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Després de molts anys treballant plegats en diferents campanyes cultu-
rals del país, els Teatres de Proximitat hem decidit fer un pas endavant i tre-
ballar plegats sota un mateix paraigües, un segell, destacant la singularitat 
de la vivència del teatre de prop. Sota el lema “On el teatre batega” volem 
destacar la proximitat com a eina capaç de despertar els sentits del públic, 
fer sentir les emocions a flor de pell, commoure, en definitiva, sentir-se vius. 
Perquè la proximitat va més enllà del format dels nostres espais i esdevé 
element principal de la identitat artística dels nostres projectes teatrals i 
senya de la nostra implicació amb els diferents professionals del sector tea-
tral i amb la societat.

Els teatres de proximitat som espais de creació i exhibició teatral repartits 
per tot el país i representem un element essencial de la identitat del pano-
rama teatral de casa nostra. 
Un projecte que hem desenvolupat des d’ADETCA, l’Associació d’Empreses 
teatrals de Catalunya i amb el suport del GREC Festival de Barcelona.  

ELS NOSTRES COMPROMISOS AMB LA CULTURA
- Perquè la cultura és un bé essencial per a les persones. El teatre ens expli-
ca, ens qüestiona i és part fonamental de la nostra identitat com a societat.
- Perquè participem en fer arribar la cultura a tot el territori, de Barcelona, 
i també en les gires dels nostres espectacles, que arriben als pobles més 
petits i amb menys equipaments culturals.
- Perquè contribuïm a la democratització de la cultura amb una oferta cultu-
ral rica, extensa i econòmicament assequible.
- Perquè estem oberts i permeables als nostres barris i a altres entitats      
socials, culturals i educatives de la nostra ciutat.

Tota la informació

www.teatresdeproximitat.cat
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La Sala Atrium és una sala de teatre de 
proximitat amb 54 localitats situada al 
cor de l’Eixample de Barcelona. La sala 
és el pilar del projecte d’ATRIUM. Tenint 
l’Estudi (espai per a la reflexió i perfec-
cionament de l’actor) i la Productora 
(aparell de gestió, organització i planifi-
cació), la Sala assegura poder compartir 
amb el públic una línia coherent de tre-
ball en tots els aspectes que fan possible 
les Arts Escèniques (Estudi, Producció i 
Exhibició).

Situada al carrer Riereta, a prop de la 
rambla del Raval, la Sala Fènix proposa 
una rica programació teatral, tant per a 
adults com per a famílies. La sala treballa 
per seguir una línia identificada amb el 
teatre proper, jove i amb compromís amb 
l’objectiu de crear, compartir i difondre 
valors artístics, humans i socials a través 
de la creació i d’una programació perma-
nent de teatre.

L’Antic Teatre és una sala productora i 
exhibidora de Cultura de Base situada 
al bell mig de Barcelona que aposta des 
de fa 18 anys per l’experimentació i la re-
cerca en el camp de les arts escèniques 
contemporànies i interdisciplinàries, amb 
una mirada artística d’abast internacional 
i acció local.

La Sala Versus Glòries es presenta com 
a centre de producció i d’exhibició d’es-
pectacles artístics que té per objecte el 
creixement de les arts escèniques. Un 
emplaçament orientat al desenvolupa-
ment cultural i un instrument útil per a la 
creativitat dels artistes i nous creadors.

El Teatre Akadèmia és un centre de pro-
ducció i exhibició d’espectacles promo-
gut per Elsa Peretti, possible gràcies al 
suport i finançament de la seva Fundació 
Nando i Elsa Peretti – Delegació a Ca-
talunya. El projecte dóna vida a un dels 
seus somnis, crear un espai a Barcelona 
on els artistes puguin expressar-se lliure-

ment com a “artesans de l’art”. 
La seva programació es compon d’espectacles que es confronten amb la 
finalitat mateixa de les arts escèniques. Un nexe d’unió entre el teatre de 
petit format internacional i el de la ciutat.

 

#somxarxa
www.teatresdeproximitat.cat
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Aquest espai escènic únic a la ciutat de 
Barcelona, per la seva història i la seva 
idiosincràsia, dóna prioritat a les com-
panyies estables i ofereix espectacles 
de teatre, música i dansa. El projecte del 
Maldà, amb direcció d’Els Pirates Teatre, 
vol reflectir l’ideari de la companyia, amb 
una programació multidisciplinària i un 
teatre caracteritzat per tenir un fort com-
ponent de creació.

Apostem per un teatre generador de pen-
sament, un “Teatre necessari” més enllà 
del consum cultural que ens apropi al 
debat, la comunicació i la transformació 
social. A més volem ser una finestra al 
món i una plataforma de visibilitat per les 
companyies d’intèrprets i creadors més 
emergents de l’escena teatral.

La Badabadoc és un espai obert a l’ex-
hibició, creació, producció i investigació 
de les arts escèniques i audiovisuals con-
temporànies. Un espai de trobada entre 
creadors i públic. Un pont entre Barcelo-
na i Llatinoamèrica.

El Teatre de la Gleva és un espai perquè ar-
tistes joves i grans, consolidats o no tant, 
puguin anar-hi a crear, a fer coses diferents, 
a mostrar aquell espectacle que fa temps 
que els ronda pel cap i no han tingut l’opor-
tunitat de fer.
 

El Tantarantana és un centre de crea-
ció i exhibició teatral amb 29 anys de 
trajectòria i des de 2017 reconegut 
també com a Fàbrica de Creació, que 
es caracteritza pel seu programa de 
suport artístic a les companyies i per 
impulsar diferents projectes de creació 
comunitària i social.

Sala de teatre català de Barcelona, de 
petit format. Produïm i programem prin-
cipalment produccions pròpies sempre a 
partir de textos de dramaturgs/es cata-
lans/es contemporanis. Premi de la Críti-
ca Millor Sala de Teatre 2014.



