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Projecte artístic comunitari  
TÍTOL: Reflexió d’Isabel Ollé i Quim Cabanilles 
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Isabel Ollé i Quim Cabanillas 
DATA: 16/11/2012 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2012/11/16/reflexio-disabel-olle-i-quim-
cabanillas/ 

  
 
El dia 21 de novembre hi ha festa a l’Antic Teatre! 
 
Serà la presentació de la primera part d’un projecte comunitari amb els veïns i veïnes del barri 
de Sant Pere, i ho vivim com una festa. 
 
Per part meva va nèixer de la necessitat de compartir l’art i posar-ho a la vida com una eina 
més apropant-me a les persones, en aquest cas a la gent gran. 
Em costa posar en paraules tot el que he pogut experimentar durant aquesta curta 
experiència, ja que son moltes les sensacions i emocions per les que he viatjat. 
 
Ha sigut un espai on ens trobavem i compartiem la nostra amistat i les nostres memòries a 
través de la música i la dansa, ja que per nosaltres l’essencial era que fossin ells mateixos, 
que se sentissin lliures, que poguessin disfrutar i així fer-ho tots a la festa amb ells. No era 
moment per imposar res, sino per proposar per les dues bandes. 
La part més positiva ha sigut compartir les nostres experiències de vida i la nostra amistat, ja 
que aquests moments brindaven per la seva transparència, la seva puresa, la saviesa de vida 
de tots ells i elles, el seu positivisme, la seva creativitat, la seva voluntat… 
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Podria dir que tot va començar en sentir les mans de l’altre persona i fer-la moure a poc a poc 
al ritme de la música, m’atreviria a dir que la dansa va començar en aquest simple contacte i 
que podria haver acabat aquí, res més era necessari. Tot començava allà i tot acabava allà. 
 
M’ha fet entendre una mica més del que tracta la vida. 
Gràcies per aquesta oportunitat. 
 
Isabel Ollé 
 
Ells ens han donat la veritable lliçó, nosaltres només tècnica. 
 
Simplement… Gràcies!!! 
 
Quim Cabanillas 
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TÍTOL: La mostra 
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Antic Teatre 
DATA: 27/11/2012 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2012/11/27/la-mostra/ 

 
 
//CAT/// (castellano al final) 
 
El passat 21/11 va ser la Mostra oberta dels treballs del projecte comunitari de dansa i 
moviment amb la gent gran del barri. 
 
Els participants van presentar en públic els exercicis que havien preparat conjuntament amb 
la Isabel Ollé durant els dies del taller, i enmig vam poder veure entrevistes realitzades a 
algunes de les participants sobre els seus records del barri. 
 
Vam comptar amb l’assistència de públic del servei de teleassistència, que van realitzar una 
sortida especialment per veure la mostra. 
 
Un primer pas per un projecte que esperem que creixi i es quedi per molt de temps al barri… 
 
///CAST/// 
 
El pasado 21/11 se hizo la Mostra abierta de los trabajos del Proyecto Comunitario de danza y 
movimiento con gente mayor del barrio.  
 
Los participantes representaron en público los ejercicios que habian preparado 
conjuntamente con Isabel Ollé durante los dias del taller, y enmedio se proyectaron las 
entrevistas realizadas a algunas de las participanetes sobre sus recuerdos del barrio. 
 
Contamos con la asistencia de público del servicio de teleasistencia, que realizaron una salida 
especialmente para ver la muestra. Un primer paso para un proyecto que esperamos crezca y 
se quede por mucho tiempo en el barrio… 
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TÍTOL: I qué fem, al taller? 
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Antic Teatre 
DATA: 12/02/2013 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2012/11/27/la-mostra/ 
 

 
 
//CAT// 
 
Els dimarts de taller van arribant les participants, algunes de casa, altres d’alguna altra 
activitat que realitzen al matí (és que no paren!) 
 
A la sala fa bona temperatura, algunes van en mitjons, altres amb calçat esportiu o sabates. 
Tothom com més a gust se sent. 
 
Comencem sempre per uns escalfaments, que realitza el Quim inspirant-se en exercicis 
corporals d’arts marcials. 
 
Els exercicis de dansa, amb músiques de procedències molt diverses, són en grup (en 
rotllana), per parelles, o individualment. L’objectiu és prendre consciència del propi cos, del 
cos de l’altre, i deixar fluir el moviment al ritme de la música, representant, per exemple, 
accions quotidianes. 
 
Cada classe és diferent i s’incorporen nous exercicis segons l’interès de les participants. Un 
dels nous «jocs» que més va agradar va ser la repetició de ritmes, on, a més del moviment, 
treballem la memòria. 
 
 //CAST// 
 
Los martes de taller, van llegando las participantes poco a poco, algunas de casa, otras de 
alguna actividad que realizan más pronto por la mañana (es que no paran!!!) 
 
En la sala hace buena temperatura, algunas van en calcetines, otras con calzado deportivo o 
zapatos. Todo el mundo va como más a gusto se siente, y se nota en el ambiente. 
 
Empezamos siempre por el calentamiento, que realiza normalmente Quim, inspirándose en 
ejercicios corporales de artes marciales. 
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Los ejercicios de danza, con músicas de distintas procedencias, son en grupo (en círculo o 
circulando por toda la sala), en pareja o individualmente. El objetivo es tomar consciencia del 
propio cuerpo, el cuerpo del otro, y dejar fluir el movimiento al ritmo de la música, 
representando, por ejemplo, acciones cotidianas de su día a día. 
 
Cada clase es distinta, y se incorporan nuevos ejercicios según el interés de las participantes. 
Uno de los nuevos «juegos», que más gustó fue la repetición de ritmos, donde, además del 
movimiento, se trabaja la memoria. 
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TÍTOL: El taller a l’Escola de La Salut (Convent de Sant Agustí, 20/02/2013)  
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Antic Teatre 
DATA: 20/02/2013 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2013/02/20/el-taller-a-lescola-de-la-
salut-convent-de-sant-agusti-20022013/ 
 

 
//CAT // (castellà al final) 
 
El Taller de Dansa i Moviment, del Projecte Artístic Comunitari de l’Antic Teatre, es 
presenta dins les jornades de l’Escola de la Salut (per a gent gran) que es realitzen al 
Convent de Sant Agustí. A l’espai, cada setmana es presenta una activitat relacionada 
amb hàbits de salut per a la gent gran, i és una molt bona ocasió per donar-nos a 
conèixer. Comptem amb les participants habituals del taller i moltes cares noves, 
esperant que potser s’animin després d’aquest tast. 
 
La xerrada, molt informal, es planteja amb tots i totes les participants (majoritàriament 
dones), situats en cercle, a una sala del Convent de Sant Agustí. Després d’una petita 
presentació i mostra de fotos del taller, es posen en pràctica alguns dels exercicis que es 
fan habitualment al taller, els Dimarts. Cadascú segons les seves possibilitats realitza els 
moviments, respiració i finalment, moviments de dansa, a un ritme suau i adaptat a les 
condicions dels participants; i prenem sobretot consciència de la respiració i de la 
mobilitat pròpia de l’altre (amb exercicis per parelles) 
 
Tothom surt molt content, després de passar una estona distesa i entretinguda, esperant 
que tothom n’hagi tret alguna cosa nova, i s’animi a apropar-se algun dimarts al taller, a 
les 11h, al mateix Convent de Sant Agustí. 
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//CAST // 
 
El Taller de Danza y movimiento, del Proyecto Artístico del Antic Teatre, se presenta 
dentro de las jornadas de la Escuela de la Salud (para gente mayor) que se realizan en el 
Convent de Sant Agustí.En el espacio, cada semana se presenta una actividad 
relacionada con hábitos de salud para la gente mayor, y es una buena ocasión para 
darnos a conocer. Contamos con las participantes habituales del taller y muchas caras 
nuevas, esperando que algunos/as se animen después de esta pequeña muestra. 
 
