
El Celler - Programa de març a juliol de 2016 
 

 

 

Març 

18 de març 

19 h 

El documental del mes 

COM CANVIAR EL MÓN 

Jerry Rothwell. UK-Canadà (2015), 109 minuts 

El 1971 un petit grup d’activistes canadencs va iniciar la seva primera missió a bordd’un 

vell vaixell de pesca: aturar els assaigs de la bomba atòmica de Nixon a Alaska.Aquest va 

ser el naixement del moviment mediambiental i la creació de l’organitzacióglobal que 

avui coneixem com a Greenpeace. Un grapat d’amics periodistes i científics hippies poden 

canviar el món armats únicament amb càmeres? Aquest grup d’ecologistes pacifistes 

utilitzen les imatgescom a “bombes mentals” capaces de transformar consciències, 

confiant en el poderde les imatges i els mitjans de comunicació com a eines de canvi 

social.L’activisme, però, és desordenat. Les veritables revolucions mai no han pogut ser 

organitzades. Podran posar-se d’acord en la important missió de salvar el planeta? 

Lloc: Espai Tremuja 

 

Abril 

 

Divendres 1 d’abril 

 

19 h 

“Des de la foscor. Interacció al Celler” 

Escola d’Art i Disseny edRa 

Lloc: Sala Cèsar Martinell 

 

19 h 

Color i llum negra. Maquillatge i música 

Festa dels colors en què els participants podran decorar-se amb maquillatge fosforescent 

i experimentar l’efecte de la llum negra sobre ells mateixos. 

Escola d’Art i Disseny edRa 

 

 

Divendres 8 d’abril 

 

19 h 

Mur interactiu 

Escola d’Art i Disseny edRa 

 

Del 15 d’abril al 22 de maig 

DiscoveryLOOP.Mostra Internacional de Videocreació Contemporània 

Premi DISCOVERY 2015 

Aquesta exposició acull les onze obres finalistes de la primera edició del Premi Discovery, 

un premi dedicat als vídeos i films d’artistes internacionals. Entre els projectes presentats 

a través d’una convocatòria oberta, un jurat especialitzat ha seleccionat deu finalistes. A 

aquesta selecció se suma l’obra més votada al canal en línia del projecte. El jurat de l’any 



2015 estava compost per Bartomeu Marí, Javier Duero, JuliaMorandeira, Martí Perán i 

Carlos Durán, el qual també ha triat l’obra guanyadora del primer Premi Discovery. 

Artistes: Itziar Barrio, Joan Bennassar, VirgileFraisse, Marco Godoy, Rob Kennedy, 

ShaharMarcus, Adrian Melis, Karen Mirza& Brad Butler, Carlos Motta, Ryan Rivadeneyra i 

YunTingTsai. 

El Premi Discovery és una iniciativa de LOOP Barcelona, patrocinat per Estrella Damm. 

Continua la visita a l’exposició de l’edició del premi LOOP Discovery 2017 al Museu d’Art 

de Cerdanyola del 28 de maig al 31 d’agost. 

Més informació: www.loop-barcelona.com/discovery 

Lloc: Sala Cèsar Martinell 

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya 

 

Divendres 15 d’abril 

19 h 

El documental del mes 

Joana Biarnés, Una entre tots 

Òscar Moreno i Jordi Rovira 

Catalunya (2015)  

72 minuts 

Es va colar a la suite dels Beatles, va enganyar Roman Polanski, va ser fotògrafa 

deRaphael, va escollir el vestit de Masiel per a Eurovisió i Clint Eastwood la va besar 

alsllavis. Fou amiga de Xavier Cugat, Joan Manuel Serrat, la duquessa d’Alba, Fernando 

Rey, el Cordobés, Lola Flores, Salvador Dalí... Aquesta és la desconeguda vida i obra de 

Joana Biarnés, la primera fotoperiodista espanyola. Una pionera que va vèncer els 

prejudicis d’una època, va triomfar en laseva professió, va conèixer i immortalitzar grans 

personatges de la història i, quanes podia haver convertit en llegenda, va desaparèixer. 

Lloc: Espai Tremuja 

 

Diumenge 17 d’abril 

 

12 h 

Visita guiada 

A càrrec d’Alexandra Laudo 

Discovery LOOP. Mostra Internacional de Videocreació Contemporània  

Lloc: Sala Cèsar Martinell 

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. 

