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PROGRAMACIÓ CULTURAL
A la Sala Sandaru ens agraden les arts escèniques 

contemporànies, la música, els documentals, les xerrades 
i els espectacles familiars, treballem a diari per oferir-te una 

programació variada  estable i de qualitat.
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Dimecres 15 · 20 h · Flamenc Concert Mayte Martín i Alejandro Hurtado

Dissabte 11 · 1r passi 17 h, 2n passi 19 h · Petit Sandaru Escargots de Slow Olow 

Dissabte 1 · 18 h · Petit Sandaru Baobab de la cia. La Pera Llimonera

Dimecres 22 · 20 h · Escènic Amy de la cia. La Niña Bonita

Divendres 24 · 20.30 h · Escènic Amy de la cia. La Niña Bonita

Divendres 31 · 20.30 h · Kinètic La venganza de Greta Thunberg de  Vostok Collective

Dijous 23 · 20 h · Dijous Flamencs Conferència Gènere teatral i gènere flamenc

Dilluns 27 · 19 h · Xerrada sobre cinema 11-s i la repercussió al llenguatge
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Divendres 21 · 20.30 h · Kinètic Ya, ya de la cia. R’art

Dimecres 26 · 20.30 h · Anem al teatre Només, la fi del món de Jean-Luc Lagarce

Dissabte 29 · 19 h · JOVES! Anem al teatre Gazoline de Jordi Casanovas i LaJoven

Divendres 14 · 20.30 h · FragMenTs Taxaaan, teatre de funàmbuls de Circ Xic

Dijous 27 · 20 h · Dijous Flamencs Conferència didàctica Pensar el flamenc
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Dimecres 12 · 20 h · En Concert Refugi de Marc Parrot

Dijous 6 · 20 h · Dijous Flamencs Concert de Liminal 

Dijous 13 · 20 h · Dijous Flamencs Concert Nuevo Matrona Project
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Divendres 13 · 20.30 h · Kinètic El silenci dels telers de Maria Casellas

Divendres 27 · 20 h · Accions al voltant del Dia Mundial Del Teatre

Dimecres 18 · 20.30 h · Escènic Welcome to Siri’s party de The Followers

Dimecres 25 · 20.30 h · Escènic Assassinat al club de la cia. Impro Barcelona

Dimecres 11 · 20.30 h · Escènic Versiones de mi vida y mi gloria cia. Gloria Ribera

MARÇ

Dissabte 7 · 18 h · Petit Sandaru Per un instant de La Tresca & Xirriquiteula 

Dijous 5 · 20 h · Dijous Flamencs Concert de Pedro Javier González

Dijous 19 · 20 h · Dijous Flamencs Concert de Jeromo Segura i Manuel de la Luz

Dijous 26 · 20 h · Dijous Flamencs Concert performance d’Andrés Marín i Aina Nuñez
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Il·lustracions
Peppa Soler i Galí

LLEGENDA

Taquilla inversaTGratuïtG Pagament / Gratuït per soci SFB el DoradoDPagament P

MÚSICA CONFERÈNCIAARTS ESCÈNIQUES DOCUMENTALSFAMILIAR

* Espectacles dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL



Dissabte 11 de gener, 1r passi 17 h i 2n passi 19 h
Entrada lliure, amb reserva prèvia

PETIT SANDARU presenta 

“Escargots” de la cia. Slow olou (clown)

Cada cop que plou els hi passa, és normal , són mol·luscs 
gastròpodes i ja se sap, els quatre tentacles es desperten de 
forma intuïtiva, i es veuen obligats a seguir el seu instint, i no 
els queda més remei que emprendre el viatge arrossegant la 
conquilla.
I com dos cargols, es deixen portar per la seva intuïció, i a poc 
a poc, com ha de ser, et deixen un rastre de baba a la punta de 
les sabates que se’t posa pels porus de la pell i t’encomana el 
bon humor i el surrealisme.
Per cert, tots els animals que surten a l’espectacle són pura 
ficció… menys dos.

