
Abril · Maig · Juny · Juliol  2016

Centre Cívic Parc Sandaru 

SALA SANDARU
PROGRAMACIÓ PRIMAVERA



ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

Dimecres 13 · 20h  MÚSICA>BCN Descobreix l’òpera

Dimecres 27 · 20h MÚSICA>BCN Flamenco

Dijous 19 · 20h PRIMAVERA ALS BARRIS

Dijous 2 · 20h Dijous Flamencs Alfredo Lagos i Soleá Morente

Dimecres 29 · 20h Assaig Obert “Y-X”Cia. El Martell

Dilluns 30 · 19:30h Cia. Art de Triomf “Vist i no vist”

Dijous 21 · 20h Dijous Flamencs Belén Maya

Dijous 12 . 20h SANDARU VA LA TEATRE Anem al TNC “Victòria” de Pau Miró

Divendres 10 · 20:30h Cicle de concerts HAMAQUES “Jota Erre”

Divendres 22 · 20:30h Cicle de concerts Hamaques “Sexteto Guardiola”

Dijous 28 · 20h Dijous Flamencs Concert: Pedro el Granaíno i Antonio de Patrocinio

Divendres 17 · 20:30h En concert Aleix Tobias presenta “MORSE”

Dijous 7 · 20h En concert Isabel Vinardell i Isabelle Laudenbach
Dissabte 2 · 20h · LA NIT MÉS LLARGA” 

Dijous 7 · 20h  Dijous Flamenc Conferència “Palabras para Enrique”

Dijous 16 · 20h Dijous Flamencs Sessió videogràfica

Divendres 15 · 20:30h KINÈTIC “Yerma” Cia. Laura Llimona
Dimarts 19 · 19h KINÈTIC PERFORMÀTIC a la Seca Espai Brossa

Dimecres 11 · 20h MÚSICA>BCN Del blues a la música electrònica

Divendres 29 · 21h Cicle concerts Hamaques Gaddafi Nuñez “Homenatge a Galeano”

Dimecres 25 · 20h MÚSICA>BCN Música de pel·lícula 

Dimecres 8 · 20h MÚSICA>BCN Música llatina

(P)

(P)

Divendres 6 · 20:30 KINÈTIC “Els bons fills” Cia. La Picor (P)

Divendres 20 · 20:30h cicle concerts HAMAQUES Alacantó (P)
Dimarts 24· 19:30h · FES-TE DEL BARRI “YES, WE FUCK” 

Divendres 13 · 20h BARRI BROSSA 

(P)

(P)
(Ti)

(P)

(P)
(P)

(P)

(P/G)

(P/G)

Dijous 12 · 20h Dijous Flamencs Conferència “Tiempos de palabras con Enrique Morente” (P/G)

Dimecres 18 · 20h EL DORADO amb Ciutat Flamenca “La urdimbre Morente” (P/G)

(P/G)

(Ti)Pagament Pagament / Gratuït per socis SFB el Dorado(P) (P/G) Taquilla inversa



Gratuït

Dijous 7  d’Abril 
a les 20h

DIJOUS FLAMENCS 
Conferència: “Palabras para Enrique”

Amb Paco Ibañez , Lluís Cabrera i Pere Pons

El títol del col•loqui ens recorda el poema 
de José Agustín Goytisolo que Paco Ibáñez 
va convertir en cançó per al seu tercer disc 

(1969) i que va ser la banda sonora i emblema 
de la pel•lícula “Españolas en Paris” (1971) de 
Roberto Bodegas. Un magnífic retrat comptat 

des de la immigració, sobre les peripècies 
d’aquella Espanya obstinada a trencar la cotilla 

del franquisme. En aquesta mateixa perspectiva 
es movien els components del grup teatral La 

Carraca que Paco Ibáñez amb J. Luis González, 
Joan Manuel Serrat i altres activistes culturals de 
llavors, van fundar a París el 1966 per divulgar els 

clàssics espanyols als gairebé 300 mil emigrants 
que poblaven la regió parisenca.



MÚSICA>BCN
Descobreix l’òpera 
Les àries que han fet història

Gratuït

Aquest recital ens endinsarà en el món 
de l’òpera a través de les seves àries més 
representatives: des del classicisme de 
les àries de les òperes mozartianes fins el 
verisme puccinià passant pel romanticisme 
francès de Bizet, entre d’altres; sense 
deixar de banda però, la sarsuela, els 
musicals i la cançó italiana.

