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25 JUNY ELS ULLS DEL GRAN GERMÀ,
a càrrec de Joan Fontcuberta
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28 JUNY LAS QUATRE EDATS
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19 JULIOL CONCERT AMB
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DELS PROJECTES
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WORKSHOPS
PER A
PROFESSIONALS

WORKSHOPS PER A PROFESSIONALS

25–29
JUNY

Aquest és un taller teòric i pràctic sobre la
vigilància, mediació, manipulació, interpretació,
determinació, direcció, priorització, inspecció,

29–30
JUNY

observació; guardar, resguardar, supervisar,

ARTS VISUALS
WORKSHOP TERRITORI
DE RESISTÈNCIA: VIGILAR
AMB DANIEL G. ANDÚJAR
−

mirar, fullejar, reconèixer, custodiar..., on
s’abordaran temes com la contaminació
visual, el cos com a últim estadi del procés
de digitalització, el nou ordre informacional o
la pràctica artística com a territori de resistència.
Daniel G. Andújar és artista visual, activista
i un del principals exponents del Net.art.

Idioma: castellà
Inscripció obligatòria: Caldrà enviar cv i carta de
motivació a espaidarts@rocaumbert.cat
(màxim 15 alumnes).
Es farà una selecció dels inscrits a càrrec de
Daniel G. Andújar i Joan Fontcuberta.
Preu: 50 € (inclou el dinar de dilluns a divendres)

Fundador de la corporació fictícia Technologies
to the People per tal d’exposar la realitat i
els enganys de les promeses de lliure elecció
que essencialment són noves formes de control
i desigualtat. Ha dirigit molts tallers per a artistes
i col·lectius socials en diversos països, i la
seva obra ha estat present en molts museus i
institucions culturals.

PENSAMENT
V JORNADES DE
LABORATORIS
DE LECTURA
−
Organitza: Biblioteca Roca Umbert
Col·labora: Ajuntament de Granollers,
Diputació de Barcelona i Roca Umbert
Places exhaurides
La Biblioteca Roca Umbert acollirà els dies 29 i 30
de juny les V Jornades de Laboratoris de Lectura,

L’espai públic, com a expressió de la societat, està

sota el títol Habitar la imatge. El relat fotogràfic a

patint un procés de transformació estructural que

la literatura per a infants. Unes jornades adreçades

passa per organitzar-se i expressar-se a través
d’una sèrie de nodes connectats entre si, que no
paren de donar dades que alimenten els algoritmes
que controlen i projecten la nostra realitat.

PROGRAMA
DEL WORKSHOP
De 10 a 14 h: sessions teòricopràctiques
amb Daniel G. Andújar
De 14 a 16 h: pausa-dinar al bar de Roca Umbert

a bibliotecaris, al món de l’educació, agents
culturals i interessats/ades a incorporar diferents
llenguatges narratius i artístics a les activitats
de promoció lectora. Les jornades, que han
esdevingut amb el temps un referent professional
en aquest àmbit, es plantegen en clau pràctica.

De 16 a 20 h: sessions pràctiques de treball

ESPAI D’ARTS

individual o per grups
De 20 a 21 h: conferències obertes al públic

de 10 a 21.30 h

amb Joan Fontcuberta, Bani Brusadín, Mercè
Molist i José Luis de Vicente.
Al final del workshop cada participant ha de
preparar una breu presentació de 5 minuts sobre
la temàtica tractada i presentar-la públicament
en l'última sessió de divendres.

06

BIBLIOTECA
ROCA UMBERT

de 9 a 17 h

WORKSHOPS PER A PROFESSIONALS

02–06

09–12

JULIOL

JULIOL

MOVIMENT
WORKSHOP.
INSTINCTIVE — REFLECTIVE,
INTENSIU DE MOVIMENT
AMB
LOUISE MICHEL JACKSON
−
Preu: 150 € (descomptes per a socis de l’Associació
de professionals de la Dansa de Catalunya i per
a alumnes de les escoles de dansa i teatre de
Granollers)
Inscripció obligatòria a:
www.rocaumbert.cat/moviment
El treball de Louise Michel Jackson es centra
en la noció de simplicitat i caos, distorsió corporal i
mental, coordinació impredictible, moviments
minimal i l’energia en brut. El workshop consta
d’una primera part centrada en la formació física i
l’enfocament dinàmic del moviment a través de la
mobilitat, la fluïdesa, les textures, la coordinació,

la percepció i la consciència, i d’una segona part
en la qual es treballarà la presència i enfocament
a través de jocs lúdics físics i mentals.
Louise Michel Jackson va començar a treballar als
19 anys com a ballarina professional a diferents

MOVIMENT
WORKSHOP.
INTENSIU DE MOVIMENT
AMB HUMANHOOD
−

d’11 a 14 h
08

d’Humanhood i el repertori d’aprenentatge, ja
estètic, de les obres coreogràfiques anteriors de
la companyia.
Humanhood és una companyia de dansa

companyies de Montreal (Canadà). Entre 2010

contemporània de Birmingham (Regne Unit)

i 2015 va viure a Brussel·les on va treballar per

creada per Rudi Cole i Júlia Robert Parés.

