
Tardor cultural a la capital
original

En temps de cancel·lacions i altres incerteses, aquest divendres torna el Barcelona Districte
Cultural. El cicle que ofereix espectacles de teatre, dansa, música, circ i audiovisual es va
iniciar el passat mes de febrer i s’havia d’allargar durant els mesos de març i abril. Però tots
sabem què va passar. Ara, amb l’estiu a punt de finalitzar, el Districte Cultural retorna amb
totes les mesures de seguretat. La cultura és segura. I els centres cívics de Barcelona us estan
esperant. Un consell: les entrades són gratuïtes, per tan afanyeu-vos a fer les reserves.

‘El silenci d’Hamelín’, de Farrés Brothers i Cia.

Aquesta edició recuperada, que inclou activitats tant per ànimes clàssiques com per esperits
curiosos, compta amb un pes important de l’audiovisual i les arts escèniques. En el gènere de
la dansa, hi trobem grans exponents del país com és el cas de Laia Santanach, que exhibirà
Àer, una coreografia que té com a base el contrapàs, una dansa medieval que tan sols
ballaven els homes i Santanach ha decidit democratitzar. Xirriquiteula Teatre & La Tresca, en
canvi, presenta Per un instant, un espectacle musical on els infants juguin i cantin plegats.
Sota noms com The Feliuettes, Dúo Fàcil i Líquido Teatro, Marcel Tomàs  o Farrés Brothers &
Cia. , s’hi amaguen representacions teatrals d’allò més interessants. D’aquesta manera,
Districte Cultural ens proposa un recorregut escènic per gèneres diversos. Akelarre  és la
proposta de The Feliuettes, un cabaret protagonitzat per tres bruixes i una guerra de sexes que
es podrà veure el 18 de setembre. El dimarts 15, Dúo Fàcil i Líquido Teatro ens proposen una
tríada de ciutats -Bollywood, Bombay i Barcelona- transitades per un triplet d’homes indis -en
Raju, en Vikram i en Karan-. Barcelona es configura com a ciutat d’acollida mentre que
Bombai és la ciutat de partida i Bollywood, una terra on somiar i ballar, en definitiva, deixar-se
anar. Aquí  podeu llegir-ne la crítica que va escriure l’Oriol Osan. El comediant  de Marcel
Tomàs aterra al centre cívic Baró de Viver el dijous 17 de setembre fer-nos riure així com
improvisar i reflexionar. Tomàs, algú que viu la comèdia com una religió on el parenostre és
un riure absurd i prolongat, no oblida ingredients com els objectes, les cançons, la passió i la
tendresa, essencials també a l’hora de fer humor. Joaquim Armengol  va relatar a Núvol que
Marcel Tomàs el feia pensar “en un murri picardiós sorgit d’aquell món impagable i acolorit
que era el Paral·lel“.
Per altra banda, el projecte de Farrés Brothers, El silenci d’Hamelín, decideix donar la volta al
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conte d’Hamelín tot narrant les peripècies del músic i de la mainada i partint de la premissa de
la sordesa d’una de les nenes d’Hamelín. Es podrà veure el divendres 18 de setembre a les
Cotxeres Borrell. El torn de Negrata de Merda, amb la direcció de Denise Duncan  de la Pulpe
Teatro i produïda en col·laboració amb el Tantarantana, arriba divendres 18 al centre cívic Can
Clariana Cultural. Aquesta obra, de la qual Ana Prieto Nadal n’escrivia aquesta crítica  a Núvol,
posa sobre la taula temes com el racisme, la xenofòbia i el masclisme.

‘Ni cap ni peus’, un espectacle de Circ Vermut.

Pel que fa a les propostes audiovisuals, destaca el documental musical i el film infantil. Pel
que fa als documentals musicals, en col·laboració amb el Festival In-Edit, podrem veure Shut
up and play the piano, sobre el pianista Chilly Gonzales, o PJ Harvey: A dog called money,
sobre la cantant i compositora anglesa PJ Havey. Pel que fa a les pel·lícules familiars, Loreley
Bertran  ja ens parlava sobre Wolf Children  en aquest article: el director Mamoru Hosoda  és
capaç de descriure per adults i canalla, enmig d’una espiral poètica, la bellesa de la
maternitat. De la mà del Petit Cineclub, aquest film anime es podrà veure el dilluns 7 a Vil·la
Urània, el dimecres 16 a les Cotxeres Borrell i el dimecres 30 al centre cívic Zona Nord. El
curtmetrate Zog, dracs i heroïnes  es podrà veure el dissabte 5 al centre cívic Urgell, el dimarts
29 al CC Besós i el dimecres 30 a les Cotxeres Borrell.
Quant a obres musicals, artistes com Anna Colom, Marc Parrot i Enma Fernández–tots ells amb
estils d’allò més divergents– són alguns dels quals se’n podran veure actuacions. La cantaora
Anna Colom presentarà Cayana, el seu darrer disc i projecte de final de carrera a l’ESMUC.
Enma Fernández demostrarà, amb el concert Hey chico!!, que el piano és un instrument de
percussió, amb els ritmes diabòlics dels anys cinquanta. Pel que fa a Parrot, el compositor
barceloní interpreta un repertori dins el seu Refugi, una proposta que s’erigeix com a espai
mental en forma de consol, esperança i comprensió.
Districte Cultural també reserva un espai pel circ, on petits i grans hi són convidats. En són
exemple els espectacles Ni cap ni peus, de Circ Vermut, Rojo, de Mireia Miracle Company  i
YeORBAYU, el projecte de la cia. Vaques. En aquest últim, la irreverència del clown es fa forta
entre el so de les esquelles, el taloneig dels esclops de fusta i el so d’una pluja tan fina que
ni es veu, però tan persistent en el temps que et deixa xop.
Per a més informació, podeu consultar i descarregar-vos el programa de Barcelona Districte
Cultural aquí.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Núvol

 Prensa Digital

 3860

 12 546

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 02/09/2020

 España

 1 076 EUR (1,276 USD)

 376 EUR (446 USD) 

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/dansa/tardor-cultural-a-la-capital-119036

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/teatre/al-bell-mig-de-la-tempesta-61130
https://www.nuvol.com/pantalles/cinema/els-nens-llop-un-anime-que-ens-interroga-des-de-la-tendresa-12650
https://www.barcelona.cat/districtecultural/sites/default/files/programa_primav20_11_0.pdf


Fes-te subscriptor de Núvol
Suma't al digital de cultura i gaudeix d'un munt d'avantatges
Subscriu-t'hi ara!
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