Dimecres 13 d’Abril 
a les 20h 

Soprano:
Elisabet Pons 
Maria Pujades 
Baríton:
Oriol Mallart
Piano

Organitza: Xarxa de centres cívics de Barcelona en 
col·laboració amb l’Escola Superior de Música (ESMUC)
 



Preu: 5€

Divendres 15 d’Abril 
a les 20:30h

Direcció: 
Jordi Godall

Yerma: 
Laura Llimona

Adaptació: 
Jordi Godall 

 Laura Llimona
Escenografia 
 il•luminació: 
Pau Llimona

Disseny gràfic: 
Ana Llimona

Imatge: 
Febio Lardera

KINÈTIC PRESENTA:
“YERMA”

Cia. Laura Llimona

Qui és realment Yerma?
Encara que resulti paradoxal Yerma és un cant a la vida.

Què passa quan acceptem qui som profundament i sincerament?
Què passa quan comencem a dir la veritat que portem dins?
Què passa quan la nostra necessitat profunda ens condueix, 

inevitablement, més enllà dels nostres límits?
Què passa quan transgredim els límits marcats?

Yerma és un viatge de descobriment i d’acceptació on les 
preguntes són infinites i les respostes no són precises.

 mozartianes fins el verisme puccinià passant pel romanticisme 
francès de Bizet, entre d’altres; sense deixar de banda però, la 

sarsuela, els musicals i la cançó italiana.

Aquest recital ens endinsarà en el món de l’òpera a través de les seves 
àries més representatives, una adaptació monologada de la tragèdia 

clàssica del mateix nom, escrita en 1934 per Federico García Lorca.



Preu: 6€

Aquest any al Sandaru hem engegat un nou 
programa de suport a la creació dirigit a les 
creadores i creadors de performance en 
col•laboració amb La Seca Espai Brossa. Es 
tracta d’una convocatòria dirigida a propostes 
escèniques performàtiques amb voluntat 
d’experimentació i investigació escènica, 
realitzant una setmana intensiva d’assajos 
a les instal•lacions del Centre Cívic Parc 
Sandaru i l’estrena a la Sala Palau i Fabre de La 
Seca Espai Brossa.

Dimarts 19 d’Abril 
a les 19h

Mostra de les tres 
performances seleccionades 
al programa de suport a la 
creació 
KINÈTIC PERFORMÀTIC: 
Pulsió
El sueño de los justos 
Membrana Mágica

KINÈTIC PERFORMÀTIC
a La Seca Espai Brossa



Preu: 10€ (Gratuït socis SFB el Dorado)

Dijous 21  d’Abril 
a les 20h

DIJOUS FLAMENCS 
Belén Maya

Espectacle “Romnia”

Romnia (dones en romaní) és una recerca al 
voltant de dues dimensions del meu ésser: la 

meva gitanitat i la meva feminitat. Veus de dones 
gitanes no flamenques plenes de “jondura”. El 

meu cos vol donar vida a aquests sons negres que 
arriben d’Orient carregats de penes pastades per 
milers de desplaçats al llarg de la nostra història.

Diu Belén Maya.



Gratuït

Apropem-nos al tablao i descobrim els cantaors i 
palos del flamenco de l’edat d’or i quina ha estat 
l’evolució de la guitarra flamenca en la història 
d’aquest estil: des de Sabicas, Montoya, el Niño 
Ricardo o Paco de Lucía com a pilars de la guitarra 
flamenca, fins a la Niña de los Peines, Valderrama 
o Vallejo en el cante. Amb aquesta actuació 
ens desgranaran grans noms de la història del 
flamenco.

Dimecres 27 d’Abril 
a les 20h

cante
Rosalía
guitarra   
Marc López 
Juan Antonio 
López Moya

MÚSICA>BCN
Flamenco 
“El toque i el cante a través dels temps”
El flamenco a l’Edat d’Or 
i l’evolució de la guitarra flamenca



10€ (Gratuït socis SFB el Dorado)

Dijous 28  d’Abril 
a les 20h

DIJOUS FLAMENCS 
Pedro el Granaíno (cante)

Antonio de Patrocinio (guitarra)
Concert

“Pedro el Granaíno aporta calidesa i complicitat 
a l’espectacle. L’austeritat en la composició i la 
posada en escena de la granaína va contrastar 

amb la veu bellíssima, trencada i plena de colors, 
del cantaor. També a la seguiriya, un segon 

homenatge a Morente que ho va ser també a 
Manuel Vallejo i Pastora Pavón. Juan Requena 
és un sensible acompanyant del cant i aquest 

concepte rítmic de la seguiriya és veritablement 
hipnòtic. Pedro el Granaíno va oferir a més unes 

delicioses pinzellades per tangos a la festa que va 
tancar la nit”.

