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Preu de les entrades
als espectacles
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*Reserva d'entrades a partir del dilluns de la 
setmana corrresponent. Reserves vàlides fins 

15 minuts abans de l'inici de l'espectacle.

3,50€

Mostra
de Teatre
i Dansa



Divendres 19 de maig a les 20h
Grup de teatre Careta
Teatre
Espectacle en català
Durada: 45 minuts

Baixa societat
Divendres 7 d’abril a les 20h
Miranfú Cia.
Amb Sandra Amade, Dani Pérez, Albert Riera i Anna Ripoll
Teatre. Comèdia dramàtica
Espectacle en català i castellà
Durada: 60 minuts

Vivim en una societat canviant: les persones no 
poden independitzar-se, els llocs de treball 
desapareixen sota la (il·)lògica dels mercats i la 
família es fragmenta perquè no disposem de 
temps ni de recursos. Els referents que teníem 
fins ara han desaparegut. No tenim respostes 
però, com va dir Cortázar: “No puede ser que 
estemos aquí para no poder ser”.
Baixa societat és una co-producció de Festival 
Temporada Baixa i Miranfú Cia.
Centre de residència artística: Centre Cívic 
Guinardó. Amb la col·laboració de: Foment 
Martinenc, El Ingenio i Centre Cívic La Farinera.
Agraïments: Dani Arar, Montse Barcon, Francesc 
Buscà, Tamara Carignan, Pilar Diaz, Olga Martínez, 
Ailin Migliora, Pau Sastre, Anna Torner, Bar Social 
Foment Martínenc, CC Navas i Col·lectiu La Santa 
(09/02/17).
Obra de creació pròpia. En finalitzar, diàleg amb els 
autors sobre el procés de creació.

Sansaru
Divendres 21 d’abril a les 20h
Cia. Tranpola
Teatre
Espectacle en castellà
Durada: 40 minuts

No veure, no escoltar, no dir. Els ancestrals 
micos San Saru de la mitologia japonesa ens 
han fet plantejar-nos la carència de 
comunicació a la societat actual en la qual 
cadascú va a la seva, i com afecta els nostres 
sentits i a les nostres relacions. Anar en metro, 
cuinar, dinar en família. Quan vam deixar de fer 
servir els sentits per a relacionar-nos? Utilitzant 
textos de diferents dramaturgs, poetes i filòsofs, 
ens endinsem en la ment de tres personatges 
singulars. Amb ells transitarem el seu dia a dia 
buscant els sentits perduts. Uns ulls, unes mans 
que ens guien, pell per tocar, orelles que ens 
escolten i un plat de menjar per portar-nos a la 
boca al final del dia. Us convidem a compartir 
amb nosaltres aquesta experiència com una 
mostra del que serà Sansaru.
Obra de creació pròpia. En finalitzar, diàleg amb els 
autors sobre el procés de creació.

La Habitación
Divendres 28 d’abril a les 20h
Úrsula San Cristóbal 
Performance interdisciplinària
Durada: 35 minuts

9MM - Un home acaba de morir allà fora

Divendres 5 de maig a les 20h
Teatre dels Argonautes
Teatre
Espectacle en català
Durada: 60 minuts

Un home rep quatre trets a boca de canó... Un 
home acaba de morir allà fora i ningú sap si 
l'assassí és un home o una dona... Crim 
premeditat?... Venjança o crim passional? 
Venjança, enveja, gelosia, odi, maldat… Són 
elements de l’essència humana i que mouen els 
cinc personatges. Els sospitosos segueixen en 
el joc: Una dona guapa, depenent, desequili-
brada i enamorada; un cap de policia 
turmentat, enamorat, controlador i despitat; un 
jove ambiciós enlluernat amb la seva vida de 
famós mediàtic; un exalcalde carismàtic, 
intel·ligent, seductor i excèntric, però amb un 
passat fosc i un inspector de policia jove, 
obstinat a investigar el crim, però que navega 
entre la seva inseguretat, ambició i 
addiccions… Personatges dolents ocasionals i 
nàufrags, que han comès relliscades i, fins i tot, 
crims.

Ensopegades

L'Artur i el Ferran, dos amics de joventut es retroben 
casualment  a l'habitació d'una fonda, després de 
cinc anys i recorden les seves gresques i es posen 
mútuament al corrent de què ha estat la seva vida 
durant aquest temps. Però no s'acaben aquí les 
casualitats i apareix la Laura, una noia del passat que 
acaba complicant molt les coses. I enmig de tot això 
en Gil el mosso de la fonda persegueix a la Remei la 
cambrera, que vol que ell es comprometi a casar-s'hi.