SOC EL VENT
del 29 de setembre al 24 d’octubre del 2021

Autoria: Jos Fosse
Direcció: Marc Chornet Artells
Interpretació: Hans Richter i Manel Barceló 
Una coproducció del Grec 2021 Festival de Barcelona, el Teatre Akadèmia, 
Amici Miei Produccions i Theater KairosSon.

Dos personatges sols en una barca. Parlen. D’allò que veuen. D’allò que són. 
Potser d’allò que eren. Potser d’allò que va passar. Potser d’allò que està pas-
sant. Potser del que passarà. Una peça d’un dels grans del teatre contempora-
ni, amb un repartiment excepcional.  
 
El maig del 2007, el dramaturg noruec Jon Fosse estrenava al Festival Interna-
cional de Bergen “Soc el vent”, una peça que aquell mateix any es tornava a 
posar en escena al Teatre Nacional d’Oslo. Crítica i públic es van deixar seduir 
immediatament per un text que parteix de situacions minúscules o anecdòti-
ques per crear moments de gran dramatisme, una obra que dibuixa amb unes 
poques paraules una imatge que sembla un paisatge minimalista, però que 
acaba revelant-se com el retrat interior de tota la Humanitat.  



LA DONA DEL TERCER SEGONA
del 8 de setembre al 3 d’octubre del 2021
Autoria: Víctor Borràs Gasch
Direcció: Ivan Benet
Interpretació: Àurea Márquez
Col.laboració especial: Samuel Manrique
Escenografia: Clàudia Vilà
Il.luminació: Ganecha Gil Gràcia
Vídeo: Anna Oset
Espai sonor: Guillem Llotje
Vestuari: Maria Armengol
Ajudantia de direcció: Victor Borràs
Tècnica de llums: Paula Crespo
Tècnic de so: Arnau Alcoverro
Construcció de l’escenografia:Taller d’escenografia Castells
Producció i distribució: Maria Hervàs
Ajudantia de producció i distribució: Mireia Arenós
Comunicació i premsa: Bàrbara Balcellsi Marta Nin Loscos
Cartell: NYTT Studio i Bàrbara Balcells
Fotografies: Sílvia Poch
Una producció de Teatre Nu
Agraïments: Família Vilà

A l’escala hi ha una reunió. 
La dona del tercer segona 
no sol assistir a aquestes re-
unions però avui creu que hi 
ha de ser; per això ha hagut 
de plegar abans del súper 
on treballa. Ha d’explicar una 
cosa important a les veïnes 
i veïns. Ha de demanar un 
favor incòmode, difícil de 
concedir. Un favor relacionat 
amb l’estigma que arros-
seguen les persones amb 
alguna malaltia mental.

LA DONA TRENCADA
del 13 al 31 d’octubre del 2021
Autoria: Simone de Beauvoir
Direcció i espai: Francesca Piñón
Traducció: Marta Pessarrodona
Dramatúrgia: Araceli Bruch
Interpretació: Lluïsa Mallol

Un clàssic de Simone de Beauvoir sobre la violència 
estructural dels rols de gènere

Després de descobrir que el seu marit manté una 
relació amorosa amb una altra dona més jove, 
Monique intenta endreçar en un dietari l’evolució 
dels seus pensaments i percepcions. 
Fins aleshores, sempre s’havia considerat a si 
mateixa com a modèlica en la pròpia condició
femenina i els seus rols de gènere assumits, 
però en la nova situació començarà a 
replantejar-se la majoria dels valors sobre 
els que havia construït la seva vida íntima
i social.



M’HAURÍEU DE PAGAR
del 3 al 21 de novembre del 2021
Autoria i direcció: Jordi Prat i Coll
Intèrprets: Àurea Márquez, Albert Pérez, Francesc Cuéllar/Carles Roig
Espai escènic i vestuari: Atrium Produccions 
Il.luminació: Mattia Russo
Fotografia: Noelia Sardà
Producció: Atrium Produccions amb la col.laboració Temporada Alta 2020
Distribució: ESCENAPART

L’espectacle consta de tres 
monòlegs que ens parlen 
sobre la soledat. És la història 
de tres veus, de tres personat-
ges, de tres revelacions. Ella és 
guia d’art. Davant d’un grup de 
visita a un museu, començarà 
a brollar paraules. I tindrà una 
revelació. Ell és un jove que 
s’ofereix per satisfer fantasies 
i que ens voldrà parlar de la 
seva vida perquè el coneguem 
millor. I tindrà una revelació. 
El fill és un músic que ens ha 
reunit perquè, tot i les seves 
condicions mèdiques, ens vol 
tocar una peça al piano. I és 
que ha tingut una revelació.







EL BON POLICIA
del 24 d’agost 
al 17 de setembre 
del 2021
Un espectacle 
de Ricard Farré i Arnau Puig
Autoria: Santiago Rusiñol
Adaptació de Ricard Farré i Arnau Puig
Intèrprets: Ricard Farré i Arnau Puig

Una història de supervivència 
de dos amics on l’amor i un 
seguit d’embolics hilarants 
posen en evidència els preju-
dicis socials i l’arbitrarietat 
de la justícia. 

ALHAYAT
O LA SUMA
DELS DIES

Autoria: Simone de Beauvoir
Cia La Viciosa
Autoria: Laia Foguet i Aura Foguet
Direcció: Aura Foguet
Intèrprets: Georgina Latre, 
Manar Taljo i Moha Amazian

del 20 de setembre 
al 2 d’octubre 
del 2021

Tres personatges i l’espera. 
L’eterna espera que pateixen 
els milers de refugiats després 
d’haver realitzat el viatge més 
llarg i difícil de les seves vides.



