MÚSICA, CINEMA,
ARTS ESCÈNIQUES
I CONFERÈNCIES
Hivern 2022

Fort Pienc

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

GENER
13

18,30 h

Exposició

Apertura i visita comentada

Pintura Naïf- J.Sanchez

20

19 h.

Cinema

Documental del Mes

Arica

27

19 h.

Cinema

BCNegra

The Hitch-Hicker (El autoestopista)

28

19 H.

Música

Música Clàssica

Cinema Concert - Aslan Ensemble

FEBRER
2

18,30 h

Xerrada

BCNegra

El costat fosc de l'assassí en sèrie - A càrrec de
Ariadna Trespaderne Dedeu

3

19 h.

Cinema

BCNegra

The drive by Nigth (La pasión ciega)

4

20 h.

Música

Barcelona Districte Cultural

Alison Darwin

10

19 h.

Cinema

BCNegra

While the city sleeps (Mientras Nueva York
duerme)

11

20 h.

Arts Esceniques

Barcelona Districte Cultural

Unravel - Cia Àngel Duran

15

19 h.

Cinema

Documental del Mes

En el llindar

Exposició

Apertura i Xerrada

Altres escenaris possibles - Nando Cruz

17

19 h.

Cinema

Pantalla Barcelona

Sense sostre

18

19 h.

Música

Música Clàssica

L'etern femení - Anna López-Castells i Josep
Lluís Viladot

23

20 h.

Música

Vespres de Jazz

Sergio de Finizio Presenta "Clessidra"

24

19 h.

Cinema

Pantalla Barcelona

My mexican bretzel

25

19 h.

Música

Música Clàssica

188 cordes, 28 pedals - M. Lluïsa Ibáñez, Marta
Jarne, Laura Boschetti i Arnau Roura

16

MARÇ
4

17,30 h.

Arts Esceniques

Barcelona Districte Cultural

Labranza Kids - Colectivo LaMajara

9

18,30 h.

Xerrada

En V.F. (Versió Femenina)

Construcció dels imaginaris dels cossos femenins al cinema - Diana Morena

10

19 h.

Cinema

En V.F. (Versió Femenina)

Mustang

11

19,30 h.

Arts Escèniques Barcelona Districte Cultural

Blanca desvelada - Aleteo Teatre

15

18 h

Xerrada

Visita comentada

Passejada Musical - Nando Cruz

16

18,30 h.

Xerrada

En V.F. (Versió Femenina)

Pors de dona, dones de por - Desirée de Fez

17

19 h.

Cinema

En V.F. (Versió Femenina)

Portrait de la jeune en feu (Retrato de una mujer
en llamas)

18

18,30h.

Xerrada

dansa. Quinzena metropolitana

Espectacle per determinar

19

12 h.

Arts Esceniques

dansa. Quinzena metropolitana

Espectacle per determinar

23

18,30 h.

Xerrada

En V.F. (Versió Femenina)

L'accés a l'invisible - Patricia Franquesa

24

19 h.

Cinema

Documental del Mes

Curvy Crew

25

19 h.

Música

Música Clàssica

Barcelona Obertura - Artista per determinar

30

20 h.

Música

Vespres de Jazz

Diego Ramos presenta "Insight"

Música

Música Clàssica

Músiques de Joventut -DaBraccio Quartet

ABRIL
1

19 h.

ENTRADES
Entrada lliure. Cal reserva prèvia
Reserva d’entrades:
Música Clàssica i Cinema: Dilluns corresponent a la setmana de l’activitat.
Vespres de Jazz i Xerrades: Dilluns anterior a la setmana de l’activitat.
Barcelona Districte Cultural: Quinze dies abans de l’activitat.
Les persones que no es trobin presents 20 minuts abans de l’inici de l’espectacle perdran la reserva.
Un cop començat l’espectacle no es permetrà l’entrada a la sala.
D’acord amb les mesures preventives:
· Aforament reduït respectant les mesures de seguretat
· Reserva d’entrades per telèfon (93 232 78 27) i a través del nostre web www.fortpienc.org.
· Accés preferent per persones amb mobilitat reduïda i persones amb necessitats especials.
· Manteniment de les distàncies de seguretat, utilització de mascareta, neteja de mans amb gel hidroalcohòlic
a l’accedir al centre.