La charla, muy informa, se plantea con todos y todas las participantes (mayoritariamente), 
situados en círculo, en una sala del Convent de Sant Agustí. Después de una pequeña 
presentación y muestra de fotos del taller, se ponen en práctica alguno de los ejercicios 
que hacemos habitualmente en el taller, los martes. Cada uno según sus posibilidades, 
realiza los movimientos, respiración y finalmente, los movimientos de danza, a un ritmo 
suave y adaptado a las condiciones de los participantes; y tomamos conciencia de la 
respiración y de la movilidad propia del otro (con ejercicios por parejas). 
 
Todo el mundo sale muy contento, después de pasar una estona entretenida, esperando 
que todas hayan aprendido alguna cosa nueva, y se animen a acercarse los martes al 
taller, a las 11h, en el mismo Convent de Sant Agustí. 
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Ritme en el temps 
TÍTOL: 9 i 10 de Maig-Presentació de “Ritme en el Temps”  
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Antic Teatre 
DATA: 02/05/2013 
URL: http://www.dansacat.org/es/agenda/1/2686/ 
 

 
 
El projecte artístic comunitari de l’Antic Teatre consisteix en la realització d’un treball artístic de 
creació escènica amb la gent gran que viu a prop de l’Antic Teatre. Té per objectiu la 
recuperació de la memòria de cada una d’aquestes persones en relació al barri de Sant Pere i 
per extensió al Casc Antic de Barcelona. 
 
 «Ritme en el temps» està format per un grup de 8 dones, d’entre 62 i 88 anys, que porten 
més de vuit mesos treballant amb un equip de professionals l’expressió artística a través de la 
dansa i del moviment. 
 
 El projecte compta amb el suport de l’Obra Social de La Caixa i de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 DATA: 9 i 10 de maig de 2013 
 
HORA: 19h 
 
LLOC: Antic Teatre c/ Verdaguer i Callís 12, Barcelona 
 
DURADA: 60 min 
 
PREU: Gratuït 
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(Aforament limitat) 
 
«RITME EN EL TEMPS» 
 
Projecte de creació artística comunitària de l’Antic Teatre amb la gent gran del barri del Casc 
Antic de Barcelona 
 
Antic Teatre aposta per un model de centre cultural on l’arrelament a la comunitat territorial hi 
tingui un paper fonamental i vertebrador. És per això que ja des de finals del 2011 s’està 
desenvolupant un projecte comunitari amb els veïns del seu barri més immediat, el barri de 
Sant Pere, al Casc Antic de Barcelona. Els dies 9 i 10 de maig es farà la presentació dels 
treballs que s’estan realitzant en aquest projecte, que  les mateixes participants han volgut 
anomenar «Ritme en el temps». 
 
El projecte és una iniciativa de l’Antic Teatre i d’Isabel Ollé, ballarina i coreògrafa amb gran 
experiència en projectes artístics comunitaris.  Compta amb el suport de l’Obra Social de La 
Caixa i de l’Ajuntament de Barcelona. També es compta amb la col·laboració del Casal de 
Gent Gran Comerç, Casal de Joves del Palau Alòs, Centre Cívic Convent de Sant Agustí i 
Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella. 
 
Aquest projecte consisteix en la realització d’un treball artístic de creació escènica, a través 
de la dansa i el moviment, amb la comunitat de gent gran que viu a prop de l’Antic Teatre. El 
seu objectiu és la recuperació de la memòria de cada una d’aquestes persones en relació al 
barri de Sant Pere i per extensió al Casc Antic de Barcelona, vinculant d’aquesta manera la 
seva memòria personal a la memòria històrica de la zona. 
 
La base social del projecte es justifica pels alts índex de solitud de la gent gran que resideix 
en aquest barri, la poca visibilitat d’aquestes persones en els seus espais culturals i el valor 
històrico-cultural de l’edifici de l’Antic Teatre, un antic palau del segle XVII, anteriorment 
conegut com Cercle Barcelonès d’Obrers Sant Josep.  
 
Des del darrer semestre del 2012, i amb la finalitat d’aproximar-se a aquest col·lectiu, l’Antic 
Teatre està realitzant diferents tallers de dansa i moviment dirigits a gent gran. D’aquesta 
manera es fa accessible a aquest col·lectiu el llenguatge i l’expressió artística de la dansa, 
amb els beneficis que això pot tenir en relació a la inclusió i la cohesió social. Alhora també es 
fan visibles les necessitats i modes d’expressió de la gent més invisible del nostre barri: la 
gent més gran. 
 
Després d’una primera presentació al novembre del 2012, la següent presentació serà els 
propers dies 9 i 10 de maig. Una tercera es celebrarà a finals d’aquest 2013. El fet de 
presentar-ho en diferents parts es deu a l’adaptació de la dinàmica d’un projecte comunitari, 
que necessita de temps per anar creixent i consolidar-se. 
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TÍTOL: Gent gran del Casc Antic actuarà a l'Antic Teatre en el marc d'un projecte 
d'inclusió social 
MITJÀ: ARA (premsa escrita) 
AUTORIA: redacció 
DATA: 08/05/2013 
URL: https://www.ara.cat/cultura/ritme-en-el-temps-antic-teatre-casc-
antic_1_2301108.html 
 

 
 
L'Antic Teatre aposta per un model de centre cultural on l'arrelament a la comunitat territorial 
hi tingui un paper fonamental i vertebrador. 'Ritme en el temps' és un nou projecte de creació 
artística comunitària d'aquest teatre que agruparà gent gran del barri veí de Sant Pere, el 
Casc Antic de Barcelona. L'objectiu és la recuperació, a través de la dansa i el moviment, de 
la memòria de les persones que hi participaran en relació amb el mateix barri, per vincular la 
memòria personal a la memòria històrica de la zona. 'Ritme en el temps' està format per un 
grup de vuit dones, d'entre 62 i 88 anys, que porten més de vuit mesos treballant amb un 
equip de professionals de l'expressió artística. 
 
Aquest projecte, que es presentarà gratuïtament els dies 9 i 10 de maig, té una base social. 
La gent gran que resideix al Casc Antic presenta grans índexs de solitud, amb poca visibilitat 
als seus espais culturals, com el mateix Antic Teatre. Així, des del darrer semestre del 2012, i 
amb la finalitat d’aproximar-se a aquest col·lectiu, l'Antic Teatre està fent tallers de dansa i 
moviment dirigits a aquestes persones per fer-los accessible el llenguatge i l’expressió 
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artística de la dansa, amb els beneficis que això pot tenir en relació amb la inclusió i la 
cohesió social.  
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TÍTOL: Ritme en el Temps, un projecte de l’Antic Teatre per a la gent gran 
MITJÀ: Notícies – BTV (programa de televisió) 
AUTORIA: redacció 
DATA: 08/07/2013 
URL: https://beteve.cat/cultura/ritme-en-el-temps-un-projecte-de-lantic-teatre-per-a-la-
gent-gran/ 
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TÍTOL: Ritme en el Temps,  
MITJÀ: Televisió Ciutat Vella (programa de televisió) 
AUTORIA: redacció 
DATA: 08/07/2013 
URL: http://www.tvciutatvella.com/barris/el-gotic/article/4507-ritme-en-el-temps 

 
 
Els responsables de l’Antic Teatre, al barri de Sant Pere, volien que els veïns el consideressin 
un espai de barri. Per això van decidir buscar alguna manera d’obrir-se al veïnat. Així neix  
Ritme en el temps, un projecte artístic de dansa pensat especialment per a la gent gran. A 
l’Infobarris d’avui en veurem el resultat. 
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TÍTOL: Nueve vecinas a escena 
MITJÀ: El Periódico (premsa escrita) 
AUTORIA: Blanca Espacio 
DATA: 21/11/2013 
URL: https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20131120/nueve-vecinas-a-escena-
2857235 (online) / http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/wp-
content/uploads/2013/11/Art%C3%ADculo-El-peri%C3%B3dico_proyecto-
art%C3%ADstico-comunitario-del-Antic-Teatre.pdf (en pdf) 
 

  
 
Pepi llegó de la mano de Teresa. A Carmen la empujó su hija. Núria alentó a su amiga Alsi. Así 
se animaron unas a otras. Maria Carme, Rosario, Aurora, Pilar. Son nueve vecinas del Casc 
Antic, tienen entre 64 y 90 años y hoy presentan al público Ritme en el temps, una creación de 
danza y movimiento orquestada por el Antic Teatre que busca recuperar la memoria de cada 
una de estas personas en relación con su barrio. El espectáculo se repite mañana, en el 
mismo espacio y a la misma hora. 
 