Ressenya de Juan Vergillos al Diari de Sevilla, 
novembre de 2015



Preu: 10€

GALEANO ENCENDIDO és un espectacle musical 
que es nodreix dels textos essencials d’Eduardo 
Galeano i els torna als paisatges sonors d’Amèrica. 
Les composicions originals i interpretació del músic 
peruà afincat a Barcelona Gaddafi Nuñez ens ofereix 
un viatge per les venes musicals d’Amèrica Llatina; 
cançons obertes i enceses amb la poesia del narrador 
uruguaià. Amb una proposta visual especialment 
cuidada aquest concert serà la presentació del disc 
“Galeano Encendido”.

Divendres 29 d’Abril 
a les 21h 

RESERVES
Escriu a reserva@americat.cat 
especificant CONCIERTO GALEANO ENCENDIDO.
El pagament de l’entrada s’efectuarà a la Sala Sandaru en 
efectiu. Important: La reserva s’haurà de sol•licitar amb un 
mínim de 24 hores d’antelació i només garantirà l’entrada 
fins a 15 minuts abans del concert.
Les primeres 20 persones que enviïn un correu a 
reserva@americat.cat tindran una entrada 2x1

Cicle de concerts HAMAQUES
Gaddafi Nuñez
“Homenetge a Galeano” 

Direcció
i Dramatúrgia: 

Muisès Colinas

Repartiment
Andròmaca:

Maria Rodríguez
Pirrus:

Hugo Cagliani
Hermíone: 

Melisa F Salvatierra
Orestes:

Ernest Feliu
Cèfisa/Multitud: 

Aida Moré



KINÈTIC PRESENTA:
“ELS BONS FILLS”

Cia. La Picor

Preu: 5€

Inspirat en els mites d’Andròmaca i la guerra de Troia.

Després de 10 anys de guerra 
sense treva, Troya ha caigut.

Els soldats podran tornar a casa,

Tornar a veure les famílies,
Tornar a veure els amics,

Tornar a veure les parelles,
Tornar als vespres on el vermell 

més intens és el dels llavis del 
teu amant,

Tornar a tantes nits davant la 
tele,

Tornar a tants matins sense 
hora,

Tornar a tants despertadors que 
sonen massa aviat,

Tornar,
Tornar,
Tornar.

Marxar de les bombes, 
Marxar dels enterraments 

nocturns massius,
Marxar de les morts dels amics,

Marxar dels vespres on el 
vermell més intens és la sang 

del teu amic,
Marxar de tantes hores mortes,

Marxar de tants matins sense 
hora,

Marxar de tantes nits davant el 
no res,

Marxar,
Marxar,
Marxar.

Ja no hi ha guerres. Què somies 
si ja hi ha pau? 

Divendres 6 de Maig
a les 20:30h 

Direcció
i Dramatúrgia: 

Muisès Colinas

Repartiment
Andròmaca:

Maria Rodríguez
Pirrus:

Hugo Cagliani
Hermíone: 

Melisa F Salvatierra
Orestes:

Ernest Feliu
Cèfisa/Multitud: 

Aida Moré



Gratuït

Quines són les influències de la música que 
escoltem avui dia? En aquest concert coneixerem 
els grups i els estils més influents que més han 
influÏt en la música actual i també com eren les 
músiques de moda d’altres èpoques i com es 
vivien. El concert ens portarà a un ahir molt proper 
i ens farà posar els peus en un avui molt actual.