Detrás de...
Cía. Ombu
Dansa-circ  /  Durada: 18 minuts

El meu nom no importa. Ni el meu origen. En 
realitat no tinc nom, ni sexe, ni edat, ni terra. La 
meva ànima és transparent: si traieu el cap i la 
mireu, us enfonsareu en una claredat freda i 
vertiginosa; i al seu fons no trobareu res que 
sigui meu. Res, excepte la imatge del vostre 
desig, que fins ara ignoràveu.

Assaig número 5, 
“Reflexes”
Octavi de la Iglesia, intèrpret del moviment
Dansa-teatre  /  Durada: 20 minuts

L’inspector -De Nikolai Gógol-

Divendres 9 de juny a les 20h
Grup de teatre Rocaguinarda
Teatre
Espectacle en català
Durada: 1h 45 minuts

A una petita ciutat de la Rússia de principis del 
segle XX, els seus dirigents més prominents 
estan trasbalsats per l’ anunciada arribada d’un 
inspector de Petersburg. Els càrrecs polítics 
s’afanyen a esborrar els senyals de corrupció, 
però un malentès els fa creure que l’inspector 
és un pobre diable nouvingut a la població.
L’obra mestra de Gógol, una de les més 
representades a hores d’ara a Rússia, potser 
per la seva actualitat i modernitat, ens endinsa 
en el món de la corrupció a petita i gran escala. 
Una comèdia satírica on els personatges són 
una representació ben viva de les forces 
polítiques del nostre entorn més immediat.

Fotografía de ©Alessia Bombaci - Antic Teatre

- PREU 3,50€ - La llibertat del cos femení només pot estar 
associada a la nuesa? Com construïm la imatge 
pública dels nostres cossos? És només fruit de 
l’acceptació passiva de les imposicions socials 
o és producte de les reflexions personals? Qui 
té el dret a decidir sobre la visibilitat pública del 
cos femení? El projecte “La habitación” intenta 
abordar aquestes preguntes en una acció on el 
cos femení és problematitzat i representat a 
través del so, la veu i l’escriptura.
La performance s’elabora a partir dels 
testimonis de dones de diferents parts d’Europa 
i Llatinoamèrica que han accedit a respondre 
les preguntes a dalt esmentades. Les seves 
veus estan presents en forma de cal·ligrafies i 
de collages sonors que són acompanyats per 
improvisacions musicals i per accions físiques. 
Aquestes últimes intenten reflectir l’opressió i 
l’alliberament del cos femení, mostrant que les 
normes socials que han estat inscrites als 
nostres cossos es poden reescriure.
Obra de creació pròpia. En finalitzar, diàleg amb els 
autors sobre el procés de creació.

A les 20.25h

A les 20h

Lligams
Divendres 16 de juny a les 20h
Cia. Sense Papers
Teatre
Espectacle en català i castellà
Durada: 60 minuts

Lligams és un espectacle que reflexiona sobre 
les relacions entre homes i dones. Un 
espectacle íntim de petit format que aposta per 
un llenguatge directe, d'acord amb la societat 
contemporània, a partir del recull de diversos 
textos de Sergi Belbel, David Mamet i Karl 
Valentin. Adaptació i direcció de Judith 
Anglada.

Entrada única per 3 actuacions
Divendres 12 de maig

Point of view
Cia. La Isla
Dansa creativa  /  Durada: 30 minuts

Què passa si intentem mirar per un calidosco-
pi?... a cada volta veiem una cosa diferent, 
mentre que, en el fons, tenim davant dels ulls la 
mateixa.
Els esdeveniments de la vida són com aquestes 
imatges... som part d'alguna cosa més gran que 
no sempre aconseguim entendre: ens creiem 
espectadors, però, a vegades, sense saber-ho 
som els personatges principals d'una història 
que no coneixem... i només girant-nos i canviant 
el nostre punt de vista, només observant el que 
ens envolta des d'un angle diferent... podem 
descobrir-ho...
“Perquè el veritable viatge de descobriment no 
consisteix a buscar noves terres, sinó en tenir 
nous ulls!"
Creació: Federica Maruccia.