FAMILIAR

Clowns
Toti Toronell i Pere Hosta
Vestuari
Slow Olou
Escenografia
Toti Hosta & Pere Toronell
Fotografia
Xevi Vilaregut
Disseny gràfic
Sopa Graphics
Distribució
Mercè Casas
Producció
cia.Toti Toronell 
cia. Pere Hosta
Agraïments
Fira Mediterrània de Manresa
Col·labora
Ajuntament de Girona, 
Diputació de Girona
Amb el suport
ICEC, Institut Ramon Llull

Per tots els públics



Dimecres 15 de gener a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

Flamenc presenta
Concert de Mayte Martín (cante) 
i Alejandro Hurtado (guitarra)

Mayte Martín pertany a aquest reduït grup d’artistes que no 
requeriria grans presentacions. És àmpliament conegut el 
seu talent i la seva especial manera de expressar-ho amb la 
música. Compositora, cantant i una de les millors cantaoras de 
flamenc. 

Alejandro Hurtado és un jove i talentós guitarrista clàssic 
i flamenc. Després de llargs anys de preparació, i un bon 
nombre d’èxits professionals previs, la seva carrera va prendre 
una nova dimensió a partir de 2017.

MÚSICA

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado 
amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya



Dimecres 22 de gener a les 20 h
i divendres 24 de gener a les 20.30 h
Taquilla inversa

Escènic presenta

“Amy” de la cia. La Niña Bonita

Després de la mort del seu pare, dos 
germans amb dubtosa estabilitat emocional 
es reuneixen amb l’Amy, la seva cinèfila 
germana, internada tota la vida en una 
residència per a persones amb Síndrome de 
Down.
Els tres, amb la inesperada presència de 
la Kathy, la cuidadora de l’Amy, inicien un 
viatge per l’autopista.
Pel camí es trobaran amb centres comercials, 
retencions de trànsit i també algun drama 
familiar...
Tancats en un karaoke, el restaurant preferit 
del seu pare, descobreixen l’esdeveniment 
que els va canviar la vida i la realitat 
indiscutible que l’Amy és l’única de tots ells 
que té clar què és el que vol.

ARTS ESCÈNIQUES

Text
Lindsey Ferrentino
Direcció
Xavi Àlvarez
Neus Suñé
Repartiment
Roser Batalla
Odile Fernández 
Herminio Avilés 
Neus Suñé
Lorea Uresberueta 
Xavi Àlvarez
Disseny de llums 
Ganecha Gil
Escenografia
La niña bonita
Paula Font
Espai sonor
La niña bonita
Coach especialitzada 
Elena Baliarda
Producció, 
comunicació 
i difusió
Anna Prats
Traducció
Lorea Uresberueta
Fotografia i disseny
Laia Prats



Dijous 23 de gener a les 20 h
Gratuït

Dijous Flamencs
Conferència Gènere teatral i gènre flamenc: Incerteses 
i certeses a càrrec de Jose Luis Ortiz Nuevo

José Luis Ortiz Nuevo és una d’aquestes polifacètiques i 
incombustibles figures del món del flamenc. A ell se li deu, 
entre moltes altres coses, la creació de la Biennal de Flamenc 
de Sevilla, que va dirigir entre 1980 i 1996, o haver recollit 
i portat al paper les veus i testimoniatges de llegendes del 
flamenc que guardaven memòria d’èpoques glorioses com 
a Pericó de Cadis o Pepe de la Matrona, a qui sempre va 
considerar el seu mestre.

CONFERÈNCIA

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado 



Dilluns 27 de gener a les 19 h
Entrada lliure

Xerrada sobre cinema
11-S i la repercussió al llenguatge cinematogràfic 
de David Iglesias Reixach de la cia. La Paradoxa

L’atemptat contra les torres bessones va significar un punt 
d’eclosió sociopolític del món occidental que també va 
repercutir a la forma i el contingut de l’expressió artística. 
Analitzarem i explorarem el llegat que ha deixat l’11-S al 
llenguatge cinematogràfic així com les tendències que 
segueixen vigents avui dia.

CONFERÈNICES



Divendres 31 de gener a les 20.30 h
Preu: 5 €

Kinètic presenta

“La venganza de Greta Thunberg” 
de la cia. Vostok Collective

“La venganza de Greta Thunberg” és 
una proposta d’escena híbrida que 
ens farà reflexionar sobre l’imminent 
col·lapse mediambiental i la figura del 
refugiat climàtic, enfront del desig de 
l’ésser humà de dominar a la natura.