Coordinació Ignasi Zamora, professor de baix elèctric, 
improvisació de la música moderna i combo al 
Departament de Jazz i Música Moderna de l’Esmuc
 

Dimecres 11 de Maig
a les 20h

veu 
Àlex Delgado 
baix electric 
Nicolás Mellon
guitarra
Guillem Torné 
bateria
Xerach Peñate
saxo 
Aitor Franch

MÚSICA>BCN
Del blues a la música electrònica
la revolució de la música popular



Gratuïta

Dijous 12  de Maig
a les 20h

DIJOUS FLAMENCS 
“Tiempos de palabras con Enrique Morente”

amb José Luis Ortiz
Conferència

“D’aquell fosc” temps de silenci “que vam 
aconseguir a sobreviure va venir  l’hora 

d’ordir la trena dels descobriments entre 
l’aprenentatge i la incipient rebel•lia. Dels 

utilíssims seixanta del segle passat, a les albors 
de la nova democràcia després de la mort 

del dictador, abasta el moment històric que 
contemplem; i és amb les pròpies paraules del 

Mestre, parlades o escrites, que viatjarem al 
paisatge dels seus principis com a aficionat 

i com a cantaor, o el que és el mateix: treiem el 
cap als ulls, a les atencions i a les opinions del 
jove Morente en els indicis de la seva primera 

maduresa, sorpresa, curiosa i respectuosa, quan 
ell anava i venia donant passos de músic savi 

cap a la recerca el sotrac i la glòria”.

Diu José Luis Ortiz Nou 
 sinopsis de la xerrada que donarà



Preu especial: 10€

Dijous 12 Maig
a les 20h

EL SANDARU VA AL TEATRE 
Anem al TNC a veure l’espectacle 
“VICTÒRIA” de Pau Miró

Edat recomanada a partir de 14 anys

Emma Vilarasau protagonitza una història d’amor 
acompanyada d’un gran repartiment. Victòria, una 
dona que viu a la Barcelona de 1951, protagonitza un 
triangle amorós enmig de la lluita política clandestina. 
Ella no sap que la necessitat aviat l’obligarà a prendre 
partit entre les ideologies permeses i les prohibides... 
El darrer text de Pau Miró, una de les veus més 
destacades del panorama teatral contemporani català.

Si t’hi apuntes només cal que ens enviis un correu a 
info@ccparcsandaru.cat indicant-nos el teu nom i 
quantes persones sereu.



Divendres 13 de Maig
a les 20h

BARRIBROSSA 2016
una trobada al voltant de la figura de 

Joan Brossa.

Teniu l’oportunitat de gaudir d’un conjunt d’activitats 
dividides en espectacles, performances i debats amb 

creadors d’ara i avui que formen part del frondós univers 
brossià, que va d’una interrogació de la realitat fins a la 

simple activitat lúdica i festiva, totes elles en una sola 
trobada, el BARRIBROSSA 2016.

CINCO TONOS DEL COLOR AZUL
La mare d’Ana ha mort, abans del 

previst. Ana es veurà obligada a 
passar per les cinc fases que formen 

part del dol: la negació, l’ira, la 
depressió, la negociació i l’acceptació. 

Dues actrius interpretaran aquest 
personatge per veure allò que no 

veiem de l’Ana per poder entrar fins 
al més profund del seu ésser.

Taquilla inversa

Direcció 
Paula Ribó i  Judit Colell

Dramatúrgia 
Paula Ribó, Marta Aguilar

 i Lluna Gay 
Coach corporal 

Aina Torné 
Interpretació 

Lluna Gay i Marta Aguilar 
Espai Audiovisual 

Ariadna LaGarsi 
Comunicació

 Rubén Garcia i Sem Pons 
Producció 
Isis López



Dimecres 18 de Maig
a les 20h

EL DORADO 
AMB CIUTAT FLAEMNCA
“La urdimbre morente”
Pedro G. Romero
José Enrique Morente
Israel Galván

Enrique Morente no només va ser un bon cantaor, 
va ser una referència. I com a tal en la seva llarga 
trajectòria va crear espais propis, singulars, en els que 
va dibuixar finestres a les que agradaven de treure el 
cap altres companys ja fossin cantaores, guitarristes, 
balladors, escriptors, etc., atrets per la manera de fer 
i entendre el flamenc de Morente. Un d’aquests joves 
que va buscar la proximitat de la seva persona i la 
manera de col·laborar amb ell, va ser Israel Galván, (avui 
també referència per altres).  Enrique va participar en 
diversos dels projectes d’Israel i Pedro G., especialment 
significativa va ser la seva intervenció en dos dels 
primers projectes que van muntar; Metamorfosi 
(2000), la posada en escena de l’obra de Kafka i Arena 
(2004) un exercici sobre “el taurí” on Enrique, sobre els 
aplaudiments i murmuris que el públic produeix en una 
cursa de braus, va cantar els versos o textos que José 
Bergamin va publicar en la seva darrera obra La Música 
callada del Toreig (1981).