EASTMAN – Sidi Larbi Cherkaoui durant dos anys.
Des de 2011 combina la seva carrera artística
amb la docència de moviment per a professionals
i amateurs, i des de 2015 es mou entre Montreal i
Brussel·les, on treballa per Frédérick Gravel i Dana
Gingras mentre desenvolupa projectes artístics
propis. El seu actual projecte és SHUDDER-aka
STROKE, creat a Brussel·les amb la col·laboració
de Ben Fury i Rodolphe Coster.
Durant els dies del workshop el Bar de Roca
Umbert ofereix a tots els participants un menú al
preu de 10 euros.
Workshop en anglès.

Preu: 80 € (descomptes per a socis de l’Associació
de Professionals de la Dansa de Catalunya i per
a alumnes de les escoles de dansa i teatre de
Granollers)
Inscripció obligatòria a:
www.rocaumbert.cat/moviment
La base fonamental d’aquestes sessions serà
Humanhood Practice, la metodologia docent
de Rudi i Julia i la base des de la qual creen
el llenguatge de moviment de la companyia.
Inspirat en les pràctiques txikung i taitxí,
l’exploració se centra en l’estat d’ànim
centrat i creatiu, moviments fluids i de terra,
improvisació, ritme i moviments circulars
continus. Al final de cada classe, ens centrarem

CENTRE D’ARTS
EN MOVIMENT

en l’aplicació i el detall de la qualitat del moviment

CENTRE D’ARTS
EN MOVIMENT

d’11 a 13 h

Des de la creació del seu primer duo, ZERO,
que es va estrenar a l’octubre de 2016, la
companyia ha seguit creixent ràpidament,
tant al Regne Unit com a nivell internacional.
Col·laborant amb un equip excepcional de
diversos artistes i ballarins internacionals,
les produccions d’Humanhood s’esforcen
per ser peces d’alta complexitat artística,
fusionant l’energia del so, la llum i el
moviment.
Durant els dies del workshop el Bar de Roca
Umbert ofereix a tots els participants un menú al
preu de 10 euros.

WORKSHOPS PER A PROFESSIONALS

02–04

02–04 05–06

JULIOL

JULIOL

JULIOL

CURSOS

CURSOS

CURSOS

CURS
D’IMITACIÓ
DE PERSONATGES

ESPECIALISTA ESPORTIU
EN DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
−

EL TREBALL PER A
PROJECTES EN L’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

Organitza: UGranollers

Organitza: UGranollers

Organitza: UGranollers

Durada: 12 hores

Durada: 15 hores

Durada: 20 hores

Preu: 130 €

(12 h presencials i 3 h de treball personal)

Horari: de 9.30 h a 14 h i de 15 h a 18 h

Inscripció obligatòria a:

Preu: 110 €

Preu: 140 €

https://www.uvic.cat/ugranollers

Inscripció obligatòria a:

Inscripció obligatòria a:

https://www.uvic.cat/ugranollers

https://www.uvic.cat/ugranollers

treure el màxim profit de l’instrument de la veu:

Actualment, l’oferta de lleure esportiu és molt

El curs té com a principal objectiu introduir

com utilitzar el teu registre vocal i gestual per

àmplia, però no és així per a tothom. Les persones

les persones assistents a la metodologia del

ser un actor/actriu, locutor/ora més complet, o

que presenten discapacitat intel·lectual i/o

treball per projectes en el marc dels estudis de

per si vols satisfer la teva curiositat. L’objectiu

malaltia mental tenen nombroses barreres i

Secundària. Es tractaran, doncs, els aspectes

fonamental és que l’alumnat aprengui a utilitzar

poques opcions, que es localitzen principalment

generals i bàsics d’aquesta metodologia, al mateix

les principals tècniques d’imitació i sàpiga

en centres especials, cosa que minimitza les

temps que se’n coneixeran experiències reeixides

utilitzar la veu i l’oïda per cada repte que se li

possibilitats d’inclusió. Un dels principals

en altres centres educatius.

plantegi. Aprendrem a treure el màxim profit

motius és la manca de coneixement i recursos

dels límits vocals i gestuals, i a diferenciar els

per part dels professionals de l’àmbit de l’esport,

timbres, tons i ritmes de paraula.

com també, de mestres o professors d’educació

−

−

Amb aquest taller 100 % pràctic ens proposem

física. Aquest curs pretén eliminar aquestes

CENTRE TECNOLÒGIC
I UNIVERSITARI

barreres, oferint als professionals els recursos
necessaris per fomentar la inclusió d’aquest