El proyecto empezó a gestarse hace un par de años desde el Antic Teatre, un centro de 
vanguardia que se afana, también, por integrar a todos los vecinos. «No queremos 
convertirnos en un gueto experimental», explica Imma Romero, responsable de comunicación. 
Situado en una zona con mucha gente mayor y sola, más aislada aún por el efecto del turismo, 
el equipamiento cultural ideó un taller de danza y expresión corporal que sirviera para «crear 
vínculos entre la tercera edad, fomentar su visibilidad y reivindicar su protagonismo en las 
manifestaciones artísticas», relata Imma. 
 
Las nueve estrellas de este proyecto tienen su propia historia, pero todas coinciden en que 
sus ensayos, sus encuentros, sus bailes les dan motivos para vivir. «Cuidé a mi marido, 
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enfermo de alzhéimer, durante siete años. Cuando murió me quedé aislada. Mi hija me animó 
a apuntarme. Cuando llegué parecía una estatua de sal. Ahora me siento mucho mejor», 
explica Carmen, 90 años, la veterana del grupo. «Yo tenía una depresión -cuenta Alsi- y este 
proyecto me ha ayudado a salir del bache». «Me subió la autoestima», dice Maria Carme. 
«Nos encanta, nos rejuvenece», comentan todas al unísono. 
 
SIN MIEDO / Las nueve protagonistas llevan más de un año trabajando en Ritme en el temps. 
La han presentado otras veces en público, pero en este tiempo la pieza ha cambiado, ha 
crecido y se ha ido consolidando. «Cuando comenzaron andaban desorientadas -recuerda 
Isabel Ollé, la directora del montaje escénico-. Ahora se comen el escenario y no tienen miedo 
a ser ellas mismas y mostrarlo». 
 
Quizás no hay miedo, pero sí nervios ante el estreno, aunque casi todas cuentan con el 
respaldo incondicional de sus familias. «Mi marido está entusiasmado con tener una artista en 
casa», bromea Pilar. El apoyo, sin embargo, no es unánime. «Yo, porque soy viuda, si no, no 
estaría aquí», reconoce Teresa. «Si no estuviera separada -admite Pepi-, ni siquiera las habría 
conocido». «Yo vengo a escondidas porque mi marido cree que estas cosas son tonterías», 
se lamenta Rosario. Pero no quiere renunciar, al menos mientras pueda. Le gusta demasiado. 
Como a Aurora, rota por la muerte de un hijo, hace tres años. Esta experiencia no cura su 
dolor, pero le ayuda a sobrellevarlo. Esta noche vencerá al miedo que siente al hablar en 
público. El montaje incluye una lectura. «Solo diré unas frases, porque si hablo mucho, me 
tiemblan las piernas». 
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TÍTOL: Nou dones d’entre 65 i 90 anys protagonitzen un espectacle de dansa 
MITJÀ: Notícies – BTV (programa de televisió) 
AUTORIA: redacció 
DATA: 21/11/2013 
URL: https://beteve.cat/cultura/nou-dones-dentre-65-i-90-anys-protagonitzen-un-
espectacle-de-dansa/ 
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TÍTOL: Ballar contra la solitud 
MITJÀ: Núvol (digital de cultura) 
AUTORIA: María Espada 
DATA: 25/11/2013 
URL: https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/ballar-contra-la-solitud-12602 

 
 

Ciutat Vella és el districte de Barcelona amb més gent gran vivint sola. La Pepi, l’Aurora, la 
Carme, l’Alsi, la Núria, la Mª Carme, la Teresa, la PIlar i la Rosario tenen entre 64 i 90 anys, són 
veïnes de l’Antic Teatre i surten a l’escenari per recordar la seva Barcelona. 

L’espectacle “Ritme en el temps”sorgeix d’un projecte compartit entre l’Antic Teatre, Isabel 
Ollé i Quim Cabanillas. Els seus tallers aprofiten els beneficis de la dansa, el moviment i 
l’expressió per vitalitzar una zona amb alts índex d’aïllament social en la gent de la tercera 
edat. Ara ja fa dos anys que nou veïnes del barri de Sant Pere i l’Antic Teatre, el que elles van 
conèixer com a Círculo Barcelonés de Obreros San José, s’han unit per recuperar una 
memòria comuna. 

A l’Antic Teatre, un cop més, la sala és plena. Alguns pateixen per poder entrar però aquí la 
gent arramba els culs a les banquetes i obre lloc als que arriben. “Ritme en el temps” 
comença amb el cartell de “complet”. La peça combina projeccions, petites coreografies i 
‘solos’ improvisats. La música és variada: de Camarón a Janis Joplin, passant pel “Danubi 
Blau”. Són les seves cançons. 

Al vídeo les veiem passejant pel barri i explicant records i anècdotes que ja són història. En el 
ball cada una és única i particular. No s’imiten. Ballen com si fossin al menjador de casa. La 
Núria amb un somriure constant; l’Aurora ben eixerida; la Teresa, la més gran, que ja té 90 
anys, s’ho pren amb calma i complaença. La Pepi va elegantíssima, com la Rosario i la 
Carme, i la Mª Carmen i l’Alsi es mouen com moltes noietes voldrien. 
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Elles afirmen que ballar els ha rejovenit, reforçat l’autoestima, ajudat a superar pors i 
vergonyes i, fins i tot, curat. Algunes ja no prenen pastilles pel dolor. 

No són professionals. Tampoc cal. Traspuen autenticitat i encomanen alegria. Els agraïments i 
entrega de flors finals acaben convertits en un ‘guateque’. El públic de les primeres fileres 
s’anima i surt a ballar. La resta aplaudeix i canta. Sona “Borriquito como tú”. 
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TÍTOL: Antic Teatre [Contrainfos 60] 
MITJÀ: Contrainfos – Latele.cat (programa de televisión online) 
AUTORIA: redacció 
DATA: 26/11/2013 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=GqpkCcHReIs 
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TÍTOL: “Ritme en el Temps” Projecte comunitari amb les veïnes del Casc Antic 
MITJÀ: Dansacat (portal de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya-
APDC) 
AUTORIA: redacció 
DATA: 04/06/2014 
URL: http://www.dansacat.org/es/agenda/1/2686/ 
 

 

 
La Carmen, la Teresa, la Pepi, l’Aurora, la Rosario, l’Alsi, la Pilar, la Núria i la Mº Carme són 
veïnes de L’Antic Teatre i porten més d’un any i mig treballant amb la dansa, el moviment i 
l’expressió corporal, juntament amb els professionals Isabel Ollé i Quim Cabanilles. Tenen 
entre 65 i 90 anys. Quan ballen l’edat no els pesa i s’obliden de tots els seus mals. Tenen 
moltes coses per explicar i les actuacions en públic cada cop els hi agraden més. Són una 
lliçó de vida i també d’art. Perquè creiem que l’art es un dret i forma part de la dignitat humana, 
s’han convertit en la companyia oficial de l’Antic Teatre.  
 