DISSET
del 4 al 14 
d’octubre 
del 2021
Cia La Beatriz
Autoria: Adrià Andreu, 
Bruna Artigal i Èric Pons
Direcció escènica: Èric Pons
Direcció de moviment: Bruna Artigal
Direcció musical: Albert Artigas
Intèrprets: Adrià Andreu i Clara Solé
Pianista: Albert Artigas

Entra al sopar de retro-
bament de la generació 
Z i acompanya’ns per 
conèixer la història de dos 
joves que descobreixen 
com fer-se grans a través 
de les cançons de 
musicals.

AMOR3. 
SHAKESPEARE 
AL CAP

Cia Fac-òf
Autoria: Júlia Calzada, Joana Castellano
 i Gisela Guitart a partir dels sonets 
de Shakespeare
Direcció: Laura Aubert
Intèrprets: Júlia Calzada, 
Joana Castellano i Gisela Guitart

del 26 d’octubre 
al 14 de novembre 
del 2021

A través dels sonets de Shakespeare, 
els amors s’embarcaran en un mar de 
possibilitats, d’expectatives, de “i si”, 
d’il.lusions i de pors per tal de treure’n 
l’entrellat.



L’HABITACIÓ BLANCA
     del 2 al 27 de setembre del 2021

Cia Sala Flyhard
Autoria: Josep Maria Miró
Direcció: Lautaro Perotti
Intèrprets:  Francesca Piñón, Paula Blanco, 
Albert Prat i Marc Rodríguez

De forma aparentment fortuïta, 
en Carles, la Laia i en Manel es 
retroben amb la senyoreta Mercè, 
la mestra que els va ensenyar a 
llegir i escriure quan eren petits. 
Què busca, la vella dama?
 

ESTIGMES

Cia Sala Flyhard
Autoria: Concha Milla
Direcció: Francesc Cuéllar 
Intèrprets:  Concha Milla

Se’t passarà l’arròs. 

Però, què passa si el teu desig 
és quedar-te embarassada i el 
cos no et respon? Un home-
natge a totes les dones que, 
buscant donar vida, se n’hi han 
deixat un tros de la seva.

del 7 al 25 d’octubre del 2021



LA VIDA PRONOGRÀFICA
del 4 al 29 de novembre de2021 
Cia Sala Flyhard
Autoria: Carles Mallol
Direcció: Gorka Lasaosa 
Intèrprets:  Pepo Blasco, Patrícia Bargalló
 i Pablo Hernández

En Lluís i la Míriam han filtrat tota la vida del seu fill a través de 
l’objectiu de la càmera del mòbil. Han gravat els moments més im-
portants de la vida de l’Èric obsessionats amb la idea de poder-li 
regalar un vídeo recopilatori quan el noi faci els divuit anys. Ara que 
s’acosta aquesta data, en Lluís creu que han d’aconseguir un dels 
vídeos més importants: la primera relació sexual de l’Èric.

CAROL LÓPEZ

Cia Sala Flyhard
Text i direcció : Carol López
Intèrprets: en curs

La nova obra de Carol López 
(encara està per decidir el títol) 
parlarà sobre un dels prejudicis 
més arrelats que tenim avui dia 
com a societat. Una comèdia 
àcida que farà riure tant com 
incomodarà.

a partir del 16 de desembre del 2021



FOSCOR
del 22 de setembre al 7 de novembre de 2021 

Una comèdia negra de Jan Vilanova
Direcció: Clara Manyós
Intèrprets: Victòria Pagès i Dafnis Balduz
Una producció d’APUNTA TEATRE

Avui serà la fi del món. O això creuen ells. Un periodista entra a una oficina de 
turisme d’un poble perdut on hi treballa una funcionària de poques paraules. 
Ha vingut a cobrir la notícia del dia, l’arribada de la fi del món. Però la porta per 
on ha entrat ja no es pot obrir.
És hivern, fa una calor insuportable i és la 184a vegada a la història que s’anun-
cia la fi del món. 
Serà aquesta la definitiva? 

L’HABITACIÓ TANCADA

Autoria i direcció: Loredana Volpe
Intèrprets: Marc Pujol, Patrícia Mendoza, Xavier Pàmies, Anna Casas, Chap Rodríguez Rosell i 
Ignasi Guasch
Producció: Cia La Salamandra
Companyia resident 21/22

Tres històries es desencadenen en un sol espai: una habitació tancada i as-
segurada per dins on es comet un crim abominable. Com ha pogut fugir l’as-
sassí? Un dramaturg troba la solució a l’enigma, l’única possible, però, l’ha obli-
dada completament. Una antiga relíquia té el poder de concedir tres desitjos. 
Q uè faries si tinguessis l’oportunitat de tornar enrere i viatjar en el temps? Què 
passaria si els éssers que s’amaguen abans de l’inici de tot allò que coneixem 
arribessin al nostre món?

del 10 de novembre al 5 de desembre del 2021



EVANGELIUM
Els dimarts 16, 23 i 30 de novembre /  7 i 14 de desembre

Coreografia: Maria Rovira
Direcció: Maria Rovira
Ajudant de direcció: Pere Molsosa
Intérprets: Robert Aramburu, Abel Hernández, Ángel Gabriel Gutiérrez, Aleix Lladó.
Adaptació Dramaturgia: Javier Gamazo
Escenografia: Maria Rovira
Vestuari: Maria Rovira
Música: Javier Gamazo

Quatre dels dotze apòstols de Jesucrist estan a punt de baixar a la terra per 
a predicar la història, vida i miracles del Fill de Déu, com ja van fer segles 
i segles enrere. El llibre de l’evangeli. Sant Tomàs, Sant Mateu, Sant Joan i 
Sant Pere es reencarnaran en els cossos de quatre ballarins. Evangelium és 
una obra teatral que a partir dels textos bíblics reflexiona sobre la naturalesa 
humana i el seu sentiment atàvic de destrucció. L’enveja, la traïció, les crisis 
del món actual, la importància dels diners i, com no?, el pes de la religió. 