10€ (Gratuït socis SFB el Dorado)



PRIMAVERA ALS BARRIS
Dijous 19 de Maig 

a les 20h 

El Primavera Sound acosta la música als barris 
amb aquest cicle de concerts gratuïts que, sota el 
nom de Primavera als Barris i amb la col·laboració 

d’Airbnb, portarà a diferents centres cívics i espais 
juvenils de Barcelona un total de 12 actuacions 
en directe. La Sala Sandaru acull 3 d’aquestes 

bandes joves que hem pogut conèixer en diversos 
equipaments i centres culturals de la ciutat.

http://ccivics.bcn.cat/parcsandaru on podran trobar 
més informació amb els grups que actuaran.

 

Organitzador de l’activitat: Primavera Sound

Gratuït



Preu: 10€

Alacantó és una proposta musical que llança un vol 
renovat sobre els antics territoris de la tradició musical 
d’Amèrica Llatina. Pren el seu nom del Alicanto, 
au mitològica del desert d’Atacama que vola amb 
elegància sense projectar cap ombra sobre la terra. 
En un gest valent, Alacanto proposa obrir les portes 
de la tradició amb la guitarra elèctrica de Juana 
Gaitán, qui construeix i canta les velles tonades al 
costat de Nicolás de la Pava a les percussions i Eric 
Kopetz al contrabaix. Al vol se sumen César Del Val 
al saxofon tenor i Jesús Fayos a la trompeta. Amb un 
repertori format per les antigues cançons, boleros i 
sons d’autors com Simón Díaz, José Barros, Armando 
Tejada, aires de Guabina amb la influència del jazz i els 
ritmes afroamericans ens ofereixen un fruit renovat.

Divendres 20 Maig 
a les 20:30h

RESERVA: Escriu a reserva@americat.cat 
especificant CONCIERTO ALACANTO.
El pagament de l’entrada s’efectuarà a la Sala Sandaru 
en efectiu. Important: La reserva s’haurà de sol•licitar 
amb un mínim de 24 hores d’antelació i només 
garantirà l’entrada fins a 15 minuts abans del concert.
Les primeres 20 persones que enviïn un correu a 
reserva@americat.cat tindran una entrada 2x1

Cicle de concerts HAMAQUES
Alacantó 
Nous camins de la tradició colombiana



Gratuït

Dimarts 24 de Maig
a les 19:30

FES-TE DEL BARRI
“Yes, We Fuck”

Un documental sobre sexe en les 
persones amb diversitat funcional

“Yes, We Fuck” és un documental d’Antonio 
Centeno i Raúl de la Morena que pretén visualitzar 

la sexualitat de les persones amb diversitat 
funcional. A través de sis històries amb diferents 

protagonistes ens mostren que el sexe és patrimoni 
de tots i totes.

Després de la projecció hi haurà 
un col•loqui amb els directors i 

alguns dels protagonistes.



Gratuït

Una de les funcionalitats més destacades 
de la música a partir del segle XX ha estat la 
d’acompanyar les imatges.
Un concert que combina les sonoritats del jazz a 
través d’un quartet de corda clàssic i una guitarra 
elèctrica, en què comprovarem, fent un recorregut  
per les bandes sonores més destacades de tots els 
temps, com la música dóna una força especial a les 
imatges.

Organitza: Xarxa de centres cívics de Barcelona en 
col·laboració amb l’Escola Superior de Música (ESMUC)

Dimecres 25 de Maig
a les 20h

guitarra 
Cristian Hernández 
violí 
Helena Ortuño i 
Irene Serrahima 
viola
Elena Martínez 
violoncel
Marta Pons  

MÚSICA>BCN
Música de pel·lícula
Les bandes sonores que tots recordem



Gratuït

Dilluns 30 Maig 
a les 19:30

Cia. Art de Triomf
“Vist i no vist”

peces breus d’Alfred ramos

Estrenem el treball que ha preparat la companyia 
jove del Sandaru, Cia. Art de Triomf. 

Ens presentaran una col•lecció de peces breus de 
l’escriptor Alfred Ramos.