L’Antic Teatre aposta per un model de centre cultural on l’arrelament a la comunitat 
territorial hi tingui un paper fonamental i vertebrador. És per això que ja des de finals de 
2011 s’està desenvolupament un projecte comunitari amb els veïns del seu barri més 
immediat, el barri de Sant Pere i el Casc Antic de Barcelona.   
 
El projecte consisteix en la realització de tallers de dansa i moviment dirigits a la gent 
gran i la presentació de mostres artístiques durant l’any. Amb això es fa accessible el 
llenguatge i l’expressió artística de la dansa, amb els beneficis que pot tenir en relació a 
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la inclusió i cohesió social. De la mateixa manera es fan més visibles les necessitats i 
formes d’expressió de la gent més invisible del nostre barri: la gent gran.  
 
El projecte també inclou diferents activitats per a fomentar la relació intergeneracional, 
entre els més grans i els més joves del barri.  
 
Aquesta serà la seva quarta mostra artística al públic de l’Antic Teatre.  
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TÍTOL: “Ritme en el Temps” Projecte comunitari amb les veïnes del Casc Antic 
MITJÀ: Dansa.es (portal de l’INAEM dedicat a la dansa) 
AUTORIA: redacció 
DATA: 04/06/2014 
URL: http://www.danza.es/cartelera/ritme-en-el-temps 
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TÍTOL: El temps perdut 
MITJÀ: Time out (publicació local on i offline especialitzada en oci) 
AUTORIA: Bàrbara Raubert 
DATA: 13/06/2014 
URL:http://hemeroteca.cdmae.cat/bitstream/handle/20.500.12268/40889/Article%20d
el%20diari.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 
 
Arribats a un punt de la vida, sembla que si no hem pujat dalt d’un escenari, és que ja no ho 
farem mai, oi? Doncs aquí tenim les veïnes de l’Antic Teatre –deu dones fantàstiques d’entre 
62 i 90 anys– per contradir-nos. I per ensenyar-nos a gaudir.  
 
Fa dos anys que Isabel Ollé –ballarina– i Quim Cabanilles –terapeuta de shiatsu i expert en 
arts marcials– van arrencar aquest projecte seguint la voluntat de l’Antic Teatre de treballar 
amb els veïns del barri. “Vam començar amb una classe oberta –diu Oller– i van anar quedant 
les més fidels, que són aquestes deu dones”. I cap home. “Això que són més forts és mentida 
–corrobora la Maria Carme, una d’aquestes dones fortes–, aquí quasi totes som vídues, som 
les que aguantem!”.  
 
El Quim i la Isabel ja havien treballat plegats abans, acostant la quietud del shiatsu al 
moviment de la dansa, a favor d’una activitat beneficiosa i per “trobar allò que és més intuïtiu, 
innat i natural”. 
Mentre el Quim em parlava així, arriba la Carmen i diu que avui no pot moure el braç, perquè 
va caure i no hi té força. El Quim li mira les articulacions, li palpa l’espatlla, li agafa el braç 
dolçament i el fa moure, i ella es deixa fer i parla de l’experiència: “De jove m’agradava molt 
ballar, però em vaig casar i es va acabar la dansa. Aviat faig 91 anys, sóc la més vella del 
grup, però sento que el Quim i la Isabel són els meus pares, perquè m’ensenyen tant...”.  
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Aquest serà el cinquè cop que les deu àvies surten a l’escenari amb el Ritme en el temps, i no 
pensen parar. Durant el proper festival Grec hi tornen, alhora que s’estrenarà un documental 
de tot el procés. 
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TÍTOL: Diez ancianas del Casc Antic presentan su creación escénica en Antic Teatre 
MITJÀ: ARA (premsa escrita) 
AUTORIA: redacció 
DATA: 01/12/2014 
URL: http://www.lavanguardia.com/cultura/20141201/54420926281/diez-ancianas-
del-casc-antic-presentan-su-creacion-escenica-en-antic-teatre.html 
Barcelona, 1 dic (EFE).- Diez mujeres de entre 56 y 91 años, vecinas del Casc Antic de 

Barcelona, presentarán el próximo 5 de diciembre "Ritme en el temps", un proyecto artístico 
comunitario del Antic Teatre que consiste en la realización de una creación escénica colectiva 
con la gente mayor que vive cerca del citado teatro. 
 
Este grupo de mujeres ya han llevado a escena siete obras que el público ha podido ver en el 
Antic Teatre y en dos ocasiones dentro de la programación del Festival Grec de Barcelona. 
 
Según ha informado hoy Antic Teatre, la creación que se podrá ver el próximo 5 de diciembre 
es la más interdisciplinar de todas y las diez mujeres llevan más de dos años trabajando en 
ella. 
 
 
El objetivo del proyecto es la recuperación de la memoria de las diez mujeres del Casco 
Antiguo que participan y el fomento de la visibilidad de las personas mayores en los espacios 
culturales del barrio. 
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TÍTOL: Ritme en el Temps. Antic Teatre y vecinas del Casco Antiguo.  
MITJÀ: Barcelona Cultura/ Grec.cat (Web del Festival Grec dins del portal Barclona 
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona) 
AUTORIA: redacció 
DATA: 28/05/2014 
URL: https://www.ara.cat/cultura/grec-clama-bellesa-memoria_1_1322666.html 
 

Innovadores, arriesgados y con la creatividad a flor de piel. Así son los espectáculos que trae 
al festival el Antic Teatre, un espacio dedicado a la investigación y el desarrollo de nuevos 
lenguajes escénicos y multidisciplinarios.  
 
Consciente de la necesidad y el valor de arriesgarse en el territorio, el Antic Teatre lleva desde 
2011 implicado en un proyecto escénico con los vecinos del barrio de Sant Pere, en el casco 
antiguo de Barcelona. Es un proyecto que utiliza la danza y el movimiento como instrumentos 
para recuperar la memoria de esas personas en relación con el barrio de Sant Pere y el 
conjunto del casco antiguo. Durante el Grec se podrá ver el espectáculo, que protagonizan 
vecinas del barrio, acompañado de un documental que sigue la historia y el desarrollo de este 
proyecto escénico y social.  
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TÍTOL: Festival Grec 2014.  
MITJÀ: Ànima – TV3 (programa de televisió dedicat a els arts escèniques) 
AUTORIA: redacció 
DATA: 30/06/2014 
URL: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/anima/festival-grec-2014/video/5154291/ 
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TÍTOL: L'Antic Teatre s'integra al Festival Grec amb la secció L'Antic al Grec 
MITJÀ: Espècies protegides – Cadena SER (programa de radio) 
AUTORIA: Òscar Moré 
DATA: 08/07/2014 
URL: https://www.ara.cat/cultura/grec-clama-bellesa-memoria_1_1322666.html 
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TÍTOL: El Antic Teatre pone a bailar a nueve ancianas del casco antiguo de Barcelona 
MITJÀ: ABC (premsa escrita) 
AUTORIA: agencia  
DATA: 23/07/2014 
URL: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1629945 
 

 
 

 
Nueve vecinas del barrio de Sant Pere de Barcelona de entre 64 y 90 años suben el próximo 
día 25 al escenario para bailar el "Ritme en el Temps", un espectáculo de danza y movimiento 
programado en el marco del Festival Grec. 

Las mujeres participan desde hace dos años en un proyecto artístico comunitario del Antic 
Teatre dirigido a los ancianos de este barrio, situado en el casco antiguo de Barcelona, que 
pretende, según ha explicado el teatro, "recuperar la memoria de cada una de esas personas 
con relación al barrio". 
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Ellas son Carmen, Teresa, Pepi, Aurora, Alsi, Pilar, Núria, Mª Carme y Rosario, que cuentan 
con el apoyo artístico de Isabel Ollé y Quim Cabanillas, artistas residentes del teatro. 