MÚSICA CLÀSSICA
CINEMA CONCERT
Divendres, 28 de gener, 19 h.
ASLAN ENSEMBLE
Irene Rodríguez Ordiales, saxo soprano - Silvia
Sanagustín Samitier, saxo alt - Alberto Matarredona Donat, saxo tenor - Helena Otero Correa,
saxo baríton
La proposta plantejada per Aslan Ensemble, porta a
la màxima expressió el vincle entre la música clàssica
i el cinema. Una curada selecció de peces musicals
de diversos gèneres i èpoques, des de Bach, Bocherinni o Txaikovski fins a obres desenvolupades en
la mateixa època de les produccions amb peces de
Gershwin o Williams. Tot acompanyat de projeccions
simultànies per gaudir del virtuosisme dels músics i la
bellesa del cinema.

L’ETERN FEMENÍ
Divendres, 18 de febrer, 19 h.
Anna López-Castells Seuba, soprano – Josep
Lluís Viladot, piano
La poesia i la música es donen la mà en aquest recorregut de deu cançons entre el segle XVI i el XX. De la
Dea a la Pastora, de la Nimfa a la Reina i dels Objectes
a les Flors, totes amb la seva pròpia veu, delicada,
única, lliure i agosarada.
188 CORDES, 28 PEDALS
Divendres, 25 de febrer, 19h.
M. Lluïsa Ibáñez, Marta Jarne, Laura Boschetti i
Arnau Roura , Arpes
Quan parlem de quartet de corda és inevitable pensar en les formacions formades per violins, viola
i violoncel. Però què passa si parlem de quartet de
corda pinçada? En aquesta ocasió podrem descobrir
una formació poc habitual com és un quartet d’arpes.
La sonoritat d’aquest instrument multiplicat per quatre ens transportarà a paisatges, danses, melodies i
ambients plens d’originalitat. A partir d’obres conegudes per tothom (i arranjades per aquesta formació)
i d’altres no tant, podrem descobrir la sonoritat i les
possibilitats d’aquest instrument tan especial com és
l’arpa. Falla, Txaikovski, Saint-Saëns, Milhaud, entre
altres ens acompanyaran en aquest concert que no
deixarà ningú indiferent.

OBERTURA CITY+
Divendres, 25 de març, 19 h.
Artista pendent de confirmació
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.

component de diversos projectes en l’àmbit del flamenc, el jazz i la música oriental, reuneix en aquest
treball les seves composicions originals, que van des
del flamenc al jazz amb pinzellades de funk. En directe, la música de “Clessidra” s’omple d’energia en format quartet que ens farà viatjar a l’univers del flamenc
jazz fusió amb dolçor, meditació i intensitat, així com
estones plenes de força amb la improvisació impulsada pel virtuosisme dels components de la banda.

MÚSIQUES DE JOVENTUT
Divendres, 1 d’abril, 19 h.
DaBraccio Quartet
Scott Anderson García, violí - Albert Grimalt Oliver, violí – Jordi Romero Salvà, viola – Joan Fiols
Dols, cello
DaBraccio Quartet és un quartet de cordes format per
joves músics de Mallorca. Per al seu primer concert
a Barcelona, ens ofereixen “Músiques de joventut”, entre les quals inclouen obres del segle XX com
el Quartet Num. 1 d’Heitor Villa-Lobos i la Simfonia
Simple de Benjamin Britten. Totes dues partitures
són suites inspirades en composicions molt primerenques, que recullen l’esperit juvenil i informal dels
primers anys i anticipen la llarga i reeixida carrera
d’aquests grans músics. DaBraccio Quartet s’impregna d’aquestes obres perquè també siguin de bon auguri per a ells.