Dijous 2 de Juny
a les 20h

DIJOUS FLAMENCS
Alfredo Lagos (guitarra)
Soleá Morente (cante)

Enrique Morente va conrear amb cura un determinat so 
de la guitarra de Jerez com el que tenia Parrilla de Jerez 
amb qui va col·laborar assíduament a principi dels anys 
setanta i amb qui va gravar el disc Homenatge a Miguel 
Hernández. Anys més tard, primer el seu nebot Manuel 
Parrilla i al final Alfredo Lagos van ser els guitarristes de 
Jerez que el van acompanyar en multitud de concerts 
i enregistraments. Alfredo Lagos (1971), forma part 
d’aquesta nova generació de guitarristes que han sabut 
crear una rica síntesi entre el joc clàssic i les noves 
harmonies desenvolupades per la guitarra flamenca 
dels últims 25 anys. Van saber prendre distància de la 
fascinació que produïa el virtuosisme espectacular i 
el vertigen del ritme per trobar una musicalitat més 
suggerent, un art de matisos i de noves harmonies. Un 
joc amb els silencis, en definitiva, es van convertir en 
músics més complerts.

10€ (Gratuït socis SFB el Dorado)



Gratuït

Un recorregut per la música ballable i festiva 
de ritmes populars afro-llatins. Un viatge que 

ens portarà a Cuba a través de la guajira, el 
pilón, el songo o el guaguancó, a Puertorrico 

amb la bomba i la plena, a Perú amb el 
festejo, el lando, la marinera i la zamaueca 

i a Colòmbia amb la cúmbia, el porro i el 
vallenato entre d’altres. Un concert ple de 

ritme per a no parar de moure els peus. 

Dimecres 8 de Juny
a les 20h

MÚSICA>BCN
Música llatina

amb arrels africanes.
De Cuba a Puertorrico 
i de Perú a Colòmbia.

Alumnes del combo 
de Música Popular 

Afro-llatina de 
l’Esmuc

Coordinació:
Dani Forcada
professor de 
percussió al 

Departament de Jazz 
i Música Moderna de 

l’Esmuc.

Organitza: Xarxa de centres cívics de Barcelona en 
col·laboració amb l’Escola Superior de Música (ESMUC)

 



Preu: 10€

El músic brasiler Jota Erre, després d’haver tocat amb 
Badi Assad, Carlinhos Antunes i haver format part de la 
banda Grooveria Electroacústica, llança el seu primer 
CD en solitari en una gira internacional que passa per 
Portugal, Espanya, Alemanya i el Regne Unit. La proposta 
de Jota Erre avança sobre un dels molts centres de 
la MPB (Música Popular Brasilera), reconeix el valor 
percussiu de certs ritmes tradicionals cap al funk. Jota 
Erre apunta amb la seva visió molt personal del format 
cançó amb un ric treball vocal. L’àlbum que presenta 
va ser creat en conjunt amb el compositor, vocalista i 
violinista Jessé Sant.

Divendres 10 de Juny 
a les 20:30h  

RESERVA: Escriu a reserva@americat.cat 
especificant CONCIERTO JOTA ERRE a l’assumpte.
El pagament de l’entrada s’efectuarà a la Sala Sandaru en efectiu. 
Important: La reserva s’haurà de sol•licitar amb un mínim de 24 hores 
d’antelació i només garantirà l’entrada fins a 15 minuts abans del concert.
Les primeres 20 persones que enviïn un correu a 
reserva@americat.cat tindran una entrada 2x1

Cicle de concerts HAMAQUES
Jota Erre
Des de Brasil presenta el seu disc “Binario”

veu i bateria
Jota Erre
guitarra
Jessé Sant 
Mauricio Caruso 
baix i samples
Erik Moreira
Convidades especials:
Sara Pi i Indee Styla



Preu: 8€

Nascut el 1976, realitza estudis de bateria a l’Escola de Música de 
Badalona i al Taller de Músics de Barcelona amb David Xirgu,Àlex 

Ventura i Tito Busquets, i de percussió amb Ernest Martínez i Enildo 
Rasúa.Complementa aquesta formació acadèmica amb llargues

estades en l’Àfrica Occidental i Turquia.Com a intèrpret és 
membre dels grups Tactequeté i Coetus des de la seva fundació, 

col•laborant també amb formacions i solistes com Misirli Ahmed, 
Eliseo Parra, Las Migas, Silvia Pérez Cruz, Erkan Irmak, Carles Dènia, 