El proyecto quiere hacer accesible el lenguaje y la expresión artística de la danza, utilizar esta 
disciplina para favorecer la inclusión y la cohesión social y mejorar la visibilidad de las 
necesidades y formas de expresión de la gente más mayor. 

Después del espectáculo se proyectará un documental sobre el proceso que se ha seguido 
para su creación. 
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TÍTOL: El Grec recupera el legado de la danza contemporánea con un homenaje a 
Frida Kahlo 
MITJÀ: El Periódico (premsa escrita) 
AUTORIA: Agencia 
DATA: 23/07/2014 
URL: https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20140723/el-grec-recupera-el-
legado-de-la-danza-contemporanea-con-un-homenaje-a-frida-kahlo-3402769 
 

 

'Ritme en el temps' 
 
Este viernes podrá verse en el Antic Teatre un espectáculo de danza elaborado e interpretado 
por las vecinas del barrio de Sant Pere de Barcelona, resultado de un proyecto comunitario 
que empezó en 2011. 
 
Según ha comentado la gestora del Antic Teatre, Imma Romero, se buscaba que la gente 
mayor del barrio fuera partícipe del equipamiento, ya que corrían el riesgo de convertirse en 
un "gueto intelectual" en un barrio con problemas de masificación turística, de violencia, y de 
exclusión de la gente mayor que vive sola. 
 
Es por eso que se creó un taller de danza para que las personas mayores que lo desearan 
crearan coreografías basadas en sus experiencias bajo la dirección de Isabel Ollé y Quim 
Cabanillas. 
Una de las participantes ha manifestado que el proyecto les ha hecho sentirse jóvenes otra 
vez, ya que se apuntaron a un taller de danza y expresión cultural y de buenas a primeras se 
encontraron "dando vueltas y saltando en un escenario", y otra ha confesado que el taller le 
ayudó a superar problemas anímicos y volvió a querer a su cuerpo mediante la representación 
de pequeñas escenas de sus vidas. 
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La propuesta incluye a la intérprete más longeva del Festival Grec, Carmen Peaguda, una 
mujer que acaba de cumplir los 91 años. 
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TÍTOL: El Grec recupera el legado de la danza contemporánea con un homenaje a 
Frida Kahlo 
MITJÀ: La Vanguardia (premsa escrita) 
AUTORIA:  Agencia  
DATA: 23/07/2014 
URL: http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20140723/54412158485/el-grec-
recupera-el-legado-de-la-danza-contemporanea-con-un-homenaje-a-frida-kahlo.html 
 

 
 

  
 
RITME EN EL TEMPS'  
 
Este viernes podrá verse en el Antic Teatre un espectáculo de danza elaborado e interpretado 
por las vecinas del barrio de Sant Pere de Barcelona, resultado de un proyecto comunitario 
que empezó en 2011.  
 
Según ha comentado la gestora del Antic Teatre, Imma Romero, se buscaba que la gente 
mayor del barrio fuera partícipe del equipamiento, ya que corrían el riesgo de convertirse en 
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un "gueto intelectual" en un barrio con problemas de masificación turística, de violencia, y de 
exclusión de la gente mayor que vive sola. 
 
 Es por eso que se creó un taller de danza para que las personas mayores que lo desearan 
crearan coreografías basadas en sus experiencias bajo la dirección de Isabel Ollé y Quim 
Cabanillas 
 
Una de las participantes ha manifestado que el proyecto les ha hecho sentirse jóvenes otra 
vez, ya que se apuntaron a un taller de danza y expresión cultural y de buenas a primeras se 
encontraron "dando vueltas y saltando en un escenario", y otra ha confesado que el taller le 
ayudó a superar problemas anímicos y volvió a querer a su cuerpo mediante la representación 
de pequeñas escenas de sus vidas. 
 La propuesta incluye a la intérprete más longeva del Festival Grec, Carmen Peaguda, una 
mujer que acaba de cumplir los 91 años. 
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TÍTOL: ‘Ritme en el temps' creació de les veïnes del barri de St. Pere, al Grec 
MITJÀ: Teatralnet (Revista digital d’arts escèniques) 
AUTORIA:  Agencia  
DATA: 23/07/2014 
URL: http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20140723/54412158485/el-grec-
recupera-el-legado-de-la-danza-contemporanea-con-un-homenaje-a-frida-kahlo.html 
 

 

 

 
Potser alguna altra vegada ja hem parlat de l'experiència Ritme en el temps, que ha emprès 
l'Antic Teatre amb veïnes del barri. Però avui, l'espectacle s'ha presentat en roda de premsa a 
La Virreina, perquè ha entrat a formar part del programa L'Antic Teatre al Grec. Serà una 
sessió especial, que tindrà lloc el dia 25 de juliol al mateix Antic Teatre. I, com cada dia –
aquesta serà la sisena vegada- serà diferent. Avui les artistes han vingut i han fet preguntes i 
ens han donat respostes. Són l'Aurora Roig, la Núria Gràcia, la Pilar Bajo, l'Alsi Fernández, la 
Rosario Guerra, la Teresa Peiró, la Pepita Bustamante, la Maria Carme Rodríguez, la Carmen 
Peaguda (91 anys, la ballarina més gran del Grec!) i la Pilar Bayod. Ritme en el temps és una 
creació col•lectiva que han dirigit Isabel Ollé i Quim Cabanillas.  
 
Tot sorgeix d'un projecte de l'Antic Teatre, amb la finalitat de connectar amb el barri: "Ja 
sabeu que l'Antic Teatre va néixer com un centre de innovació de llenguatges escènics. Però 
vam pensar que corríem el risc de convertir-lo en un gueto intel•lectual, quan estem en un 
barri on hi ha problemes força greus, com la delinqüència i molts pisos on viuen persones 
d'edat, soles. I una gran massificació de turistes! Vam pensar en muntar uns tallers de dansa 
adreçats a gent gran per intentar que s'acostessin al teatre, creessin el seu espectacle i en 
fossin les protagonistes. D'aquesta manera contribuiríem a la recuperació de la memòria 
històrica del barri", explica l'Imma, representant de l'Antic.  
 
Això va començar el 2011. I en va sortir un espectacle, cuit a foc lent, on parlen de la seva 
vida, els seus records. Algunes d'aquestes dones, com la Teresa Peiró, ja havien ballat de 
joves: "Jo vaig ser ballarina dels 13 als 23 anys. Per tant, elles tenen més mèrit que jo, perquè 
comencen ara!", diu. Per a altres, ha significat retornar al món de la creativitat: Jo tenia 
problemes anímics i vaig anar a un esplai. Fèiem manualitats, jugàvem al parxís... Les tardes 
es feien llargues. Quan van venir a demanar gent, vaig dir Vale!. Primer em vaig adonar que el 
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meu cos era un totxo, però a poc a poc va anar cedint i ara me l'estimo. Sé que en puc treure 
profit i em fa molta il•lusió", explica l'Aurora Roig. A una ballarina que passa dels 80 i té 
osteoporosis, li ha servit per no necessitar cap medicament: "Em vaig apuntar a un taller 
d'expressió corporal i moviment i, de cop i volta, ja érem a l'escenari, saltant!"  
 
"Com que no hem anat depressa, s'ha pogut veure el canvi de com es movien al 
començament i com es mouen ara. Ha estat una gran experiència estar amb elles i, a partir de 
les classes, treure el potencial que tenen dins i aquella llibertat i creativitat que se'ls havia 
quedat amagada. Han portat moltes idees a la creació!", assegura Isabel Ollé.  
 
Les artistes han anat trobant la manera d'explicar amb el cos instants de la seva vida que 
recorden, des de quan eren petites fins moments més propers, d'una manera curta i concisa, 
però eficaç: "Ens preguntem com hem pogut estar tant de temps sense adonar-nos del que 
podem fer, del que tenim! I a més, som veïnes, fem alguna berenadeta...", diuen. Tenen entre 
64 i 91 anys. Felicitats!  
 