VESPRES DE JAZZ
SERGIO DI FINIZIO PRESENTA “CLESSIDRA”
Dimecres, 23 de febrer, 20 h.
Miguel Royo “Wally”, saxos i flauta – Federico
Vannini, guitarra – Victor Nieto, bateria – Sergio
Di Finizio, baix
“Clessidra” és el primer disc en solitari del baixista
Sergio Di Finizio, qui després de molts anys com a

DIEGO RAMOS GRUP PRESENTEN “INSIGHT”
Dimecres, 30 de març, 20 h.
David Xirgu, bateria – Gorka Benitez, saxo i flauta – Thibaud Dufoy, piano i teclats – Pep Colls,
baix – Diego Ramos, guitarra i arranjaments
El compositor i guitarrista Diego Ramos presenta
“Insigth” el seu quart àlbum d’estudi acompanyat
per grans músics de l’escena Jazz europea. Aquest
nou treball és una frontissa dins la seva trajectòria,
pel seu so orgànic i natural, per la selecció minuciosa
dels temes que el componen i per l’immens talent dels
músics que han participat en ell. “Insight” és un viatge sonor, petits universos que relaten històries sense
paraules, interacció i improvisació en què s’expressen els músics que formen part d’aquest projecte. Un
privilegi.

ARTS ESCÈNIQUES
DANSA METROPOLITANA.
Divendres, 18 de març, 18.30 h.
Dissabte, 19 de març, 12 h.
Artistes per determinar
Ens afegim un any més a dansa metropolitana. A
través dels espectacles per espais no convencionals.
Noves propostes, nous espais, nous espectacles i altres activitats per descobrir i gaudir del talent creatiu
dins d’aquest gran entramat metropolità de ciutats.
Espectacles per determinar.

UNRAVEL
Divendres, 11 de febrer, 20 h.
Angel Duran Performing Arts
Inspirada en la figura de l’obrer filatèlic i a partir dels
testimonis dels treballadors de les filatures, qüestiona la dicotomia entre modernització i deshumanització, entre l’automatisme de les accions i el comportament humà. Exposa la fragilitat humana, desteixint la
memòria col·lectiva d’una generació, de la qual som
hereus. Mitjançant el context de filatures i la industrialització, es contraposen les dues cares del progrés.
Una dicotomia present i transversal en moltes societats i cultures diferents. Aquesta peça navega entre
temes tan actuals com les condicions laborals i de gènere, i ofereix una representació a través d’un prisma
contemporani.

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
ALISON DARWIN
Divendres, 4 de febrer, 20 h.
Laura, cantant i guitarra – Aleix, baixista – Josep,
bateria i corista
El trio de power pop barceloní Alison Darwin porta en
directe, després de la bona acollida dels eps Freedom
i Meaningless Sounds, el seu primer llarg oficial Ficción y Realidad (Atomic Records, 2021), un mostrari
d’indie rock vitalista amb molt sentiment influenciat
per l’entorn personal i social. Es tracta d’un espectacle orgànic i enèrgic, on el trio mostrarà la seva
proposta dinàmica i eclèctica sobre l’escenari, amb
moments per ballar i saltar i moments més íntims i
emotius. Tensió guitarrera, una singular i potent veu
femenina i una sòlida base rítmica, defineix el so en
directe d’aquesta banda que veu alhora del rock alternatiu britànic i nord-americà.

LABRANZA KIDS
Divendres, 4 de març, 17.30 h.
Colectivo Lamajara
Labranza Kids és l’adaptació del projecte artístic LABRANZA, amb l’objectiu principal de fer que els infants connectin amb l’imaginari rural a través del moviment i la dansa.
La peça fa servir la figura del pagès i l’artista per
identificar les semblances en els dos camps i veure
com conviuen. Labranza Kids ofereix als participants
la possibilitat de conèixer d’una manera experimental
el procés creatiu d’un espectacle de dansa acompanyats dels coreògrafs i els ballarins del Colectivo Lamajara Danza.

BLANCA DESVELADA
Divendres, 11 de març, 19.30 h.
ALETEO TEATRO
Alejandra Jiménez-Cascón, interpretació i dramatúrgies - Montse Bonet, direcció - Natalia
Ramos, disseny de llums i tècnica - Natalia Boronat, producció - Mónica Gálvez, escenografia.
Blanca desvelada presenta dues històries entrellaçades: La de Carmen, una presa política en època
de la Guerra Civil que donarà a llum en una presó,
i la de Blanca, una jove actriu en l’època actual que
sobreviu fent monòlegs còmics en bars mediocres.
12 personatges que decideixen expressar-se en 9
m2 de món escènic a través d’una única actriu. Un
text humà. Cru. Honest. Ple de feminitat, de tendresa
i de realitat. Éssers humans nus mostrant la seva part
més íntima engaliparan a un espectador que quedarà
atrapat coneixent-los, seduït per la seva autenticitat i
la seva força.