QUIXOT

Guió: Jaume Policarpo
Direcció: Carles Alfaro
Actors: Pau Gregori i Jorge Valle
Música Original: Joan Cerveró
Construccció titelles: Miguel Ángel Camacho
Vestuari titelles: ADAME
Fotografia: Vicente A. Jiménez
Producció executiva: Ruth Atienza

“Quixot” és una proposta íntima i 
essencial que recrea l’esperit de 
la immortal obra de Cervantes. 
Dos oficiants vestits de negre, 
una taula, llums i ombres, una 
gestualitat precisa i una música 
matisada... elements necessaris 
per a recrear el gran cabal d’hu-
manisme que desprenen el dos 
protagonistes: Quijote i Sancho. 
Els dos actors-manipuladors 
proposen un joc de perspectives 
que du fins al límit les possibili-
tats expressives i narratives de 
l’espectacle.

del 8 al 19 de desembre del 2021

Un espectacle representat a:
Anglaterra, Holanda, Itàlia, França,        
   Alemanya, Suïssa, Rússia, Finlàndia, 
Grècia, Àustria, Eslovènia, Croàcia, 
Romania, Polònia, el Marroc, el Pakistan, 
Malàisia, Indonèsia, Filipines, Singapur, Corea 
del Sud, la Xina, el Japó, el Canadà, el Perú, 
Xile, l’Argentina, Costa Rica, 
El Salvador, Hondures, Guatemala, Nicaragua, 
Panamà, Cuba, República Dominicana,Mèxic 
i el Brasil.



UNA INTERVENCIÓ
Del 8 al 26 de setembre del 2021 

Cia Una intervenció
Autoria: Mike Bartlett
Direcció: Sílvia Sabaté
Intèrprets: Marta Aguilar, Bernat Quintana

A i B es coneixen des de fa anys i són bons amics. La relació ja no es tan 
especial com abans. B té una nova núvia que A no pot suportar. B diu que 
A té un problema amb la beguda. La relació va a pitjor quan A se’n va per 
protestar contra la intervenció militar en un país de l’Orient Mitjà, mentre B 
dóna suport a la guerra.

TE DEIX, AMOR, 
LA MAR COM A PENYORA
Del 30 de setembre al 24 d’octubre del 2021 
Cia Les Fugitives
Autoria: Judith Corona, Maria Ten a partir del relat de Carme Riera
Direcció: Laia Pujol, Maria Ten
Intèrprets: Gina Clotet, Judith Corona, Rafaela Rivas, Clara Gorrias

Adaptació teatral del relat homònim de Carme Riera. Malgrat ser publicat 
el 1975, continua sent una història revolucionària i plena de valentia. Una 
història d’amor impossible situada al bell mig de Mallorca, embolcallada per 
la mar.



COMBAT DE NEGRE I DE GOSSOS
Del 2 al 31 d’octubre del 2021 

Cia Tantarantana, Festival Grec 2021 i Arsènic Creació
Autoria: Bernard-Marie Koltès
Direcció: Roberto Romei
Traducció: Sergi Belbel
Intèrprets: Pep Ambròs, Ricard Boyle, Meritxell Calvo, Manel Dueso

La història d’un treballador africà mort a mans del seu cap ens acara a 
l’opressió que ha estat motor del colonialisme i que encara és present a la 
nostra societat, on la violència que exercim ens obliga a viure en la por i en 
un exili permanent.

SAFAREIG, ANÀLISI SEMÀNTICA DE 
L’AMOR
Del 28 d’octubre al 21 de novembre del 2021 
Cia Com un Llum
Autoria: Marià Llop
Direcció: Marià Llop
Intèrprets: Núria Llausí, Adriana Galicia, Claudia Nogués

En un possible passat massa recent tres bugaderes canten mentre renten la 
roba. Una no parla, però balla, una altra parla una altra llengua, i l’altra espe-
ra a què arribi el seu amant. Fan safareig, parlen d’amors, dels mals d’amors.



ADELA
Del 5 al 26 de setembre del 2021
Cia La Cantera Exploraciones Teatrales
Autoria: Daniel Veronese
Direcció: Jorge Sánchez
Intèrprets: Mireia Gubianas
Adela és una dona acusada d’haver comès un crim. A mesura que l’acció 
avança, Adela anirà desgranant els seus arguments de defensa davant la 
interpel.lació d’un passat que retorna una vegada i una altra a la seva ment.

TÓMBOLA 
Del 25 de novembre al 12 de desembre del 2021
Cia Gespalka’p
Autoria: Maria Ramírez
Direcció: Maria Ramírez
Intèrprets: Laura Dorca, Mateu Bauçà
Una núvia arriba corrent a una estació d’autobusos fugint del seu casament. 
Compra el primer bitllet que troba al destí més llunyà possible. Mentre es-
pera l’autobús que la portarà cap a la seva nova vida, explica al públic totes 
les seves relacions fallides al ritme de cançons de Marisol.

LA RUTA DE LA PALTA
Del 15 de desembre al 9 de gener del 2022
Cia: Projecte Ingenu
Autoria: Creació col.lectiva
Direcció: Marc Chornet Artells
Intèrprets: Georgina Avilés, Cristián Chaparro, Toni Guillemat, Gerard Marsal, Neus Pàmies, 
Martí Salvat, Xavier Torra
Un recorregut per la història compartida per Catalunya i Xile: des de la ce-
lebració de derrotes, onades migratòries i exiliats a banda i banda de l’At-
làntic fins a la seva recent passat dictatorial, tortures i les últimes protestes 
públiques.

EL PARADÍS DEL RELAT
Del 7 al 12 de setembre del 2021 
Cia Misèria i Companyia
Direcció: Jorge-Yamam Serrano
Autoria: Creació col.lectiva
Intèrprets: Ariadna Barbeta, Paula Castillo, 
Diana Hermoso, Nil Martín, 
Elisenda Riera, Júlia Sardà

La vida és una ficció...    
basada en fets reals.
De la ficció individual a 
la ficció col.lectiva. De les 
històries creades pels po-
derosos per controlar els 
més febles a l’autoengany 
que ens creem per sobre-
viure.