Breu col·loqui post funció amb la 
col·laboració d’Eòlia

ARTS ESCÈNIQUES

Idea original i direcció 
Martín García Guirado
Interpretació
Marçal Borrella
Weijia Meng
Quim Gayà
Escenografia, vestuari 
i il·luminació
Nina López Le Galliard 
Miriam Alemany
Videocreació
Naïma Underwood
Fotografia
© Andreas Weith 



Dissabte 1 de febrer a les 18 h
Entrada lliure, amb reserva prèvia

PETIT SANDARU presenta 

“Baobab de la cia. La Pera Llimonera (clown)

Dos venedors ambulants refugiant-se 
d’una gran tempesta, expliquen la història 
d’un bolet i un esquirol, que degut a la 
guerra emprenen una gran aventura per 
trobar un nou arbre on poder viure.

Ha estat un repte portar a escena parlar 
de la guerra. Ho fem de la mà d’un bolet 
i un esquirol que es veuen obligats a 
abandonar el seu arbre BAOBAB i es 
llencen a la recerca d’una nova casa. Un 
tema que tot i veient diàriament, l’evitem 
per la seva crueltat i emocions que ens 
reporten dins nostre.

FAMILIAR

Espectacle dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Autors
Sergi Casanovas
Toni Albà
Pere Romagosa
Intèrprets
Sergi Casanovas
Pere Romagosa
Direcció
Toni Albà
Escenografia 
i Vestuari 
Alfred Casas
Graffitis i disseny 
gràfic 
Kaligrrafics
Roberto Maldonado
Música
Tonio Santoyo
Il·luminació
Miki Arbizu
Tècnic llums i so
Roger Ferraz
Fotografia
Andreu Trias
Poema “PODRÍES” 
de Joana Raspall
Veu en off
Clara Segura
Producció
La Pera Llimonera

Durada: 50 minuts

Recomanat a partir 
de 6 anys



Dijous 6 de febrer a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

Dijous Flamencs presenta
Concert Liminal amb Vanessa Aibar (ball), 
David Lagos (cante) i Rafael Rodríguez (guitarra)

Vanesa Aibar ha format part d’importants companyies en 
projectes com a Santas de Zurbarán: Persuasión y devoción, 
d’Eva La Yerbabuena; Don Juan, del Nou Ballet Espanyol; o 
Poeta en Nueva York, de Blanca Li. Com a solista, destaca la 
seva participació en els espectacles Encuentro i Verso a Verso, 
de Carmen Linares; Amor Brujo al costat de Mayte Martín i la 
Royal Concertgebouw; i Constante, de Juan Carlos Lérida.

David Lagos, les seves lletres, adaptacions i composicions 
sobre el canti són sol·licitades per nombrosos artistes, perquè 
David també és un creador que, amb pas ferm, obre nous 
camins per al canti flamenc.

Rafael Rodríguez és un guitarrista benvolgudíssim pels 
afeccionats per aquest so tan personal que li treu a la guitarra.

MÚSICA

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado



Dimecres 12 de febrer a les 20 h
Entrada lliure, amb reserva prèvia

En Concert presenta
Refugi de Marc Parrot

Marc Parrot, protagonitzant un espectacle que ha titulat 
Refugi i que busca això, oferir al públic un lloc on aixoplugar-se 
de les inclemències de la vida quotidiana, un espai on gaudir 
durant una estona de les cançons que interpreten.
La recepta d’aquest espectacle es basa en la proximitat, en 
la possibilitat de veure’s les cares i escoltar-se la respiració 
durant una experiència íntima on els artistes i els espectadors 
formen un tot, sense barreres que els separin i amb el públic 
envoltant els músics. Espereu-vos algunes sorpreses en un 
muntatge els autors del qual confessen la voluntat de trencar 
barreres però, també, els codis que regeixen els llenguatges 
escènics i musicals, sempre amb la finalitat d’impactar 
l’espectador i fer-li viure un univers d’emocions.

MÚSICA

Espectacle dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL



Dijous 13 de febrer a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

Dijous Flamencs presenta
Concert Nuevo Matrona Project amb Manuel Romero (cante), 
Pedro Barragán (guitarra) i Roberto Jaén (percussió)

Manuel Romero procedeix de família jornalera i cantaora: 
als deu anys d’edat s’inicia en el canti, afició heretada del seu 
avi patern. Els premis en diversos concursos impulsen la seva 
carrera professional.

Pedro Barragán format en el conservatori superior de música 
del Liceu de Barcelona sota el magisteri de Manuel Granado 
i en la Fundació Christina Hereen de Sevilla on actualment és 
professor.

