
Parking Shakespeare
El Parking d’Hivern s’instal·la al Sandaru
 amb l’espectacle “Les Males Persones”

David Pîntó i Clara Peya ens porten

“HOMES FOSCOS”

“les supertietes”
DINS EL CICLE D’ESPECTACLES 

FAMILIARS “PETIT SANDARU”

#suportalacreació 
#menúfamiliar 
#culturaaprop

SALA SANDARU 
PROGRAMACIÓ HIVERN 2016

Centre Cívic Parc SandaruCentre Cívic Parc Sandaru

Gener, febrer i març de 2016Gener, febrer i març de 2016



MÚSICA>BCN
Quartet Aloma
Dimecres 13 de gener a les 20h
Entrada lliure
Música descriptiva a través del quartet de corda

Concert sorprenent que ens farà conèixer la capacitat 
descriptiva de la música. Acompanyats per un quartet 
de corda, descobrirem de quina manera Antonio Vivaldi 
va reflectir a “Les quatre estacions” els sentiments que 
li provocaven les quatre estacions de l’any. Hi sentirem 
els cants dels ocells, els trons de la tempesta, la remor 
de l’aigua i els gossos que borden. També descobrirem 
com pensen els músics a l’hora d’interpretar la música, 
com la llegeixen i com tradueixen en paraules la par-
titura d’un quartet de Beethoven.

És una bona oportunitat per conèixer dos dels composi-
tors més coneguts des d’una vessant diferent i atractiva.

Fitxa artística

Marina Sala, violí
Raquel Gómez, violí
Patrícia Torres, viola
Clàudia Romaní, violoncel



Rosario Toledo és Cádiz en estat pur. El seu últim es-
pectacle, ADN,  estrenat al Festival de Jerez el 24 de 
febrer de 2015,  va ser aclamat recentment al Gran Tea-
tre Manuel de Falla en l’àmbit del 13 Festival de Música 
Espanyola de Cádiz.

José Anell Salazar té un gust especial per executar 
els cants de la seva terra. Fill de cantaor, nebot del lle-
gendari Juanito Villar i germà de la cantaora Encarna 
Anillo, José porta més de mitja vida dedicada al fla-
menc professional des que va debutar als disset anys 
a la Companyia de Manuela Carrasco. Des de llavors 
ha col·laborat amb bona part dels millors bailaores; Is-
rael Galván, Cristina Hoyos, Belén Maya, Joaquín Grilo, 
Javier Latorre, Rafael Campallo o Rocío Molina entre 
d’altres.

El 2011 va rebre el premi Flamenco Hoy pel seu disc 
“Los Balcones del Sueño”, disc esplèndid en el qual van 

col·laborar Jorge Pardo, Juan Villar, i les guitarres de 
José Luis Montón, Alfredo Lagos, Canito, Paco Cruz, 
Juan Requena i Rafael Rodriguez.

El sevillà Rafael Rodríguez és un dels guitarristes més 
versàtils i experimentats del panorama actual del fla-
menc. Posseeix un toc exuberant i ple de flamencura 
que fa que sigui requerit pels artistes més significats, 
sigui per acompanyar al cant o en els quadres de baile. 
De formació autodidacta, va ser durant anys un valor 
fixe per al cèlebre tablao sevillà Los Gallos. Durant la 
seva llarga i reeixida carrera professional ha acompan-
yat a artistes de la talla de Bernarda de Utrera, Con-
cha Vargas, Sordera de Jerez, Milagros Menjibar o el 
gran Farruco, també ha treballat en els espectacles de 
Pastora Galván, Ángeles Gavaldón, El Cabrero, Juan 
Ogalla, David Palomar, Belén Maya, Rocío Molina o Is-
rael Galván. 