CENTRE TECNOLÒGIC
I UNIVERSITARI

de 9 a 17 h

col·lectiu en la pràctica esportiva normalitzada,
així l’esport per a tothom.

de 16 a 20 h
CENTRE TECNOLÒGIC
I UNIVERSITARI
10

de 9 a 13 h

11

ACTIVITATS
OBERTES
GRATUÏTES

12

13

ACTIVITATS OBERTES GRATUÏTES

CONFERÈNCIES PARAL·LELES AL TALLER
TERRITORI DE RESISTÈNCIA: VIGILAR

25

26

27

28

JUNY

JUNY

JUNY

JUNY

CONFERÈNCIA

CONFERÈNCIA

CONFERÈNCIA

CONFERÈNCIA

ELS ULLS DEL
GRAN GERMÀ,
A CÀRREC DE
JOAN FONTCUBERTA
−

DEEP FAKE.
AMBIGÜITATS POLÍTIQUES I
OPORTUNITATS
ESTÈTIQUES D’UN PLANETA
INTERCONNECTAT,
A CÀRREC DE
BANI BRUSADIN
−

DES DE QUAN ENS ESPIEN?
PETITA HISTÒRIA DE LA
MONITORITZACIÓ DE LA
POBLACIÓ I CAP ON
ENS DIRIGEIXEN
A CÀRREC DE
MERCÈ MOLIST
−

LAS QUATRE
EDATS DE LA XARXA
A CÀRREC DE
JOSÉ LUIS DE VICENTE
−

A part del seu treball artístic centrat en el

“Deep web”, “deep learning”, “deep state” o

La comunicació i el seu espionatge són

Entre 2016 i 2018, el model econòmic i social

camp de la fotografia, Joan Fontcuberta ha

“deep mentida” són només algunes de les

termes indivisibles: només és secret el que

d’Internet ha entrat en crisi, i els seus principis

desenvolupat una activitat plural com a docent,

moltes expressions en les quals es reflecteixen

no es comunica. Amb l’auge de la comunicació

operatius estan mostrant profundes senyals

crític, comissari d’exposicions i historiador.

algunes de les inquietuds recurrents d’un món

electrònica aquest espionatge es va fer més

d’esgotament. Després de la primera Internet

És autor d’una dotzena de llibres d’història

d’humans i màquines. A què apunta el misteri

fàcil i massiu per part dels que podien

de la comunitat científica i acadèmica, la segona

i assajos sobre la fotografia com El beso de

de la profunditat? De quina manera sembla

punxar els cables: les grans empreses de

Internet de l’era “punt com”, i la Internet del Web

Judas. Fotografía y Verdad (1997), Ciencia

reflectir contradiccions insostenibles entre desig

telecomunicacions i els governs. És quan es

2.0 i les Xarxes Socials, necessitem imaginar

y Fricción (1998), La cámara de Pandora

de transparència i opacitat permanent? Entre un

destapen casos d’espionatge industrial a grans

una nova Xarxa que deixi enrere la polarització

(2010), i La furia de las imágenes (2016). Ha fet

extraordinari potencial de llibertat d’expressió

empreses, amb la primera xarxa creada per a

ideològica, la constant explotació de l’atenció dels

exposicions individuals a equipaments com el

i control extrem de cadascun dels nostres

això: Echelon. Però el seu descobriment, que

usuaris i l’extracció constant de dades personals.

MoMA (Nova York, 1988), M.I.T. (Cambridge, 1988),

gestos? Entre creixement de la desconfiança cap

va ser un escàndol, no va acabar amb aquesta

Com podria ser una quarta edat d’Internet?

Art Institute (Chicago, 1990), IVAM (València,

a la tecnologia i al mateix temps una enorme

pràctica. Al contrari, el monitoratge va seguir

1992), MNAC (Barcelona, 1999), Palazzo delle

fascinació i dependència? L’art -o, millor dit,

estenent-se fins a no ser necessari controlar

Esposizioni (Roma, 2001), entre d’altres.

unes metodologies artístiques- proporcionen

els cables sinó, simplement, muntar un servei

maneres no convencionals d’explorar un planeta

exitós a Internet, com Facebook, o fins i tot una

interconnectat i, de passada, suggereixen la

aplicació que permeti filtrar dades. Tot, sense

necessitat de noves formes de comunicació,

el coneixement exprés de la població. Si hem

educació i, potser, imaginació per al segle XXI.

arribat fins aquí, cap on anirem ara?