Roberto Jaén va començar el seu camí professional als 16 
anys en penyes flamenques i festivals com Palmero, amb 
artistes com Antonio Reyes, Mariana Cornejo, Chano Lobato, 
Rancapino, Encarna Anell, entre altres.

MÚSICA

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado



Divendres 14 de febrer a les 20.30 h
Entrada lliure

FragMenTs presenta 

Taxaaan, teatre de funàmbuls de la cia. Circ Xic

En un petit teatre com la Sala Sandaru, el Circ 
Xic ens deleitarà amb un espectacle de circ 
post-clàssic interpretat únicament per dos 
artistes.

Els artistes diuen: “Hem creat un espectacle 
i li hem efectuat una esferificació fins 
aconseguir un condensat d’emoció. 
L’espectacle més gran del món a la mínima 
distància”.

FAMILIAR

Creació i 
interpretació
Ton Muntané́
Dani Tomás
Dirigit per
Tàtels Pérez
Fotos
westudio
Junajo Marín
Escenografia
Ignasi Llorens 
Vestuari
Ignasi Llorens
Vídeo
westudio



Creació i 
interpretació
Ton Muntané́
Dani Tomás
Dirigit per
Tàtels Pérez
Fotos
westudio
Junajo Marín
Escenografia
Ignasi Llorens 
Vestuari
Ignasi Llorens
Vídeo
westudio

Divendres 21 de febrer a les 20.30 h
Preu: 5 €

Kinètic presenta

“Ya, Ya” de la cia. R’art

La iaia ha desaparegut. Aquesta és l’espurna que encén les 
vides d’una família monoparental, veïns d’un barri d’extraradi, 
que fins aleshores es feia càrrec de l’àvia paterna. El temps 
és clau, s’ha de reaccionar de pressa, però el descobriment 
del diari del Toni, el fill menor, posa en dubte el seu grau 
d’implicació en tot plegat. Quina importància se li pot donar 
a la ficció quan aquesta parla directament de la realitat més 
propera? Què implica envellir i fins a on podem arribar per 
egoisme? La urgència de la situació requereix serenitat, però 
res no pot ser serè si flaqueja la confiança i veus del passat 
encara ressonen.

Breu col·loqui post funció amb la col·laboració d’Eòlia

ARTS ESCÈNIQUES

Autoria i direcció
Raúl Moreno
Repartiment
Pau Escobar
Marcos Llobet
Martina Vilarasau
Ajudant de direcció 
i Assessoria de moviment
Elena Baliarda
Escenografia
Gala Garriga
Il·luminació
Gerard Bosch
Producció
R’art



El dimecres 26 de febrer quedem al vestíbul del 
teatre a les 20.15 h. Inici de l’espectacle a les 20.30h
Preu especial Sandaru: 10 € (entrades limitades)

Sandaru va al teatre! 
Anem al Teatre Biblioteca de Catalunya 
a veure l’espectacle “Només, la fi del món” 
de Jean-luc Lagarce, direcció d’Oriol Broggi, 
cia. La Perla29

Després de dotze anys d’absència, un escriptor torna al seu 
poble natal per anunciar a la seva família que s’està morint. A 
mesura que el ressentiment reescriu el transcurs de la tarda, 
els conflictes surten a la llum alimentats pel dubte i la solitud.

Per comprar l’entrada us podeu adreçar al taulell a partir
del 17 de febrer a les 18 h.

Només es podrà comprar una entrada per persona.

Tindran preferència en la compra de l’entrada les persones que 
hagin participat al taller de públic al voltant del Kinètic a càrrec 

d’Agost Produccions*

*Consulteu la difusió específica de l’activitat

ARTS ESCÈNIQUES



Dijous 27 de febrer a les 20 h
Gratuït

Dijous Flamencs
Conferència didàctica Pensar el flamenco: Herramientas para 
una Escucha Activa a càrrec de Bernat Jiménez de Cisneros

Bernat Jiménez de Cisneros és guitarrista, llicenciat en Belles 
arts i professor especialitzat en flamenc, porta més de 15 anys 
d’experiència docent impartint tallers de guitarra, palmes i 
blego flamenc. Des de fa diversos anys realitza conferències 
en diverses escoles de música, conservatoris i universitats 
amb títols com «El flamenc: un llenguatge musical», «La 
Soleá i el sistema musical flamenc», «La Petenera i l’harmonia 
flamenca» o «El Fandango de Huelva: la pedra de toc del 
flamenc».