Dijous 14 de gener a les 20h
10€ (gratuït per a socis SFB El Dorado)

DIJOUS FLAMENCS
Rosario Toledo, José Anillo, Rafael Rodriguez



Un viatge humà, emocional i musical per l’Amèrica 
Llatina. Rosa Sánchez ens ofereix una selecció de gran 
bellesa de l’immens ventall que conformen la cançó i les 
músiques tradicionals de Centreamèrica i Sudamèrica. 
Des del son jarocho mexicà i les rancheras de Chave-
la Vargas a la cançó protesta de Violeta Parra o Vic-
tor Jara, passant per moltes altres músiques d’origen 
andí, brasiler o caribeny. Totes elles donen forma al 
repertori d’aquesta cantant nascuda a Costa Rica i 
que ha dedicat part de la seva vida a recórrer el seu 
continent. Rosa Sánchez ha recorregut Amèrica desco-
brint i aprenent els seus sons per oferir-nos ara, a 
través del seva veu d’ampli registre i plena d’expressió, 
l’expressió d’una ànima agermanada amb aquelles 

terres i aquells pobles. En aquesta ocasió ens presen-
tarà el seu repertori més original, ple de les imatges, 
poesia, històries i sons de tants camins recorreguts.
Reserves: Escriu a reserva@americat.cat especi-
ficant CONCIERTO ROSA SÁNCHEZ a l’ASSUMPTE. 
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. El pagament de 
l’entrada s’efectuarà a la Sala Sandaru en efectiu.

Entrades 2X1: Les primeres 20 persones que enviïn un 
correu a reserva@americat.cat tindran una entrada 2x1.

Cicle de concerts HAMAQUES 
Rosa Sánchez

Divendres 15 de gener a les 21h
Preu: 10€



A les 11:30h animació prèvia a l’espectacle
Inici dels espectacles: 12h

La Queralt, una investigadora peculiar, serà tieta. Això 
l’alegra molt però al mateix temps l’entristeix perquè 
creu que no ho sabrà fer. Per això sol·licita ajuda a les 
seves amigues de sempre, la Magda, una empresaria 
de mitjons, i la Bàrbara, una àrbitre de futbol, que són 
tietes des de fa molt de temps. La Queralt descobrirà 
amb els contes, la màgia i les seves amigues com ser 
una SUPERTIETA. 
Voleu veure si se’n surt?

Fitxa artística

Dramatúrgia: Anna Maria Ricard
Direcció: Mònica Bofill
Intèrprets: Queralt Casasayas, Magda Puig i Bàrbara 
Roig
Vestuari i espai escènic: Montse Herrera
Il·luminació: Sergi Torrecilla
Espai sonor: Mònica Bofill
Música: Arnau Vallvé
Vídeo i imatge: Clara Vallvé
Veu en off: Joël Mulachs

Diumenge 17 de gener a les 11.30h
4€ + El Publicòmetre

CICLE D’ESPECTACLES FAMILIARS 

PETIT SANDARU
“LES SUPERTIETES”, Cia Les Bianchis



PARKING D’HIVERN

La companyia  Parking Shakespeare presenta muntatge 
dues vegades l’any: a l’estiu es centra en les comèdies 
de Shakespeare i les representa a l’aire lliure, al Parc de 
l’Estació del Nord. A l’hivern, ho fa a porta tancada, 
sempre en espais no convencionals, i es centra en altres 
autors. Cada muntatge el dirigeix un dramaturg diferent.

L’obra original és de l’autor alemany Friedrich Shiller i va 
ser escrita al segle XIX. És una versió molt lliure del text 
en la qual l’espectador hi reconeixerà els personatges i 
algunes de les situacions, però el dramaturg ha 
simplificat la trama per fixar-se en un dels temes centrals: 
el mal intrínsec en l’èsser humà. En la proposta de 
Mallol, tots els personatges, des de Franz, dolent per 
naturalesa, fins a Karl o Amàlia, empesos  a la maldat 
per les circumstàncies, cometen vileses i actes 
deplorables.
Aqui Mallol deixa enrere la denúncia social, ni fa cap 
tipus de menció a Alemanya ni a l’època on transcorre 

l’acció en l’obra original. Un temps i un espai indeterminats 
són el context de Les Males Persones. Franz, gelós de 
Karl, enganya el seu pare perquè el desterri. Karl, 
llavors, es converteix en bandit i només tornarà a casa 
quan sàpiga que Amalia és maltractada per Franz. Per 
la seva banda, Franz maquina un pla per acabar amb el 
seu pare i quedar-se tota la fortuna.