El mateix dia, quan acabi la funció, s'estrenarà un documental sobre tot el procés de treball. 
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TÍTOL: Viejos, ¿y qué? 
MITJÀ: El Hype (revista online de cultura i entreteniment) 
AUTORIA: Sara Esteller 
DATA: 19/05/2015 
URL: https://elhype.com/viejos-y-que/ 

 
 
Más allá de pasodobles y boleros, la edad no es una barrera para bailar y formar parte de un 
proyecto artístico. La gente mayor se sube al carro de la creación contemporánea y de la 
danza comunitaria. 
 
Aurora, Pepita, Teresa… todas son mujeres en torno a los 80 años, alguna ronda los 90, se las 
conoce como las iaias del Antic y forman parte del proyecto Ritme en el Temps, que desde 
hace tres años se lleva a cabo en este centro de creación y exhibición del barrio antiguo de 
Barcelona. El grupo es coordinado por los coreógrafos Isabel Ollé y Quim Cabanillas, pero 
más allá de los evidentes beneficios sociales y físicos que a cada una le aporta, el trabajo, 
una suma de aportaciones, requiere un desarrollo creativo y artístico cuyo resultado se 
muestra en el Antic Teatre. La próxima cita, el 18 de junio. 
En Las Muchas, la mallorquina Maria Antònia Oliver incorpora a un grupo de mujeres de entre 
70 y 80 años en la última parte de la pieza. Una participación previamente trabajada en la sala 
de ensayo y que parte de una idea de cuerpo experimentado, cambiante por el paso del 
tiempo y de alguna manera liberado para, en grupo, expresar vivencias comunes o huellas 
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personales. El público de la Casa Encendida de Madrid o del festival Sismògraf de Olot ha 
podido ver el resultado de la propuesta. 
 
También Cesc Gelabert se embarcó hace un par de años en una experiencia similar cuando 
puso a bailar juntos a alumnos de danza del Institut del Teatre de Barcelona y a un nutrido 
grupo de jubilados en Memòries corporals. 
 
Varios son los enfoques sobre la participación de personas mayores en espectáculos donde 
el movimiento es protagonista; unos parten de la recuperación de la memoria corporal y vital, 
otros de la expresión más directa o la interpretación más pautada. Pero en todo caso, se trata 
de productos escénicos que ofrecen tantos beneficios como retos a sus participantes. La 
danza comunitaria, aquella que implica a colectivos no profesionales y diversos en procesos 
de creación escénica con objetivos tan variados como la cohesión social, el flujo 
intergeneracional o la experimentación, ha sumado a los mayores de manera natural desde el 
principio, y cada vez son más las iniciativas que giran en torno a esa idea. 
 
No sin mi madre 
 
Resultado de una necesidad distinta son algunos espectáculos que han subido a escena en 
los que el performer ha contado con alguno de sus progenitores, sin que la edad o la 
condición física hayan impedido unos resultados artísticos indiscutibles. Ahí está Mi madre y 
yo de Sonia Gómez, estrenado en 2004, que estuvo girando más de cinco años por todo el 
mundo alcanzando las 121 representaciones y consolidando de una forma muy especial la 
relación entre ambas intérpretes, madre e hija. 
 
Mas recientemente Parkin’son, de Giulio D’Anna nos muestra cara a cara a un hijo y su padre, 
quien padece parkinson. El italiano afincado en Amsterdam confronta ambos cuerpos para 
hablar de una relación y de una manera de expresarse, cada uno desde su vivencia. 
D’Anna también ha aportado su visión sobre el tema con un par de intervenciones dentro del 
proyecto europeo Transparent Boundaries, que desde 2012 trabaja por la implicación y 
visibilidad artística de ancianos y personas maduras a través de diferentes actividades en las 
que poesía, fotografía, video o performance dan voz y protagonismo a esa parte de la 
población cada vez más numerosa. Como se preguntaban desde la organización ¿dónde está 
la gente mayor, por qué no están más presentes en la cultura? Generaciones que han tenido 
gran peso en lo político y lo social, pero no en lo cultural, y que deben aflorar para hacer su 
contribución. 
 
Con Kontakthof, para mayores de 65 años, Pina Bausch se adentró precisamente en esa idea 
y supo mostrar la grandeza de la expresividad madura, sacando partido al numeroso elenco 
en cada escena. Estrenada en 1978 para su compañía (en la que hay intérpretes de edades 
muy variadas), en 2000 estrenó esta versión, para la que contó con personas no profesionales. 
 
El belga Peeping Tom es otro de los colectivos que para mostrarnos sus maravillosas historias 
humanas en Le jardin o Vader no ha tenido empacho en contar con hombres y mujeres de 
pelo cano. 
 
Por otro lado, la oferta formativa específica para mayores llegó hace tiempo a muchos centros 
y festivales de Europa, que no excluyen a este grupo de sus actividades. En el más que 
puntero Impsultanz de Viena, por ejemplo, parte de los talleres de su programa presta 
atención a estos cuerpos tan capaces como otros. 
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La Blancaneus i la Rateta que escombrava la caseta s'han donat cita a l'Antic Teatre. Amb 
una col·lecció de bestioles del tot inofensives disposades a moure's amb la música de Antonio 
Carlos Jobim o de Lenny Kravitz. Memòria col·lectiva, font de fantasies que connecta amb el 
públic de totes les edats i que han omplert la sala per a aquesta ocasió especial. És la dansa 
que ens relliga, des del punt de vista cultural i també emocional. Pors, alegries, enveges i 
petits triomfs, plens d'imatges on les tempestes, els obstacles i la lluita de cada dia queden 
reflectits en aquells personatges de conte. Com s'esdevé en la vida de qualsevol. 
 
Són tres anys que el col·lectiu “Ritme en el temps” amb el mestratge, la intel·ligència, el bon 
fer i la dedicació de la Isabel Ollé i el Quim Cabanillas, presenten el resultat del seu projecte 
comunitari. Enguany en programació dins del Festival Grec 2015. A qui correspongui la 
decisió d'incorporar aquesta que ens ocupa al costat de les obres magnífiques de dansa que 
aquest juliol s'estan veient a la ciutat, senzillament encoratjar-lo amb idees així. Ara només 
falta que els preus per a la resta d'espectacles siguin assequibles a la realitat socioeconòmica 
de tots plegats. Així molta més gent podrà seguir fent dansa i també en podrà gaudir: espero 
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que entenguin aquesta demanda des del reconeixement per un Festival que està regalant 
autèntiques sorpreses en aquest àmbit artístic. 
 
Aquesta no serà una critica com les altres perquè em semblaria estrany parlar de les 
protagonistes de l'espectacle, el cos narratiu, els moviments i gestos coreogràfics o la 
connexió amb el públic assistent. Tot no passa per aquí en l'anàlisi de l'art, i és bo recordar-ho 
de tant en tant. Se'n diu democràcia cultural. I és allò que una societat que vol ser justa mai no 
hauria d'oblidar: cal l'accés i també l'acció directa. Les dues coses. Atansar a totes la dansa, 
amb preus populars; i construir espais on poder ballar, si així ho volen. Dues potes d'una 
mateixa taula, on la tercera és destinar els recursos necessaris. Perquè cultura és també un 
dret social. I en aquest sentit, espais comunitaris com aquest grup i teatres com l'Antic són 
exemples paradigmàtics de bones pràctiques. 
 
