GENER

ENTRADES
Inauguració: Expressionisme Simbòlic
- Benigno Tierno

14

19 h.

Exposició

Sala d'Art
Contemporani

16

19 h.

Cinema

FICMA

Hondar 2050

23

19,30 h. Cinema

Documental del Mes

Els testimonis de Putin

24

19 h.

Música

Música Clàssica

Quartet Calders

29

20 h.

Música

Vespres de Jazz

Miranda Fernandez Quartet

30

19,30 h. Cinema

BCNegra

Laura

31

19 h.

Música Clàssica

Els violoncels oblidats del S.XVIII

Música

Entrada lliure. Cal reserva prèvia, les places són limitades.
Reserva d’entrades: a partir del dilluns de la setmana corresponent.
Un cop començat l’espectacle no es permetrà l’entrada a la sala.
Les entrades no recollides 10 minuts abans de l’inici de l’espectacle
perdran la reserva.
Reserva d’entrades presencialment, per correu electrònic
(fortpienc@fortpienc.org), per telèfon (93 232 78 27) o bé a través del
nostre web www.fortpienc.org

MÚSICA
FEBRER
4

19 h.

Xerrada

Mediambient

Exposició Espai Off

5

Mesures per la millora energètica de
la llar
Espai i Festa

MÚSICA CLÀSSICA
QUARTET CALDERS

6

19,30 h. Cinema

BCNegra

El Halcón maltes

Divendres, 24 de gener, 19 h.

7

19 h.

Música

Música Clàssica

Daniel Moncada - Solo Piano

7

20 h.

Itinerari

BCNegra

Barcelona, escenari de novel·la negra.

13

19,30 h. Cinema

BCNegra

El cartero siempre llama dos veces

14

19 h.

Música

Música Clàssica

Jôvicic Scevola Duo - Trobades d'amor

19

20 h.

Música

Vespres de Jazz

RPM Jazz Trio

20

19.30 h. Cinema

Documental del Mes

Chris the Swiss

Júlia Alvaro, violí – Marta Guillen, violí – Teresa Roldán, viola – Miquel Felip, Violoncel
El Quartet Calders, és un quartet de corda format per joves apassionats
per la música de cambra, que es suma a la celebració del 250è aniversari
del naixement de Beethoven interpretant el seu primer quartet. Tot i ser el
primer que va compondre ja és tota una obra mestra que conté aquells elements característics de l’escriptura del compositor. El programa es completarà amb el quartet Vistes al Mar del compositor vilanoví Eduard Toldrà,
inspirat en la poesia de Joan Maragall La Ginesta.

21

19 h.

Música Clàssica

Duo Enxebre

En familia

Carnestoltes

Música

22
27

19,30 h

Cinema

Dones de Cinema

Be Natural, The untold history of Alice
Guy

28

19 h.

Música

Música Clàssica

Trio Blanchard - Beethoven 250

Tornem a col·laborar amb el Projecte Cabal Musical de Taller de Músics,
una iniciativa d’innovació social per a la inclusió, basat en l’acompanyament artístic de talents musicals joves. Ens acompanyarà Daniel Moncada tot un cavaller en la música clàssica contemporània, que impregna
d’essència personal totes les seves composicions musicals, viatjant de
forma elegant pel món de la melancolia. Tot un mag del piano que es mou
pels sentiments més profunds.
TROBADES D’AMOR
Divendres, 14 de febrer 19 h.
JOVICIC SCEVOLA DÚO
Milica Jôvicic, soprano – Gian Carlo Scevola, guitarra
Dolces melodies i ritmes populars parlaran de l’amor en diferents facetes:
des d’una tendra cançoneta de bressol a un alegre cant llatinoamericà
dels camperols. Ens endinsarem a l’imaginari, la cultura i horitzons a explorar, trobant a cada cançó un petit tresor per emportar-se.
DUO ENXEBRE
Divendres, 21 de febrer, 19 h.
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Sala d'Art
Contemporani

Inauguració exposició i presentació del
llibre "African Meninas"

Exposició Espai Off

Inauguració: A Dona't - Il·lustracions
Sheila Garpe

5

19 h.