Fitxa artística:

Adaptació i direcció: Carles Mallol.
Franz: Pep Garcia Pasqual
Karl: Santi Monreal
Amàlia: Ester Cort
Spigelberg: José Pedro Garcia Balada
Swarz: Òscar Bosch
Max: Carles Gilabert
Herman: Pau Ferran

Del 18 de gener al 6 de febrer a les 20.30h
Taquilla inversa

“Les males persones”



MÚSICA>BCN

Els secrets dels palos flamencos. Aquest 
concert ens convida a fer un recorregut pels palos 
del flamenc més populars avui en dia, i ens en 
descobrirà la història i les seves peculiaritats.
De les alegrías als martinetes, dels tangos a les 
guajiras, de la soleá por bulerías als fandangos 
de Huelva; un concert viu i ple de duende que ens 
ensenyarà la màgia del flamenc de ben a prop.

Fitxa artística

Nieves Molina Pérez, cante flamenco
Marc López Fernández, guitarra flamenca
Toni Porcar Rubio, guitarra flamenca

Dimecres 27 de gener a les 20h
Entrada lliure

D’on ve el flamenco?



KINÈTIC preseNTa:
“Oh my gOd BarCelONa!”

L’obra és una sàtira a una ciutat aparador bolcada al 
turisme. Comença a l’estació de Sants amb l’arribada de 
dos turistes anglesos pertanyents a la reialesa: un Lord 
i la seva Lady. Els quals venen a la ciutat comtal per tal 
de passar uns dies i gaudir de la gran ciutat moderna 
que es ven a l’estranger. Aquests personatges seran 
enganyats i burlats per un barceloní i tot els seu cercle 
proper, per tal d’aconseguir l’atenció d’una dona de 
classe i poder viure sense preocupacions. Un vodevil 
còmic amb farses, disfresses, festes i enganys. Tot això 
amb música en directe pels mateixos actors-músics-
cantants.

Ara en el 2016, celebrarem els seus 150 anys de 
l’estrena d’aquesta opereta còmica.

Fitxa artística

Direcció general: Mònica Bofill 
Direcció musical: Ferran Martínez i Palou 
Escenografia i vestuari: Estanis Aboal 
Traducció i adaptació: companyia Bratislava 
Producció i distribució: associació artdevellut 
Intèrprets: David Anguera , Anna Arena , Jofre Bellés 
Alsina, Laura Pau, Mònica Portillo, Albert Ruiz
Disseny de llums i tècnic: Joan Gil

Dissabte 30 de gener a les 18h
Preu: 5€

Teatre musical. Companyia Bratislava



A les 11:30h animació prèvia a l’espectacle
Inici dels espectacles: 12h

Han fet fora a les Bruixes de tots els pobles de Catalunya 
i s’han instal·lat a EL CARRERÓ DE LES BRUIXES de 
Cervera. A cada casa n’hi viu més d’una i totes i cadas-
cuna d’elles té una història per explicar-nos. Però per 
poder-hi viure has de ser bruixa professional! La Bruixa 
Estruga arriba amb la intenció de passar les proves per 
poder-s’hi quedar però té la mala sort d’arribar just al 
Gran dia! I per postres, a diferència de totes les altres, 
ella canta òpera. Com s’ho farà?

Fitxa Artística

Dramatúrgia: Meritxell Yanes i Toni Albà

Direcció: Toni Albà 
Ajudant de Direcció: David Planas
Actrius/cantants: Elena Martinell, Meritxell Yanes
Compositors musicals: Faló Garcia, Carles Cors,
     Paco Viciana i Salvador Garcia
Creació espai sonor: Salvador Garcia
Escenografia i vestuari: Art Estudi (David Faüchs i 
Fanny Espinet)
Coreografies: Neus Masó
Disseny Tècnic:  David Planas
Disseny gràfic: Àrtic Studio(Gerard Yanes)
Fotos: Imma de Batlle  i Carles Palacio
Vídeo: Carles Palacio,  Josep Sarquella i Marta Calvín
Edició i producció de vídeo: Martí Navarro i Marta 
Calvín
Producció executiva: Meritxell Yanes

Diumenge 7 de febrer a les 11.30h
Preu: 4€ + el Publicòmetre

CICLE D’ESPECTACLES FAMILIARS PETIT SANDARU
“EL CARRERÓ DE LES BRUIXES”, Cia Poca Cosa Teatre



MÚSICA>BCN

Viatge a través del jazz manouche. La sonoritat jazz 
manouche de Swingcaló ens acompanyarà en un viatge 
musical que ens portarà des de les velles melodies 
klezmer fins a la milonga argentina, tot passant per ritmes 
flamencos i cubans.

