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→ dimecres 6 de Juliol | 22 h | Pati Anglès 

DREAMER’S CIRCUS 
Rune Tonsgaard Sørensen, violí 
Ale Carr, cítara 
Nikolaj Busk, piano i acordió  
 
 

 
Tres joves escandinaus amb talent que combinen les músiques tradicionals i 
populars nòrdiques amb influències d'altres estils en una proposta original i de 
somni. El seu repertori s'obre a l'experimentació i inclou referències a universos 
musicals variats com el folk, la música clàssica o el minimalisme. La recerca 
compositiva, el talent i la creativitat de Dreamers’ Circus sobre l'escenari formen 
un meravellós circ obert en un estat de somni. 
 
Una nit de l'any 2009, Nikolaj Busk va entrar en un bar de Copenhaguen on Rune 
Tonsgaard Sørensen i Ale Carr tocaven música folk nòrdica. Sobre l'escenari 
també hi havia un piano i Nikolaj es va unir al duo. A l'instant es va crear una 
connexió que avui encara perdura, i que els ha portat a actuar com a trio no 
només per Escandinàvia, sinó també per la resta d'Europa, el Japó, l'Amèrica del 
Nord i Austràlia. El 2021 van guanyar el prestigiós Premi Carl danès al 
compositor de l'any (categoria de música d'arrel) pel seu àlbum Blue White Gold. 
 
Cada músic amb unes arrels i unes influències musicals diferents que van des 
del jazz a la música clàssica, el què ha unit als tres músics ha estat l'interès per 
la música tradicional nòrdica. Quan se'ls pregunta quin estil de música 
interpreten, fugen de les etiquetes i diuen que, de la mateixa manera que amb el 
menjar (la seva altra gran passió), agafen ingredients locals per a combinar-los i 
transformar-los en el que denominen nova música nòrdica. Al llarg de la seva 
carrera com a grup han publicat cinc àlbums, a més de participar en projectes 
musicals amb l'Orquestra Filharmònica de Copenhaguen i altres grups de 
cambra. El seu últim treball, Langt ud’ i Skoven s'inspira en els densos boscos i 
paisatges d'Escandinàvia combinant el folk amb elements de la música clàssica 
i el jazz. 
 

https://www.youtube.com/user/DreamersCircus
https://open.spotify.com/album/6ajfF3znBOKl93kvmrUS1l?si=-gZFo1khSI6JphGeR8ZcAA
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→ dimecres 6 de Juliol | 20 h | Auditori 

ANA CARLA MAZA  
 
 
 
 
 

La violoncel·lista i cantant cubana Ana Carla Maza ens convida a un viatge 
imaginari a Llatinoamèrica on re-visita la música tradicional de la seva infància, 
així com les seves pròpies composicions. De la bossa nova brasilera a l'havanera 
cubana a través d'un prisma musical ampliat. Nascuda en una família de músics, 
i després de dos àlbums publicats, Ànima (2018) i La Flor (2020), Ana Carla 
Maza presenta el seu tercer treball, Badia, una bella mescla de violoncel clàssic 
i veu, inspirada en el so cubà, la samba, la bossa nova, el tango, el jazz i la 
chanson. 
 

→ dimecres 13 de Juliol | 22 h | Pati Anglès   

MOMI MAIGA  
 
Mamadou Lamine Maiga, veu i kora 
Carlos Montfort, violins i veu 
Aleix Tobias, bateria i percussions 
Marçal Ayats, violoncel i veus 

 
Momi Maiga encarna, a ritme de jazz, funk i afrobeat, la cara més enèrgica de la 
kora en un context de música actual i variat, que connecta amb la nova generació 
de l'Àfrica occidental. Un viatge entre ritmes transcontinentals i sons de la cultura 
musical mandé. Valors i missatges són transmesos a través de la seva llengua 
natal: mandinka i wólof. 
 
Amb tan sols 24 anys, aquest autor, compositor, músic i cantant senegalès, 
destaca per la seva habilitat amb la kora, un dels instruments més venerats de 
la regió i que toca des dels sis anys, així com per la fusió de gèneres que realitza 
en les seves composicions. El seu estil, tan personal i versàtil, fa d'ell un artista 
eclèctic que emociona sobre l'escenari. Procedent de la reconeguda família de 
griots Cissokho, la seva herència artística la vincula amb la tradició mandé i el 
seu propi repertori. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhhBVOCmlkc&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=3sWY2mwtpPw
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→ dimecres 13 de Juliol | 20 h | Auditori  

BACH IN THE STREET   
Semmy Stahlhammer, violí 
Maele Sabuni, ballarí i coreògraf 
 
 
 

 
La companyia sueca Vargkatten ens presenta un espectacle amb Semmy 
Stahlhammer, violinista clàssic, i Maele Sabuni, ballarí i coreògraf. Distingits als 
YAM Awards 2018 (The Young Audiences Music Awards) amb el premi Best 
Small Ensemble, porten a Barcelona un espectacle on combinen la dansa 
moderna i urbana amb la música de Bach. L'espectacle s'emmarca en la 
programació del festival Bachcelona, dedicat a la figura del compositor clàssic 
Bach. 
 
Sobre l'escenari la música clàssica i l'street dance s'uneixen en una producció 
on sobresurten els ritmes del hip hop juntament amb altres estils musicals. En 
l'espectacle les preguntes i qüestions sobre la vida i la mort es presenten d'una 
manera relaxada a través de contes que evoquen l'herència i la càrrega dels 
records. L'espectacle reflexiona al voltant de trobar un nou refugi, on posar arrels 
i créixer a través de l'art i la cultura. 
 
Dels dos artistes, un té ascendència jueva i l'altre és nascut en RD Congo. 
Semmy Stahlhammer ha estat primer violí en l'Opera Real de Suècia. Per part 
de Maele Sabuni és un dels ballarins de hip hop més destacats a Suècia. També 
és coreògraf i conegut per les seves actuacions en el Festival de la Cançó 
d'Eurovisió. 
 

→ dimecres 20 de Juliol | 20 h | Auditori  

PEPA NIEBLA Y IGNASI TERRAZA TRIO A 
la riba del món  
 
Pepa Niebla, veu 
Ignasi Terraza, piano 
Horacio Fumero, contrabaix 
Esteve Pi, bateria 

 
Un encreuament de camins en la trobada atzarosa de dues ribes: la del pianista 
Ignasi Terraza amb la de la cantant malaguenya Pepa Niebla. Un confluir 
d'emocions amb el qual homenatgen En la riba del món. Una memòria retratada 

https://vimeo.com/234639165
https://www.youtube.com/watch?v=lJGb1Ba38DI
https://www.youtube.com/watch?v=lJGb1Ba38DI
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a través de grans composicions com la pròpia de Martín Rojas, que dona títol a 
aquest concert, o com els molins del compositor francès Michel Legrand, entre 
molts altres. 
 
