FAR AVOBE THE MOON: MART I CULTURA POP

CINEMA A LA FRESCA + SESSIÓ COMENTADA
“DR. STRANGELOVE”, STANLEY KUBRICK, 1964

MARGARET BOURKE-WHITE I LES FOTOGRAFIES DE
GUERRA CIVIL FETES PER DONES

TARDES A LES GOLFES

DIJOUS BLUES

Cicle d’activitats paral·leles dins de l’exposició “Mart. El mirall
vermell”, que es pot veure al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB) fins a l’11 de juliol.

Divendres 4 de juny, a les 20:30 h

Dimarts 15 de juny, a les 19 h

MIR & RUI

MYRIAM SWANSON, BALTA BORDOY & VÍCTOR PUERTAS

El General Jack
D. Ripper ordena,
en un rampell de
bogeria, un atac
nuclear
sobre
l’URSS, que activarà la “Màquina
del Judici Final”.
Així ho confirmarà
el Dr. Strangelove, antic científic
que presentarà un
pla perquè les elits polític-militars puguin salvar-se de la fi del món.
Acompanyarem la sessió amb una xerrada al voltant del concepte
de “l’altre” i el context de la Guerra Freda, on governs d’ambdós
bàndols van alimentar la por davant l’amenaça d’un possible atac de
l’altre. Com les autoritats van informar i desinformar els ciutadans i
de com la literatura i la indústria cinematogràfica i els seus artistes
ho van interpretar en nom de la conscienciació i l’entreteniment.

Activitat paral·lela dins de l’exposició “La guerra infinita”, que
es pot veure al Museu Nacional d’Art Contemporani (MNAC)
fins al 18 de juliol.
Margaret Bourke-White va ser
la primera corresponsal de
guerra a qui van permetre incorporar-se a l’exèrcit nord-americà. A partir de les seves fotografies documentant un refugi
de Barcelona, ens aproparem
a la figura d’aquesta fotoperiodista sorprenent i lluitadora.
A càrrec de Lourdes Delgado, Doctora en Humanitats per la
UPF, enginyera informàtica per la UPC i fotògrafa professional
i artística.

Divendres 30 d’abril, a les 19.30 h

Dijous 13 de maig, a les 19.30 h

Els ampostins Mir & Rui
presentaran el seu primer
disc d’estudi “Mar”, després de dos anys de trajectòria. Un treball amb temes
propis i adaptacions de
diferents gèneres com el
jazz americà, música brasilera, bossa nova, choro,
música capverdiana, morna, soul, pop, etc. La idea musical
darrere del projecte és promoure temes de rerefons culturals
diferents i amb un enfocament musicològic, i explicar fets
històrics i moviments socials mitjançant les peces creades.
Mireia Miralles, veu i Rui Resende, piano. Pablo Pulido, bateria. Mar Robles, guitarra. Pep Figueres, trombó.

Després de compartir escenaris en
format de grup, Myriam Swanson i
Balta Bordoy s’aventuren pel duet i
preparen un concert original, unint
experiències i talents. El multiinstrumentista Víctor Puertas també hi sumarà habilitats musicals, reunint-se
al projecte. Tres grans figures lluiran
en un espectacle d’alt nivell, tot fent
de la trobada una ocasió especial on
el sentiment, l’humor, l’art i la connexió estan assegurades.
Myriam Swanson, veu. Balta Bordoy, guitarra. Víctor Puertas,
piano i harmòniques.

MARIA JAUME

Sons de l’antic art del fingerpickin’, la guitarra nord-americana i els gèneres on apareix
(blues, rockabilly, bluegrass,
swing, western, country, etc.)
en un viatge que ens porta des
d’El Apalaches fins a Memphis
passant per Nashville entre altres llocs mítics de l’imaginari
que aplega el so nord-americà d’arrel. Amb una visió renovada i
basada en l’energia, l’espontaneïtat, l’arranjament i l’artesania
musical ens trobem davant d’un show ple de moments, matisos
i dinàmiques.
Alberto Noel Calvillo, guitarra i veu. Joan Vigo, contrabaix.
Jake Klamburg, bateria.