FEST(I)VERS
III Edició del Festival de Teatre 
en Vers de Barcelona
Del 21 de setembre al 3 d’octubre del 2021

Cia Companyia del Vers Retrobat
Direcció: Pere Sagristà-Ollè
Intèrprets: Núria Farrús, Didac Rodríguez, Isaac Mohamed, Joan Vall, Anna Castells, 
Marina Bou, Lídia Tura, Jordi Reñé, Patrick Gannon, Martí Olalla, Maria Colom, Núria Mercader, 
Núria Riera, Irene Queralt, Rosa Pérez, Agustí Sanllehí, David Casas, Dídac Rodríguez, 
Alfons Hernández, Isaac Mohamed, Enric Mauri, Joe López.

La tercera edició del Festival de Teatre en Vers de Barcelona, el Fest(I)Vers, 
presenta dues peces d’autoria catalana sobre dos hostals ben coneguts:  
“L’hostal de l’amor” de Ferran Soldevila del 1949  i “L’Hostal de la Glòria” de 
Josep Maria de Sagarra del 1931. Llarga vida al teatre en vers!

POSESPAÑA
Del 13 al 24 d’octubre del 2021 
Cia La Casa de Asterión
Idea original, text, direcció i producció: La Casa de Asterión
Intèrprets: Júlia Barragán, Alexandre Fons, Albert Miró i Júlia Morella.

Quatre actors que van participar en el 
famós programa de ràdio “La guerra 
dels mons” es tornen a trobar després 
de molts anys per parlar de l’experiència, 
recordar els moments més difícils i fer un 
petit homenatge al mestre.
Un espectacle mai estrenat i que ha es-
tat definit per persones que no són de 
confiança com a visceral, grotesc, obscè 
i pornogràfic.



AGÁRRATE!
Del 27 d’octubre al 14 de novembre del 2021 

Cia Puro Trámite
Autoria i direcció: Roberto G. Alonso
Intèrprets: Endika, Mercedes Fernández, Mireia Ferré, Mel.lina Illa, Núria Masip, Ariane Millet, 
Lluís Ruiz, Natàlia Salamó i Ona Sans.

Un cabaret literari sobre la qüestió de gènere, sobre “allò masculí” i “allò 
femení”. Un cabaret sobre l’homosexualisme, el bisexualisme i de tots els

altres ismes sexuals; sobre 
allò lleig i allò bonic, sobre 
la mirada i l’amplitud de 
mires: sobre les fantasies, 
sobre el cos, sobre la socie-
tat en què vivim i la societat 
de què venim. Un cabaret 
sobre la llibertat que recla-
mem, i la que desitgem.

De què va “Agárrate! ”? 
“Agárrate!” va de la vida!

LES TRACES DEL SILENCI
Del 5 al 10 d’octubre del 2021 
Cia Therkas Teatre  Autoria: Esther Lázaro  Direcció: Alba Saura Clares
Intèrprets: Rosa Aguado i Esther Lázaro
Teatre de la memòria a partir de la ficcionalització d’una investigació rela-
cionada amb la riuada del Vallès de 1962 i una de les seves conseqüències 
més silenciades: el tràfic d’infants.

KHALED: CAMÍ DEL REFUGI
Del 17 al 21 de novembre del 2021 
A partir d’una creació col.lectiva amb: Khaled Khateb, Georgi Dimitrov, Leila Er Rabiai, Imad 
Amrah, Youssouf Siby, Semih Ali Aksoy i Neila Benbey
Direcció i dramatúrgia: Martí Sancliment  Escenografia, disseny i muntatge: Roger Badia
Una instal.lació artística pluridisciplinar sobre els refugis i els seus camins.

LA CRUA REALITAT
Del 9 al 12 de desembre del 2021 
Dramatúrgia i direcció: Oscar Molina
Intèrprets: Rafa Valero, Elena Lam, David Aixalà i Maria Colom
En Toni és un noi amb discapacitat intel.lectual i té un somni: ser actor. Per 
fer-ho, però, s’haurà d’enfrontar a un món cultural difícil de canviar.

APOLOGIA I ESCARNI DE
L’ESTUPIDESA HUMANA
Del 28 de desembre al 2 de gener del 2022 
Composició i direcció: Marc Timón

Obra de teatre musical que contraposa el surrealisme més delirant amb les 
situacions més banals de la vida quotidiana.



THE WATCHING MACHINE
Del 2 al 5 i del 9 al 12 de setembre del 2021
Una peça de Macarena Recuerda Shepherd. Il.luminació: Miriam Ubanet I Ana da Graça

La màquina de mirar era el nom que rebien 
aquells objectes del S.XIX que, a través de miralls 
i obturadors, creaven il.lusions. Petites caixes 
que contenien senzills mecanismes però màgics 
resultats.  
A la peça de The Watching Machine “la màquina” 
és la pròpia caixa escènica. En ella juguem amb 
la llum, les ombres i els reflexos per experimentar què és il.lusió, què és re-
presentació i què és convenció teatral. Una peça composta de petites instal.
lacions on es ficcionen la llum i les ombres a través d’il.lusions òptiques.

MANDONGUILLES DE FRENILLO
7 de setembre, 5 d’octubre, 2 de novembre i 14 de desembre
Un show de Roger Pelàez. Amb la col.laboració de Vidal Soler

Mandonguilles de Frenillo és el xou més llastimós del segle 
XXI.
I ho és sense fer l’única cosa que tots els xous presumptament 
humorístics fan: LLÀSTIMA.
Molta gent vol experiències 4D de posar-se en la ment d’un 
ximplet.
Molta gent vol passar una estona sentint insults a tort i a dret.
Molta gent, farta de relliscar en merda, vol un GPS de la merda.
Molta gent vol psicoanàlisi del feixisme de masses en massa.
Molta gent vol veure a molta gent esfondrar-se per mai tornar-se a alçar.
A tota aquesta molta gent no els podem recomanar altra cosa que l’espec-
tacle: Mandonguilles de Frenillo!