EN EL LLINDAR (LIMIAR)
Dimarts, 15 de febrer, 19 h.
Direcció: Coraci Ruiz, 2020, 77 min. V.O. en portuguès subtitulada en català.
Documental autobiogràfic realitzat per una mare que
segueix la transició de gènere del seu fill, captant les
diverses fases per les quals passa en una profunda
cerca de la seva identitat. Al mateix temps, la mare,
revelada darrere de la càmera a través de la seva veu
parlant amb el seu fill a través d’una narració en primera persona apagada, passa ella mateixa per un
procés de transformació requerit per la situació que
la vida li presenta.

CINEMA

EL DOCUMENTAL DEL MES
ARICA

CURVY CREW: CAMINAR PER TRENCAR
ESTEREOTIPS

Dijous, 20 de gener, 19 h.

Dijous, 24 de març, 19 h.

Direcció: Lars Edman, William Johansson Kalen,
2020, 90 min. – V.O. en castellà, suec, anglès
subtitulada en català
Una història d’investigació impactant sobre l’abocament il·legal de residus tòxics a la ciutat xilena d’Arica.
Bebès amb malformacions, càncers, avortaments no
desitjats... les conseqüències van ser terribles per als
habitants d’Arica, però ningú no vol assumir responsabilitats. Boliden, la multinacional sueca responsable dels fets, va amagar durant dècades el desastre.
Lars Edman, un jove suec d’origen xilè, es va interessar pel cas el 2009 i la seva recerca acabarà portant
la totpoderosa empresa als tribunals.

Direcció: Ida Joglar, 2021,Estats Units, 90 min.
V.O en anglès subtitulada en català
La primera vegada que Christa va pujar al Kilimanjaro
(Tanzània) va ser el més difícil que havia fet mai: se
sentia fora de lloc, massa lenta i, en definitiva, massa
grassa. En aquell moment no va aconseguir arribar al
cim. Anys després va decidir acabar el que havia començat. Aquesta vegada acompanyada d’un grup de
vint dones de talla gran decidides a conquistar el cim
d’Àfrica. A totes, sempre se’ls ha dit que el seu cos
les limita i que pujar muntanyes no està fet per a elles.
Amb aquesta història plena de sororitat , les autoproclamades Curvy Kili Crew s’enfrontaran a un repte que

a elles mateixes els sembla impossible d’aconseguir.
Aquest és un documental que trenca amb els estereotips i posa davant d’un mirall la pressió social i el
repte de l’autoacceptació que pateixen les persones
amb un cos no normatiu a través d’entrevistes íntimes
i dosis d’humor.

com a camioners, hauran d’enfrontar-se a uns durs
inicis, però després de diversos treballs, veuran com
la fortuna els somriu i comencen a veure recompensat
el seu esforç. Però no tot acabarà funcionant com ells
esperen. Road movie dirigida per un Walsh en plena
forma i amb un fascinant duel interpretatiu entre Raft i
Lupino i un jove Bogart que encara no era una estrella.

BCNEGRA
Reprenem la nostra col·laboració amb BCNegra amb
la programació de tres grans clàssics del gènere, en
aquesta ocasió amb un homenatge a la gran Ida Lupino, directora, productora, guionista i actriu considerada com la mare del cinema negre i una pionera en el
vell Hollywood dels anys 50.
THE HITCH-HIKER (EL AUTOESTOPISTA)
Dijous, 27 de gener, 19 h.
Direcció: Ida Lupino, EUA, 1953, 71 min. V.O.
subtitulada en castellà
Guió: Ida Lupino i Collier Young
Intèrprets: Edmond O’Brien, Frank Lovejoy, William Talman, José Torvay, Sam Hayes, Wendell
Niles
Dos homes deixen enrere la ciutat per dirigir-se per
carretera a Mèxic. A uns kilòmetres de la frontera amb
els Estats Units recullen a un autoestopista. No triguen a adonar-se que han convidat a pujar al cotxe a
un autèntic sàdic, un psicòpata que està sembrant el
pànic entre els conductors d’aquest perdut tram de la
carretera fronterera. Joia del cinema negre de sèrie B
i primera pel·lícula del film noir dirigida per una dona
en la història del cinema.