Cinema

Cinema Africà i Dona

Inauguració CAAD - Espectacle i
Projecció Rafiki

6

19 h

Música

Música Clàssica

La dona en la música clàssica

Creadores

Les Dones al Cinema: Dels esterotips
del patriarcat a la conquesta d'una
representació pròpia

10

19 h.

Xerrada

12

19.30 h. Cinema

Dones de Cinema

Varda by Agnès

13

19 h.

Música

Música Clàssica

L'Obac Trio - Fantàsies d'Opera

17

19 h.

Xerrada

Creadores

En mans de qui està la cultura?

18

20 h.

Música

Vespres de Jazz

Maitia & Joan Serra

19

19,30 h. Cinema

Dones de Cinema

Lady Bird

20

19 h.

Música

Música Clàssica

Barcelona Obertura - Certamen Tenor
Viñas

24

19 h.

Xerrada

Creadores

Les dones a la història de l’art, una
qüestió de perspectiva

26

19,30 h. Cinema

Documental del Mes

Cachada

L’OBAC ENSEMBLE
Isabel Fèlix, piano – Joan Estelles, clarinet – Helena Caballero, flauta
El terme fantasia d’òpera el van utilitzar Liszt i altres compositors aplicat a
peces virtuosístiques basades en temes procedents d’una òpera. Gairebé
com si haguéssim recuperat l’orquestra d’òpera en el seu moment més
intimista, cada instrument aconsegueix erigir-se ara davant de la fossa
del teatre i submergir-nos en el món de les llotges, les butaques i el públic embadalit davant l’espectacle. La Traviata i Don Carlos de G. Verdi,
Carmen, de Bizet i la Norma de Bellini seran les fantasies de les quals
gaudirem en aquest concert.

Dimecres, 19 de febrer, 20 h.
Felix Rossy, trompeta – Peru Peñafil, contrabaix – David Moran,
bateria
Amb RPM Trio gaudirem d’un concert de jazz càlid i dinàmic, ple d’interaccions i complicitats de tres grans intèrprets. Escoltarem composicions
d’autors com Monk, Ellington, Miles Davis, Benny Golson i d’altres grans
autors del gènere. Els amants de la bona música gaudiran d’un espectacle jazzístic de primera classe, una oportunitat única en un concert molt
especial.
MAITIA TRIO & JOAN MAS
Dimecres, 18 de març 20 h.
David Mengual, piano i composició - Marc Cuevas, contrabaix Oriol Roca, bateria-Joan Mas, saxo
Sentirem sons que creixen i es desenvolupen passant d’un estil a l’altre amb naturalitat, sense demanar permisos i desapareixent de la mateixa manera, avançant a palpentes, amb tranquil·litat. La música
d’aquest projecte, és un íntim i intens recorregut autobiogràfic, amb les
persones que han estat testimonis del seu procés creatiu, còmplices de
moltes vivències i finalitats. La proposta parteix d’una música efímera,
compartida i sempre viva.

OBERTURA CITY+

Divendres, 28 de febrer, 19 h.
Exposició

Divendres, 13 de març, 19 h.

Maria Cuatrecasas Estévez, violí – Ignasi Piera Sedó, violoncel
Gaudirem en aquest concert d’una selecció de moviments concrets de
diferents obres compostes al barroc del segle XX, obres de Bach, Glière,
Ravel i Martinu entre d’altres. Melodies d’arrels hongareses populars plenes de virtuosisme i passió, preludis de dansa, cançons de bressol i alegres rondons, tot observant les cadències del violí i el violoncel mantenint
l’esperit màgic de la música de cambra i la seva bellesa.

BEETHOVEN 250
19 h.

FANTASIES D’ÒPERA

RPM JAZZ TRIO

ELS VIOLONCELS OBLIDATS DEL S.XVIII
Divendres, 31 de gener, 19 h.
Amat Santacana, violoncel – Clàudia Romani, violoncel
Aquest concert recupera els violoncels oblidats del segle XVIII, n’hi havia
de més grans i de més petits, de quatre cordes, de cinc i fins i tot de sis,
i s’afinaven de maneres diferents dels violoncels actuals. Per aquest concert tan especial comptarem amb un violoncel construït a la cort de Madrid
l’any 1784, muntat amb cordes de tripa i afinat una quinta per sobre de
l’habitual (mi, la, re, sol). Sentirem un repertori bonic, variat i poc conegut,
on es combinarà la música amb explicacions i anècdotes sobre l’època i
els compositors.