CONFINATS EN L’INFINIT. IMAGINARIS DE FUTUR I MODA
ESPACIAL
Dimarts 11 de maig, a les 19 h

Al llarg dels anys seixanta i principis dels setanta, la carrera
espacial entre els Estats Units i
la Unió Soviètica desferma una
veritable mania per l’espai, visible en tota mena de produccions culturals: cinema, disseny,
arquitectura, moda, música, art.
La irrupció de la Intel·ligència Artificial i l’inici de la globalització
donen peu a nous debats, encara no superats avui. La “moda
espacial” esdevé un veritable
camp de batalla on entren en
conflicte maneres molt diferents
d’entendre la tecnologia, el futur
i, en definitiva, l’ésser humà.

Sessió presentada i comentada per Josep Maria Bunyol, guionista de ràdio i televisió i professor de cinema de Casa Golferichs.

EL CANVI CLIMÀTIC: UNA EMERGÈNCIA IGNORADA

AKRON

Activitat dins del cicle “Vides a l’aire” de Camí Amic

Divendres 14 de maig, a les 19.30 h

El canvi climàtic
afecta les nostres
vides cada cop més
intensament, però,
què és i com s’explica? L’Àrtic es fon i
es trenca; es perden
superfícies
enormes de gel cada
any a conseqüència
de l’escalfament del
planeta; com afecten aquests canvis
al nostre clima? Temporals com els recents Glòria o Filomena tenen a veure amb el canvi climàtic? I, si és així, quina és la relació?
Algunes veus autoritzades ens parlen de les possibles relacions
entre la pandèmia de la COVID-19 i el canvi climàtic; quines relacions s’hi poden establir? Què ens diuen els indicadors a Catalunya
i què projecten els models per les pròximes dècades?

Pau Loewe, teclats, guitarra i percussió. Marc Tena, percussió i
sintetitzador. Maya Fernández, flauta. Aitor Puértolas, baix.

CANT I CLÀSSICA

Divendres 28 de maig, a les 19.30 h

L’HEURE EXQUISE
Divendres 16 d’abril, a les 19 h

CONFERÈNCIES

A càrrec de Ramon Faura, músic, escriptor, doctor en arquitectura
i professor (UPC, Elisava-UPF).

Originalment un projecte en solitari, Akron pren
la forma de quartet de la
jungla espacial en la seva
versió en directe. Parteix
del gènere musical “exòtica” de l’escola de Martin
Denny, passada pel filtre
de la Space Age dels seixanta o bandes sonores
europees dels setanta.
Bongos, flauta i sintetitzadors es fusionen en
un directe orquestrat per
quatre éssers amb cap
esfèric. Estètica marciana
amb sons de l’espai.

MÚSICA

Dimarts 27 d’abril, a les 19 h

A càrrec de Carles Gràcia, professor emèrit del departament de
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat
de Barcelona.

Calma, pinzellades de color sobre una natura i una llum ja oblidades. Ens endinsarem en l’impressionisme francès, volarem
pel seu paisatge sonor, la seva sensualitat i la seva màgia. Continuarem el viatge
deixant-nos atraure pel misteri simbolista,
per a acabar amb el ritme i l’expressivitat
pròpies del cabaret francès de la primera
meitat del segle XX.
Carmen Mateo, soprano. Beatriz Miralles, piano.

LES DESCATALOGADES
Divendres 7 de maig, a les 19 h

Un recorregut musical a
través d’obres de dones
compositores oblidades.
Les Descatalogades explora la temàtica de dones
compositores que van ser
silenciades i oblidades
malgrat el seu talent a
causa al masclisme imperant. Obres de Nadia Boulanger, Ethel Smyth, Maria
Szymanowska o Rebecca Clarke, majorment desconegudes, estan sense editar o acabades d’editar, i per tant poc programades
a les sales de concerts.
Duo Ekriktiko: Mónica Marí, violoncel. Carolina Santiago, piano.

El folk acústic i el pop independent en la seva accepció més íntima són els
signes d’identitat de Maria
Jaume, jove cantautora mallorquina que es presenta
amb un grapat de cançons pròximes i sinceres,
marcades per unes lletres
crues i transparents, amb
referents que van de Julia Jackin o Angel Olsen a Miquel
Serra, sempre amb un regust mediterrani. Guanyadora a la
darrera edició del concurs Sona 9, ara presenta el seu primer àlbum, “Fins a maig no revisc”, produït per Pau Vallvé.
Maria Jaume, veu i guitarra.