ESPAI D’ARTS

de 20 a 21.30 h

14

ESPAI D’ARTS

ESPAI D’ARTS

ESPAI D’ARTS

de 20 a 21.30 h

de 20 a 21.30 h

de 20 a 21.30 h
15

ACTIVITATS OBERTES GRATUÏTES

29

05

06

12

JUNY

JULIOL

JULIOL

JULIOL

PRESENTACIÓ

CONCERT

ESPECTACLE

CONCERT

PÚBLICA DELS
PROJECTES REALITZATS
PELS ALUMNES
DEL WORKSHOP
“TERRITORI
DE RESISTÈNCIA:
VIGILAR”

AMB IVETTE NADAL
& CAÏM RIBA
−

FINAL DEL PROJECTE
DE DANSA
CONTEMPORÀNIA
“DISPOSITIVO LABRANZA”
−

AMB LES VIOLINES

A Arbres, mars, desconcerts, Ivette Nadal,

El Colectivo Lamajara proposa l’espectacle

Les Violines neixen l’any 1996 amb la idea

Coordinat per
DANIEL G. ANDÚJAR I JOAN FONTCUBERTA

colze a colze amb Caïm Riba, presenta nous

final d’un taller iniciat a l’abril, amb persones

d’oferir una nova sonoritat en l’àmbit de la

arranjaments amb un so cosmopolita, tot fent

majors de 40 anys no habituades a la dansa

música tradicional catalana amb el violí com

una revisió dels seus quatre discs integrant

contemporània, que s’inspira en els moviments

a instrument protagonista. Més tard el grup

la poesia i les lletres de les cançons. Entre el

del treball al camp, un homenatge als seus

incorpora l’acordió diatònic, ja coneguda parella

pop i la bohèmia es presenten en format duet,

treballadors i a la vitalitat humana. A Roca

del violí en els formats de ball folk, i baix i

amb guitarres acústiques i elèctriques buscant

Umbert aquest taller es contraposa amb

bateria, fins finalment arribar a la formació

l’essència de l’ànima i l’àngel de les cançons

l’entorn fabril, dialoga amb el món rural

acústica de tres violins, acordió diatònic i

mitjançant la nova producció i la nova forma de

i agrícola amb la voluntat compartida de

contrabaix. Aquest any presenten el seu nou

cantar-les.

modificar terrenys, cossos i entorns immediats

àlbum Quatre estacions on viatgen per tonades

a partir del moviment.

del seu repertoris des de l’any 1996.

ESPAI D’ARTS

de 18 a 20 h

TERRASSA DEL BAR

de 21 a 22.30 h

16

DAVANT DE
LA TÈRMICA

de 21 a 22 h

−

TERRASSA DEL BAR

de 21 a 22.30 h

17

ACTIVITATS OBERTES GRATUÏTES

14

19

21

JULIOL

JULIOL

JULIOL

REVETLLA

CONCERT

ESPECTACLE

DE MÚSICA SWING AMB
THE HOT SWING MACHINE
−

QUIMI
PORTET
−

DE DANSA
DE LA COMPANYIA
LIANT LA TROCA
−

Lindy Frogs és una associació de Granollers

La Festa Major d’Hivern (Quisso Records-Fina

Liant la Troca és una associació resident a

que fa ballar Roca Umbert al llarg de tot l’any.

Estampa, 2018) de Quimi Portet, desè àlbum en

la fàbrica. El grup està integrat per persones

solitari d’un artista feliçment transmutat en un

amb diferents capacitats, tant artístiques com

La revetlla és tant per als ballarins experts

gènere en si mateix. Un disc on trobem el rocker

motrius. Per aquesta raó, acosta l’espectador,

com per a novells, i les places de Roca Umbert

indomable, el mestre de l’aforisme, el fi estilista

sense voler, a conceptes com capacitat,

es converteixen en l’escenari ideal per gaudir

de l’humor i el poeta brillant. Tots els perfils d’un

integració, accessibilitat i inclusió, esborrant-

de la millor música dels anys 20 i 30 i deixar-se

Quimi Portet en un repertori que, alternat amb

ne de la seva ment conceptes com discapacitat,

portar per contagioses melodies de la mà de

temes clau de la seva carrera, es farà en directe

rebuig, segregació...

The Hot Swing Machine.

amb la companyia de Jordi Busquets (guitarra) i
Ángel Celada (bateria).

Tot un clàssic de l’Obert per Vacances.

Els components del grup venen de diferents
àmbits socials però coincideixen en la necessitat
d’expressar-se mitjançant l’art i el moviment,
sigui quina sigui la seva capacitat física. Al llarg
de tot l’any porta a terme un taller setmanal de
dansa integrada i ens faran la presentació del
final de temporada.

PLAÇA DEL COTÓ

TERRASSA DEL BAR
NAU DENTS DE SERRA

de 21 a 23 h

de 21 a 22.30 h
de 21 a 22 h

18

19

Roca Umbert
Fàbrica de les Arts
C. Enric Prat de la Riba, 77
08401 Granollers
T. 93 860 47 29
_
www.rocaumbert.cat

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