WHILE DE CITY SLEEPS (MIENTRAS NUEVA
YORK DUERME)
Dijous, 10 de febrer, 19 h.
Direcció: Fritz Lang, EUA, 1956, 99 min. V.O.
subtitulada en castellà
Guió: Casey Robinson. Novel·la: Charles Einstein
Intèrprets: Dana Andrews, Ida Lupino, George
Sanders, Rhonda Fleming, Howard Duff, Vincent
Price, John Drew Barrymore
Els periodistes del Sentinel estan a punt tancar l’edició del diari. En els passadissos i en les taules es
conspira i s’intriga per a fer-se amb la direcció del diari. Mentrestant, un criminal es dedica a matar dones
joves, després de cada assassinat, deixa a la policia
un missatge escrit amb pintallavis. En el periòdic s’estableix una feroç competició: el primer que aconsegueixi la notícia de la captura de l’assassí “del pintallavis” obtindrà el lloc que tots desitgen.

THE DRIVE BY NIGTH (LA PASIÓN CIEGA)
Dijous, 3 de febrer, 19 h.
Direcció: Raoul Walsh, EUA, 1940, 95 min. V.O.
subtitulada en castellà
Guió: Jerry Wald i Richard Macaulay basat en la
novel·la de A.I. Bezzerides
Intèrprets: George Raft, Ann Sheridan, Ida Lupino, Humphrey Bogart, Gale Page, Alan Hale
Joe i Paul Fabrini són dos germans que intenten guanyar-se la vida i obrir-se camí pel seu compte treballant

Activitat Paral·lela:
Xerrada: El costat fosc de l’assassí en sèrie – A
càrrec d’Ariadna Trespaderne; Dimecres, 2 de febrer,
18.30 h. (Informació de l’activitat a l’apartat de Xerrades i Conferències)

MIRADES EN V.F. (VERSIÓ FEMENINA)

PANTALLA BARCELONA

Com activitat paral·lela al cicle de conferències En
V.F. (Versió Femenina) projectem dues pel·lícules amb
dues mirades ben diferents, la mirada que talla les
ales i la mirada que fa emprendre el vol.

En col·laboració amb l’Institut de Cultura de Barcelona a través de Barcelona Film Comission, volem
estimular i consolidar la producció cinematogràfica i
audiovisual de la ciutat i donar-la a conèixer a la ciutadania. Amb aquesta voluntat Pantalla Barcelona, vol
apropar-vos el cinema recentment fet o produït a la
ciutat.

MUSTANG
Dijous, 10 de març 19 h.
Direcció: Deniz Gamce Ergüren, França/Turquia/Alemanya, 2015, 97 min. V.O. subtitulada en
castellà
Intèrprets: Günes Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Tugba Sunguroglu, Elit Iscan, Ilayda Akdogan, Nihal G. Koldas, Ayberk Pekcan
Un poble recòndit en el nord de Turquia. Cinc germanes òrfenes entre la infantesa i l’adolescència. Una
comunitat patriarcal i autoritària que inhibeix els seus
instints, que les condemna a l’aïllament i les priva de la
seva llibertat d’expressió. ‘Mustang’ ens planteja una
reflexió al voltant de la repressió moral i cultural i la
crueltat de la mirada dels altres.

SENSE SOSTRE
Dijous, 17 de febrer, 19 h.
Direcció: Xesc Cabot i Pep Garrido, Espanya,
2019, 99 min. V.O. en català
Intèrprets: Enric Molina, José María Blanco, Laia
Manzanares, Christian Márquez
En Joan, un sense sostre que malviu venent figuretes
de filferro, decideix abandonar la seva rutina d’alcohol
i violència als carrers de Barcelona i emprendre un
viatge sobrehumà vers un destí que només ell coneix.
Cinefòrum a càrrec d’ACCEM i Associació ARRELS,
entitats col·laboradores de XAPSLL, Xarxa d’atenció a persones sense llar.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
(RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS)
Dijous, 17 de març, 19 h.
Direcció: Celine Sciamma, França, 2019, 120
min. V.O. en francès subtitulada en castellà
Intèrprets: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna
Bajrami, Valeria Golino, Christel Baras, Cécile Morel
França 1770, Marianne és una pintora que ha de realitzar el retrat matrimonial d’Héloise, una jove que acaba
de deixar el convent. Héloise no accepta el seu destí
com a dona casada i es nega a posar pel que Marianne ha de treballar en secret fent-se passar de dama de
companyia per així observar-la de dia i pintar-la de nit.