Sobre l'escenari la màgia del jazz que ofereix el trio d'Ignasi Terraza es veurà 
amplificada per la versatilitat vocal de Pepa Niebla. El resultat és tot un viatge 
emocional a partir de les experiències i influències d'aquests músics 
extraordinaris. Del blues al soul, del so cubà a la música popular. De Granada a 
Havana, passant per Londres i Brussel·les, on resideix Pepa Niebla. Teixint un 
vestit a mida on destaca la creativitat i el swing del piano d'Ignasi Terraza, el so 
vibrant i harmònic del contrabaixista Horacio Fumero i la complicitat del bateria 
Esteve Pi. 
 

→ dimecres 27 de Juliol | 20 h | Auditori 

JULIE FOWLIS (ESCOCIA)  
 
Julie Fowlis, veu, flautes i shruti 
Edward Doorley, bouzuki i cors 
Megan Henderson, violí i cors 
Innes White, guitarra i cors 

 
La intèrpret de música cèltica i diva escocesa Julie Fowlis (cantant, multi 
instrumentista, compositora, divulgadora i comunicadora), presenta el seu cinquè 
àlbum, Alterum. En el seu nou treball es podran escoltar peces antiquíssimes i 
cançons de nova creació, i de diferents procedències, que conviuen en perfecta 
harmonia. Un viatge cultural en el qual s'integren les llengües, els territoris i els 
artistes per a conformar, al final, un paisatge cultural i artístic en comú. 
 
La cantant escocesa va créixer a les Illes Hèbrides Exteriors, un petit arxipèlag 
del nord de Gran Bretanya. Els paisatges i el caràcter d'aquestes illes han marcat 
l'estil folk i gairebé místic de Fowlis, que al llarg de la seva carrera ha reflectit en 
la publicació de cinc àlbums. Fowlis ha estat nominada a Cantant Folk de l'Any 
en 2018 per l'emissora BBC i com a millor artista en els World Music Awards. 
Damunt de l'escenari és una artista càlida i captivadora que va començar a 
actuar als pobles de les Highlands escoceses per a acabar col·laborant en 
projectes amb la Orquestra Filharmònica de París o en el teatre Shakespeare’s 
Globe de Londres. Però sens dubte, la carrera de Julie Fowls estarà sempre 
marcada i serà sempre reconeguda per participar en la banda sonora de la 
pel·lícula d'animació de Disney Pixar Brave, guanyadora d'un premi Oscar, un 
BAFTA i un Golden Globe. Com a artista, es caracteritza per una genuïna 
curiositat per explorar altres tradicions musicals i compta amb una habilitat 

https://www.youtube.com/user/juliefowlismusic
https://open.spotify.com/album/0b72ZQvJDP030vSZIqSE2Q?si=K8Uuo0RVQYSPNtYbjhIYOQ
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natural per entrecreuar gèneres que l'han portat a col·laborar amb artistes com 
Nicola Benedetti o Aled Jones. 
 

→ dimecres 3 d’Agost | a les 19 i a les 20 h | 

Auditori 

LA VEU A L’ÒPERA: SOPRANOS I 
TENORS LÍRICS  
 
Laura del Río, soprano 
Carles Cosías, tenor 
Josep Buforn, piano 
Presentat per Marcel Gorgori, periodista y 
comunicador. 

 
 
Pavarotti, Carreras, i Domingo, van ser "Els 3 tenors", però les seves veus no 
eren iguals: dos d'ells eren tenors lírics i un d'ells no. Maria Callas i Renata 
Tebaldi van ser sopranos rivals, però Calles era una soprano lírica, mentre que 
Tebaldi era un tipus de soprano diferent. I avui dia, Anna Netrebko i Diana 
Damrau són el mateix tipus de soprano? I Jonas Kaufmann i Piotr Beczala són 
el mateix tipus de tenor? 
 
Aquest espectacle proposa gaudir i descobrir quines són les característiques de 
les veus líriques, per a quina mena d'òperes són adequades, i quines diferències 
tenen amb les altres veus. Sobre l'escenari es reuniran tres destacades figures 
de l'escena operística a Barcelona, que de la mà del divulgador Marcel Gregori 
acostaran al públic els secrets i la seva passió per l'òpera.  
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→ dimecres 10 d’Agost | 20 h | Auditori 

LES MADEMOICELLI - PIAZZOLA El gran 
tango 
 
Anna Costa, violoncel 
Andrea Amador, violoncel 
Irma Bau, violoncel 
Amaia Ruano, violoncel 
 

Les Mademoicelli és un quartet de violoncels amb una trajectòria consolidada 
dins de l'àmbit de la interpretació i la pedagogia, format el 2015 per quatre 
intèrprets unides per la voluntat de gaudir i crear espectacles i concerts que 
acostin la música al públic d'una manera lúdica. En aquesta ocasió oferiran "El 
Gran Tango", un programa dedicat al mestre argentí Astor Piazzolla, figura 
indispensable per a entendre l'evolució del tango. 

 
 

→ dimecres 17 d’Agost | 20 h | Auditori 

LA RUMBANYERA  
 
 
 
 
 

Tres rumbers i bons amics comparteixen pis a Barcelona. Mentre es vesteixen 
per a sortir a prendre el vermut, sintonitzen un programa de ràdio, on fan un 
itinerari històric i geogràfic per l'origen i l'evolució de la rumba fins a arribar al 
nostre país: Nigèria, Cuba, Nova York i Barcelona. La música, les històries 
d'amor, de guerra, de misèria i de prosperitat de tots els homes i dones que van 
creuar els oceans fan navegar als tres rumbers damunt de la seva petita 
embarcació improvisada: la rumbanyera. 
 

→ dimecres 10 d’Agost | 22 h | Pati Anglès  

DANI NEL·LO QUARTET. NOIR 
             
Dani Nel·lo, saxofon tenor 
Fer Tejero, piano 
Ivan Kovacevic, contrabaix 
Ramón Ángel Rey, bateria 

https://open.spotify.com/album/6OjLzKcwkwKNO899ds1S4S?si=jsuNOal8TMyDttz9KLEZiA
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El 2021 es van complir deu anys de l'enregistrament de Noir, un disc que evoca, 
d'una banda, l'univers del jazz noir i la ficció criminal i, per un altre, ofereix una 
visió singular del llenguatge del saxofon en el blues i el rhythm and blues dels 
50. Així mateix, també és un homenatge als discos que van marcar al saxofonista 
Dani Nel·lo a l'inici de la seva carrera, una llarga trajectòria de més de 30 anys. 
El retrobament amb Noir ha servit per a donar un nou impuls al quartet i ampliar 
el seu repertori amb noves composicions. Aquest és un dels atractius dels seus 
concerts: cap és igual. Dani Nel·lo revela la seva faceta més íntima i personal en 
aquest viatge per un univers d'ombres, seducció i nightclubs. Dani Nel·lo 
representa un dels saxofonistes més destacats de l'escena jazzística a 
Barcelona. Després d'una llarga trajectòria, el 2003 Dani Nel·lo va emprendre el 
projecte Tandoori Noir embrió del que serien els seus pròxims enregistraments. 
La primera obra que va portar la seva signatura en solitari es va titular Vértigo 
(Fresh Sound, 2005). En aquest àlbum, Dani Nel·lo va aprofitar l'influx de la 
novel·la negra per a construir una atmosfera sonora a la qual tornaria cinc anys 
més tard. Noir (Nòmada 57, 2010) i Tesoro Recordings (Nòmada 57, 2011) van 
reprendre la senda iniciada per a continuar introduint-se en l'univers de la ficció 
criminal. 
 