Cia. Elèctrica Dharma, Refree, Kepa Junkera, Xirriquiteula Teatre, 
La Fura dels Baus, Martí Serra, La Companyia de Dansa Emilio 

Hernández, Elisabet Raspall, Marina Rossell, Big Band de Miguel 
Ángel Blanco i Jerry González, Camut Band, La Shica, Maracatú, 

Jaime Basulto, Lídia Pujol, Almasala, Angelika Akbar, Toc Mut, 
Llama, Eduard Iniesta… I en festivals com el Flamenc de Ciutat 

Vella, The Royal Festival Hall, Newcastle, Morges, The Opera House
del Caire, Tàrrega i Encontres de Percussió (entre molts d’altres).

Divendres 17 de Juny 
a les 20:30h  

EN CONCERT
Aleix Tobias

Presenta “MORSE”



Aquest any el Centre Cívic Parc Sandaru 
engega un nou cicle d’espectacles amb 
denominador comú: el teatre com a eina 
de transformativa. L’apologia al canvi 
social, l’esperit crític, el feminisme i la crida 
al públic més insurrecte seran els elements 
conductors d’aquest cicle, en el qual 
podrem veure els següents espectacles:

PUNTS DE RÈPLICA

Gratuït

Dimecres 29 de Juny 
a les 20h
“Y-X” Cia. el Martell

Gratuït

Dijous 30 de Juny 
a les 20h
Mostra de fragments dels espectacles
 “HYBRIS”  (Cia Georgette and Miss Wolf) 
 “INVERTEBRADAS” (Cia Juan Preciado) 

Cicle d’Arts Escèniques



Gratuït

A primer cop d’ull, Y - X pot semblar l’enèsima reflexió 
-en clau de comèdia- entorn les relacions amoroses.

La novetat que presenta aquest espectacle és, però, que 
intenta allunyar-se dels enfocaments psicoanalítics
o existencialistes a què estem acostumats i aborda 
l’amor –concretament la cultura de la monogàmia i

l’amor romàntic- des d’una perspectiva política. 
L’activista feminista Na Pai escriu: “En la nostra societat 

la monogàmia no és un mer model de relacions afectivo-
sexuals, ja que no és una opció més entre d’altres, sinó

que és el model hegemònic, en el qual ens veiem 
forçades a encaixar tan si ens agrada com si no”. 
Efectivament, Y - X recull aquesta tesi i analitza la 

instrumentalització que s’ha fet de l ’amor, convertint 
el model monogàmic en l’única forma possible 

d’estimar en el món occidental, una forma que, en tant 
que obligatòria, esdevé repressiva. En aquest sentit, 

l’espectacles situa la cultura de la monogàmia al mateix 
nivell que l’homofòbia i el masclisme, desemmascarant-

la, així, com la tercera pota de l’heteropatriarcat.

ASSAIG OBERT

PUNTS DE RÈPLICA

“Y-X” Cia. el Martell

Cicle d’Arts Escèniques

Dimecres 29 de Juny 
a les 20h



Preu: 3€

LA NIT MÉS LLARGA és un WORKSHOP TEATRAL 
NOCTURN pensat per a joves amants del teatre 
d’entre 18 i 25 anys que vulguin aprendre a prop de 
grans cracks de l’escena contemporània catalana. Des 
del divendres 1 de juliol a les 22h i fins a les 6h de la 
matinada els joves inscrits al workshop aprendran a 
coordinar-se contra rellotge com a actors, directors i 
dramaturgs per a crear i assajar una peça teatral. Tot 
això ho faran acompanyats de tres grans noms de 
les arts escèniques del territori que els assessoraran 
per a treure el màxim profit de la nit. Les creacions es 
treballaran en espais no convencionals per tot l’edifici 
del Centre Cívic Parc-Sandaru 
Més informació i inscripcions a 
info@ccparcsandaru.cat.