MY MEXICAN BRETZEL
Dijous, 24 de febrer 19 h.
Direcció: Núria Gimenez Lorang, Espanya, 2019,
74 min. V.O. en castellà
Documental, intervencions de: Ilse G. Ringier,
Frank A. Lorang
Diari íntim d’una dona de classe acomodada, Vivian
Barrett, il·lustrat per les filmacions casolanes del seu
marit León, un ric industrial, entre els anys quaranta i seixanta del segle passat. La pel·lícula és també
un melodrama clàssic a l’estil Douglas Sirk o Todd
Haynes, amb els sentiments a flor de pell. Un viatge
en un tres i no res a través de la vella Europa. Un somni romàntic.
Cinefòrum a càrrec de Patricio Suárez, professor
de documental i consultor de muntatge a l’escola de cinema Bande à Part. La seva òpera prima,
Hombre en la llanura (2018), va ser seleccionada a
Visions du Reel i el Seminci de Valladolid.

ALTRES ESCENARIS POSSIBLES
Dimecres, 16 de febrer, 18.30 h.
A càrrec de Nando Cruz, periodista musical
Com activitat paral·lela a la inauguració de l’exposició
fotogràfica ‘Altres Escenaris Possibles’ parlarem
amb Nando Cruz, comissari del projecte i autor de
la sèrie de reportatges ‘Otros Escenarios Posibles’
publicats a ‘El Periódico de Catalunya’, i ens endinsarem i coneixerem l’eixam d’iniciatives musicals que
coexisteixen a Barcelona.

CONFERÈNCIES I XERRADES
EL COSTAT FOSC DE L’ASSASÍ EN SÈRIE
Dimecres, 2 de febrer, 18.30 h.
A càrrec d’Ariadna Trespaderne. Criminòloga
especialitzada en perfilació criminal i anàlisi i
prevenció delictiva. Membre de l’equip de Recerca en Perfilació i Anàlisi de la Conducta Criminal de la Universitat de Barcelona. Professora
de criminologia en el grau i màsters de criminologia i psicologia jurídica de la Universitat Internacional de València.
L’interès que desperten els assassins serials ha provocat una incansable creació de contingut literari i
audiovisual, però també el seu estudi psicocriminològic. Si bé no és un fenomen abundant, l’enorme transcendència social que va anar guanyant durant el segle
XX, es va veure acompanyat per nombroses investigacions per prevenir i intervenir eficientment, doncs
encarnaven l’essència de la maldat humana. La perfilació criminal ens permet comprendre els seus patrons de conducta, però quines característiques psicològiques té un assassí en sèrie i per què mata? Amb
aquesta càpsula podràs aproximar-te al vessant fosc
de la ment humana. Activitat paral·lela a les activitats de BCNegra

Activitat paral·lela a l’exposició:
Activitat relacionada: PASSEJADA MUSICAL
(Informació de les activitats a l’apartat d’Exposicions)
PASSEJADA MUSICAL
Dimarts, 15 de març, 18 h.
En aquesta xerrada itinerant, passejarem amb Nando
Cruz, curador de l’exposició “Altres escenaris possibles”, com a cloenda de l’exposició i podrem conèixer
a peu de carrer alguns d’aquest escenaris i imaginar-ne d’altres que pot ser no trigaran a nèixer.

EN V.F. (VERSIÓ FEMENINA)
Parlem de cinema en femení, us convidem a una reflexió sobre els arquetips i estereotips al voltant de
la dona i de com el cinema el mitjà artístic contemporani més influent del segle XXI, determina la idea
de gènere.
CONSTRUCCIÓ DELS IMAGINARIS DELS
COSSOS FEMENINS AL CINEMA
Dimecres, 9 març, 18.30 h.
A càrrec de Diana Morena, graduada en Comunicació Audiovisual (UPF), té un Màster en
International Studies in Media, Power and Diversity (UPF) i actualment es troba finalitzant el

Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB). Simultàniament, treballa a la Universitat de Vic com a investigadora en projectes
sobre la violència masclista en la comunicació
i com a docent.
La nostra societat és una construcció, és a dir, que
tant les nostres identitats com la interpretació que
fem de la realitat són factors apresos de forma col·
lectiva. Per això, perspectives teòriques com la
Teoria Fílmica Feminista ajuden a entendre que les
representacions culturals –i especialment el cinema– són claus en la socialització de determinades
conductes que afecten com ens relacionem amb les
nostres iguals. Seguint aquesta idea, en aquesta xerrada explorarem els diferents arquetips i estereotips
segons els quals les dones hem estat representades
al cinema i observarem, amb mirada interseccional,
com aquests han pogut afectar la forma amb la qual
interpretem i ocupem la societat.