→ dimecres 17 d’Agost | 22 h | Pati Anglès  

SILVANA PERES 
 
Silvana Peres, veu 
Ángelo Freire, guitarra portuguesa 
Carlos Lopes, acordió 
Edu Miranda, guitarra clàssica 
João Ferreira, percussió 

 
Fado no Pé és el debut discogràfic de Silvana Peres en el qual fusiona el fado 
tradicional i marxes de Lisboa amb altres sons portuguesos, brasilers i africans, 
com el xote, el chorinho i la coladeira. La música de Silvana Peres representa 
una fusió d'estils i gèneres en els quals ella combina la seva veu amb l'ànima del 
fado. Entre els seus artistes de referència es troben mestres com Dino Santiago, 
Paulo Abreu Lima, o Raquel Tavares que deixen entreveure la seva influència 
en l'espectacle. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCKe0uSwkdC1OBn9OdpXA8jw
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→ dimecres 24 d’Agost | 22 h | Pati Anglès  

FOLKESTRAL  
 
Aleix Puig i Pere Bartolomé, violins 
Imma Lluch, viola 
Marçal Ayats, violoncel 
Gregori Ferrer, acordió 
Albert Gumí, clarinet, vents i guitarra 
Pinyu Martí, percussions i marimba 

 
El projecte "Folkestral" pretén orquestrar de manera folk les melodies que els 
grans compositors del segle XIX i XX van agafar de la música tradicional. 
Buscant la inspiració en camps prèviament menyspreats per la música culta, 
molts compositors van agafar o van imitar melodies tradicionals per a incorporar-
les o adaptar-les a les seves creacions pròpies. El Col·lectiu Brossa, a la manera 
de Robin Hoods musicals, robarà de nou aquestes melodies als grans 
compositors, rics d'èxit, (Xostakóvitx, Brahms, Falla o Stravinski) per a retornar-
les de manera festiva i travessa a l'estil tradicional. 
 

→ dimecres 31 d’agost | 22 h | Pati Anglès  

TRICIA BUTTÉ  
 
Tricia Boutté, veu 
Oriol Vallès, trompeta 
Pau Casares, clarinet 
Dani Alonso, trombó 
Marc Martín, piano 
Albert Martínez, contrabaix 
Lluc Casares, bateria 

 
A Nova Orleans, les famílies musicals són una part important del teixit social. 
Tricia "Sista Teedy" Boutté és l'actual generació d'una llarga llista de brillants 
artistes de Nova Orleans. Va començar a cantar gairebé abans que pogués 
parlar. I durant la seva carrera ha tingut el plaer d'estar a l'escenari o a l'estudi 
amb alguns dels millors intèrprets del món: Allen Toussaint, Aaron, Cyril i 
Charmaine Neville, D'Angelo, Corey Harris, Aretha Franklin, Irma Thomas, Dr. 
John, Ziggy Marley i Melody Makers, Fats Domino, Public Enemy, Shaggy... 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zcog8FpKsdc
https://www.youtube.com/watch?v=ecAX0GyGjbE
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→ dimecres 20 de juliol | 22 h | Pati Anglès  

COSSOC, D’ANAMARÍA KLAJNŠČEK I 
MAGÍ SERRA 
 
 
 
 
 

 
Cossoc és una coreografia de dos cossos en constant equilibri que ens ofereix 
imatges sobre la complexitat i la simplicitat d'una relació. Una unió entre els dos 
intèrprets que, relacionant-se amb l'entorn, pretén convertir-se en una finestra 
d'observació per a l'espectador. Discernir entre el públic i el privat, integrar-se en 
l'espai, descobrir un lloc on trobar la tranquil·litat. Anamaria Klajnšcek i Magí 
Serra s'ajunten en col·laboració el 2019 sota el pretext d'unir la seva manera de 
comunicar-se a través del tacte i l'escolta. El seu camp de treball se situa en el 
partnering, a mig camí entre la dansa i el circ. 
 

→ dimecres 27 de Juliol | 22 h | Pati Anglès  

BROSSY amb ROSSY DE PALMA  i PI 
PIQUER  
 
 
 
 
 

Performance poètica accidental inspirada en una trobada imaginària de dos 
poetes il·lusionistes, dos artistes únics, dos amics, dos mestres, dos Joans… 
Miró i Brossa. Brossa i Miró prenen forma a través de Pi Piquer i Rossy de Palma 
en un intent lúdic i expressionista de dadaisme il·lustrat. Brossy és un espectacle 
performatiu inspirat en la relació d'amistat entre l'artista Joan Miró i el poeta Joan 
Brossa, que interpreten Rossy de Palma i l'artista Pi Piquer. 
 
Pi Piquer és pintora, performer, escenògrafa… artista en una sola paraula. Fa 
més de 20 anys que es dedica a la pintura escènica, creant obres per a 
escenografies de programes de televisió o muntatges teatrals creant un 
característic món abstracte. Com a actriu, ha participat en diferents projectes 
com Golfus de Roma, dirigida per Mario Gas i habitualment col·labora amb Rossy 
de Palma co-dirigint els seus espectacles. 
 
Al seu costat sobre l'escenari, l'actriu Rossy de Palma qui s'ha convertit en una 
icona generacional que traspassa fronteres artístiques; des de la música, la 

https://www.youtube.com/watch?v=yn4-24esy1I
https://www.youtube.com/watch?v=yn4-24esy1I
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moda, el cinema, el teatre i la televisió. Fa anys que l'etiqueta de Chica 
Almodóvar o la movida madrilenya se li ha quedat petita a Rossy de Palma, que 
en els últims anys s'ha embarcat en diferents projectes audiovisuals com la sèrie 
Litle Birds i el seu propi espectacle teatral. 
 