“GAYA”
HEURA GAYA I EDUARD INIESTA
Divendres 18 de juny, a les 19.30 h. Concert al pati.

Heura Gaya inicia amb el projecte
“Gaya” una recerca d’allò personal i
del llenguatge propi a través d’un repertori intimista que viatja sonorament
entre el folk i el pop, i que alhora, es
nodreix de la tradició més genuïna, tot
evocant la natura. Una veu dolça i un
to emocional sovint força melancòlic.
Finalista a la darrera edició dels premis Sons de la Mediterrània.
Heura Gaya, veu. Eduard Iniesta,
guitarres.

THE FLAT PACK
Dijous 10 de juny, a les 19.30 h. Concert al pati.

FESTA MAJOR DEL BARRI DE SANT ANTONI

DRY TOWN
Divendres 2 de juliol, a les 19.30 h. Concert al pati.
Dry Town és un grup nascut a
Barcelona format per músics de
diferents països. Es basa en la
tradició musical de folk americà amb influències del gospel,
rock, country i clàssica. Tindrem l’oportunitat d’escoltar les
cançons del seu primer àlbum
‘Turn Back’, editat l’estiu passat.
Els seus temes mantenen un enfocament en la narració i l’harmonia vocal, un element central que de totes les seves inspiracions i
influències, en el passat i present.
Alex Hearn, veu. Simon Connolly, guitarra i veu. Gary Broome,
banjo. Alanna Vera, violí. David Reeson, contrabaix. Eli Ben Avi,
bateria.

L’any 1901, l’enginyer de camins i
comerciant Macari
Golferichs va encarregar la construcció
d’un xalet a l’arquitecte Joan Rubió i
Bellver, que seguint
el seu criteri personal, va construir una
casa modernista, amb aparença de casa d’alta muntanya, i que
fou coneguda popularment per la gent del barri com el Xalet.
Serà l’ocasió per explicar els diferents usos que va tenir la casa
i la lluita veïnal per salvar-la de l’enderroc.

A càrrec de Meritxell Carreres.

ENTITATS

TROBADES DE POESIA
Els dilluns indicats, a les 18 h

Organitza: Aura poètica i musical
Micròfon obert amb roda de poetes i convidats.
Presentació de Drakcelona, ciutat de dracs de Josep Martínez.
(12 d’abril) i presentació de Fugir i salvar-se de Josep Tero (21
de juny). Reserva prèvia a aurapoeticamusical@gmail.com.
CLUB DE LECTURA
Els dimecres indicats, a les 11 h

Organitza: Obrador d’històries
Col·labora: Biblioteca de l’ONCE i Biblioteca Joan Miró
Boulder, d’Eva Baltasar (14 d’abril); El festí de Babette, d’Isak
Dinesen (12 de maig); L’estranya desaparició d’Esme Lennox,
de Maggie O’Farrell (16 de juny).
Trobareu les còpies digitals dels tres llibres a ebiblio.cat per
poder-los llegir en línea, o descarregar-los als vostres dispositius mòbils, tauletes o llibres electrònics. Disposeu de còpies
físiques a la Biblioteca Joan Miró (Vilamarí, 61).
AICEC-ADICAE
COMISSIONS: ABUSOS DEL SISTEMA FINANCER
Dimarts 18 de maig, a les 19 h

Sabies que una tercera part dels beneficis anuals de les entitats
financeres provenen de les comissions que paguem? Moltes
vegades es tracta de comissions abusives i desproporcionades que cobren les entitats financeres, i la manca d’informació
de les persones usuàries sovint no ajuda. Una sessió per informar-se de les qüestions més importants a tenir en compte.