L’ACCÉS A L’INVISIBLE
Dimecres, 23 de març, 18.30 h.
A càrrec de Patricia Franquesa, directora i productora de documentals. Cofundadora de Gadea
Films, ha coproduït La Mami (2019), i ha dirigit Oh
dear Sara (2020), el retrat de la primera dona taxista de l’Afganistan. Actualment, està dirigint la
seva nova pel·lícula Ole mi coño, la història del
cas d’extorsió en què es veu implicada després
del robatori del seu ordinador.
L’empoderament de la dona subjectant la càmera ha
permès tenir accés a realitats que per centenars i milers d’anys han viscut sota l’ombra d’un món representat per l’home. Realitats velades, ocultes, el batec
latent de les relacions humanes. La mirada de la dona
ens ha enriquit a tots com a societat aproximant-nos
a aquesta part del món enigmàtica. Quan la dona empodera la càmera, aquest món invisible li dóna la benvinguda com una més a la qual pertany.

PORS DE DONA, DONES DE POR
Dimecres, 16 de març, 18.30 h.
A càrrec de Desirée de Fez, periodista i crítica
de cinema especialitzada en fantàstic i terror.
Columnista d’El Periódico de Catalunya, col·laboradora habitual de Fotogramas, La Finestra
Indiscreta de Catalunya Ràdio, també és membre de l’equip del Festival de Cinema Fantàstic
de Sitges i és conductora del podcast Marea
Nocturna de Ràdio Primavera Sound. Autora del
llibre Reina del Grito.
El denominat cinema de terror ha estat, des de sempre, la gran metàfora de les pors que ens assetgen
com a societat. Explorarem els grans arquetips femenins de terror, com són les bruixes i les vampires. Què
ens diu el cinema de terror de nosaltres mateixos com
a societat? Què diu a les dones en concret?

EXPOSICIONS

SALA ART CONTEMPORANI
PINTURA NAÏF
Del 13 de gener al 10 de febrer
Artista Juan Sánchez
Utilitzant acrílics amb una realització curosa i d’un
gran sentit poètic, J. Sánchez entona un cant a la vida.
És una visió idíl·lica dels paisatges i nuclis urbans. La
multitud dels seus personatges semblen viure feliços i
contents, despreocupats, buits d’inquietuds, convertits en degustadors de la vida. Les seves places majors i passejos ens mostren un rusc de personatges
disposats a contemplar el costat bo de l’existència.

ALTRES ESCENARIS POSSIBLES
Del 16 de febrer al 20 de març
Curada per Nando Cruz, periodista musical
Quin és el darrer concert que has vist al barri? Quants
espais prop de casa programen música en viu? Creus
que el teu és un barri musicalment actiu? Voldries que
ho fos més? Són preguntes que vol despertar aquesta exposició fotogràfica plantejada com un recorregut
pels incomptables espais i col·lectius musicals que
creixen en els marges, sota les pedres, a cada barri
de la ciutat.
Apertura:
Dimecres, 16 de febrer a les 18.30 h.
Activitat relacionades:
Xerrada: Altres escenaris possibles
Xerrada Itinerant: Passejada Musical
(Veure apartat Conferències i xerrades)
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Plaça Fort Pienc, 4-5 · 08013 Barcelona
Tel. 93 232 78 27 – Fax 93 232 82 93
fortpienc@fortpienc.org · www.fortpienc.org
facebook.com/centrecivicfortpienc
twitter.com/fortpienc
instagram.com/ccfortpienc

De dilluns a divendres, de 9 a 21 h.
Dissabtes, de 10 a 14 h.

Arc de Triomf i Marina L-1
Bus: V21, 6, H12, 7, 54, 62, 19, 51, 55, 39 / TRAM: Marina
Espai adaptat
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