→ dimecres 3 d’agost | 22 h | Pati Anglès  
LP, d’ARNAU PÉREZ (dansa)  
 
Arnau Pérez: Concepte, coreografia i 
interpretació  
Sara Reyes: Acompanyament artístic  
Toromecánico i Casasnovas: Disseny sonor 
Álvaro Estrada: Disseny d’il·luminació  
Diego Pérez: Vídeo, fotografia i producció  

 
LP és el solo de dansa del ballarí Arnau Pérez. Un format limitat per la pròpia 
terminologia de l'espectacle: LP, de l'anglès, long play, o disc de vinil: un format 
d'enregistrament analògic d'un màxim de 25 minuts per cada cara. En aquesta 
producció, la música es trasllada a la dansa en una interpretació on la necessitat 
del moviment de l'artista s'expressa mitjançant vibracions i ones dinàmiques en 
l'espai. Arnau Pérez, malgrat la seva joventut, ja s'ha llaurat una carrera artística 
com a director, coreògraf i interpreti. Fins ara ha ballat en companyies com a cia. 
Daniel Abreu, o l'institut Stocos. Amb la seva creació Young Blood, ha estat 
guardonat amb el premi a millor coreografia en el 24 Masdanza,i 25 International 
Solotanz Stuttgart, a més del premi del públic, jurat jove i ballarí excel·lent en el 
32 Certamen Corogràfic de Madrid. 
  

https://www.arnauperez.com/
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→ dimecres 24 d’Agost | 19.30 h | Terrassa  
GREGARIS SOON CIRCUS COMPANY  
 
 
 
 
 
 

 
Gregaris és un espectacle de bàscula, perxa xinesa i acrobàcies que s'introdueix 
en el vessant més humà de l'esport per a parlar de l'amistat. Una amistat entre 
dos homes que a través de l'acrobàcia transita entre la col·laboració i el conflicte. 
De fons, la cerca de l'equilibri entre gregari i líder. També és un espectacle 
honest, suós i lúdic sobre el costat humà de l'esport. A través de les acrobàcies 
i la comèdia, els dos artistes se centren en la seva relació i en els seus constants 
canvis entre col·laboració i conflicte. 
 
Company Soon és una companyia de circ creada pels acròbates i amics Nilas 
Kronlid i Manel Rosés. Van estudiar en el Programa de Circ a la Universitat de 
les Arts d'Estocolm i es van graduar el 2010. Des de llavors, han treballat en 
molts espectacles i companyies diferents, inclosos Cirque du Soleil i Cirkus 
Cirkör. Han rebut la Medalla d'Or en el Festival Mondial du Cirque de Demain. El 
2016 van decidir que era hora de fer el seu propi espectacle i el resultat és 
Gregaris. 
 
 

→ dimecres 31 d’Agost | 20 h | Auditori  
BLANCA LLUM VIDAL I LOS SARA FONTÁN  
 
 
 
 
 
 

 
Blanca Llum Vidal i Els Sara Fontán són tres projectes artístics que s'estavellen 
entre ells per a convocar el violí, els pedals i la percussió de Sara Fontán i Edi 
Pou amb la poesia de Blanca Llum Vidal. Es proposen acollir la fragilitat dels 
àudios maldestres, de la comunicació diferida i de la precarietat virtual que ha 
sostingut, en temps de pandèmia, el diàleg entre la música i la poesia. Amb això, 
s'encaminen al post-rock, a la clàssica contemporània i a una poesia que fuig de 
la repetició i de la comoditat per a lliurar-se a l'amor. Blanca Lum Vidal és filòloga, 
editora i poeta. Ha traduït, amb Arnau Pons, El dolor de Marguerite Dures. Ha 

https://www.youtube.com/watch?v=UfWbDxc-CKo
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editat la poesia d'Àngel Guimerà i els contes de Víctor Català. S'ha encarregat 
de l'antologia de l'assaig feminista de Maria Aurèlia Capmany. Ha recitat en 
diferents llocs de Catalunya, la Península Ibèrica, Ucraïna i a Xile. 
 
Els Sara Fontan són un duo de música instrumental que exploren la relació entre 
el so, el moviment, l'espai i la paraula. No editen discos per a esquivar les rutines 
productives de la indústria, només fan concerts que són diferents en cada ocasió, 
afegint improvisació ad hoc i associant-se amb poesia (Blanca Lum Vidal), dansa 
(Sonia Gómez), vídeo (BitLab)… El violí processat per desenes de pedals de 
Sara Fontan i la percussió lúdica i enèrgica de Edi pou (ZA!) creen la banda 
sonora de la pel·lícula que cadascú vulgui imaginar. 
  
 



 
NITS D’ESTIU CAIXAFORUM 

MICROCONCERTS 
 
 

→ dimecres 6 de Juliol | 19:30 / 20:30 / 21:30 h | Carrers modernistes  
• TRÍO CAMPANY neix de l'afinitat i la inquietud de tres joves i brillants 

músics per a fer música de cambra. Havent compartit estudis i carrera 
musical des dels seus inicis, aquest trio de canyes respira complicitat i 
confiança a l'escenari, havent-se presentat en diferents cicles i festivals. 

 
• → dimecres 13 de Juliol | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Carrers modernistes 

CAT KLEZMER TRÍO ens proposa un espectacle íntim però explosiu, que 
recorre algunes dels cançons més representatives de la música Klezmer, 
amb una formació típica de l'estil: clarinet-guitarra-contrabaix. Com si d'un 
petit viatge es tractés, podrem també escoltar sonoritats d'altres músiques: 
choros brasilers, tango rioplatense, sardanes catalanes o lamentacions 
gitanes. 

 
→ dimecres 20 de Juliol | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Carrers modernistes 

• MAX VILLAVECCHIA TRÍO és un trio de jazz contemporani que presenta 
un repertori de composicions originals buscant un so transversal entre 
diferents influències i estils musicals. Jazz, minimalisme, world music i 
improvisació són els pilars que constitueixen el seu univers sonor. 

 
→ divendres 27 de Juliol | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Carrers modernistes 

• MIGUEL RAMOS TRÍO es va formar el 2020 com a projecte d'estudi per 
alumnes del Conservatori del Liceu a Barcelona, amb Miguel Ramos al 
piano, Arnau Prats al contrabaix i Federico Argüello a la bateria. El projecte 
s'inspira i fonamenta en la tradició del "piano trio", interpretant temes que 
evoquen l'essència d'agrupacions com Oscar Peterson Trio, Bill 
Evans Trio o Brad Mehldau Trio. 
 
→ dimecres 3 d’Agost | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Carrers modernistes 

• EVOÉH combina diverses disciplines: música moderna, tradicional i 
clàssica, literatura, en un programa titulat "Menjar-te a versos". Iniciativa 
artística creada per a donar una nova visió a la música i la poesia del 
nostre voltant, per a emocionar i fer reflexionar. 
 
→ dimecres 10 d’Agost | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Carrers modernistes 

• ISANTA & WASSERMAN amb aquest duo trobem un especialista de 
cordes polsades enamorat de la música ibèrica del Barroc i una cantant 
apassionada per l'estudi de la lírica del Segle d'Or. Presenten Amores y 
miradas, un programa de tons humans i poesia recitada del segle XVII. 
 

https://www.facebook.com/triocapmany/
https://www.youtube.com/channel/UC5XzNE8NkWGJUdiQxiQqYaw
https://www.youtube.com/channel/UCn38OpospX-dYGgvs-nxhaw
https://www.youtube.com/c/Evoeh
https://www.youtube.com/channel/UCYkSeyYBB4jUeA92YWQOBJQ
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→ dimecres 17 d’Agost | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Carrers modernistes 

• IRENE REIG TRÍO Detalls, espontaneïtat, dedicació. Aquestes són 
algunes de les característiques que trobem en aquest trio format a la ciutat 
de Barcelona. Els tres músics han creat un repertori basat en la seva 
pròpia versió de les seves standards de jazz preferits, afegint arranjaments 
innovadors i cançons originals de la saxofonista Irene Reig. 
 