Aquest espectacle dinàmic i viu ens convidarà a 
submergir-nos en el món del jazz manouche i descobrir 
la figura del seu creador, Django Reinhardt, que Swingcaló 
ha pres com a referència.

A través d’un dels gèneres ballables de més èxit, ens 
assabentarem de les tristes històries sobre la Segona 
Guerra Mundial que s’amaguen darrere les cançons i 
viurem el furor

del ritme del swing als peus.

Fitxa artística

Andrés Cruz, violí
Dani López, guitarra solista
Laura Lacueva, clarinet
Rubén Ibáñez, guitarra rítmica
Stefano Pompilio, contrabaix
www.swingcalo.com

Dimecres 10 de febrer a les 20h
Entrada lliure

Swingcaló



A Segundo Falcón (El Viso del Alcor, Sevilla, 1970) se’l 
reconeix com un dels cantaores més complets de la 
seva generació. La seva carrera ha estat reconeguda 
en nombroses ocasions i premis. Però, sobretot, el dis-
tingeixen una humilitat molt flamenca i una capacitat de 
treball molt creativa i absolutament excepcional. Fal-
cón ha acompanyat en diversos espectacles a Cristina 
Hoyos, Eva la Yerbabuena, Mario Maya, María Pagés, 
Manolo Soler, Manuela Carrasco, Israel Galván, Javier 
Barón, Adrián Galia o Andrés Marín, així com la ballari-
na i coreògrafa contemporània Pina Bausch. No menys 
remarcables han estat les seves col·laboracions amb 
guitarristes com Manolo Franco, Paco i Miguel Ángel 
Cortés, Miguel Ochando o el pianista Pedro Ricardo 
Miño.

Manolo Franco (Sevilla, 1960) es va consagrar com a 
guitarrista quan el jurat format per Paco de Lucía, Mano-
lo Sanlúcar, Serranito, Juan Habichuela i Joaquín Ama-
dor li va concedir per unanimitat el Giraldillo del toque, 
a la Biennal de Sevilla de 1984. Entre els seus rivals 
en aquella ocasió figuraven Tomatito, Rafael Riqueni, 
Pedro Bacán, José Luis Rodríguez i Paco del Gastor, 
entre d’altres. 

Manolo Franco demostra un gust marcat per un sen-
tit molt clàssic del flamenc, sobri, així com una brillant 
tècnica, exquisidesa harmònica i amplitud de recursos, 
els quals li permeten imprimir una acusada personalitat, 
molt elegant, tant als estils rítmics (les seves bulerías 
són d’antologia) com als de tall més melòdic.

Dijous 18 de febrer a les 20h
Preu: 10 euros (gratuït per als socis 
El Dorado)

DIJOUS FLAMENCS
SEGUNDO FALCÓN I MANOLO FRANCO



FRAGMENTS 

Fragments, el Cabaret Escènic de la Sala Sandaru, et 
convida novament a viure el teatre, la dansa, la música, 
la literatura, la màgia i el circ en una experiència única 
i imprescindible! Al Sandaru ens agraden les arts escè-
niques i aquesta és la nostra ocasió anual per compartir 
amb tu  aquesta passió. Una vetllada cabaretera que 
organitzarem amb la col·laboració de creadores i cre-
adors de totes les disciplines escèniques. Pots consultar 
la programació completa del Fragments properament a 
www.ccparcsandaru.cat. 

