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Terrassa del bar

21 h
29 de JUNY

el músic empordanès Carles sanjosé 
(ànima del grup sanjosex) s’alia amb 
l’acordionista vallesà Carles belda 
per recuperar un grapat de cançons 
de tradició oral recollides al cançoner  
Càntut: Cançons i músiques dels 
avis, impulsat pel musicòleg albert 
Massip. acompanyats per la violinista 
Coloma bertran (les Violines) i el 
multiinstrumentista Xarli Oliver (Quimi 
Portet, Núria Graham), han portat les 
tonades a una nova dimensió, sempre 
amb un peu aferrat a la tradició i l’altre, 
jugant amb l’avantguarda.

CÀNTUT, 
CONCERT 
AMB BELDA & 
SANJOSEX

CeNTre d’arTs eN MOViMeNT

19:30 h
28 de JUNY

espectacLe De Dansa 
conteMporÀnIa De GUy naDer
I MarIa caMpos

Zenith extract és una manifestació 
poètica i coreogràfica, un exercici físic, 
sonor i visual que explora l’espai com una 
partitura entre el so i el moviment, entre 
allò visual i allò que es percep.

ZENTIH
EXTRACT

esPeCTaCle GraTUïT, afOraMeNT liMiTaT.
InscrIpcIons a www.rocaUMbert.cat

CeNTre d’arTs eN MOViMeNT

20 h
30 de JUNY

el Col·lectiu Nájera, resident al Centre 
d’arts en Moviment de roca Umbert, 
és un grup emergent d’intèrprets que 
treballa a través de la dansa-teatre. 
dirigits per la ballarina i coreògrafa de 
llarg recorregut Carmen Nájera, el seu 
treball se centra en la investigació de les 
possibilitats del moviment. actualment 
es troben en el procés de creació del 
seu primer espectacle hora 81 que 
reflexiona sobre els inicis i els processos 
d’expansió.

WORK-IN-
PROGRESS DE 
L’ESPECTACLE 
HORA 81 DEL 
COL·LECTIU 
NÁJERA

esPai d’arTs

20 h
1 de JUliOl

“el fill i la puta” és una proposta 
performativa col·lectiva generada a 
partir d’una trobada entre els artistes 
Cristina Nuñez i abel azcona. Una 
confessió entre tots dos, que convida el 
visitant a formar-ne part. Un intercanvi 
al voltant de l’experiència vital, que 
busca una catarsi identitària i convertir 
l’espai en un lloc de culte ètic i estètic. 
Una instal·lació viva que pretén unir i 
intercanviar els rols de tots els presents. 
Una reflexió al voltant de la maternitat, 
el vincle i la càrrega emocional de 
vivències extremes i connectades des de 
diferents punts.

*esPeCTaCle reCOMaNaT
Per a MaJOrs de 16 aNYs.

PERFORMANCE 
“EL FILL I LA 
PUTA” D’ABEL 
AZCONA I
CRISTINA 
NUÑEZ



Terrassa del bar

21 h
1 de JUliOl

Marquès serà de gira aquest estiu 
amb un trio francocatalà creat a Nova 
York el 2016. el trio està format per 
albert Marquès, Manel fortià i raphaël 
Pannier, tres músics europeus que han 
tocat arreu de la ciutat dels gratacels 
aquest últim any i que per fi podrem 
descobrir a europa aquest estiu. 
aquest cop, a més, afegeixen el gran 
trompetista garriguenc Pol Padrós. 
Quartet de jazz contemporani amb la 
sensibilitat europea i els ritmes frenètics 
novaiorquesos.

CONCERT AMB 
MARQUÈS
NYC-PARIS-
BCN QUARTET
OrGaNiTZa: l’Olla

Terrassa del bar

21 h
6 de JUliOl

riU és un grup de folk del baix llobregat 
format al 2010 que neix amb l’objectiu de 
revitalitzar la música popular dels Països 
Catalans. Per definir el seu so s’han 
emmirallat en els grans grups del nou 
folk europeu, com lúnasa, laU i felpeyu 
per adaptar noves sonoritats
a les melodies populars catalanes.

CONCERT AMB 
RIU, ABANS 
TOT AIXÒ EREN 
CAMPS

CTUG    

del 5 al 7
de JUliOl

Conferències, debats i taules rodones 
amb la participació de Miquel izard, 
Manuel delgado, humbert ruiz, 
ronaldo d’alessandro, andreu Claret, 
Carles Grau, eduardo descalzo, 
Virginia arroyo, Marina Mateos, Justina 
Montserrat, Maria Manau, Mariano 
fernández, Josep sampera, albert 
Jordana, Xavier Guix i ramon Vilageliu.

LA POSTVERITAT, 
UNA
APROXIMACIÓ 
MULTIDISCI-
PLINÀRIA
OrGaNiTZa: UNiVersiTaT POPUlar de 
GraNOllers

PREU: 55 EUROS
Més InForMacIó I InscrIpcIons a
www.UpG.cat/UnIversItat-DestIU-2017/

NaU deNTs de serra

19 h
6 de JUliOl

estrena de la nova producció del 
col·lectiu de dansa integrada liant la 
Troca, resident a roca Umbert, que 
dirigeixen Gloria José i Jordi Cortés.