DANIEL MONCADA
Divendres, 7 de febrer, 19 h.
Daniel Moncada, piano

TRIO BLANCHARD
Xabier Gullón Elgarresta, clarinet – Paula Sánchez Lahoz, violoncel – Alba Llorach Roca, piano
Per commemorar el 250è aniversari del naixement de Ludwig van Beethoven, us convidem a explorar amb nosaltres dues magnífiques obres
seleccionades especialment per aquest concert. El Trio Gassenhauer,
obra que juga amb les possibilitats tímbriques dels instruments i el Trio
en Mi b Major Op38, on el virtuosisme, la transparència i l’elegància són
algunes de les seves infinites característiques. Dues obres completament
beethovenianes plenes de força i a alhora úniques i sublims.

LA DONA EN LA MÚSICA CLÀSSICA
Divendres, 6 de març, 19 h.
Gemma Torralbo Salmón, saxo – Joan Company Torm, piano
Fem una prova. Pregunteu-vos quantes compositores podríeu anome-

Guardonat Concurs Tenor Viñas
Reprenem la nostra col·laboració amb Barcelona Obertura Spring Festival, una iniciativa del Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana
i L’Auditori amb la col.laboració d’Ibercamera i Barcelona Global. Integrem
a la nostra programació la plataforma artística Obertura City+, una forma
d’acostar a la ciutat la millor música clàssica. Per aquest concert gaudirem d’un dels guardonats en el prestigiós concurs Tenor Viñas, una de
les competicions més importants del món de l’òpera, l’oratori i el Lied, on
cada any participen joves cantants d’arreu del món.

VESPRES DE JAZZ

BCNegra – CICLE DE CINEMA NEGRE
Un misteriós assassinat, un falcó fet amb el material amb el qual es construeixen els somnis i una passió incontrolable. Un recorregut per tres
grans novel·les del gènere amb tres clàssics imprescindibles.
LAURA
Dijous, 30 de gener, 19.30 h.
Direcció: Otto Preminguer, 1944, 88 min. EUA
Guió: Jay Dratter, Samuel Hoffenstein, basat en la novel·la de Vera
Caspary. Intèrprets: Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Weeb,
Vincent Price
Qui ha matat a l’enigmàtica i bella Laura Hunt? Tots els que l’envolten són
sospitosos de la seva mort, especialment els homes que la van estimar. El
detectiu Mark McPherson investiga l’assassinat i no podrà evitar quedar
irresistiblement embruixat per la jove morta. Film mític del cinema negre
amb la meravellosa Gene Tierney, una de les més encisadores dames del
vell Hollywood.

EL HALCÓN MALTÉS – (The Maltese Falcon)

Divendres, 20 de març, 19 h.

MARÇ
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nar? Quants noms teniu? Tres? Un? Cap?. En aquest concert coneixerem
a través del saxo i el piano, obres d’alt valor artístic escrites o fortament
lligades a les dones. A través de la contextualització de les peces resseguirem l’evolució del rol de la dona en la música clàssica i prendrem consciència dels talents oblidats, perduts o desconeguts que el desequilibri
entre gèneres ha provocat en la història de la música.

Dijous, 6 de febrer, 19.30 h.

CINEMA HIVERN

FICMA
Ens afegim al cicle Claqueta i Acció!, una iniciativa entre l’Ajuntament de
Barcelona i el FICMA (Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient)
nascuda per promoure la cultura de la sostenibilitat.

Direcció: John Huston, 1941, 100 min. EUA
Guió: John Huston, basat en la novel·la de Dashiel Hammett
Intèrprets: Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter Lorre, Gladys George
El detectiu Sam Spade es converteix en un dels principals sospitosos
quan el seu soci és assassinat mentre segueix a un home. Aviat descobrirà que la dona que els va encarregar el treball no és qui diu ser i que està
involucrada en una fosca trama amb perillosos personatges, l’objectiu:
trobar una estatueta en forma de falcó. Debut de Huston com a director
adaptant a Dashiell Hammet i que va transformar a Bogart en un mite.