Dissabte 20 de febrer a les 20h
Preu: 5€ (3€ menors de 18 anys)

El Cabaret Escènic del Sandaru



Gerard Sesé (Octubre del 1986, Barcelona) músic (com-
positor, productor, pianista i cantant), politòleg (llicenciat 
en ciències polítiques a la UAB), teatreterapeuta (post-
grau a ISEP) i periodista (ràdio i prensa escrita). En el 
món de la música comença al 2004 amb el seu projecte 
propi com a bandautor. Ja compta amb 5 CDs i un DVD. 
Carrega a les seves esquenes anys d’actuacions en 
directe arreu dels Països Catalans i també per Europa 
i Sud-Amèrica. Creador de l’Himne de la Via Catalana 
‘Mà en mà’, la cançó dels 10.000 a Brussel•les ‘Som 
10Mil’ o ‘Sí i Sí’ la cançó del Referèndum. Guanyador 
del premi ‘Carles Sabater’ 2006 per la cançó ‘Sento’. Té 

un web revolucionari: des del 2012 el web gerardsese.
cat esdevé el primer web d’un músic català en oferir tota 
la discografia de franc (descarregable o en streaming) i, 
a més, amb la possibilitat de construir-se CDs a la carta 
escollint la playlist, la portada i el títol totalment personal-
itzat. Ha estat el creador del musical ‘Generació de Mer-
da’ representat el març i l’abril del 2014 al Teatre Regina 
de Barcelona i el musical ‘The Feliuettes’ al Teatre Maldà 
en dues temporades al 2015. Creador també de música 
per a videojocs d’aplicació mòbil. També treballa com a 
productor musical al seu propi estudi.

EN CONCERT: GERARD SESÉ
“No sóc jo”

Dimecres 24 de febrer a les 20h
Preu: 5€



Dijous 25 de febrer a les 20h 
Preu: 10€ (gratuït socis SFB El Dorado)

Agustín Carbonell, El Bola (Madrid, 1967). Fill del 
cantaor Agustin Montoya, nebot del bailaor El Guito i 
descendent del mestre Sabicas, va sentir des de nen la 
influència del flamenc i en concret l’afició per la guitarra. 
Aviat va acompanyar al Güito en les seves gires 
internacionals i a participar en espectacles com ‘Cumbre 
Flamenca’ i ‘Flamenco Puro’, presentat a Broadway i 
Hollywood, al costat de grans figures com Fernanda de 
Utrera, Adela la Chaqueta, Manuela Carrasco, 
Chocolate, Farruco i els Habichuela, entre d’altres. 
Ha recorregut més de vint països, portant la seva música 
als cinc continents.  Als 22 anys va gravar el seu primer 
disc amb el segell Nuba Records, titulat ‘Bola’, que va 
ser distribuït pel segell alemany Messidor en més de 

trenta països dins del seu catàleg de latin jazz.

Va col·laborar amb Enrique Morente una llarga 
temporada participant en nombrosos concerts i en 
l’enregistrament de tres dels discos del cantaor “Misa 
Flamenca” (1991) “Negra, si tú supieras” (1992) i “Alegro 
Soleá y Fantasía de Cante Jondo” ( 1995).
A més de amb Morente ha treballat amb artistes tan 
destacats com Paco de Lucía, Chocolate, Rafael 
Romero “Gallina”, El Chato de la Isla, Chano Lobato, El 
Guito, Farruco, Mario Maya, Manolete, Manuela 
Carrasco, Javier Barón, Jorge Pardo, Chano Domínguez, 
Ketama, Carles Benavent, Ruben Dantas i molts altres.

dIJOUs FlameNCs
Agustín Carbonell, “El bola”



Un nodrit grup de músics de molt diferents origens, 
residents a Barcelona, es reuneix per interpretar l’obra 
Luis Alberto Spinetta (1950-2012), un dels músics més 
importants del rock argentí. Circularan per l’escenari 
prop de vint músics component formacions d’allò més 
variades, des de duos fins nonets, interpretant les obres 
més representatives de Luis Alberto ‘el Flaco’ Spinetta.