I per si algun despistat no entén aquesta crítica especial, informar-lo que una de les ballarines 
va celebrar els seus 92 anys amb un pastís fantàstic que les seves companyes li van portar a 
l'escenari! 
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Barcelona acollirà la 40 edició del festival GREC durant el mes de juliol. En total, seran 141 
propostes diferents, de teatre, dansa, música i circ.  L'aposta de l'Ajuntament, enguany, és 
intentar oferir noves formes d'espectacle i, paral·lelament, buscar peces que afavoreixin la 
participació de l'audiència. Amb la vocació internacional que el caracteritza, el GREC no 
només aposta per portar espectacles de fora que es presenten per primera vegada a 
Catalunya, sinó que també mostra vuit coproduccions internacionals. 
 
Una inauguració de luxe 
 
El GREC vol obrir la seva programació amb una obra d'Arthur Miller, Les bruixes de Salem. 
L'espectacle, amb direcció d'Andrés Lima, compta amb Lluís Homar liderant el repartiment. 
L'argument gira entorn a la persecució de bruixes que es va produir a la localitat nord-
americana de Salem el 1692 i que va dur a la mort de 25 dones. Arthur Miller va usar aquests 
fets per denunciar el maccarthisme, la persecució dels simpatitzants del comunisme (com el 
mateix autor) als Estats Units durant la guerra freda. I Andrés Lima ho converteix en una 
paràbola de la persecució de les llibertats en qualsevol entorn. 
 
El teatre 
 
El teatre sempre ha estat un dels punts forts del GREC. Hi haurà una quarantena 
d'espectacles teatrals a diferents escenaris, des d'alguns de petit format fins a grans 
muntatges. S'han programat nombrosos espectacles que combinen teatre amb altres arts, 
com Daurrodó, de Joan Baixes i Cildo Meireles, que barreja teatre i arts visuals, o Historia de 
amor, que sintetitzen el cinema i la imatge amb el teatre. Entre els espectacles més esperats 
es pot citar a F.R.A.U., d'Albert Arribas; un muntatge que no és nou: Neus Català, un cel de 
plom, de Carme Martí; i El cor de les tenebres, del Teatro de los Sentidos. Hi ha un alt nombre 
d'espectacles participatius, com el projecte participatiu de Ciutat Vella Ritme en el temps que 
es presenta a l'Antic Teatre. 
 
La dansa 
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Una dotzena d'espectacles ocupen la programació de dansa del GREC. Entre els espectacles 
internacionals, es poden destacar el de Kibbutz Contemporary Dance Company / Rami Be’er; 
el de Alonzo King Lines Ballet; i el d'Arcane Collective (Boaz Barkan, Andrés Corchero, Paul 
Chavez, Moses Hacmon, Oguri i Morleigh Steinberg). Entre els espectacles de companyies 
locals, cal remarcar a Cesc Gelabert, que amb Valère Novarina i Moisès Maicas presenten 
Escrit en l'aire. 
 
La música 
 
El GREC combina els grans concerts amb concerts de petit format, que tenen lloc tant a sales 
de concerts tradicionals (com el Harlem Jazz Club, la Barts o el Jamboree) amb altres espais, 
com els jardins del Teatre Grec. La vocació és obrir-se a tots els gèneres: entre els trenta dos 
espectacles hi haurà flamenc, tango, swing, techno, blues, música clàssica... Hi ha expectació 
per sentir Ala.ni al Jamboree, Mayte Martín al Grec, Steve Bai a la Sala Barts... Tancarà la 
programació musical un concert de Manel al Teatre Grec. 
 
El circ 
 
La llista d'espectacles de circ és més discreta. Set espectacles, dels quals dos dins la 
programació gratuïta de la plaça Margarida Xirgu. Entre les obres de circ cal destacar 
l'espectacle Rhumia, que es presenta al Teatre Lliure de Montjuïc. També ha despertat molt 
interés la síntesi entre circ i dansa de Aneckxander, del ballarí Alexander Vantournhout i la 
dramaturga Bauke Lievens. 
 
Per a tots els públics 
 
El Grec reserva un espai, el MiniGrec, per a espectacles familiars. En aquesta ocasió hi ha sis 
espectacles programats, a sis espais diferents. Entre els més esperats hi ha Vuelos, un 
espectacle de dansa amb elements multidisciplinars entorn al vol, destinat a nens de més de 
cinc anys, que es representarà al Sant Andreu Teatre - saT!; i Ubuntu, un espectacle per a 
majors de tres anys, programat a la Sala Fènix. 
 
Amb motiu de la 40 edició d'aquest festival, símbol de la recuperació de la democràcia a la 
ciutat, l'Ajuntament ha previst que se celebrin alguns espectacles gratuïts a la plaça Margarita 
Xirgu, a Montjuïc. Justament, el dia 30, en una funció prèvia a la inauguració, actuarà 
l'Orquestra Plateria, un dels clàssics de l'estiu barceloní. El circ també tindrà el seu espai amb 
una actuació, Skitxos, en què s'empraran 100 quilos de pintura per fusionar el circ amb les 
arts visuals. A la plaça Margarita Xirgu també hi haurà una performance, Maibaum, en què es 
crearà una estructura efímera mitjançant cordes: també hi haurà dansa amb La partida, un 
espectacle de Vero Cendoya que combina futbol i dansa. I el GREC es tancarà a aquest espai 
amb els xilens Chico Trujillo i amb els catalans Sense Sal: els primers oferiran cúmbia, i els 
segons pop-folk.  
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Un lustro de proyecto artístico, aunque sus protagonistas acumulan décadas de vitalidad. 14 
vecinos y vecinas de los barrios de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera subirán al escenario 
del Antic Teatre los próximos martes y miércoles a las 21 horas para evidenciar con ‘Ritme en 
el temps’ ‘Ritme en el temps’que no entienden de terceras edades ni escollos como la artrosis. 
“Cuando estamos bailando se nos pasan todos los dolores”, explica sonriente una de las 
integrantes de la compañía comunitaria. 
 
Aurora Roig, Nuria Gracia, Pilar Bajo, Teresa Peiró, Pepita Bustamante, M. Carme Rodríguez, 
Carmen Peaguda, Pilar Bayod, Emilia Martín, Jonatan Ballester, Maria Isabel Guitérrez y Loli 
Lorenzo son de aquellas personas que prefieren “no estar en casa” y valoran la iniciativa 
como 'una nueva vida' que les han regalado. Algunos ya estaban en el proyecto desde que 
empezó a dar sus primeros pasos y otros se han incorporado más tarde. Aun así, todos ellos 
habitan las calles del mismo barrio. Alguno desde hace 84 años. 
 
"No sabían ni qué haríamos”, explican los directores Isabel Ollé y Quim Cabanillas recordando 
el momento en que se encontraron en el primer taller. No era sencillo trasladar la danza 
contemporánea y experimental a las capacidades físicas de personas con muchos años a sus 
espaldas. Pero la ilusión ha podido sobreponerse a los achaques de la edad. Y no de forma 
breve precisamente. 
 
Las ganas se han prolongado durante un lustro y ahora presentan en el Grec la memoria de 
los cuatros años anteriores “para cerrar una etapa y empezar una nueva el próximo curso”, 
comenta Quim Cabanillas. Por su parte, Isabel Ollé asegura que la danza experimental 
“exterioriza lo que viven por dentro”. El formato artístico permite por sí mismo establecer el 
movimiento como único lenguaje. Y además, universal. 
 
El proyecto fusiona cultura, desde la vertiente artística que representa la danza, y la inclusión 
y la cohesión social de la gente mayor. Según el diagnóstico 'Salut als barris', los núcleos de 
Santa Caterina, Sant Pere y la Ribera son una de las zonas con mayor índice de 
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envejecimiento y soledad entre sus residentes. A lo que hay que añadir las dificultades que 
les provocan las barreras arquitectónicas del barrio y la masificación turística que engulle las 
aceras. Por ello, el proyecto comunitario pretende sacar a estas personas de sus casas y 
fomentar la actividad física y social entre ellos. 
 