FICMA PRESENTA: HONDAR 2050
MIRANDA FERNANDEZ QUARTET

Dijous, 16 de gener, 19.30 h.

Dimecres, 29 de gener, 20 h.

Direcció: Cesare Maglioni, Espanya, 2018, 45 min.
A en Carlos, artista plàstic basc, li agrada practicar surf a la seva platja.
Quan surt de l’aigua, acostuma a recollir trossets de plàstics i escombraries que es troba a la sorra i entre les roques. Per expressar la frustració
que aquesta situació li provoca, amb aquestes escombraries acumulades
comença a crear una sèrie d’obres plàstiques en les quals l’art es relaciona amb el consum, la globalització i el materialisme de la nostra societat
moderna. Debat posterior a càrrec de l’Aula Ambiental Sagrada Família.

Miranda Fernández, piano – Pau Cardona, baix elèctric – Alvaro
Mejido, bateria – Anna Gimenez, veu
Miranda Fernández Quartet, formació liderada per la jove pianista
que dóna nom a la formació, ofereix un repertori de temes coneguts dels
grans del flamenc i el jazz, aportant un aire fresc i un llenguatge propi
mixturant aquests dos estils, mantenint les claus de les seves arrels i enfocant-los cap a la modernitat. Jazz fusió per gaudir.

El CARTERO SIEMPRE LLAMA DOS VECES – (The Postman
Always Rings Twice)
Dijous, 13 de febrer, 19.30 h.
Direcció: Tay Garnett, 1946, 113 min. EUA
Guió: Harry Ruskin, Niven Busch, basat en la novel·la de James
M.Cain
Intèrprets: Lana Turner, John Garfield, Cecil Kellaway
Res faria sospitar a Frank quan va parar en el Twin Oaks, un vell motel en
una carretera perduda de Califòrnia el que li tenia preparat el destí. El negoci és regentat per Nick i Cora un matrimoni sense amor només unit per
la necessitat. Cora desitja fugir del vell i vulgar Nick i Frank no pot evitar
perdre el cap davant la sensualitat i bellesa de Cora.

SESSIÓ INAUGURAL DEL III CICLE DE CINEMA AFRICÀ I DONA (CCAD)

LADY BIRD

Dijous, 5 de març, 19 h.

Dijous, 19 de març, 19.30 h.

19 h. Acte d’Inauguració del III CCAD i Concert de Kora a càrrec de Momi
Maigà i Núria Domenech.
19.30 h. Projecció RAFIKI
Direcció: Wanuri Kahiu, Alemanya, França, Holanda, Kenya, Sud-àfrica,
2018, 82 minuts - Ficció
“Les bones noies kenianes són bones esposes kenianes”, però la Kena
i la Ziki anhelen quelcom. Malgrat la rivalitat política de les seves dues
famílies, les noies resisteixen i continuen sent amigues, donant-se suport
per a complir els seus somnis en una societat conservadora. Però quan
neix l’amor, no els quedarà més remei que triar: la felicitat o la seguretat.
21 h. Debat participatiu amb convidats a confirmar
21.30 h. Sessió Musical i aperitiu d’inauguració.

Direcció: Greta Gerwig, 2017, 94 min. EUA
Primera pel·lícula dirigida i escrita per Greta Gerwig, Lady Bird ens explica
la senzilla vida d’una adolescent que persegueix els seus somnis atrapada
a un lloc del qual vol fugir. Greta Gerwig des de la seva mirada femenina,
plena d’humor i sensibilitat aconsegueix que una història mil vegades contemplada al cinema sigui molt diferent de la resta.

DONES DE CINEMA
El cinema com d’altres arts es una història de desigualtat de gènere. A
través d’aquest cicle volem donar visibilitat a tres generacions de dones.
Alice Guy, pionera i oblidada, Agnes Varda, inconformista i rebel i Greta
Gerwig una jove directora donant veu a la seva generació. Totes tres són
molt diferents però tenen en comú el més important: l’amor al cinema.
BE NATURAL, THE UNTOLD HISTORY OF ALICE GUY- BLACHÉ

EL DOCUMENTAL DEL MES
ELS TESTIMONIS DE PUTIN
Dijous, 23 de gener, 19.30 h
Direcció: Vitaly Mansky, Letònia, Suïssa, República Txeca, 2018,
102 min.
Com si es tractés de l’entrada a una nova era, el 31 de desembre de 1999
Rússia coneixia el seu nou i actual president: Vladímir Putin. Com va ser
el seu ascens al poder? Com s’ha convertit en un dels polítics més influents i controvertits del panorama mundial? A través dels testimonis com
el de l’antic secretari general de la Unió Soviètica Mikhaïl Gorbatxov, el
primer president de Rússia, Borís Leltsin o el mateix Putin, el director Vitaly Mansky, explica la història sobre com l’actual president va ascendir al
poder i ha mantingut la seva posició durant dues dècades.