YO SÉ PERDER
14 de setembre, 19 d’octubre, 30 de novembre i 21 de desembre
Idea i realització:  Marc Caellas i Esteban Feune de Colombi. 
Amb diferents convidats a cada sessió

Un artista ha de saber fer PDFs? Què és una pli-
ca? A quina convocatòria es presenta el jurat de 
la convocatòria? Quantes sinopsis s’escriuen per 
projecte? Com es supera l’enèsim rebuig? Més 
barat que una sessió de psicoanàlisi i que una 
ampolla de Jameson, Yo sé perder és un festival 
de propostes artístiques rebutjades. Inspirats en 
la biblioteca que l’escriptor Richard Brautigan –protagonista del nostre fl-
yer– va idear per albergar manuscrits descartats, creem aquest cicle en el 
que serem els amfitrions de diversos convidats que presentaran una creació 
que hagi obtingut com a resultat dues lletres que juntes configurin la con-
tundent paraula “no”. Vénen per nosaltres!

DÉJATE DE FUTUROS
Del 16 al 19 de setembre del 2021
Veu i micropoemes: Ajo. Músiques: Judit Farrés (aka min.)

Aquest és un espectacle micro-
poètic musical que es va cons-
truint a temps real entre fragilitats 
i contundències a base de con-
juntures definitives i amb la vola-
tilitat de la certesa. “Qui ha vist el 
present, tot ho ha vist” deia Marc 
Aureli. 



FLUX CLUB
20 de setembre, 4 i 18 d’octubre, 15 i 29 de novembre
Organitza: Habitual Video Team. Amb diferents convidats a cada sessió

FLUX CLUB compleix la 13a temporada a l’An-
tic Teatre i el 22è aniversari de la seva creació, a 
l’any 2000.
Es tracta d’una programació de vídeo amb pe-
riodicitat quinzenal que reflecteix la vitalitat del 
vídeo de creació a Barcelona. Acull tot tipus de 
sessions amb projeccions, videoperformances i 
col.loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els 
videocreadors. 

EL DESPLUME!
22 de setembre, 20 d’octubre, 1 i 22 de desembre
Organitzen: Víctor Guerrero i Antic Teatre. Intèrprets: Víctor Guerrero i convidats a cada sessió
 

Torna El Desplume! Antic Teatre recupera la mà-
gica bogeria del cabaret més canalla de Barcelo-
na. De la mà de l’incombustible Victor Guerrero i 
del seu alter ego, Toni Arroyo.
Dues llegendes del Paral.lel barcelonès que om-
plen les nits de diversió, luxe i glamur acompan-
yats sempre pels artistes més coneguts del mu-
sic-hall.

¿HAY ALGUIEN AHÍ?
Del 24 al 27 de setembre del 2021
Cia Legaleón-T Teatro - Kolektibo Monstrenko. Concepte i performance: Espe López i Txubio 
Fernández de Jauregui

És una peça còmica sobre allò que ens habita
sobre el temps que travessem, sobre allò que 
fem i sobre allò que quedarà sense fer, sobre les 
preguntes que ens sobrevolen, sobre el desgast 
de les paraules i l’acció, sobre la impossibilitat de 
ser originals, sobre la recerca de l’oportunitat i 
l’energia perduda. Què queda?, Una maqueta de 
la humanitat. La possibilitat de crear ruïnes i viure en elles. L’abraçada de 
l’ós. Som figures en un paisatge. 

ÚLTIMOS 3 ESTUDIOS
Del 30 de setembre al 3 d’octubre del 2021
Creació i interpretació: Irene G Ontiveros, Claudia Rubio, Marc Soler

 

Entre el març i l’abril de 2020, Søren Evinson es 
reuneix per Zoom dos cops al mes amb els es-
tudiants de tercer d’ESART per mentoritzar les 
seves feines de performance. D’aquest treball 
virtual surten aquestes quatre peces curtes; qua-
tre estudis de performance que són les primeres 
incursions en la creació per a aquests intèrprets.
Z – Irene G Ontiveiros   Beyond the Lady – Claudia Rubio
LOOP – Marc Soler



KONVENT A L’ANTIC 29
Del 7 al 10 d’octubre del 2021
Artistes residents al Konvent Puntzero
IV edició del KONVENT A L’ANTIC, l’oportunitat anual per conèixer a Barcelo-
na creacions d’artistes residents al Konvent de Cal Rosal, un antic convent de 
finals del XIX reconvertit en un centre artístic pluridisciplinari, autogestionat.

AQUELLAS QUE NO DEBEN MORIR
Del 14 al 17 i del 21 al 24 d’octubre del 2021
Creació: Col.lectiu Las Huecas. Actants:Júlia Barbany, Esmeralda Colette, Núria Coromines, 
Andrea Pellejero. Tècnica: Sofía A. Martori

Un projecte en procés de creació que voreja la idea, la gestió, la localització 
i l’economia de la mort.

KULTUR
Del 28 al 30 d’octubre del 2021
Cia El Conde de Torrefiel Autoria: El Conde de Torrefiel Direcció: Tanya Beyeler i Pablo Gisbert
Intèrprets: Jane Jones, Sylvan i Arno Genista

ANTIC HORROR PICTURE SHOW 
31 d’octubre del 2021
ANTIC HORROR PICTURE SHOW

XII edició del Festival de Curtmetratges Fantàstics i de Terror organitzat per 
l’Antic Teatre, on es projectaran els curtmetratges seleccionats i s’anuncia-
ran els guanyadors. S’atorgaran dos premis: El “Premi del Jurat”, dotat amb 
l’estatueta d’or de la nena de l’Antic i 500€ i el “Premi del Públic”, dotat amb 
l’estatueta de plata de la nena de l’Antic i 300€.