→ dimecres 24 d’agost | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Carrers modernistes 

• CAROLINA ALABAU & ÈLIA BASTIDA plasmen el seu projecte conjunt 
en el disc Meraki (Seed Music, 2021), una compilació de composicions 
pròpies i de versions de cançons tradicionals, música mediterrània i música 
brasilera, bossa nova i jazz, entre altres. En directe ho presenten juntament 
amb el guitarrista flamenc Marc López. 

 
→ dimecres 31 d’agost | 19:30 h / 20:30 / 21:30 h | Carrers modernistes 

• ADRIÀ CRESPO AGUILERA El jove pianista Adrià Crespo combina la 
interpretació pianística amb la docència. En aquesta ocasió, ofereix un 
programa sota el nom "La Barcelona de Frederic Mompou", en el qual 
interpretarà la peça Suburbis, obra inspirada en escenes de la ciutat des 
del prisma de l'autor, així com l'obra Festes Llunyanes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FBYYjF-9JrE
https://www.youtube.com/watch?v=3WkBkbtXoMs
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PROJECCIONS RETINA 
 

→ dijous 14 de juliol | 20 h | Auditori 

AMORANTE interpreta LOS PÁJAROS  
Alfred Hitchcock, 1963, EEUU 
Títol original: The Birds 
Idioma original: anglès 
Duració: 119 min 

 
Amorante és el projecte personal de l’etnomusicòleg i multi-instrumentista basc 
Anaven Urizar. L'artista, sempre acompanyat de la seva trompeta, els seus 
pedals de mescla, la seva harmònica india i un petit sintetitzador, donarà en 
aquesta ocasió un nou gir als seus tons populars, sense temps ni espai definits, 
per a enfrontar-se a l'obra emblemàtica d'Alfred Hitchcock, Los Pájaros, i, alhora, 
incorporar nous significats als escatainejos resultants de la simfonia de 
Bernard Herrmann, omnipresents en el film de l'anglès. Amorante interpretarà la 
seva música sobre la projecció de la pel·lícula Los Pájaros . 
 

→ dijous 21 de Juliol | 20 h | Auditori 

SANTORAL interpreta EL FANTASMA DE 
LA LIBERTAD 
Luís Buñuel, França, 1974 
Títol original: Le Fantôme de la liberté 
Idioma original: francès 
Duració: 104 min 

 
Santoral és el projecte musical d’Elvira L. Vallés i Alberto Solobera. Una aventura 
submergida en l'exploració de nous sons i conceptes que troba relació al cinema 
de Luis Buñuel i la seva pel·lícula El fantasma de la libertad. Una comèdia 
carregada de crítica social en la qual ara Santoral vol incorporar la seva música, 
o el que ells han definit com a pop surrealista. Un concepte, que igual que el 
cinema del turolense, situa l'exploració de la llibertat com a objectiu de creació. 
Recollint, al seu torn, influències com les de Beach House i Christina 
Rosenvinge. Santoral interpretarà la seva música sobre la projecció de la 
pel·lícula El fantasma de la libertad. 
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→ dijous 28 de juliol | 20 h | Auditori 

LE PARODY interpreta EL ESPÍRITU DE LA 
COLMENA  
Víctor Erice, 1973, Espanya  
Títol original: El espíritu de la colmena 
Idioma original: castellà 
Duració: 94 min 

 
 
Le Parody és el projecte musical de Sole Parody, una mescla de pop fosc, 
folklores tribals, flamenc i electrònica de ball. Una incursió que recull influències 
dels Andes, l'Índia o el nord d'Àfrica, per a construir simfonies entre lo tecnològic 
i lo melodramàtic. El resultat, unes estructures senzilles que connecten amb 
l'imaginari popular des de vessants alhora desconeguts. Una posada en escena 
que casa a la perfecció amb el film de Víctor Erice, El espíritu de la colmena. Una 
fita del cinema contemplatiu que ens transporta a la ment d'una nena i un retrat 
de la innocència. Le Parody interpretarà les seves cançons sobre la projecció de 
la pel·lícula El espíritu de la colmena.
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PROJECCIONS UN ESTIU DE PEL·LÍCULA 
 

→ dilluns 27 de Juny i dilluns 22 d’Agost | 20 h 

| Auditori 

MADRES VERDADERAS  
Naomi Kawase, 2020 Japó   
Títol original: Asa ga Kuru 
Idioma original: japonès VOSE 
Duració: 139 min 

 
Una parella que porta temps sofrint al no poder concebre es decideix pel camí 
de l'adopció. Cinc anys després, la mare biològica, ja convertida en una jove 
adulta, es presentarà a casa de la parella demandant la devolució del seu fill. 
 

→ dilluns 4 de Juliol i dijous 11 d’Agost | 20 h | 

Auditori  

MINARI HISTORIA DE MI FAMILIA  

Lee Isaac Chung, 2020, Corea del Sud i 
EEUU  
Títol original: Minari  
Idioma original: Anglès i coreà VOSE 
Duració: 115 min 

 
Una família humil d'origen coreà comença una nova vida en una zona rural 
d'Arkansas. Obren allí una granja, a la recerca del somni americà, i un futur 
prometedor pels seus fills. La dificultat dels inicis implicarà l'arribada de l'àvia 
materna, qui forjarà una relació especial amb el seu net, David. La pel·lícula va 
ser reconeguda amb un Oscar a millor actriu de repartiment, per a Youn Yuh-
jung, i un Globus d'Or a millor pel·lícula de parla no anglesa. 
 

→ dijous 7 de Juliol i dijous 18 d’Agost | 20 h | 

Auditori  

OTRA RONDA  
Thomas Vinterberg, 2020, Dinamarca   
Títol original: Druk 
Idioma original: danès VOSE 
Duració: 116 min 

 
Quatre professors d'institut es decideixen a realitzar un experiment amb ells 
mateixos: mantenir una taxa constant d'alcohol durant tota la jornada laboral. 
Guiats per les teories d'un psiquiatre noruec, els protagonistes pensen que això 

https://www.youtube.com/watch?v=EEEMCog-N10
https://www.youtube.com/watch?v=-3NHLfKeXjI
https://www.youtube.com/watch?v=5pLZ_DB1RPo
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obrirà la seva ment cap al món que els envolta, encara que el resultat serà un 
veritable cant a la vida. 
 