Dijous, 27 de febrer, 19.30 h.
Direcció: Pamela B. Green, 2018, 120 min. EUA
Be natural” (‘sigues natural’) és l’epigrama que presidia la Solax Company,
els estudis de cinema que Alice Guy va fundar als Estats Units. Tota una declaració de principis sobre la seva concepció de la tasca cinematogràfica. Un
treball d’arxiu exhaustiu al voltant de la figura d’Alice Guy, que vol respondre
a la pregunta que tothom es fa quan sent parlar d’aquesta pionera per primera vegada: com és que no sabia res d’ella? Un muntatge d’investigació amb
material inèdit sobre la primera directora de la història del cinema.
CHRIS THE SWISS
Dijous, 20 de febrer, 19.30 h.
Direcció: Anja Kofmel, Suïssa, Croàcia, Alemanya, Finlàndia, 2018,
90 min.
Quan la guerra de Iugoslàvia va esclatar, joves de tot Europa hi van anar a
lluitar, entre ells, un periodista suís anomenat Christian Wütenberg. A principis del gener de 1992 van trobar el seu cos sense vida prop de Vukovar
(Croàcia) uniformat com un mercenari. Vint anys més tard, la cineasta Anja

XERRADES
CREADORES
La nostra cultura està plena de dones creadores què, per diversos motius
han estat ocultes o reduïdes a estereotips. Aquest cicle de xerrades vol
desmuntar, desmitificar i posar en valor a una sèrie d’autores i gestores de
la producció artística imprescindibles en la nostra cultura.
LES DONES AL CINEMA: DELS ESTEREOTIPS DEL PATRIARCAT A
LA CONQUESTA D’UNA REPRESENTACIÓ PRÒPIA
Dimarts, 10 de març, 19 h.
A càrrec d’Enric Ros, escriptor, periodista cultural a diversos mitjans, crític de cinema i Professor d’Història del Cinema i Gèneres
Cinematogràfics a la Universitat Internacional de Catalunya.
Durant molt temps, l’anomenat “cinema patriarcal” va proposar personatges masculins complexos, mentre reduïa les dones a la condició estereotipada del “mite”. La crítica feminista va identificar, de forma lúcida,
aquesta visió reduccionista, que sovint alternava el paper d’acompanyant
romàntica (la dona que espera el retorn de l’heroi) amb el de femme fatale destructora. Malgrat els enormes obstacles, amb el temps, les dones
van començar a representar-se a si mateixes a la pantalla gran. Des de
pioneres com Alice Guy a directores actuals com Mia Hansen-Løve, una
sèrie d’autores han proposat una visió pròpia de l’activitat cinematogràfica. En aquesta conferència analitzarem els diferents papers de la dona
al cinema: la seva inicial conversió en “objecte de desig” qüestionada pel
feminisme, el procés d’emancipació que comença amb els melodrames
o les women pictures, l’exploració de l’ànima femenina al cinema de la
Modernitat i, finalment, la pròpia auto-representació en el cinema creat
per diverses autores.
EN MANS DE QUI ESTÀ LA CULTURA?
Dimarts, 17 de març a les 19 h.
A càrrec de Carmen Zapata, presidenta de MIM (Mujeres de la Industria de la Música), gerent de l’ASSACC, (Associació de Sales de
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Dimarts, 24 de març les 19 h.