CONFERÈNCIA

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado



El dissabte 29 de febrer quedem al vestíbul del teatre
 a les 18.45 h. Inici de l’espectacle a les 19 h
Preu especial joves de 16 a 25 anys: 5€ (entrades limitades)

Sandaru va al teatre! 
JOVES! Anem al Teatre Nacional de Catalunya 
a veure l’espectacle “Gazoline” 
de Jordi Casanovas  i LaJoven

Cinc amics d’una banlieu de París es reuneixen una nit per cre-
mar el cotxe d’algú molt ric. Des de fa uns dies, alguns incendis 
provocats apareguts en diversos indrets han destruït alguns 
vehicles. Els fills dels fills dels immigrants que van arribar sense 
res al país encara s’hi senten estrangers. Europa no els ofereix 
aquells valors que coronen la seva bandera. I els carrers i les 
notícies s’omplen d’un ambient que podria ser de revolució o 
de guerra, d’esperança o de desassossec. Un ambient que pot 
destruir il·lusions i amistats.

Cal comprar l’entrada prèviament al taulell
del 19 al 27 de febrer

ARTS ESCÈNIQUES



Dijous 5 de març a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

Dijous Flamencs presenta
Concert de Pedro Javier González (guitarra)

Pedro Javier González és un dels guitarristes i compositors 
més versàtils del nostre país. La seva àmplia musicalitat es 
mou tant en l’essència flamenca (influïda directament dels 
mestres Juan Trilla i Antonio Francisco Serra) com en la 
jazzística i en la improvisació.

Com a guitarrista, compositor o arranjador, la seva musicalitat 
és polida, sensible i amb una mirada profunda en la cerca del 
bon gust. Ha col·laborat en els més variats estils i gèneres 
musicals amb artistes com Toti Soler, Feliu Gasull, Victoria dels 
Àngels, Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, El último de la fila, 
entre altres.

MÚSICA

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado



Dissabte 7 març a les 18 h
Entrada lliure, amb reserva prèvia

PETIT SANDARU presenta 
“Per un instant” de la Tresca & Xirriquiteula Teatre 
(concert teatralitzat)

Per un instant... en Jordi, en Toni i en 
Claudi ens mostren els seus records, els 
seus somnis, les seves dèries i, sobretot, 
les seves cançons.

La Tresca i Xirriquiteula feia molt de 
temps que s’anaven fent l’ullet, en les 
seves trobades parlaven i s’entenien. 
L’admiració, el respecte i sobretot 
l’amistat han fet que s’ajuntessin per 
preparar aquest espectacle. Per un 
instant s’han agafat de la mà, i han fet un 
saltet cap endavant.

Recomanat a partir de 3 anys

FAMILIAR

Espectacle dins del circuit 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Direcció
Iolanda Llansó
Intèrprets
Toni López
Jordi López
Claudi Llobet
Composicions i 
arranjaments musicals
La Tresca i la Verdesca
Disseny d’il·luminació
Daniel Carreras
Disseny de so
Lluís Molas
Disseny d’escenografia 
i vestuari
Iolanda Llansó
Elaboració vestuari 
Jana Heilmann
Construcció 
escenografia 
i attrezzo
Alberto Carreño
Tècnics de so i llum
Luigi Kovacs 
Daniel Carreras
Creació video
Christian Olivé (Maus)
Fotografies
Xavier Vila
Video
Ignasi Boltó
Producció
Obsidiana, 
acompanyament 
d’artistes

Durada: 60 minuts



Espectacle dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dimecres 11 de març a les 20.30 h
Entrada lliure, amb reserva prèvia

Escènic presenta

“Versiones parciales y erróneas de mi vida y mi 
gloria” de la cia. Gloria Ribera

Què passaria si un dia les drogues 
més perilloses, les més perjudicials i 
addictives fossin no solament legals i 
assequibles sinó també subministrades 
als més dèbils?
Estudis revelen que prendre llet de 
vaca podria ser més perjudicial per a 
la salut que la cocaïna, tanmateix les 
vedettes només cantaven per a una de 
les drogues blanques.
A versiones parciales y erróneas de mi 
vida y mi gloria la investigació es centra 
en la llet de vaca com a sedant de les 
masses i les seves emocions a través 
del cuplet, el tango, el fandanguillo, el 
foxtrot i el pasodoble.