Gotas
AME Asociación Movimiento Expresión
Dansa-teatre  /  Durada: 45 minuts

A les 20.40h 

A les 20h

Entrada única per 2 actuacions
Divendres 2 de juny

Muerte accidental de un anarquista
Divendres 26 de maig a les 20h
Companyia Pros&Contras
Teatre
Espectacle en castellà
Durada: 1h 40 minuts
En una caserna militar espanyola en un indret 
indeterminat de l’Orient Mitjà (una comissaria de 
Milà en l’original de Darío Fo) la Sargento Mendoza 
interroga a una recluta que ha estat detinguda a 
causa d’una malaltia, l’histriomania. Quan Mendoza 
surt de l’habitació, la detinguda intercepta una 
trucada telefònica de la Sargento Gutiérrez gràcies 
a la qual s’assabenta de la propera arribada a la 
caserna d’una jutgessa que investigarà la mort d’un 
anarquista en aquell indret. La recluta decideix 
fer-se passar per la jutgessa, i insta als militars  que 
procedeixin a la recreació dels fets a la sala del 
quart pis. A més, implica a un periodista que tracta 
d’investigar els fets.

Ucronía
Dijous 1 de juny a les 20h
Celeste Ramos
Dansa-teatre
Espectacle en castellà amb fragments en alemany
Durada: 50 minuts

Un dictador assassí ha arribat al poder i ha iniciat el 
joc de la persecució i la massacre d’innocents, als 
qui considera responsables de la situació de crisi 
que viu.
Adaptació lliure de “El Gran Dictador” de Charles 
Chaplin. UCRONÍA relata una visió sobre el drama 
d’un home. El mateix dictador, l’egoista, l’infantil i 
insegur, el nen trencat. Paròdia inspirada en el 
personatge d’Adolf Hitler, denuncia i critica el 
maquinisme i la mecanització de la societat. És una 
invitació a l’observació de la nostra violència, a la 
falta de respecte entre els homes. És també una 
invitació a posar fi a la nostra pròpia guerra interna.
Obra de creació pròpia. En finalitzar, diàleg amb els 
autors sobre el procés de creació.

Ego-Sistema
Idea i direcció: Elena Schisano 
Coreografia i interpretació: Elena Schisano i 
Gennaro Maione
Dansa  /  Durada: 25 minuts

Poc ens podem negar al nostre desig de resultar 
atractius. Tots desitgem ser estimats, no és cert? 
Però sembla que ens hagin fet un rentat de cervell 
per fer-nos creure que per a ser estimats i per fer 
que ens estimin, necessitem tenir el nas més petit, 
els pits més grans, la pell més estirada, les cames 
més llargues, els ventres més plans...
Què genera aquesta cultura? Vincular l’autoestima 
a la nostra imatge física. Les conseqüències 
psicològiques i emocionals que això comporta són 
tan complexes com ara fomentar un ego insà, 
entre d’altres.
Es pot viure més enllà d’aquesta trama de patrons 
psico-culturals i pautes socials? És realment 
possible construir una existència al marge del 
vòrtex?

A les 20.50h

- PREU 3,50€ -

- PREU 3,50€ -

- PREU 3,50€ -

- ENTRADA GRATUÏTA -

- PREU 3,50€ -

- PREU 3,50€ -

- PREU 3,50€ -

- PREU 3,50€ -

Obres de creació pròpia. En finalitzar, diàleg amb 
els autors sobre el procés de creació.

- ENTRADA 3x1 3,50€ -

Obres de creació pròpia. En finalitzar, diàleg amb 
els autors sobre el procés de creació.

- ENTRADA 2x1 3,50€ -

Hi ha gotes i gotes, no totes són iguals, encara que 
ho semblin. Hi ha gotes en cambré, en primera fins  
en demi plié.
Gotes, gotes solitàries, mirall de pors i silencis o 
parelles de gotes a ritmes diferents, alhora que 
parelles.
Sempre gota a gota independent valenta i sola 
davant la multitud embolicada en el seu poder, 
gota que sempre torna. Esclat de moviment que 
explica i parla.
Una gota és un segon que passa en la nostra vida.
Direcció: Emilio Bravo. So: Agnés Anton. Llums: Berta 
Pérez. Intèrprets: Desirée Cascales, Emilio Bravo, 
Gloria Valles, Mercedes Lossada, Philip Heinrich i 
Victoria Martinez.


