Roca 
(Llança, 21)

Obertura de portes a les 21 h 
Reserva d’entrades a partir de l’1 de juliol  
Presencialment al centre cívic, per telèfon (933 237 790)  
o al web ja.cat/tangent22-4

http://www.ja.cat/tangent22-4
https://goo.gl/maps/ATMuAG17PnfWTKMT9
tel:933237790


Potser no 
hi ha final

Circ Pistolet

Circ contemporani

11 de juliol a les 20 h
a la plaça del Fort Pienc davant del 
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

M
arta G

arcía

Més informació



Un escenari desordenat...els acròbates 
arriben tard...i el músic, on és?  
Aquest és el tret de sortida d’aquest nou 
espectacle. Un portor que mana i ho vol 
controlar tot i que ningú li fa cas...  
Un àgil-verticalista desmanegat, juganer 
i amb molt de ritme... Un acròbata novell 
i despistat i amb poca auto-estima...  
I un músic amb deliris de grandesa i 
records d’un passat millor... Que en 
pot sortir d’aquest còctel tan divers i 
explosiu?

Acròbates: Tomàs Cardus, Marc Hidalgo, Enric Petit 
Música en directe: Sergi Estella 
Idea: Circ Pistolet

11 de juliol a les 20 h
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

No cal reserva prèvia



[  The Frame  ]

Eléctrico 28

Arts de carrer

12 de juliol a les 18.30 i a les 20.30 h
a Provença amb Marina
(Coordinat des de CC Sagrada Família)

Més informació



[ The Frame ] proposa plantar-se  
davant del transcòrrer urbà per observar-
lo. Quatre personatges, entrenats a 
observar i ordenar el que passa al carrer, 
se sotmeten al vertigen del directe en 
un joc per capturar tot allò que succeeix 
i veure-ho com una gran obra teatral. 
Una mirada que, travessant allò ordinari, 
descobreix allò extraordinari.

Intèrprets: Alina Stockinger, Clàudia Mirambell, 
Daniela Poch i Josep Cosials

12 de juliol a les 18.30 i a les 20.30 h
Provença amb Marina

Obertura d'accessos a les 18.20 h i a les 20.20 h 
Reserva d’entrades a partir del 8 de juliol 
Per telèfon (934 508 917)  
o als webs ja.cat/tangent22-5a (18.30 h) i  
ja.cat/tangent22-5b (20.30 h)

18.30 20.30

http://www.ja.cat/tangent22-5a
tel:934508917
http://www.ja.cat/tangent22-5b


Anna Andreu

La mida

Pop folk

13 de juliol a les 22 h
al pati del Centre Cultural  
La Casa Elizalde

@
silviap

och

Més informació



Només van haver de passar cinc minuts 
perquè, després de sortir de l’estudi 
de gravació on va donar per acabada 
la creació de Els Mals Costums, Anna 
Andreu comencés a escriure el que  
es va convertir en la primera llavor de 
La mida, el seu segon disc. El duet està 
per primera vegada al cartell del Festival 
Tangent, presentant el que serà un dels 
primers concerts de la gira d’aquest  
nou treball.

Anna Andreu: guitarra i veu  
Marina Arrufat: bateria i cors

13 de juliol a les 22 h
Centre Cultural La Casa Elizalde

Obertura de portes a les 21.30 h  
No cal reserva prèvia. Capacitat limitada



The Black 
Barbies

Música negra i pop

14 de juliol a les 20 h
al teatre del Centre Cívic  
Cotxeres Borrell

Més informació



Una de les propostes més originals i 
innovadores del panorama musical 
actual. Aquests quartet de Barcelona 
aglutina a músics de diverses 
procedències, tant estilístiques com 
geogràfiques (Espanya, Itàlia, Àfrica), 
motiu pel qual, des de la primera nota 
creen una fantàstica barreja explosiva de 
sons i sabors extraordinària. Des del seu 
llançament del seu àlbum “Out of Range” 
no han parat de recórrer amb la seva 
música els principals festivals de jazz i 
música negra.

Xiluva Tomás: veu i violí 
Oriol Riart: guitarra 
José López: contrabaix  
Guillem Arnedo: bateria

14 de juliol a les 20 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell

Obertura de portes a les 19.30 h 
Reserva d’entrades a partir del 8 de juliol 
Presencialment al centre cívic, per telèfon (933 248 350)  
o al web ja.cat/tangent22-6

http://www.ja.cat/tangent22-6
https://g.page/cccotxeresborrell?share
tel:933248350


Itinerari sonor al xalet

Burruezo & Nur Camerata 
+ Virginia Joëlle, Orquestra 
Basarab i Sealskin

Música

15 de juliol a les 20.30 i a les 21.30 h 
al xalet del Centre Cívic  
Casa Golferichs

Més informació



Un itinerari on a cada sala ens espera 
una experiència musical: El pop 
electrònic de Sealskin, que presenta 
nou EP Memory of soul, un ambient 
sonor replet d’harmonies i melodies 
emotives inspirades en la Terra i en la 
música d’arrel. La música balcànica 
de l’Orquestra Basarab, un potent 
directe d’una fusió moderna, alegre, 
desenfadada, bohèmia i alhora 
respectuosa amb la tradició. Les 
sonoritats neoandalusines de Burruezo 
& Nur Camerata, un dels màxims 
exponents de la representació actual 
d’aquesta música a les nostres terres. 
L’acompanya la ballarina Virginia Joëlle.