→ dilluns 18 de Juliol | 20 h | Auditori 

LA SOCIEDAD LITERARIA Y EL PASTEL 
DE PIEL DE PATATA  

Mike Newell, 2018, Regne Unit  
Títol original: The Guernsey Literary and 
Potato Peel Pie Society 
Idioma original: Anglès VOSE 
Duració: 124 min 

 
Després de la Segona Guerra Mundial, una escriptora britànica d'èxit rep una 
carta d'un admirador des de Guernsey, una illa pròxima a Normandia. En llegir 
el relat del seu club de lectura durant l'ocupació, viatjarà fins allí buscant 
inspiració per a una pròxima novel·la, però trobarà una història que superarà 
les seves expectatives. 
 

→ dilluns 25 de Juliol i dijous 25 d’Agost | 20 h 

| Auditori  

NOMADLAND  
Chloé Zao, 2020, EEUU  
Título original: Nomadland 
Idioma original: anglès VOSE 
Duració: 108 min 

Fern ha entrat en una etapa avançada de la seva vida. No obstant això, es troba 
sense un treball fix i un sostre en el qual romandre. Una situació que la impulsarà 
a recórrer el país a la recerca de treballs estacionals per a tirar endavant. 
 
 
 

→ dilluns 1 d’Agost | 20 h | Auditori 

 EL AMOR EN SU LUGAR  

Rodrigo Cortés, 2021, España  
Títol original: Love Gets a Room 
Idioma original: anglès VOSE 
Duració: 103 min 
 

Els jueus de Polònia segueixen assetjats des de fa més d'un any per l'exèrcit 
nazi, però fins i tot en el gueto de Varsòvia la vida segueix el seu curs. En 

https://www.youtube.com/watch?v=AKMyCXPSmk4
https://www.youtube.com/watch?v=AKMyCXPSmk4
https://www.youtube.com/watch?v=6sxCFZ8_d84
https://www.youtube.com/watch?v=n9PMlHlG0bw
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l'escenari del Teatre Fémina, un grup d'actors interpreta un musical per al públic, 
que oblida durant unes hores la crua realitat. Darrere del teló, això sí, la idea 
d'escapar és ben viva. 
 

→ dijous 4 i dilluns 29 d’Agost | 20 h | Auditori 

HIJOS DEL SOL  

Majid Majidi, 2020 Iràn  
Títol original: Khorshid 
Idioma original: farsi VOSE  
Duració: 99 min 
 

El líder d'una colla de nens que exerceixen furts de poc valor és reclutat per un 
cap criminal per a infiltrar-se en una escola. Allí haurà de buscar la manera de 
trobar l'entrada a una claveguera pròxima que amaga un valuós tresor. 
 

→ dilluns 8 d’Agost | 20 h | Auditori 

 LA NOCHE DE LOS REYES  
Philippe Lacôte, 2020, Costa d’Ivori  
Títol original: La Nuit des rois 
Idioma original: francès VOSE 
Duració: 90 min 
 

Un jove delinqüent ingressa a "La Maca", una presó de Costa d'Ivori en la qual 
els presidiaris són els que controlen el que succeeix darrera dels murs. Seguint 
la seva tradició, el "cap" de la presó triarà al nouvingut com el narrador d'una 
història per a la resta dels presoners. La seva única oportunitat serà allargar el 
relat fins a l'albada.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5KpYVqSKc8s
https://www.youtube.com/watch?v=C97S59RsDgg
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→ dijous 14 de juliol | 20 h | Sala Univers  

 LAURA FERRER ROZADA & GNOMALAB 
AV SHOW  
 
 
 
 

 
Després del seu recent triomf en els Golden Classical Music Awards de Nova 
York, Laura Farré Rozada visitarà Cosmocaixa per a presentar una xerrada-
concerto titulada Nimbus: Una mirada artística a les fractals. L'artista i 
investigadora catalana enfoca la seva carrera entre la interpretació pianística i 
les matemàtiques. El seu repertori actual té com a base la música contemporània 
que podem trobar en el seu últim àlbum Nimbus (Seed, 2020). Per a presentar 
aquest repertori, l'artista estarà acompanyada del visualista Gnomalab qui 
proporcionarà, de manera reactiva, un acompanyament visual a la seva actuació. 
 
 

→ dijous 14 de Juliol | 23 h | Auditori 

 HOLY OTHER & PEDRO MAIA AV SHOW 
 
 
 
 
 

 
Ja fa una dècada que Holy Other va presentar al món una electrònica 
absolutament renovada a través dels seus treballs Held i With U, de tempo lent i 
d'arrel R&B. Ara, després d'un temps de silenci, presenten en primícia a Espanya 
el seu nou àlbum Lieve un treball que neix fruit de la seva residència en el Bidston 
Observatory, un vell observatori científic reconvertit en espai d'acolliment artístic 
a Prenton (el Regne Unit). La posada en escena d'aquest nou àlbum comptarà 
amb la presència de l'artista visual Pedro Maia. 
 
En aquest innovador espectacle audiovisual descobrirem la música de l'últim 
treball d'aquest artista britànic, conegut per utilitzar les veus de Sian O'Gorman 
de NYX, el violí de Simmy Singh i el saxofon de Daniel Thorne, tots ells retallats 
i samplejats per a crear aquest disc. 
 
 
 

https://www.laurafarrerozada.com/
https://open.spotify.com/album/5Xjc02OUmyMxPHOK2YVXsR?si=FEnmsFKaTayAvXrBJzXumw
http://gnomalab.es/visual-packs/
https://open.spotify.com/artist/7txCfGfh46OwoUBDPj4HKL?si=wptQZZ-mQzu0MCq0ijx61A
https://open.spotify.com/album/6thQj44GFd52rv7Hwv2Bq7?si=oiJr52ZXRkCb1qeVbFNGhQ
https://www.pedromaia.net/vessel/
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→ dijous 14 de Juliol | 21:30 h | Plaça de la 

Ciència  

 OSO LEONE + SONIDO TUPINAMBA  
 
 
 
 

 
Després de dos anys de silenci, el trio mallorquí Oso Leone torna als escenaris 
per primera vegada després del seu últim concert a Barcelona el 2020. Podrem 
gaudir en directe de les cançons del seu últim àlbum d'estudi i també d'alguns 
dels temes que els han convertit en una de les bandes independents més 
respectades en l'àmbit nacional. 
 
Aquesta actuació suposarà l'esperat retorn de la banda després del llançament 
del seu reeixit Gallery Love, un disc on s'aglutinaven soul, R&B i soft-pop, 
recoberts d'una delicada capa baleàrica, la qual cosa els va fer aparèixer en 
mitjans internacionals com Pitchfork, Clash o XLR8X. Com a prèvia del concert, 
a partir de les 19 h hi haurà una sessió de dj set amb Sonido Tupinamba. 
 