Presentació de l’espectacle creat pels participants de 
La nit més llarga

Divendres 1 de Juliol
de les 22h a les 6h

Dissabte 2 de Juliol
a les  20h 

LA NIT MÉS LLARGA 
Tota una nit de Creació Teatral Jove i 
Contemporània al Centre Cívic
Parc-Sandaru 



Preu: 8€

A vegades a la música passa, així, sense més. I t’envolta 
aquesta estranya sensació d’aixopluc i exposició permanent, 

al mateix temps. De relació contrastada entre les pròpies 
fragilitats i fortaleses. De nuesa. D’ intimitat. Una cosa que 
cristal•litza en un camí empedrat per processos. Una cosa 
que dóna veu pròpia i calla al mateix temps. Després de les 

seves experiències adquirides en altres bandes del panorama 
musical barceloní (Cheb Balowski i Las Migas) es dirigeixen ara 

per aquest sender compartit.  Vivint aquest projecte com un 
camí, decideixen emprendre un viatge, i que cada cançó, sigui 

d’elles o d’altres, tingui la seva història pròpia, i cobri vida en 
un escenari diferent. Com cargols amb la seva casa, elles es 

porten el necessari per gravar en els llocs que cada tema els 
suggereix. Una cova. Una fàbrica abandonada. Un bosc. La 

seva intenció: captar l’essència del moment. I fer música, on 
sigui. El resultat és un projecte en constant moviment, com 

un mar viu. Sense pressa però sense pausa. Amb unes furioses 
ganes d’explorar el desconegut, dins i fora de la música, i així 

poder compartir-lo.

Dijous 7 de Juliol 
a les 20h

EN CONCERT
Isabel Vinardell

Isabelle Laudenbach

Fotografia de 
last round films



Preu: 10€

El Sexteto Guardiola és una orquestra 
de tango argentí establerta a Barcelona. 
L’agrupació està formada pels instruments 
característics del tango: bandoneó, violins, 
piano, contrabaix i veu. Aquest grup és l’únic 
d’aquestes característiques a Catalunya, 
i dels pocs que existeixen a Europa. El 
repertori del sextet abasta els tres estils del 
Tango (tango, vals i milonga) i cobreix totes 
les èpoques, amb arranjaments originals que 
donen identitat al so del grup, un so foro i 
modern que no s’allunya de l’essència del 
tango. Un programa interessant per als que 
volen escoltar una bona orquestra de tango.

Divendres 22 de Juliol
a les 20:30h  

RESERVA: Escriu a reserva@americat.cat 
especificant CONCIERTO  SEXTETO GUARDIOLA a 
l’assumpte.El pagament de l’entrada s’efectuarà a la 
Sala Sandaru en efectiu. Important: La reserva s’haurà 
de sol•licitar amb un mínim de 24 hores d’antelació i 
només garantirà l’entrada fins a 15 minuts abans del 
concert.Les primeres 20 persones que enviïn un correu a 
reserva@americat.cat tindran una entrada 2x1

Cicle de concerts HAMAQUES
Sexteto Guardiola

bandoneó
i direcció musical 
Darío Polonara
violí
Emiliano Guglielmino:
Nacho López
piano 
Irene Aisemberg
contrabaix 
Leandro Serenelli
veu
Martín Rago



La Sala Sandaru és la sala principal del Centre 
Cívic Parc Sandaru i porta el nom dels refrescos 
de l’Organització D’empresa que tenia les seves 

instal·lacions on ara hi ha el centre cívic. SANDARU 
era el refresc estrella dels anys seixanta: fresc, 

natrual, original, per a grans, joves i nens. 
La Sala Sandaru s’aferra a aquestes característiques 
per no perdre mail l’autenticitat amb la qual sempre 

s’ha caracteritzat. En aquesta sala s’hi realitzen tot 
tipus d’activitats cultruals: espectacles de teatre, 

concerts, conferències, presentacions, projeccions de 
documentals i altres activitats.

A la Sala Sandaru ens 
agraden les arts escèniques 

contemporànies, la música, els 
documentals, els cinefòrums 

i els espectacles familiars, i 
treballem a diari per oferir-

te una variada programació 
estable i de qualitat

SALA SANDARU



Buenaventura Muñoz, 21
(cantonada Nàpols) 08018

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

dissabtes 10h a 14h
info@ccparcsandaru.cat

ccparcsandaru.cat
twitter.com/parcsandaru

facebook.com/ccparcsandaru

Metro L1- Arc de Triomf/Marina
Autobús 14, 39, 40, 41, 51, 141, B25 i N11 

Tramvia T4 i T5 Wellington i Marina
Tren Rodalies Renfe - Arc de Triomf

Pàrquing bici
Espai sense barreres arquitectòniques