MEDIAMBIENT I SOSTENIBILITAT
Conferència coorganitzada per la Biblioteca i el Centre Cívic Fort Pienc el
marc de la Marató d’Estalvi Energètic en el que tots dos equipaments hi
participen. El Marató per la emergència climàtica és una campanya de
sensibilització i de bones pràctiques que potencia la visualització de les
actuacions contra la crisi climàtica durant el mes de febrer. Té la voluntat
afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit a projectes d’adaptació
o mitigació de l’emergència climàtica o de lluita contra la pobresa energètica.
Mesures per la millora energètica de la llar
Dimarts, 4 de febrer a les 19 h.
A càrrec de la Fàbrica del Sol
Has mesurat mai l’eficiència energètica de casa teva? Tens la casa ben
aïllada tèrmicament? Com pots actuar per aprofitar millor l’energia?
L’eficiència energètica és la capacitat de minimitzar els recursos energètics utilitzats a l’hora d’aconseguir un determinat grau de confort. El cost
d’escalfar una casa tèrmicament ineficient és molt major que per escalfar-ne una de ben aïllada. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, el 60%
dels habitatges estan construïts sense criteris d’eficiència energètica i el
13% de la població catalana no pot mantenir casa seva a una temperatura
adequada (20 graus a l’hivern i 25 graus a l’estiu).
En aquest taller veurem els elements a tenir en compte per determinar el
grau d’eficiència energètica d’un edifici i descobrir les possibilitats que
tenim a l’abast per a millorar l’eficiència energètica en els interiors dels
habitatges, des de la substitució d’instal·lacions a les mesures low cost i
ajudes específiques.
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LES DONES A LA HISTÒRIA DE L’ART, UNA QÜESTIÓ DE PERPECTIVA
A càrrec de Lluïsa Faxedas, doctora en Història de l’art i professora
d’Història de l’art contemporani a la Universitat de Girona. Ha treballat, entre altres temes, sobre dones artistes i sobre la docència
i la recerca amb perspectiva de gènere.
Des de fa gairebé 50 anys les historiadores feministes de l’art han anat
demostrant que la participació de les dones en la creació artística tenia un
abast molt més ampli que el que la història oficial de l’art havia explicat.
Avui en dia coneixem el nom de moltes dones artistes d’arreu del món
que, a partir del Renaixement, es van professionalitzar en un àmbit en el
que mica en mica van anar trobant possibilitats de formar-se; i també som
conscients que les dones ja havien sigut artísticament actives en èpoques
anteriors, com a pintores o escultores, però també fent ceràmica, brodant,
teixint o creant objectes decoratius de tota mena. També tenim present
que les dones han tingut un paper clau en el món de l’art com a mecenes,
col·leccionistes, promotores, galeristes, historiadores, crítiques, gestores,
museòlogues, restauradores,…, és a dir, en tot l’entramat institucional que
sosté el món de la creació artística. Ser-ne conscient és bàsicament una
qüestió de perspectiva, de en què ens fixem quan estudiem la història de
l’art i del patrimoni i de quines preguntes ens fem.

MÚSICA,
CINEMA I
CONFERÈNCIES
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HORARIS

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
De dilluns a divendres
Plaça Fort Pienc, 4-5 · 080013 Barcelona
de 9 a 21h
Tel. 93 232 78 27 · Fax 93 232 82 93
Dissabte
fortpienc@fortpienc.org
Plaça Fort Pienc, 4-5 · 08013 Barcelona
De
a divendres:
de dilluns
10 a 14h
i de 16 a 20h
fortpienc.org
Tel. 93 232 78 27
de 9 a 21h
facebook.com/centrcivicfortpienc
fortpienc@fortpienc.org
·
www.fortpienc.org
Dissabtes:
twitter.com/fortpienc
facebook.com/centrecivicfortpienc
de 10 a 14 i de 16 a 20h.
Instagram.com/ccfortpienc
twitter.com/fortpienc
Arc de Triomf i Marina-L1
instagram.com/ccfortpienc
Bus V21, 6, H12, 7, 54, 62, 19, V19, D50, H16, H14
Marina
Bus:
6, H12,
7, 54,
62, 19, 51, 55, 39 / Tram: Marina
EspaiV21,
sense
barreres
arquitectòniques
Espai adaptat
De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, l’informem que les dades
formen part d’un fitxer responsabilitat de Lúdic 3 S.C.C.L. amb la finalitat de gestionar-ne la relació. Les seves
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Podeu
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al domicili
social
situat usuaris
al c. Diputació,
185, pral. 1a. 08011
de Barcelona.
Donarem
resposta
drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General
qualsevol petició.
de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte ExerL’encarregat del tractament és Lúdic 3 S.C.C.L. i el delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L.
cici de Dret RGPD.
(www.uneon.es).de
L’adreça
electrònica
contacte
és ludic3@ludic3.cat.
L’encarregat
la gestió
de lesdedades
com
a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura
Gestió tècnica:
LÚDIC
SCCL
c/Diputació
185,
pral.31a
08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat.
GESTIÓ TÈCNICA: CALAIX DE CULTURA