 

→ dijous 28 de Juliol | 19, 21 y 23 h | Planetari  

 KORAAL + MAGMA JOHN TALABOT & 
DESILIENCE  
 
 
 
 

 
Koraal és un dels molts projectes paral·lels del DJ i productor català John 
Talabot, que és sense cap dubte un dels noms de l'escena electrònica alternativa 
amb major projecció a escala internacional de l'última dècada. Sota el nom de 
Koraal va presentar l'àlbum La Casa del Volcán en el segell Nous'klaer Àudio 
l'any 2020. D'aquest disc es desprendria un nou xou en directe anomenat Magma 
on l'estudi Desilence s'encarregarien de la part visual. Aquest projecte està 
inspirat en els paisatges extraterrestres de l'illa de Lanzarote i, com el seu nom 
indica, en les forces de la naturalesa que s'amaguen darrere dels volcans, 
plaques tectòniques i terratrèmols. En aquesta ocasió tindrem l'oportunitat 
d'assistir a la revisió d'aquest projecte que s'adaptarà i transformarà per a 
aprofitar l'espai que ofereix el Planetari de Cosmocaixa. 
 

https://open.spotify.com/artist/0iViECTHd21gYy1zIEvusi?si=NsjUSM5bR4Ka8ROz6pj2xA
https://open.spotify.com/album/449aXZhYMnuXRL877ZFF64?si=9fqPJ9f0S8qvkcPvc1SV_w
https://soundcloud.com/tupinamba
https://open.spotify.com/artist/0YWxEzvuDdGl2VFc7sRclz?si=JAlxly8wTcew7zfbC87tTw
https://johntalabot.bandcamp.com/
https://johntalabot.bandcamp.com/
https://open.spotify.com/album/4uM0Rih8srKqHq8Qh38wEV?si=KEHzr0X9QXK0sTy6k6T-hw
https://www.dslnc.com/
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→ dijous 28 de Juliol | de 20 a 00 h | Sala 

Univers 

 ELS SINTETITZADORS MODULARS a 
través de BEFACO 
 
 
 

Befaco va néixer el 2010 com a plataforma d’open hardware centrada en la 
creació musical DIY (Do It Yourself). Actualment, la seva activitat s'ha centrat en 
desenvolupar i publicar el seu sistema propi de sintetitzadors modulars. Per a 
aquesta jornada trobareu a la disposició del públic dos sistemes modulars amb 
els quals, a manera de demo-happening, es generaran tot tipus de sons. De la 
mà dels experts de Befaco, deixarem fluir el caos sonor, intentant en tot moment 
que els assistents siguin els protagonistes i puguin gaudir del noble art de 
generar sorolls marcians. 
 

→ Dijous 28 de juliol | de 20:30 a 00 h | Sala 

Univers  

FORMS BY PLAYMODES  
 
 
 
 

 
FORMS és una instal·lació formada per un generador de partitures musicals 
visuals en temps real creat per l'estudi de recerca audiovisual Playmodes. A 
partir d'un conjunt de regles de generació gràfica, impulsades per l'aleatorietat i 
la probabilitat, un programari personalitzat genera una sèrie de composicions 
visuals creades en temps real i mai repetides. 
 
Aquestes partitures es poden emmarcar dins de la ‘tradició’ de la notació musical 
gràfica que va agafar força entre els compositors del segle XX (John Cage, 
Karlheinz Stockhausen, Maestros Quadreny, Gyorgi Ligetti, etc.), i que va 
permetre alliberar la música de la rigidesa dels pentagrames clàssics. Gràcies a 
un motor de ‘sonificació’ en temps real, els gràfics resultants es transformen en 
so mitjançant algorismes de síntesi espectral. 
 
Accés amb la compra de l'entrada al museu o a l'espectacle Koraal - Magma. 
 

https://www.befaco.org/
https://www.playmodes.com/
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→ dijous 18 d’Agost | a les 20:30 i a les 23 h | 

Auditori 

VIBRACIONS ADDITIVES  
Performance de Hamil Industries, Marina 
Herlop, Ariadna Monfort i Anna Serra  
 
 

 
Vibracions additives és una proposta formada per quatre dones de tres 
disciplines diferents al voltant d'un sol concepte: la vibració. Un experiment en 
viu que ens permetrà veure, gràcies a la tecnologia de Hamill Industries, quina 
forma prenen les vibracions de la música i la veu de Marina Herlop, i com 
aquestes poden ser modificades i interpretades pels moviments d'i Anna Serra. 
 
Vibracions additives treballarà amb tres disciplines que generaran un espectacle 
visual on el so es veurà influenciat per la dansa, la dansa es veurà influenciada 
per la música i, al mateix temps, tot es veurà influenciat pels visuals, que seran 
la representació final i el punt de connexió d'aquest espectacle interdisciplinari. 
 
La compra de l'entrada d'aquest concert inclou l'accés al museu i al concert del 
Petit de Cal Eril a la Plaça de la Ciència fins a completar aforament. 
 
 

→ dijous 18 de Agost | 21:30 h | Plaça de la 

Ciència  

EL PETIT DE CAL ERIL  
 
 
 
 

 
El Petit de Cal Eril s'ha consolidat com un nom clau de l'escena musical de 
l'última dècada. Amb un discurs únic i poc complaent, ha aconseguit guanyar-se 
al públic en cada disc. Ara presenta en directe el seu vuitè disc, N.S.C.A.L.H. 
(sigles que amaguen la frase ‘No Sabràs Com Acabarà La Història’), un treball 
on la música electrònica torna a tenir un paper important i on la part visual també 
guanya protagonisme en les seves actuacions. N.S.C.A.L.H. és un disc que 
transita entre la temporalitat de la història i la relativitat del temps. Quantes 
històries caben en un instant? Quants moments existeixen dins del temps? 
 

https://hamillindustries.com/
https://marinaherlop.bandcamp.com/
https://open.spotify.com/artist/5nlJ049WJIE7reR0SgUVyF?si=Q94BPPPrQmeoNWPw3iw4tA
https://open.spotify.com/artist/5nlJ049WJIE7reR0SgUVyF?si=fQkGeATfTtOhjB_hE0p4dw
https://open.spotify.com/album/0rET46brt2aXtg04qCZP31?si=UESpDFUMSBO7TSkdtEpIyg&nd=1
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Aquí tot és efímer i etern alhora. I és que, més que un grup, El Petit de Cal Eril 
és una germanor còsmica. Joan Pons (veu i guitarra L), Jordi Matas (guitarra R, 
teclats i mescles de l'àlbum), Dani Comas (baix), Ildefons Alonso (bateria) i Artur 
Tort (teclats) han sabut envoltar-se de personatges que consoliden aquesta 
aliança i la projecten en els escenaris en una gira inacabable i imprevisible. 
 
Abans del concert des de les 19 h T. Modet oferirà una sessió de dj set. 
 



 
COSMONITS COSMOCAIXA 

PROJECCIONS 
 

→ dijous 7 de Juliol | 22 | Plaça de la Ciència  

GRAVITY  
Alfonso Cuarón, 2013, EEUU 
Títol original: Gravity 
Idioma original: Anglès VOSE 
Duració: 90 min 
 

 
Després d'abandonar el transbordador espacial i sortir a l'espai exterior per a 
reparar el telescopi espacial Hubble, dos astronautes, la doctora Ryan Stone, 
una brillant enginyera que realitza la seva primera missió espacial, i el veterà 
astronauta Matt Kowalsky sofreixen un greu accident. Una pluja d'escombraries 
espacials els atrapa i el seu transbordador queda molt danyat. Ryan i Matt es 
queden completament sols, i a partir d'aquest moment intentaran per tots els 
mitjans buscar una solució per a poder tornar a la Terra. Una pel·lícula hipnòtica 
plena de bellesa visual, emoció i humanitat. 
 