Els músics que hi participaran són: Matías Mínguez, Pa-
blo Cruz, Salvador Toscano, Carme Canela, Cece Gian-
otti, Guillermo Rizzotto, Anibal Martínez, Guido Di Blasi, 
Marcelo Valente, Martín Hernández, Guillermo Carrizo, 
Pablo Massera, Gabriel Urdiales, Cecilia Giménez, 
Gabriel Vallone, Johanna Zohler, Oscar Aresi, Guillermo 

Machado.
Concert organitzat pel cicle Hamaques, el centre 
d’estudis musicals Passatge i el festival Barnasants
Reserves
Escriu a reserva@americat.cat especificant CONCI-
ERTO SPINETTA a l’assumpte. Important: La reser-
va 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. El pagament de l’entrada s’efectuarà 
a la Sala Sandaru en efectiu.

Entrades 2X1
Les primeres 20 persones que enviïn un correu a reser-
va@americat.cat tindran una entrada 2x1

Divendres 26 de febrer 21h
Preu:  10€

Cicle de concerts HAMAQUES 
CONCERT D’HOMENATGE A LUÍS ALBERTO SPINETTA



KINÈTIC PRESENTA: “ABANS”

Divendres 4 de març a les 20.30h
Preu: 5€ 
La Laia té 30 anys i viu al carrer. El Marc té 25 anys i 
viu a Escòcia. La mort del seu pare, ara fa uns anys, va 
fer que l’economia familiar trontollés i encara més quan 
poc després la seva mare es va quedar sense feina. La 
vida de la Laia i el Marc, el seu germà petit, va can-
viar rotundament. Calia portar diners a casa. La Laia va 
deixar els estudis i es va posar a treballar de valent. El 
Marc va seguir estudiant però va renunciar a la carrera 
que realment volia... Degut a la seva depressió i sense 
poder suportar-ho, la seva mare va decidir posar fi al seu 
patiment.

Aquest projecte, i més concretament la historia de la 
Laia, neix a partir d’un altre anomenat “Jo abans sortia 
més” en el qual es reflexa la realitat crua i desesperada 
de moltíssima gent de l’“anterior classe mitja” que es veu 

arrossegada a la precarietat i, en alguns casos, al carrer. 
Veurem una jove de 30 anys que ens explicarà la caigu-
da des d’una vida “normal” (mitjans del 2000) en la qual 
estudiava a la universitat, sortia com qualsevol persona 
de la seva edat, treballava per pagar-se les “seves cos-
es”… cap a la pèrdua de no només del seu món material 
sinó del seu món emocional.

Fitxa artística 

Dramatúrgia i direcció: Daniel J. Meyer 
Intèrprets:  Laia Pellejà, Marc Pociello 
Producció executiva: Cristina Ferrer
Fotografia i disseny gràfic: Cooperativa FAR

Cia Descartable Teatre



A les 11:30h animació prèvia a l’espectacle
Inici dels espectacles: 12h

Un espectacle original que combina acrobàcia, malaba-
risme i beat box. Dos corredors de borsa, còmplices en 
una malversació de fons, es troben en plena fugida...
Un esbojarrat xou de ritme desenfrenat, que parla de la 
“pasta” de manera humorística, musical i visual.
 
Un espectacle familiar, de temàtica universal, sense text 
i amb molt sentit de l’humor que agradarà des dels més 

petits fins als més grans de la casa!

Fitxa artística

Interpretació, diabolo, beat box: Gaspard Herblot
Interpretació, dansa i acrobàcia: Anthony Lefebvre
Direcció, coreografia: Jordi L. Vidal
 

CICLE D’ESPECTACLES FAMILIARS PETIT SANDARU
“OOUPS”, Cia Jordi L. Vidal

Diumenge 6 de març a les 11.30h
4€ + El Publicòmetre



GERHARD STEINGRESS

Gerhard Steingress (Salzburg, Àustria. 1947), doctor en 
Sociologia i Ciències Polítiques, va ser professor titular a 
la Universitat de Sevilla des de 1996 fins al 2013. El seu 
principal tema d’investigació és la cultura i la música en 
l’era de la globalització. A partir de 1986 va realitzar una 
sèrie de projectes sobre el flamenc com a manifestació 
artística i element cultural. Des de la seva extensa crítica 
de la flamencología tradicional i mitjançant una 
metodologia comparativa desenvolupa una teoria sobre 
el flamenc com a fenomen de la hibridació transcultural 
en la música popular contemporània.