 

18 h i 20 h 

Bodas de sangre, de Federico García Lorca 

A càrrec de l’Escola de Ball 8Temps 

Dos passis 

Espectacle en què la interpretació, l’expressió corporal, la poesia i la música conviden el 

públic a viure una de les peces teatrals de referència mundial en un espai com El Celler. 

Una història que tracta sobre la vida i la mort.  

Aforament limitat 

Lloc: Sala de Tines 

 

Diumenge 24 d’abril 

 

12.30 h 

Vermuts musicals 

ViolettaCurry 

http://www.loop-barcelona.com/discovery


Blues, gospel i soul  

ViolettaCurry, veu; Jaume Vilaseca, piano; Dick Them, contrabaix,i Ramón Díaz, bateria 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

Hi haurà servei de bar. 

 

Dissabte 30 d’abril 

 

18 h 

Art en obert 

Experimentem amb l’art 

Públic familiar 

 

 

Maig 

 

 

Diumenge 1 de maig 

12.30 h 

Vermuts musicals 

MediumBand de l’EMMRPB 

La MediumBand de l’Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés neix l’any 2014, i 

està formada per exalumnes que van acabar el seu cicle formatiu a l’escola, juntament 

amb alguns estudiants del grau avançat.Enguany estanimmersos en la música pop rock i 

fusió dels anys setanta i vuitanta del segle passat, però des d’una òptica molt vinculada al 

jazz i el funk. El repertori actual es basa en temes de S. Wonder, H. Hancok, J. Snidero, C. 

Rio, J. Brown, M. Jackson... 

Laura Cara, flauta; Pau Venteo i Quintí Vinyes, saxòfons alts; Daniel Minguet, saxòfon 

tenor; Pol Garcia, saxòfon baríton; Alba Planas, baix elèctric; Marina Castillo, piano, i Gal·la 

Vinyes, bateria. 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

Hi haurà servei de bar. 

 

Diumenge 8 de maig 

 

12.30 h 

Vermuts musicals 

Arnoude MeloQuartetoen toureuropeu 

Jazz, bossa nova 

Arnoude Melo, contrabaix acústic i elèctric; Willian Goe, bateria; Edilson Forte ‐Tatu, 

piano/teclat, i Gledison Zabote, saxòfon. 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

Hi haurà servei de bar. 

 

Divendres 13 de maig 

19 h 

El documental del mes 

K2 – Tocant el cel 

ElizaKubarska 

Polònia, Regne Unit, Alemanya (2015)  

72 min 

L’estiu de 1986 dotze expedicions de tot el món es van trobar a la base del K2 per escalar 

la muntanya a través d’una ruta que mai ningú havia aconseguit fer. L’estiu de1986 es 

coneix des de llavors com “l’estiu negre”, ja que13 dels escaladors van perdre-hi la vida. El 



documental reuneix quatre dels fills d’aquests alpinistes morts per tornar-los a portar a la 

base del K2, el lloc on estan enterrats els seus pares o mares, des d’on intentaran 

entendre què els va portar a embrancar-se en una expedició tan perillosa, quan ells eren 

criatures petites o, fins i tot, en algun cas, quan les seves dones estaven embarassades.  

Lloc: Espai Tremuja 

 

 

Dissabte 14 de maig 

 

De 17.30 a 20.30 h 

El meu primer festival 

Música + dansa: Mainasons i Fem l’Indy 

Taller de swing amb Fem L’Indy  

Activitat familiar 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

 

 

Diumenge 15 de maig 

 

12.30 h 

Vermuts musicals 

Anthus 

Profundament Jazz 

Jazz fusió, swing, funk i bossa nova  

Anthus, veu; Santi Galán, piano; Manel Fortià, contrabaix 

Anthus, considerat  una de les millors veus masculines del jazz del nostre país, ens 

proposa  un viatge pels clàssics dels Estats Units, amb tocs de swing, funk i bossa nova i 

per composicions de les icones més transcendents del món del jazz, com ara: Miles Davis, 

Monk, Charles Mingus i Chick Corea. Anthus els interpreta amb arranjaments i lletres 

propis donant-los un toc íntim i del tot original. 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

Hi haurà servei de bar. 

 

 

Diumenge 22 de maig 

12.30 h 

Vermuts musicals 

Balkan Paradise Orchestra 

Música balcànica 

Mila González, trompeta; Alba Careta, trompeta; Eva Garín, clarinet; Alba Ramírez, 

trompa; Maria Astallé, trombó; Olivia Casas, tuba, i Elisenda Fàbregas, bateria. 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

Hi haurà servei de bar. 