→ dijous 21 de Juliol | 22 | Plaça de la Ciència 

LO IMPOSIBLE  
J.A BAYONA, 2012, ESPANYA  
Títol original: The impossible  
Idioma original: Anglès VOSE 
Duració: 107 min 
 

 
Desembre de l'any 2004. Una família vola des del Japó a Tailàndia per passar 
les vacances de Nadal a la platja. Un matí, mentre es troben tots a la piscina del 
complex turístic a la vora de la mar, un gran tsunami destrossa l'hotel i gran part 
de la costa del sud-est asiàtic. Aquest desastre va canviar per sempre la vida de 
milions de persones. Una pel·lícula basada en una història real de supervivència 
d'una família espanyola que va viure el tsunami de l'oceà Índic de 2004 a 
Tailàndia. Va ser aquest tsunami una conseqüència més del canvi climàtic i dels 
seus efectes devastadors?  

https://www.youtube.com/watch?v=OiTiKOy59o4
https://www.youtube.com/watch?v=JHldZNvZY4Q


 
COSMONITS COSMOCAIXA 

PROJECCIONS 
 

→ Dijous 4 d’Agost | 22 | Plaça de la Ciència 

REGRESO AL FUTURO  
Robert Zemeckis, 1985, EEUU 
Títol original: Back to the Future   
Idioma original: Anglès VOSE 
Duració: 116 min 
 

 
A la dècada dels vuitanta, l'adolescent Marty McFly és amic de Doc, un científic 
que tots prenen per boig. Quan Doc crea una màquina per a viatjar en el temps, 
un error fortuït fa que Marty arribi a 1955, any en què els seus futurs pares encara 
no s'havien conegut. Tota una oportunitat de veure un clàssic a les CosmoNits. 
 

→ dijous 11 d’Agost | 22 | Plaça de la Ciència 

ARRIVAL  
Dennis Villeneuve, 2016, EEUU 
Títol original: Arrival 
Idioma original: Anglès VOSE 
Duració: 116 min 
 

Quan diverses naus extraterrestres comencen a arribar a la Terra, els alts 
comandaments militars del Govern dels Estats Units demanen ajuda 
a Lousie Banks, una experta lingüista, perquè tracti d'esbrinar si els alienígenes 
suposen o no una amenaça. Banks viatja a Montana al costat d'un físic per a 
intentar establir comunicació amb els visitants. A poc a poc, la lingüista intentarà 
aprendre a comunicar-se amb els estranys invasors, posseïdors d'un llenguatge 
propi, per a trobar la veritable i misteriosa raó de la visita extraterrestre… Un film 
magnètic que reflexiona sobre el llenguatge, les matemàtiques i la possibilitat 
d'entendre's amb altres formes de vida no terrícoles. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=QsuoGmYLskM
https://www.youtube.com/watch?v=tFMo3UJ4B4g


 
COSMONITS COSMOCAIXA 

PROJECCIONS 
 

→ dijous 11 d’Agost | 22 | Plaça de la Ciència 

SNOWPIERCER 
Bong Joon-Ho, 2013, Corea del SuD  
Título original: Snowpiercer 
Idioma original: Anglès VOSE 
Duració: 126 min 
 

 
Aquesta pel·lícula de ciència-ficció és un thriller que narra el que succeeix 
després d'un fallit experiment per a solucionar l'escalfament global que acaba 
matant a la majoria de la vida existent en el planeta. Els únics supervivents són 
els passatgers del Snowpiercer, un tren que travessa el món mogut per un motor 
de moviment etern. 
 
Es tracta d'una aventura postapocalíptica que convida a la reflexió sobre el futur 
dels humans. Realitzada el 2013 pel oscarizado director coreà Bong Joon-ho 
(director de ‘Paràsits’) algunes crítiques han qualificat aquest film com una 
epopeia futurista enormement ambiciosa. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lGcJL6TG5cA


 
COSMONITS COSMOCAIXA 

MICROCONCERTS 
 

→ dijous 7 de Juliol | 21h | Plaça de la Ciència 
MIGUEL RAMOS TRÍO: es va formar el 2020 com a projecte d'estudi per 
alumnes del Conservatori del Liceu a Barcelona, amb Miguel Ramos al 
piano, Arnau Prats al contrabaix i Federico Argüello a la bateria. El 
projecte s'inspira i fonamenta en la tradició del "piano trio", interpretant 
temes que evoquen l'essència d'agrupacions com Oscar Peterson Trio, 
Bill Evans Trio o Brad Mehldau Trio. 
 
→ dijous 21 de Julio | 21h | Plaça de la Ciència 
CAROLINA ALABAU & ÈLIA BASTIDA plasmen el seu projecte conjunt 
en el disc Meraki (Seed Music, 2021), una compilació de composicions 
pròpies i de versions de cançons tradicionals, música mediterrània i 
música brasilera, bossa nova i jazz, entre altres. En directe ho presenten 
juntament amb el guitarrista flamenc Marc López. 

 
→ dijous 4 d’Agost | 21h | Plaça de la Ciència 
TANGO ARGENTINO CARRIL & MERCADANTE Duo de veu 
i bandoneón, Carril & Mercant són des de fa ja diversos anys el duo 
referent de tango a la ciutat comtal. Força, talent, passió i complicitat, són 
algunes de les tantes qualitats que els defineixen. Un recorregut pels 
clàssics del tango des de la dècada dels 40, 
amb Gardel, Cadícamo, Troilo o Piazzolla, fins a l'actualitat, donant a 
conèixer obres contemporànies del propi compositor 
Marcelo Mercadante. 
 
→ dijous 11 d’Agost | 21 h | Plaça de la Ciència 
IRENE REIG TRÍO Detalls, espontaneïtat, dedicació. Aquestes són 
algunes de les característiques que trobem en aquest trio format a la ciutat 
de Barcelona. Els tres músics han creat un repertori basat en la seva 
pròpia versió de les seves standards de jazz preferits, afegint 
arranjaments innovadors i cançons originals de la saxofonista Irene Reig. 
 

       → dijous 25 d’Agost | 21 | Plaça de la Ciència 
EL VIATGE DE LES MANS Toni Xuclà, Clàudia Cabero i Gemma Abrié 
ens porten a un original viatge musical i poètic. Al llarg de molts segles, 
dones i homes han sentit i escrit sobre els mateixos temes: amor, 
desamor, vida, mort. El Viatge dels Mans és una proposta musical que 
connecta els textos dels primers poetes catalans amb els de poetes i 
artistes d'avui. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3WkBkbtXoMs
https://www.youtube.com/watch?v=FBYYjF-9JrE