ARTS ESCÈNIQUES

Direcció i dramatúrgia
Glòria Ribera Gibal
Direcció musical
Amalia Calderón
Intèrprets
Glòria Ribera
Amalia Calderón
Joan Escrivà-Escolà 
Marta Gibal Blanch
Ajudant de direcció
Ona Sallas
Assessorament 
dramatúrgic
Sílvia Ferrando
Assessorament 
d’interpretació
Esther Bové
Col·laboracions
Oriol Corral
Esther Porcel
Joel Jané
Antoni Font
Eva Balcells
Jordi Fondevila 
Amb la col·laboració de 
l’Escola Superior D’art 
Dramàtic (Esad) de 
L’Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona

Dins el cicle del dia de la 
Dona



Divendres 13 de març a les 20.30 h
Preu: 5 €

Kinètic presenta

“El silenci dels telers” a partir del llibre d’Assumpta 
Montellà. Idea original de Maria Casellas 

La Teresa, la Pilar, la Dolors, la Maria són dones que van 
treballar i viure a les colònies tèxtils. Elles, juntament amb 
altres dones, prenen la paraula i ens narren les vivències del 
dia a dia a la fàbrica, de les rutines de treball que hi havia a la 
colònia i de l’estructura jerarquitzada que es vivia en aquests 
nuclis de població.

A partir del llibre d’Assumpta Montellà, que recull testimonis 
reals de diferents generacions. 

Breu col·loqui post funció amb la col·laboració d’Eòlia

ARTS ESCÈNIQUES

Direcció
Ferran Utzet
Dramatúrgia
Anna Maria Ricart
Interpretació
Maria Casellas
Andrea Portella 
Espai sonor
Guillem Rodríguez
Imatge i disseny gràfic
Clàudia Portús
Producció 
Emergències Escèniques 
Maria Casellas

Durada: 75 minuts

Dins el cicle del dia de la Dona



Dimecres 18 de març a les 20.30 h
Entrada lliure

Escènic presenta

“Welcome to Siri’s party” de The Followers

ArcoIris i Morci, dos millenial amb ambició 
d’ influencers, viuen en una festa eterna. 
Assisteixes com a convidat i participes 
en challenges, reptes virals, directes de 
youtube, balls, selfies.
Aparentment, tot és perfecte. Una festa 
per a viure. Per a profanar. Per a alliberar-
se. Una festa perquè sí, per a celebrar-se 
a un mateix. Allí, l’impossible es torna 
possible. Best Party Ever. Però la nit 
s’acaba i el núvol d’avatars, projeccions i 
fantasies desapareix. 
Siri, una al·legoria del culte al món virtual, 
corromp la festa. La realitat et colpeja. 
Quan despertes, intentes canviar el món. 
Uf. Tornes a la festa..

ARTS ESCÈNIQUES

Creació i producció 
THE FOLLOWERS
Mariona Esplugues 
Andrea Monje
Laura Riera
Fotografia
Laia Plana
Pepa Vives
Agraiments
Sara Espías
Inés García-Pertierra 
Cristina Vallribera 
Antic Teatre
Centre de Cultura 
de Dones Francesca 
Bonnemaison 
ESAD Eòlia
Festival Croquis 2019  
Rose Bruford College 
Sala Beckett

Durada: 80 minuts

Idioma
Castellà / Català / Anglès



Dijous 19 de març a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

Dijous Flamencs presenta
Concert de Jeromo Segura (cante) i Manuel de la Luz (guitarra)

Jeromo Segura, autodidacta del canti flamenc fins a l’any 
2000 en el qual va quedar entre els finalistes del «Concurs 
de Fandangos Joves de Huelva» i va obtenir una beca en la 
fundació Cristina Heeren que li va permetre estudiar amb Ios 
mestres Naranjito de Triana o José de la Tomasa, entre altres. 
Comença llavors la seva carrera professional com a cantaor.

Manuel de la Luz va intervenir com a solista en les edicions 
2004 i 2006 de la Biennal de Flamenc de Sevilla i en la Biennal 
de Màlaga de 2007, amb l’espectacle Set Mons, collint 
grans èxits en aquestes edicions. En 2010 va estrenar el seu 
espectacle Entreluces a la Sala Joaquín Turina de Sevilla i en el 
Gran Teatre de Huelva. Des de 2004 gira pel món sencer amb 
el Ballet flamenc “Eva Yerbabuena”, amb el qual ha visitat els 
millors teatres del món.