SIN-CON-TACTO 
Dansa InteGraDa a cÀrrec De 
LIant La troca



21 h

Terrassa del bar

21 h
13 de JUliOl

Cesk freixas presenta el seu sisè disc, 
Proposta. amb aquest nou treball, 
freixas connecta la reivindicació amb la 
vessant més constructiva i positiva de 
la seva tradició ideològica, identificant-
se en la reflexió i en l’autocrítica, i 
evidenciant que el gir cap a sonoritats 
contundents, i a vegades també més 
mediterrànies, es justifica en aquesta 
intenció de seguir actualitzant el discurs i 
l’estètica de la cançó de protesta.

CONCERT
AMB CESK 
FREIXAS

PlaÇa

15 de JUliOl

Chino és un dels protagonistes de 
l’escena de blues i swing de barcelona. 
Un guitarrista amb un estil únic en la 
guitarra slide, que abasta blues, swing i 
jazz manouche. Juntament amb la seva 
banda, The big bet, formada per rod 
deville al contrabaix i Giggs Nother a la 
bateria, ha triomfat en sales i festivals 
a escala nacional i europea amb el 
seu carisma dalt de l’escenari i directe 
explosiu. 

REVETLLA DE 
SWING AMB 
CHINO AND THE 
BIG BET 
COl·labOra: liNdYfrOGs

sala NaU b1

de 9 a 14 h

del 10 al 12
de JUliOl

Mitjançant la percussió corporal ens 
acostem a metodologies que donen 
molta importància a la improvisació, a la 
creativitat i al llenguatge rítmic expressat 
amb el nostre cos. l’objectiu d’aquesta 
experiència sensorial és reforçar tot el 
potencial estètic, pedagògic i terapèutic 
de la música.

TALLER DE 
PERCUSSIÓ 
CORPORAL. 
MÈTODE SSM 
AMB SANTI 
SERRATOSA
OrGaNiTZa: UViC -UCC

PREU: 145 EUROS
Més InForMacIó a www.UvIc.cat

esPai d’arTs, deNTs de serra i 
eXTeriOrs

20 h
7 de JUliOl

poLe noIse, orqUestra 
eLectrònIca DeL vaLLès, vIcenç 
vIapLana, HeLena pIeLIas I 
eLectropark (bLaUs)

el buit és el concepte que un grup 
d’artistes utilitzen com a punt de partida 
per crear una jornada d’arts visuals 
i música electrònica en què podrem 
gaudir de diferents disciplines artístiques 
contemporànies. el buit és aquell espai 
susceptible d’emplenar-se, deixa espai, 
permet que agafis aire i… et fa volar. 
l’abisme espanta, el buit reconforta. en 
el moment en què es genera l’absència, 
apareix la presència.

MOSTRA DE
VISUALS I 
MÚSICA
ELECTRÒNICA



WORKSHOP
I ACTIVITATS
ESPECIALIT-
ZADES

CeNTre d’arTs eN MOViMeNT

d’11 a 14 h

del 28 al 30 
de JUNY

eInes De creacIó. taLLer 
IMpartIt per GUy naDer I MarIa 
caMpos

aquest taller ens apropa al vocabulari 
del treball físic desenvolupat per Guy 
Nader i  Maria Campos en els processos 
de creació. Treballs i punts de partida 
per iniciar un món d’imaginació en què 
es tracta el cos des de diferents punts de 
vista. aquest taller es basa en el treball 
de partnering i contacte. Nader i Campos 
proposaran diferents maneres de 
treballar a partir del contacte: donar pes, 
trobar eix comú, contrapès, equilibris, 
moure’s junts en l’espai fent-se servir 
un a l’altre, estudiar com carregar/rebre 
el pes de l’altre, etcètera. es treballarà 
la capacitat de risc i de confiança en 
el company. es crearan i compondran 
seqüències basades en els principis del 
treball de partnering a través de treballs 
físics concrets.

WORKSHOP DE 
PARTNERING

PREU: 30 EUROS
(20% dE dEScOmPtE Si ES fORmalitza
la inScRiPció abanS dEl 21 dE jUny)

InscrIpcIons a www.rocaUMbert.cat

esPai d’arTs

de 18 a 21h

del 5 al 7
de JUliOl

a cÀrrec De L’orqUestra 
eLectrònIca DeL vaLLès

l’objectiu del workshop és preparar una 
instal·lació interactiva, per a la mostra 
de visuals i música electrònica, a través 
de la qual s’imparteix l’aprenentatge de 
Max/msp en l’aplicació de la interactivitat 
en el món de les arts digitals. Max és 
un entorn de programació multimèdia 
que permet, de manera gràfica i 
intuïtiva, crear programes específics 
per gestionar el so, la imatge i altres 
mitjans electrònics, sense necessitat de 
coneixements i habilitats específiques 
en llenguatges de programació clàssic. 
la versatilitat del programa l’ha 
convertit en el programari preferit per a 
performances interactives, instal·lacions 
multimèdia i projeccions en viu amb 
vídeo i so.
*els alumnes hauran de portar un 
ordinador portàtil. 