Per Steingress, el que es pot anomenar Nou flamenc o 
Flamenc Postmodern, com a manifestació artística que 
escapa dels supòsits de modernitat en què va néixer per 

adaptar-se a la societat global actual, no és diferent del 
que va fer sempre en la seva evolució com a gènere. 
Perquè el flamenc és un art híbrid des del seu origen en 
la mesura  en què se serveix de valors i manifestacions 
culturals premoderns i tradicionals per barrejar-los amb 
altres postindustrials, especialment els que deriven dels 
mitjans de comunicació i les seves possibilitats de difusió.
Des d’aquesta perspectiva Steingress, a mode de 
paradigma, analitzarà dues de les obres de Morente 
“Omega” i “El Pequeño Reloj” perquè com diu el mateix 
Steingress “L’obra de Morente reflecteix aquella 
experiència de la totalitat del sentir i saber, del viure i 
observar, del deixar ser i fer, del seguir i trencar -en fi, de 
tot allò que atribuïm a l’art com a fenomen estètic (...).”

Dimecres 9 de març a les 20h
Entrada lliure

Flamenco y postmodernidad: un diagnóstico sociomusicológico



Dijous 10 de març a les 20h
Preu: 10€ (gratuït socis SFB El Dorado)

dIJOUs FlameNCs: 

Mariola Membrives és una cantant i actriu establerta 
a Barcelona i graduada a l’Escola Superior de Música 
de Catalunya, (Esmuc, Barcelona,   2013) on va rebre 
el títol superior de l’especialitat de cant flamenc. El 
2014 va publicar el seu primer disc personal, “Lloro-
na” (WhatAbout records), a duo amb el contrabaixista 
Masa Kamaguchi, i l’espectacle ha resultat guanyador 
de l’Infusiona’t 2014. La seva adaptació de “Llorona” 
forma part de la banda sonora de la pel·lícula “La es-
trella” protagonitzada per Ingrid Rubio i Carmen Machi.

Masa Kamaguchi. Instrumentista notablement intuïtiu, 
Masa Kamaguchi és posseïdor d’un so molt personal. 
El seu timbre càlid i ric, amb el seu estil modern, el de-
fineixen com un excel·lent músic.

Marc Miralta és, per la seva trajectòria, un dels músics 
de jazz nacionals amb més reconeixement internac-
ional. És així per haver estat pioner en les músiques de 

fusió i molt actiu en projectes internacionals, inclosa la 
seva fructífera estada a Nova York, de la qual han sortit 
projectes com l’OAM Trio (Omer Avital, Aaron Goldberg 
i Marc Miralta).

Pedro Barragán, format al Conservatori del Liceu sota 
el mestratge de Manuel Granados, resideix actualment 
a Sevilla. Ha acompanyat a grans figures del flamenc, 
com el mateix Juan Habichuela, Miguel Ochando o 
Rafael Riqueni, dels quals en ocasions n’ha estat la 
segona guitarra.

Pol Padrós, saxo tenor, ha estat en diverses forma-
cions de jazz i altres estils com la Big band de l’Escola 
de Música de Vic, Odetualet Quintet, La Tropa, la Origi-
nal Jazz Orquestra TM, l’Orquestra Jove del Taller de 
Músics, entre d’altres, i ha participat a concerts amb en 
Xavier Maristany o amb Cordes del Món.

Mariola Membrives, Masa Kamaguchi, Pedro Barragán, Marc MIralta, Pol Padrós



La Sala Sandaru acull la final d’aquest concurs musi-
cal per a grups novells de tot Barcelona, que enguany 
celebra la seva tercera edició. Amplifica’t és un projecte 
en xarxa de tots els centre cívics del Districte de Sant 
Martí (CC Besós, CC Sandaru, CC Sant Martí, CC Can 
Felipa, Centre Cultural Farinera) amb el recolzament de 
la direcció de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. 
L’objectiu d’aquest concurs és donar impuls i facilitar re-
cursos a les bandes musicals amb joves menors de 22 
anys majoritàriament.