MÚSICA

Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado



Espectacle dins del circuit BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dimecres 25 de març a les 20.30 h
Entrada lliure, amb reserva prèvia

Escènic presenta

“Assassinat al club” de la cia. Impro Barcelona

Quatre intèrprets a l’escenari amb una premissa molt clara: un 
d’ells morirà. Qui? 

Només el públic ho sap. Una obra de teatre única i irrepetible 
en cada representació. Els actors no sabran qui serà el mort, 
l’assassí o els sospitosos, el motiu de la mort, ni a on passarà 
l’acció ni a quina època. Totes aquestes preguntes i d’altres 
serà el públic qui les respondrà. El més estimulant per als 
actors és que tot això ho aniran descobrint en escena al 
mateix temps que l’espectador. Humor, misteri i un crim en 
long form, un format d’improvisació poc explotat al nostre  
país.

ARTS ESCÈNIQUES

Idea original
Impro Barcelona
Producció
Impro Barcelona
Fotografia:
Pablo Rogero
Sandra de la Prada



Organitza Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado 
amb la col·laboració de Dansa Quinzena Metropolitana

Dijous 26 de març a les 20 h
Preu: 12 € (gratuït per socis El Dorado)

Dijous Flamencs presenta
Concert performance “Frankenstein también tiene alma” 
d’Andrés Marín (ball) i Aina Nuñez (ball)

Andrés Marín és un dels artistes amb més empremta de la 
dansa actual. Coreògraf i ballarí, la seva obra neix sempre 
des d’un sentir flamenc que allarga la mirada per a explorar 
nous conceptes estètics i narratius. Fill d’artistes flamencs, 
ha construït la seva carrera des de la seva convicció 
d’autodidacta, des de la curiositat i la llibertat creativa en un 
intent d’ampliar els límits del flamenc.
Aina Nuñez, balladora i pedagoga que encara que jove, porta 
anys mostrant i ensenyant el seu saber i les seves inquietuds 
artístiques davant els més variats i remots auditoris. A més de 
la seva terra, Rússia, el Japó, el Marroc…han estat testimonis 
del seu treball. Formada entre Barcelona i Andalusia, va tenir 
mestres tan significatius com Andrés Marín, Farruquito o Eva 
La Yerbabuena.

MÚSICA



Divendres 27 de març
Entrada lliure

Accions al voltant del 
Dia Mundial del Teatre

Xerrada de Melcior Casals a les 20 h

Ens trobarem el dia mundial del Teatre per fer un repàs distès, 
i només en clau femenina, pel món de les arts escèniques; 
farem un cop d’ull des de els arquetips de dona lligats a 
l’imaginàri teatral col.lectiu, fins a les moltes creadores 
escèniques de la ciutat de Barcelona i més enllà, que podem 
conéixer a l’any 2020.

Ens envolta a diari. Algunes vegades 
és subtil i d’altres punyent. Sovint 
per sistema, normalitzada. Altres 
vegades molt mal vista. En ocasions 
és aclamada i esperada. Però on és el 
límit de la tolerància? Com es jutgen 
els seus actes? “Verbs Viscerals” 
tracta sobre un cas concret i la poca 
concreció d’aquest. Basada en un 
fet real és un ventall de mirades on 
tu, com espectador, esculls. Es pot 
justificar la violència?

Primer premi al Festival l’Estació 
Escènika.
Cia. Chill són Sara Ruiz, Lucía de la 
Guía i Mar Pérez-Portabella.

ARTS ESCÈNIQUES

Microteatre Verbs Viscerals de la cia. Chill a les 21 h 
a continuació col·loqui post funció



Buenaventura Muñoz, 21  
(cantonada Nàpols) 08018

93 309 06 35  
dilluns a divendres de 8 a 22 h 

dissabtes de 10 a 14 h
info@ccparcsandaru.cat

ccparcsandaru.cat
twitter.com/parcsandaru

facebook.com/ccparcsandaru   
Instagram.com/ccparcsandaru  

L1 -Arc de Triomf/Marina

6, 19, 54, H16, H14, V19, V21 
B20, B25 i N11
T4 i T5 Wellington i Marina

Rodalies Renfe Arc de Triomf

Pàrquing bicicletes
Espai sense barrere 
arquitectòniques

Bucle inductiu