WORKSHOP DE 
PROGRAMACIÓ 
INTERACTIVA 
EN L’ART
DIGITAL

PREU: 20 EUROS
(20% dE dEScOmPtE Si ES fORmalitza
la inScRiPció abanS dEl 21 dE jUny)

InscrIpcIons a www.rocaUMbert.cat

*Per participar en aquestes 
activitats cal un mínim 
d’experiència i coneixement 
en la disciplina artística 
corresponent.

CeNTre d’arTs eN MOViMeNT

de 19.30 a 21.30h
5 de JUliOl

jaM perForMatIva aMb 
MerceDes boronat

Jam performativa oberta i participativa 
de dansa contemporània dinamitzada 
per Mercedes boronat. l’objectiu 
d’aquesta trobada és crear un espai de 
llibertat, d’expressió i de connexió entre 
el cos, la ment i el moviment, per crear 
una performance col·lectiva a temps 
real. Mercedes boronat, inspirant-se 
en la seva última creació, sTillNess, 
acompanyarà al grup, a través del 
siX healiNG sOUNd, per crear una 
performance única.
Mercedes boronat és una reconeguda 
ballarina, performer i coreògrafa 
barcelonina. Partint d’una extensa 
formació a les escoles novaiorqueses 
Martha Graham shool, José limón 
dance Company i Merce Cunningham 
studio, i experiència, el treball de 
Mercedes boronat s’ha anat ubicant 
entorn al dinamisme del cos com a únic 
motor per a la transformació física, 
psíquica, espiritual i col·lectiva. És 
la creadora del mètode KeepMoving, 
dirigit al desenvolupament del potencial 
creatiu. Mercedes boronat ha estat 
ensenyant aquest mètode a arsènic. 
espai de creació mitjançant un taller.

JUNTS /
JUNTOS /
TOGETHER

activitat gRatUïta.
InscrIpcIons a www.rocaUMbert.cat

COl·labOra: arsèNiC. esPai de CreaCió.



CeNTre d’arTs eN MOViMeNT

de 18 a 21 h

del 10 al 12
de JUliOl

la cia. Mar Gómez és una companyia 
de dansa contemporània de barcelona 
especialitzada en dansa-teatre liderada 
per Mar Gómez i Xavier Martínez. 
les seves propostes artístiques es 
caracteritzen, sobretot, per un particular 
sentit de l’humor, la teatralitat, el gest, 
la narrativitat i per un treball coreogràfic 
altament físic.

aquest workshop ens apropa, d’una 
banda, al treball físic i tècnic amb 
la finalitat de preparar  el cos per a 
l’activitat corresponent i d’incrementar, 
millorar o generar coneixements tècnics 
vinculats a la pràctica de la dansa 
contemporània. Per l’altra, ens apropa 
al treball creatiu, aportant eines de 
creació coreogràfica desenvolupades 
sobre la base d’un treball de composició 
coreogràfica i teatral. el conjunt de la 
proposta pedagògica i creativa s’aborda 
amb la voluntat de propiciar una 
experiència compartida per generar un 
ambient de comunicació, de participació 
conjunta i d’intercanvi recíproc de 
coneixement.

WORKSHOP DE 
DANSA TEATRE 
AMB CIA.
MAR GÓMEZ

PREU: 30 EUROS
(20% dE dEScOmPtE Si ES fORmalitza
la inScRiPció abanS dEl 21 dE jUny)

InscrIpcIons a www.rocaUMbert.cat

rOCa UMberT

de 9 a 13.30 h

del 3 al 14
de JUliOl

Programa d’immersió en anglès a roca 
Umbert, adreçat a estudiants d’educació 
secundària i formació professional. la 
Junior University proposa un total de 13 
mòduls formatius, organitzats en blocs 
temàtics vinculats a les àrees de creació 
de la fàbrica.

JUNIOR
UNIVERSITY, 
PRE UNIVER-
SITY SUMMER 
SCHOOL IN
ENGLISH
OrGaNiTZa: UViC -UCC

PREU: 375 EUROS
Més InForMacIó a:
www.UvIc.cat/jUnIor-UnIversIty

rOCa UMberT

de 17.30 a 19.30 h

del 3 al 14
de JUliOl

dirigit a adolescents i joves d’entre
12 i 18 anys.

TALLER DE 
TRAPEZI,
TEATRE,
EQUILIBRIS
I PERCUSSIÓ
OrGaNiTZa: arTesCeNa sOCial

PREU: 90 EUROS
InForMacIó I InscrIpcIons a:
artescena@GMaIL.coM

CURSOS
I TALLERS
PER A JOVES

COl·labOra: arsèNiC. esPai de CreaCió.
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