El format d’aquest concurs consisteix en realitzar dues 
eliminatòries amb els grups seleccionats a partir d’una 
convocatòria. La primera eliminatòria serà el 26 de fe-
brer de 2016 al Centre Cívic Besòs. La segona serà el 
4 de març al Centre Cultural la Farinera del Clot. Els 

concerts de totes dues eliminatòries es celebraran a les 
20h.

D’aquestes dues eliminatòries quedaran quatre grups 
que tocaran a la final, que se celebrarà l’11 de març 
de 2016 al CC Parc Sandaru i on es decidirà els grups 
guanyadors. A la final, el resultat de les votacions serà 
una mescla de les votacions d’un jurat de l’àmbit musi-
cal (programadors, discogràfiques, revistes de música, 
músics...)  i les del públic assistent.

Els guanyadors del primer premi obtindran 1.000 € per 
invertir en material musical i el segon premi n’obtindrà 
200 €.

Divendres 11 de març a les 20h
Entrada lliure

FINAL AMPLIFICA’T
Concurs de música jove de Sant Martí



Divendres 18 de març a les 20.30h
Preu:  5€
Partint de l’estètica de l’univers de Patricia Highsmith, 
entrem en un món tancat on ningú diu la veritat. Un 
famós guionista de cinema i un misteriós personatge 
que apareix del no res compartiran la seva soledat en 
una caseta aïllada del soroll de la ciutat. En aquesta illa 
deserta deixaran sortir a la llum les seves pors, men-
tides i misèries, mostrant la seva cara més fosca.

En quin moment la víctima es transforma en perpetra-
dor? Com es trenca aquest cercle?

Aquest és el segon musical del tàndem Clara Peya i 
David Pintó. Una aposta que va néixer per fer recerca 
dins el gènere del teatre musical íntegrament cantat. 
És el segon d’una trilogia d’obres de dos intèrprets. 
El primer, “mares i filles” explicava la relació de dues 
dones (una mare i una filla).

Fitxa artística

Composició i direcció musical: Clara Peya
Llibret i direcció: David Pintó
Intèrprets: Rubén Yuste, Marc Vilavella
Clara Peya | Andreu Gallén (piano)
Disseny d’il·luminació: Xavi Gardés
Escenografia: Jordi Bulbena
Moviment: Ariadna Peya
Producció executiva: Cristina Raventós

KINÈTIC presenta: 
“Homes foscos”

Companyia Bohèmia’s. Teatre musical



El MUTIS és un Festival de teatre emergent de la ciutat 
de Barcelona on es donen cita durant cinc jornades una 
trentena de muntatges de grups de tota la península. 
Els espectacles són oberts i gratuïts a tota la ciutadania 
i tracten de promocionar tant la nova creació com les 
adaptacions arriscades, ja que aquest Festival, el més 
irreverent de la seva classe, no pretén presumir de 
tècnica o qualitat estètica sinó ser incisiu, transcendir, 
evitar deixar indiferent al públic, aportar idees, fer 
pensar.

El dissabte 19, durant tot el dia podreu gaudir al Sandaru 
de diferents obres de teatre i companyies. Podeu 
consultar la programació específica a http://
lacoquerateatro.wix.com/mutis 

Dissabte 19 de març
Tot el dia

MUTIS VII
Mostra Universitària de Teatre Incisiu-Satíric



SALA SANDARU
La Sala Sandaru és la sala principal del Centre Cívic Parc Sandaru i porta el nom d’un 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, natural, original, per a grans, joves i nens. La Sala Sandaru s’aferra a aquestes característiques per no perdre mai 
l’autenticitat amb la qual sempre s’ha caracteritzat.

En aquesta sala s’hi realitzen tot tipus d’activitats culturals: espectacles de teatre, concerts, conferències, presentacions, 
projeccions de documentals i altres activitats.

Algunes dades tècniques: 
Sala amb capacitat per a 200 persones assegudes i 300 persones 
si es retiren les grades. 
Escenari tipus rosco de 7m d’ample per 5m de fondària i 40cm 
d’alçada / 2 vestuaris / Equip d’il·luminació i so. 
Fitxa tècnica: https://bit.ly/RaiderSalaSandaru

L’equip del Sandaru som: l’Alda, la Marta, la Mireia, en Marc, 
la Kris i la Rosa. T’hi esperem!