 

 

Dissabte 28 de maig 

 

18 h 

Art en obert 

Experimentem amb l’art 

Públic familiar 

 

Diumenge 29 de maig 

 

12.30 h 



Vermuts musicals 

Susana Sheiman 

Jazz, swing 

Susana Sheiman, veu; Xavier Algans, piano; Artur Regada, contrabaix, i Caspar Saint-

Charles, bateria. 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

Hi haurà servei de bar. 

 

 

 

Juny 

Divendres 3 de juny 

18.30 h 

Tastet de Festa Major  

A càrrec d’entitats convidades i amb Jordi Margarit com a conductor 

50è aniversari del Grup Fotogràfic El Gra 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

 

20 h  

Inauguració 

Exposició“Foto viva, 1979-2015” 

50è aniversari del Grup Fotogràfic El Gra 

Lloc: Sala de Tines  

 

 

Dissabte 4 de juny 

 

21 h 

El Sommelier 

Amb Fermí Fernández 

Director: Toni Albà 

Teatre sense teatre 

Preu de l’entrada: 5 € 

Lloc: Sala Cèsar Martinell 

 

 

Divendres 10 de juny 

 

19 h  

Taula rodona  

Amb els alcaldes Miquel Llugany, Eduard Pallejà, Núria Buenaventura, Carme García i Ana 

Maria Martínez, moderats per Lidia Juste (la veu de la Festa Major), sota el lema records, 

memòries i anècdotes de les festes majors democràtiques. 

50è aniversari Grup Fotogràfic El Gra 

Lloc: Sala Cèsar Martinell 

 

 

 

 

 

Divendres 17 de juny 

 

19 h 

El documental del mes 

Síria: Una història d’amor 



Sean McAllister 

Regne Unit (2015)  

76 min 

L’Amer va conèixer la Raghda en una presó de Síria fa 15anys. Comunicant-se durant 

mesos a través d’un forat a laparet que separava les seves cel·les, es van enamorar. Quan 

van ser posats en llibertat es van casar i van formar unafamília. Des de llavors, la seva 

lluita inesgotable per lallibertat del seu país ha convertit la seva vida en un viatge 

d’esperança, somnis i desil·lusions: cap a larevolució, cap a la seva terra i, al final, cap a la 

seva història d’amor. 

Lloc: Espai Tremuja 

 

 

Dissabte 25 de juny 

 

18 h 

Art en obert 

Experimentem amb l’art 

Públic familiar 

 

 

CICLE L’ESTIU ES VIU AL CELLER 

 

 

Dimecres 29 de juny 

La Industrial Teatrera 

De Pas 

Espectacle de teatre clown 

La companyia catalana La Industrial Teatrera proposa un espectacle sobre el cicle de la 

vida en clau de clown. De Pas és un homenatge a les places de poble, on es desenvolupa 

la vida i es creuen els personatges d’aquesta història. El públic és espectador i a la 

vegada coprotagonista. Els dos clowns es troben, juguen i riuen. El públic els acompanya i 

s’hi suma per acabar sent una família, amics i companys de viatge. Veiem passar per 

davant la seva vida, plena de vida! Un dels muntatges de circ català que més s’han pogut 

veure a l’estranger. De Pas va rebre els premis de circ de Catalunya Zirkòlika 2012 a la 

Millor Direcció i a la Millor Posada en Escena. 

Festa Major 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

 

 

Dijous 30 de juny 

 

CIA Les Estampades 

Enfila S.A.   

Espectacle de dansa aèria 

Passa la vida i tot canvia, però les històries sempre queden en el record. Enfila S.A. és la 

història de dues dones dels anys cinquanta que treballen en una fàbrica tèxtil. Entre fils i 

bobines, i amb el soroll i l’olor de les màquines, creixen, treballen i teixeixen les seves 

històries de vida. Un homenatge a totes aquelles dones que en els moments difícils no 

van trencar el fil de la seva vida. 

Festa Major 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

 

Divendres 1 de juliol 

 

Serena Vione 

Iter 



Espectacle de dansa i circ 

Iter és un viatge a través de la fantasia, les emocions i les sensacions. Una dona manipula 

peces de ferro, creant formes i espais diferents, amb la intenció de construir un camí que 

la portarà cada cop més amunt. Un espectacle unipersonal d’acrobàcia i moviment dirigit 

per Claire Ducreaux. 