CC Casa Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491)
Espai de fotografia F. Català-Roca (Espai Arenes. Llança, 21)

JUNY

10
19.30 h DIJOUS BLUES AL PATI
			
The Flat Pack

ABRIL
9		
19 h
			

EXPOSICIÓ A L’ESPAI
Caer, de Marta Corredor i Emma Hernández

12
18 h
			

TROBADES DE POESIA
Presentació de Drakcelona, de Josep Martínez

14
11 h
			

CLUB DE LECTURA
Boulder, d’Eva Baltasar

16
19 h
			

CANT I CLÀSSICA
L’heure exquis

15
19 h
			

CONFERÈNCIA FOTOGRAFIA
Margaret Bourke-White i les fotografies de guerra
civil fetes per dones

16
11 h
			

CLUB DE LECTURA
L’estranya desaparició d’Esme Lennox, de Maggie
O’Farrell

TROBADES DE POESIA
Presentació de Fugir i salvar-se, de Josep Tero

27
19 h
			

22
19 h
			

EXPOSICIÓ AL XALET
Strata, de Laura Van Severen

30
19.30 h TARDES A LES GOLFES
			
Mir & Rui

JULIOL
2		
10 h
			

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI
Visita guiada al xalet

7		
19 h
			

CANT I CLÀSSICA
Les Descatalogades

2		
19.30 h FESTA MAJOR DE SANT ANTONI
			
Concert Dry Town

11
19 h
			

FAR ABOVE THE MOON: MART I CULTURA POP
Confinats en l’infinit. Imaginaris de futur i moda
espacial

9		
19 h
			

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI
Visita guiada al xalet

12
11 h
			

CLUB DE LECTURA
El festí de Babette, d’Isak Dinesen

20
19 h
			

EXPOSICIÓ A L’ESPAI
Argos, exposició col·lectiva comissariada per
Aldebarán Solares

			
			

TANGENT 2021. FESTIVAL D’ARTS DE L’EIXAMPLE
Consultar dates

13
19.30 h DIJOUS BLUES
			
Myriam Swanson, Balta Bordoy & Victor Puertas
14
18 h
			

MAPA

D’abril a juliol de 2021

18
19.30 h TARDES AL PATI
			
Gaya
21
18 h
			

MAIG

ADREÇA

HORARIS

Centre Cívic Casa Golferichs

De dilluns a divendres,
de 10 a 14 i de 16 a 20 h.

COM ARRIBAR-HI

SEGUEIX-NOS

Gran Via de les Corts Catalanes, 491
08015 Barcelona
Tel. 93 323 77 90
golferichs.org

Urgell-L1, Rocafort-L1
Bus H12, 52, V9
Equipament parcialment accessible

L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Lúdic 3 S.C.C.L i el seu delegat
de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Lúdic 3 S.C.C.L c. Diputació 185,
pral. 1a. 08011 de Barcelona. ludic3@ludic3.cat.

EXPOSICIÓ A L’ESPAI
Càmeres de vigilància, de Laia Serra Cribillers

AICEC ADICAE
Comissions: abusos del sistema financer

26
18.30 h EXPOSICIÓ AL XALET
			
Estimats espècimens. impressions botàniques en
cianotípia. Exposició col·lectiva
28
19.30 h TARDES A LES GOLFES
			
Maria Jaume

RESERVA D’ENTRADES
Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Cabuda limitada.
Reserva en línia a través de golferichs.org a partir del mateix dia
de la conferència, concert o activitat a les 9.30 h. Màxim dues
entrades per reserva.
Per raons de seguretat sanitària, no es permetrà accedir a la sala
sense reserva prèvia. No es permetrà l’accés a la sala un cop
començat l’espectacle.

golferichs@golferichs.org
facebook.com/ccgolferichs
twitter.com/ccgolferichs
instagram.com/ccgolferichs

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments,
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament:
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.

14
19.30 h FAR ABOVE THE MOON: MART I CULTURA POP
			
Akron
18
19 h
			

PROGRAMACIÓ
CULTURAL

11
21.30 h CINEMA A LA FRESCA
			
RAY & LIZ

16
19.30 h EXPOSICIÓ AL XALET
			
This is Tottenham, d’Inzajeano Latif
VIDES A L’AIRE
Canvi climàtic: l’emergència ignorada

Centre Cívic Casa Golferichs

4		
20.30 h FAR ABOVE THE MOON: MART I CULTURA POP
			
Cinema a la fresca amb Dr. Strangelove + sessió
comentada

Districte de
l’Eixample
@ccgolferichs

Casa Golferichs

Divendres 2 de juliol, a les 10 h
Divendres 9 de juliol, a les 19 h

CALENDARI PRIMAVERA-ESTIU 2021

Portada: Noemí Elias

VISITA GUIADA AL XALET