Districte
Districte
dede
l’Eixample
l’Eixample

Fort Pienc

Direcció: Anja Kofmel, El Salvador, 2019, 82 min.
El cicle de violència és pervers, però la força del teatre és més poderosa.
Cinc venedores ambulants d’El Salvador exposen les seves vides en un
taller de teatre. Allà parlen de les seves vivències als mercats i a les seves
llars, la qual cosa els permet reviure els traumes que han patit al llarg de la
seva vida. Després de formar una petita companyia anomenada La Cachada Teatro, accepten el repte de crear una obra professional interpretant-se
a si mateixes per explicar les seves històries i experiències vitals. Un procés catàrtic, sincer i alliberador que reflecteix la valentia d’aquestes dones
per afrontar el seu passat i els secrets més profunds amb una generositat
encoratjadora.

C. Lepant
C. Lepant

Per tercer any col·laborem amb el Cicle de Cinema Africà i Dona, realitzadores, directores, productores, actrius i narradores d’històries africanes
ens mostraran com és d’enfortidor i necessari escriure els seus propis
relats i compartir-los amb el món.

Dijous 26 de març, 19.30 h.

C. Marina
C. Marina

III CICLE DE CINEMA AFRICÀ I DONA

CACHADA

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

C. Sardenya
C. Sardenya

Direcció: Agnès Varda, 2019, 115 min. França
Una pel·lícula única d’una narradora fascinant, inconformista i rebel en un
recorregut pel seu univers creatiu. El nou i últim llargmetratge d’Agnès Varda
llença llum sobre la seva experiència com a directora aportant una visió
personal del que ella anomenava “escriptura de cinema”. Passió i saviesa en
una lliçó de cinema i un meravellós regal de comiat d’una autora llegendària.

Concerts de Catalunya) i directora artística del Festival Curtcircuit.
Per raons que sovint se’ns escapen, el sector musical s’ha considerat més
progressista, transgressor i liberal que altres sectors artístics. En un país
on la industria musical és jove, on el model de negoci i de consum ha
crescut exponencialment, sobretot en les dues últimes dècades, no s’han
posat les eines per créixer en igualtat. Parlarem de com la generació del
baby-boom, educada majoritàriament en francès, s’ha empassat i convertit en himnes lletres de cançons anglosaxones que ara serien impensables,
com hem arribat on som ara i què suposa la música com a eina de transformació. Parlar de qui dirigeix la cultura en el sector públic i el privat més
enllà del que passa als escenaris i del poder de les dones com a públic
majoritari i grans usuàries de la cultura.

C. SicíliaC. Sicília

Conduït per Pere Cowley
Us convidem a descobrir la Barcelona negra a partir dels escenaris de novel·
la més emblemàtics del gènere i dels casos més inquietants. Passejarem per
alguns racons del Raval i reviurem històries esfereïdores. No ens oblidarem
dels autors més importants de la novel·la negra catalana: Vázquez Montalbán, Manuel de Pedrolo o Xavier Moret en seran alguns dels protagonistes.
Activitat gratuïta, cal reserva prèvia – Places limitades

Dijous, 12 de març, 19.30 h.

Kofmel investiga el perquè de la seva mort i què va portar el seu cosí a la
guerra. Gràcies a un diari personal que en Chris va deixar, l’Anja comença
a imaginar com van ser els seus últims mesos de vida.

C. Nàpols
C. Nàpols

Divendres, 7 de febrer de 20 a 22 h.

VARDA BY AGNÈS

C. RogerC.deRoger
Flor de Flor

ACTIVITAT PARAL·LELA - ITINERARI
BARCELONA, ESCENARI DE NOVEL·LA NEGRA