Festa Major 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

 

Dissabte 2 de juliol 

 

Circ Los 

Cabaret Paròdia 

Espectacle de circ i clown 

Format de cabaret que desenvolupa una successió de diferents tècniques circenses en 

llenguatge de clown. 

Festa Major 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

Consulteu el programa de la Festa Major 

 

 

Juliol 

CICLE L’ESTIU ES VIU AL CELLER 

19 h 

Xerrada 

Identitat esculpida 

Exposició “Identitat esculpida” de Mar Hernández Plana 

Recull d’imatges, amb fotografies de gran format, que tracten simbòlicament i aborden 

de forma estètica tot el que hi ha darrere del càncer de mama. El projecte de l’escultora 

Mar Hernández Plana neix de la necessitat d’expressió artística sorgida del procés de 

malaltia del càncer de mama que va patir. Un procés que comporta una transformació 

física i en tots els aspectes i facetes. A la inauguració es comptarà amb la presència de 

l’autora i de la presidenta de l’Institut Català de les Dones. Cal confirmació d’assistència. 

Lloc: sala Cèsar Martinell 

 

 

Dissabte 8 de juliol 

 

23 h 

Joana Serrat 

Dear Great Canyon ens va mostrar Joana Serrat com una compositora excepcional i una 

de les veus que han sabut adoptar més bé el folk provinent dels Estats Units, obrint noves 

vies al jazz i al pop. Amb una gira que l’ha portat a actuar a Portugal, Anglaterra, Holanda, 

Luxemburg i Bèlgica, Serrat pot presumir també de ser una de les artistes catalanes amb 

més projecció. Ara la vigatana presenta el seu tercer disc, Cross The Verge, un enorme 

pas endavant en la seva carrera. 

Folk i rock d’arrels nord-americanes  

Cicle: L’Estiu es Viu al Celler 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

Hi haurà servei de bar. 

 

Divendres 15 de juliol 



 

19 h 

El documental del mes 

TeaTime 

Maite Alberdi 

Xile (2014)  

70 min 

Cinc dones es reuneixen per prendre el te, sagradament, uncop al mes des de fa seixanta 

anys. Es van conèixer en uncol·legi religiós de Santiago de Xile i des de llavors el país ha 

canviat molt. Riuen, xerren i discuteixen amb autoritat sobreles formes de vida actuals 

que creuen incomprensibles. Tot i que tenen personalitats molt diferents,fatant de temps 

que comparteixen moments juntes que es perdonen tots els retrets. Seixanta anys passen 

a ser seixanta-un,seixanta-dos, seixanta-tres… i cada mes la tetera es torna a omplir 

d’aigua calenta. Les seves reunions,a vegades hilarants, però sempre plenes d’amor, 

construeixen una divertida meditació sobre la joventut, el pas del temps i l’amistat. 

Lloc: Espai Tremuja 

 

19.30 h 

InFest, Festival Internacional de Curtmetratges de Terror, Fantàstic i Freak 

Curts + música 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

 

 

Dissabte 16 de juliol 

 

InFest, Festival Internacional de Curtmetratges de Terror, Fantàstic i Freak 

Curts + música 

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

Hi haurà servei de bar. 

 

 

Dissabte 23 de juliol 

 

18 h 

Art en obert 

Experimentem amb l’art 

Públic familiar 

 

23 h 

Seis Pájaros de un Tiro 

Nou disc Amb cara i ulls 

Cicle: l’Estiu es Viu al Celler 

Seis pájaros de un tiro és un projecte amb inquietuds personals i artístiques que vol 

expressar pensaments i idees a través de la música. La formació conta amb músics de 

diferents estils amb la intenció d'aportar altres punts de vista al projecte, basat en 

cançons d'autor i amb pinzellades de jazz, bossanova i pop.  

Lloc: plaça del Celler Cooperatiu 

Hi haurà servei de bar. 

 

 

EXPOSICIONS 

 

Sala Cèsar Martinell 

 

Del’1 al 10 d’abril 



“Des de la foscor. Interacció al Celler” 

Escola d’Art i Disseny edRa 

 

Del 15 d’abril al 15 de maig 

“Discovery LOOP. Mostra Internacional de Videocreació Contemporània” 

 

Del 17 de juny al 4 de juliol 

“Identitat esculpida” de Mar Hernández Plana 

 

 

Sala de Tines 

 

Del 3 de juny al 31 de juliol 

Exposició “Foto viva, 1979-2015” 

 

 

 