Un spin-off lliure de LA PLAZA, anterior treball teatral d’El Conde de Torre-
fiel estrenat l’any 2018.

PARNÉ
Del 18 al 20 de novembre del 2021
Direcció, dramatúrgia, producció i vedet: Glòria Ribera

Un concert performàtic de cuplet i revista. Amb l’humor per bandera, replan-
teja el fet escènic com una experiència transversal davant d’una falsa nova 
normalitat. 

JUANA DOLORES * massa diva per a un moviment * 
Del 2 al 5 de desembre del 2021
Autor (direcció, interpretació, text): Juana Dolores

Un solo performatiu que a partir de la descontextualització de la ideolo-
gia, la simbologia i la terminologia marxistes-leninistes, exhibeix el dolor de 
l’individu enfront la comunitat com un desig de ser sexualitzat socialment i 
culturalment, com una confessió, com una declaració d’amor.

JUST DESIRE
Del 9 al 12 de desembre del 2021
Concepte, textos, interpretació: Søren Evinson. Dramatúrgia: Florine Lindner

SOLO VINE A BAÑARME 
Del 16 al 19 de desembre del 2021
Creació, idea original, dramatúrgia i interpretació: Andrea Pellejero. Direcció escènica: Andrea 
Pellejero i Úrsula Tenorio

«Fa cinc anys em va agafar un atac de pànic. Va ser sense cap pretext, 
només m’estava banyant. La por a desaparèixer, a un vuit immens, al no 
res.»

Suau, brillant, llis i continu, Just Desire és com els acabats dels objectes de 
consum més inspiradors del nostre temps.



CÚMUL
Del 9 al 13 de setembre del 2021 

Espectacle de dansa
Cia Cúmul
Autoria: Marta Gálvez
Direcció: Marta Gálvez
Intèrprets: Anna Serra, Clara llobet, Arina Lannoo i 
Marta Gálvez

Cúmul, sorgeix de la curiositat per les 
formes geomètriques especialment 
pels fractals.
Aquells objectes geomètrics on l’es-
tructura bàsica o fragmentada es re-
peteix a diferents escales. Analitzant  
el què, el com i el perquè de la seva 
presència en moltes estructures natu-
rals, s’arriba a un terme matemàtic com 
és la Successió de Fibonacci.
És així, com les ballarines impregnades 
per la Successió matemàtica aconse-
gueixen crear una partitura pròpia 
unint el cos, l’espai i la música dins 
d’un llenguatge escènic en comú.
Com una fórmula matemàtica que es 
representa en diferents estructures na-
turals es pot expressar en moviment?
Creus que una Successió numèrica pot 
esdevenir emoció i vivència?

TOT EL QUE VULL
Del 16 al 20 de setembre del 2021 

Espectacle de dansa
Cia La Badabadoc + Andrea Just
Autoria: Andrea Just
Direcció: Andrea Just
Intèrprets: Marta Tejada
Clara llobet, 
Marta Fleta, 
Marta Gálvez
i Andrea Just

Una producció de dansa contem-
porània que reflexiona sobre les pos-
sibles versions que es creen d’un 
mateix cada vegada que prenem una 
decisió. Tot el que vull parla del camí 
emocional que una dona travessa 
quan reflexiona sobre totes aquelles 
vides paral.leles amb les que conviu. 
Però també sobre la comunitat fe-
menina, i els vincles que es creen en 
observar les coincidències i possibi-
litats que apareixen entre les dones 
quan es permeten deixar de banda 
la suposada vulnerabilitat i s’obren al 
contacte, a la parla, a la intimitat i a 
l’ajuda mútua.



LA ISLA 
FLOTANTE
Del 23 al 27 de setembre del 2021 

MEDIUM
Del 30 de setembre al 11 d’octubre del 2021 

Cia Teatro Apátrida
Autoria: Teatro Apátrida
Direcció: Omar Morán
Intèrprets: Gabriel Díaz, Andrea Paz, Daniela García, Gonzalo Dalgalarrando.

Medium, Xile esclata a la distància,  s’emmarca sota els procediments de 
teatre documental i la performance, on a partir de testimonis, email, cartes, 
vídeos, relats de premsa i fotografies personals de xilens i xilenes, quatre in-
tèrprets tindran l’objectiu de superar l’obstacle de la distància i reconstituir 
part dels fets ocorreguts en el camp de batalla de Santiago de Xile, a partir 
de l’esclat social d’octubre de 2019. Medium, Xile esclata a la distància, res-
salta la veu dels que s’amaguen darrere de les narratives oficials, a través 
dels seus relats i dels nostres propis arxius de memòria, per escenificar les 
seves narratives i desafiar els paradigmes d’un sistema que oprimeix. 

Cia Teatre Atlàntic
Autoria: Marco Michelangelo i Martí Güell
Direcció: Gabriel F, Marco Michelangelo i Martí Güell
Intèrprets: Marco Michelangelo i Martí Güell

Dos nadius d’una minúscula illa decideixen realitzar un 
concert per ensenyar a el món l’existència de la seva terra 
natal. 
Després d’una llarga temporada escampant les memòries 
de l’illa pel món, aquest duo es depara amb una gran fata-
litat que contrasta amb la petita dimensió de la seva terra: 
l’illa ja no es troba. Creant escenaris, històries i personat-
ges en un saborós concert fictici, L’Illa Flotant és una invi-
tació a una jornada musical per diferents paisatges sonors.