Sealskin, Orquestra Basarab i Burruezo & Nur 
Camerata

15 de juliol a les 20.30 i a les 21.30 h 
Centre Cívic Casa Golferichs

Obertura de portes a les 20 h i a les 21 h  
Reserva d’entrades a partir del 8 de juliol 
Presencialment al centre cívic, per telèfon (933 237 790)  
o als web ja.cat/tangent22-7a (20.30 h) i 
ja.cat/tangent22-7b (21.30 h)

20.30 21.30

http://www.ja.cat/tangent22-7a
https://goo.gl/maps/ATMuAG17PnfWTKMT9
tel:933237790
http://www.ja.cat/tangent22-7b


Alba Morena

Las dos edades

Música

19 de juliol a les 21 h
a Marina entre Mallorca i Provença
(Coordinat des de CC Sagrada Família)

Més informació



La cantant, compositora i productora 
Alba Morena presenta el seu primer 
treball, Las dos edades (Autoeditat 
2021), on s’interrelacionen diferents 
gèneres: des de l’electrònica a la música 
urbana, passant per la música clàssica, 
el flamenc i els gèneres alternatius. 
Hi aborda temes com el suïcidi, el dol, 
l’amor tòxic i la consciència-herència 
familiar, entre d’altres. Un camí que 
va des de la seva infància fins a una 
complicada maduresa, on barreja 
versions i peces originals. 

Alba Morena: veu i electrònica 
Marta Rosselló: violí 
Carmela C. Font: violoncel

19 de juliol a les 21 h
Marina entre Mallorca i Provença

No cal reserva prèvia 



Runa

Amer Kabbani  
(cia 104º)

Circ documental

20 de juliol a les 21 h
al pati del Centre Cultural  
La Casa Elizalde

©
J

ord
i P
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Més informació



Entre la runa d’un món en flames,  
Runa emergeix a l’escena com a 
testimoni d’un procés necessari de 
reconstrucció personal i col·lectiva. 
L’artista de circ Amer Kabbani, d’origen 
català i sirià, juntament amb el director 
Rolando San Martín, explora el gènere  
de l’autoficció per dimensionar la 
bombolla de vidre que protegeix el 
context com a europeu racialitzat, de  
la crua realitat de les guerres.

Idea original i interpretació: Amer Kabbani 
Direcció: Rolando Sanmartín 

20 de juliol a les 21 h
Centre Cultural La Casa Elizalde

Obertura de portes a les 20.30 h 
No cal reserva prèvia. Capacitat limitada



Spiralis

Companyia Bool

Dansa

21 de juliol a les 20 h
al Mercat de Sant Antoni 
(Coordinat des de CC Cotxeres Borrell)

Més informació



“L’espiral que condensa i dispersa, 
que endinsa i s’expandeix en un joc de 
miratges.” @feferré

Spiralis és un espectacle performatiu, 
multidisciplinari, poètic i innovador per a 
tots els públics. Inspirat en l’espiral i tot el 
que pot representar: El remolí, l’evolució i 
els trànsits de la vida, els nostres destins 
en constant transformació... Dos cossos, 
dues energies, construeixen en directe 
una escultura de ferro en moviment 
en un ambient sonor harmònicament 
equilibrat.

“M’eleves al màxim exponent de mi. Serà 
que sumats, tu i jo, toquem la proporció 
àuria amb la punta dels dits” @feferré

Creació i interpretació: Cia. Bool (Boris Ribas, artista 
de circ i Olga Lladó, artista de moviment) 

21 de juliol a les 20 h
Mercat de Sant Antoni

No cal reserva prèvia 



Iaia

Mambo Project

Teatre

22 de juliol, a les 22 h i a les 23.15 h
al pati interior d'illa del 
Centre Cívic Urgell

Més informació



Iaia és un espectacle multidisciplinari 
on el públic entra al menjador de casa 
la iaia per reconstruir i reviure els seus 
records. Un altaveu a la vida de les iaies 
a través del seu testimoni captat en 
videotrucada. Un espectacle on conviuen 
passat i present per conèixer i entendre 
la història de les nostres àvies.

Direcció: Nina Solà Carbonell i Jordi Font Alonso 
Dramatúrgia: Ferran Echegaray i Verònica Navas 
Interpretació: Jordi Font Alonso, Mireia Illamola  
i Pino Steiner

22 de juliol, a les 22 h i a les 23.15 h
Centre Cívic Urgell

Reserva d’entrades a partir del 15 de juliol 
Presencialment al centre cívic 
o als webs ja.cat/tangent22-8a (22 h) i 
ja.cat/tangent22-8b (23.15 h)

22.00 23.15

http://www.ja.cat/tangent22-8a
https://goo.gl/maps/rjr1qtzSwVNzdZya6
http://www.ja.cat/tangent22-8b


Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

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

Centre Cívic Casa Golferichs

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

Centre Cívic Cotxeres Borrell

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

Centre Cultural La Casa Elizalde

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

Centre Cívic Sagrada Família (edifici en obres)

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

Centre Cívic Urgell

Comte d’Urgell, 145
Tel. 93 453 64 80
www.ccurgell.cat
info@ccurgell.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 amb  
# tangent 22

http://www.barcelona.cat/eixample
http://twitter.com