MEMÒRIA
Del 28 d’octubre al 22 de novembre del 2021 

Memòria, la identitat més enllà de l’horitzó.
És un unipersonal de caràcter autobiogràfic. Una dramaturgia femenina, sen-
sible i conmovedora que ens parla sobre la identitat, l’herència emocional i la 
memòria històrica.
En paraules de l’autora: “El crit desolador de l’Estela de Carlotto, demanant 
memòria, veritat i justícia pels desapareguts durant la dictadura a l’Argentina, 
em va traspassar tots els porus de la pell, fins arribar ben endins meu, prop 
de la meva identitat. Aquella  identitat que vaig anar a cercar en el meu pri-
mer viatge a l’Argentina, buscant les respostes que no trobava en el misteriós 
silenci de la meva família. Necessitava conèixer la meva història i les meves 
arrels. Per què la meva mare va marxar del seu país? Per què jo no em sentia 
identificada amb aquella terra? i el més important: per què a casa mai en par-
làvem?

Cia Anna Gozalvo + Aleteo Teatro + La Dramàtica
Autoria: Anna Gozalvo
Direcció: Aleix Fauró
Intèrprets: Anna Gozalvo

 

SALVE REGINA
Del 25 de novembre al 19 de desembre del 2021 

Cia Los espejos son para mirarse
Autoria: Ángela Palacios
Direcció: Ángela Palacios
Intèrprets: Ángela Palacios.

Regina porta sentint des de fa 
mesos un soroll constant al seu 
cap, però sembla que surt del 
seu interior perquè s’està do-
nant compte de que la resta de 
persones no poden sentir-ho. 
Mentre brega amb aquest so 
repetitiu i incessant, ha co-
mençat a plantejar-se si vol o 
no ser mare, i en cas de ser-ho, 
de quina manera ho faria ... No 
té parella estable, ni diners per 
a congelar òvuls, la Seguretat 
Social li cobriria la insemina-
ció artificial, però, vol ser mare 
soltera? En una trepidant ses-
sió de teràpia amb la seva psi-
còloga de confiança, Matilde, 
Regina es despulla per parlar 
amb absoluta honestedat dels 
seus dubtes, pors i incerteses. 
les seves narratives i desafiar 
els paradigmes d’un sistema 
que oprimeix. 



Del 1 al 19 setembre del 2021 

Autor: Paco Ortega
Direcció: Rafael Campos Lozano
Repartiment: Paco Ortega
Ajudant de direcció: Ana Rut Serrano
Il.luminació: Felipe Romero
Producció: Teatro del Espejo y Pangea Artes Escénicas 

Un estudiant de la Massana es 
creua casualment amb George 
Harrison, que s’havia escapat 
de l’hotel. Comença llavors una 
relació que dura fins a la mort 
del Beatle, al novembre de 2001, 
moment en què rememora la 
llarga conversa que van tenir al 
bar Pastís. 
Una època i una Barcelona, ex-
plicats per la vivència de l’actor i 
director aragonès Paco Ortega.

YO ESTUVE ALLÍ (mi vida con George Harrison)

Del 22 de setembre al 17 d’octubre del 2021 
Dramatúrgia: Jordi Coca
Direcció: Jordi Coca
Repartiment: Esther Bové i Viqui Sanz
Companyia: Teatre del Temps

Tots els humans ens assemblem i en el fons tots plegats podríem ser vistos com 
una bona colla de bessons que viuen en les fronteres de l’absurd. Si més no 
això és el que que ens venen a dir dos autors tan diferents com Shakespeare i 
Beckett: tothom té ambicions, pors i desitjos similars; tothom pot estimar, odiar 
i envejar; tothom té records i tothom pateix per la falta de memòria. I tots naixem 
i morim.
En un espai buit, només amb els elements que els són estrictament necessaris i 
jugant bàsicament amb la paraula, la música i la llum, es troben dos personatges 
que tant poden pertànyer al món de Shakespeare com a les pertorbadores pe-
ces de Beckett. Són dues dones, dos éssers en tensió que s’esforcen a entendre 
les giragonses que fa la vida.
.

SHAKESPEARE I BECKETT.  
MALEÏTS BESSONS...



Del 27 d’octubre al 
21 de novembre 
del 2021 
Autoria: Sergi Ducet
Intèrprets: Blai Juanet i Belen Barenys
Musica: Clara Aguilar
Escenografia: Roger Badia
Producció: Laia Rafols

(M.) Fartlek neix de la vo-
luntat d’analitzar les  pro-
pietats de l’absurd en ple s. 
XXI amb una mirada irònica 
i humorística.
L’absurd contemporani neix 
de la mateixa manca de res-
postes i essencialment té 
les mateixes qualitats que 
l’absurd històric, el que par-
ticularitza l’absurd d’avui 
simplement són les noves 
i renovades disfresses que 
caracteritzen la nostra vida 
absurda; relacions socials 
absurdes, relacions senti-
mentals absurdes, interes-
sos absurds, passions ab-
surdes, patiments i somnis 
absurds, progressos tec-
nològics absurds...

FARTLEK TRANSBORD
Del 1 al 19 de desembre del 2021 
Autor: Sebastià Portell
Direcció: Miquel Gorriz
Repartiment:  Marc Joy i Assun Planas 
Escenografia: Ferran Aguiló
Vestuari: Antònia Fuster
Il.luminació: Joan Borràs
Música: Enric Monfort
Cap de producció: Philip Rogers
Producció executiva: Joana Maria Collar

Masclisme, hipocresia, binaris-
mes, transfòbia. Transbord podria 
girar al voltant d’un discurs en 
contra, però en aquesta ocasió 
hem volgut plantejar-lo precisa-
ment com un espectacle a favor: a 
favor de la joia de viure, a favor de 
les segones oportunitats, a favor 
dels bons records i dels que estan 
per construir.

Amb un text directe i amb tocs lí-
rics, aquest espectacle vol tractar 
un tema sorprenentment tabú en 
la nostra esfera cultural com és la 
transsexualitat, i fer-ho des d’una 
perspectiva desacomplexada i 
neta: des de zero. Què defineix si 
som homes o dones? Qui ho de-
cideix? Hem de triar només entre 
aquestes dues opcions? 