La relación con la danza no se circunscribe únicamente a los más mayores de las familias, 
sino que se trata de un plan intergeneracional, en el que los más jóvenes del barrio también 
conforman una pieza del engranaje social. El espectáculo, orientado a todos los públicos, 
hace recordar que todo el mundo envejece y que está en manos de cada uno la manera como 
quiere asumir este proceso. En el caso de estos vecinos y vecinas, de forma envidiable. 
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Ja fa uns anys que el Casal de Gent Gran Comerç, al districte de Ciutat Vella, col·labora en un 
projecte comunitari de l’Antic Teatre amb els veïns, consistent en la realització de tallers de 
dansa i moviment dirigits a la gent gran i la presentació de mostres artístiques de forma 
regular durant l’any. Aquest taller està liderat pels ballarins i coreògrafs Isabel Ollé i Quim 
Cabanillas. 
 
Aquesta experiència s’ha materialitzat en més de vuit mostres artístiques adreçades al públic 
de l’Antic Teatre, arribant a formar part fins i tot, de la programació del Festival GREC. 
 
Es tracta d’una bona experiència que deixa palès les inquietuds viscudes al col•lectiu de la 
gent gran, les ganes de participar d’experiències noves que els permeti aprendre i viure 
noves emocions, a més d’oferir la possibilitat d’expressar de forma artística tot allò que la gent 
gran ens poden donar a conèixer. La finalitat del projecte és fer accessible per a la gent gran 
el llenguatge i l’expressió artística de la dansa, amb els beneficis que pot tenir en relació a la 
inclusió i cohesió social i també posa en valor la gent gran del barri, fent-la més visible en les 
manifestacions culturals contemporànies. 
 
A més, el projecte també inclou diferents activitats per a fomentar la relació intergeneracional, 
entre els més grans i els més joves del barri. El grups de dones participants al projecte 
expliquen l’experiència com un somni fet realitat, i manifesten que no només els ha permès 
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ballar conjuntament amb altres amigues i veïnes, sinó també poder mostrar-ho als escenaris, 
fet que els satisfà gratament. Els tallers de dansa i moviment al Casal de Gent Gran Comerç 
fomenten la participació de la gent gran, els fa sortir de casa i participar d’una experiència 
col•lectiva a través de la dansa. 
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Entrevista a Isabel Ollé y Quim Cabanillas (QuimBel-do) 
  
Ritme en el Temps (Ritmo en el Tiempo) es el nombre de una compañía estable de danza y 
movimiento formada por las vecinas y los vecinos del Casco Antiguo de Barcelona. La más 
joven tiene 52 años y la mayor, 93. 
 
Una de ellas era bailarina de joven, pero el matrimonio, las obligaciones familiares y la moral 
de la época pausaron su carrera. Otra estuvo más de cinco años encerrada en casa cuidando 
a su marido enfermo. Una no había bailado casi nunca. La otra cuando baila deja el bastón 
que necesita para caminar porque tiene toda la pierna llena de hierros por una operación. 
 
Ya llevan casi 4 años bailando juntas y dicen que no quieren que este sueño acabe nunca. 
Que cuando bailan todos los males huyen y que parece que les hayan salido alas para volar 
por el escenario. Han actuado más de diez veces en la sala del Antic Teatre, pero también lo 
han hecho en las calles y plazas de su barrio, e incluso han ido a hacer bolos en otras 
localidades. 
 
En 2012, Isabel Ollé y Quim Cabanillas (QuimBel-do), de la mano del Antic Teatre Barcelona, 
decidieron sacar adelante este proyecto con la voluntad de crear un espacio de cohesión, 
libertad y creatividad entre las vecinas y los vecinos del Casco Antiguo. Después de estos 
cuatro años de intenso trabajo hablamos con ellos para reflexionar con perspectiva y pensar 
sobre el futuro. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
QuimBel-do? 
 
Quimbel-do es nuestro nombre como colectivo. A raíz de Ritme en el Temps nos hemos 
colectivizado y ha surgido una forma de trabajar juntos, un camino entre nosotros. Quim es 
Quim, Bel es Isabel, y Do es “el camino” en japonés. 
 
  
 
¿Cómo empieza toda la ‘movida’ de Ritme en el Temps? 
 
El Antic Teatre, que conocía que yo (Isabel) había trabajado en varios proyectos comunitarios 
relacionados con la danza y el movimiento, me propuso trabajar con la gente de su barrio, el 
Casco Antiguo de Barcelona. En ese momento estaba trabajando con Quim y decidimos 
desarrollar este proyecto juntos. 
 
¿Por qué la gente mayor? 
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Enseguida vimos que era una buena opción trabajar con la gente mayor del barrio, porque es 
un colectivo que siempre está ausente e invisible en las manifestaciones culturales 
contemporáneas. También creíamos que podía ser interesante porque normalmente son 
personas que viven solas. La idea era sacarlas de su casa y que vivieran una experiencia 
colectiva a través de la danza. 
 
Organizamos un Taller de danza y movimiento para la gente mayor, con una sesión de trabajo 
semanal, y contactamos con el Casal de Gent Gran del barrio del Casco Antiguo para 
encontrar las primeras participantes. Primero se apuntaron 6, y ahora ya somos 12. 
 
 ¿Cómo es una sesión de trabajo de Ritme en el Temps? 
 
Primero llega María Carmen, que ya está allí porque hace una clase de yoga antes. Nuri llega 
puntual. Las otras más o menos cuando pueden. A y 10 todo el mundo está en la clase. En 
este primer cuarto de hora nos saludamos y nos preguntamos cómo estamos: ¿cómo está tu 
hijo? ¿tu hija? ¿tu rodilla? ¿tu pierna?… Después normalmente hacemos un círculo. Desde el 
círculo se forma el grupo, y así podemos sentir a quién tenemos al lado y a quién tenemos 
delante. Y hablamos de lo que vamos a hacer, cómo lo haremos y porque lo haremos. Y 
hacemos el calentamiento. Empezamos a mover las articulaciones, a respirar, de manera muy 
suave. Esto sirve como prevención física, pero también abrir y preparar el cuerpo para 
moverse más intuitivamente. Y luego ya explotamos. 
 
 ¿Qué quieres decir? 
 
Que explotamos creativamente. Hacemos diferentes ejercicios, jugamos, preparamos 
escenas. Pero siempre desde la escucha y teniendo en cuenta cómo está el grupo y como 
está cada una de ellas. No nos preparamos la clase previamente, sino que nos preparamos a 
nosotros mismos, despertándonos temprano y respirando bien, para llegar bien abiertos a la 
clase y ser capaces de entender como están y así poder realizar la sesión más adecuada a su 
estado anímico. Por ejemplo, si te has preparado una clase muy física, pero ves que a una le 
duele el brazo, a la otra el pecho, es un día que llueve, y que el grupo está muy cansado, no 
tiene sentido que hagas estos ejercicios porque no funcionarán. Preferimos adaptarnos a la 
realidad de ese mismo día. 
 
 Isabel, tú vienes de la danza, y Quim tú de las artes marciales y del Shiatsu. ¿Esta diferencia 
le ha permitido desarrollar su propia metodología? 
 
Isa y yo nos conocimos en una sesión de Shiatsu. Yo (Quim) recibí como paciente a Isabel. A 
las tres o cuatro sesiones ella ya me comentó que lo que hacía ella y lo que hacía yo tenían un 
punto de encuentro, y decidimos trabajar juntos para investigarlo. El punto en común entre la 
danza y el Shiatsu se encuentra en el lugar donde se inicia el movimiento: el centro. Un lugar 
interno para poder abrir todo lo que tienes dentro. Es por eso que siempre trabajamos a partir 
de un movimiento que nace desde un lugar intuitivo, sin pensar. 
 
Seguro que este movimiento te hará bien porque es más auténtico y más cercano que un 
movimiento pautado. Está más próximo a superar tus propios límites, y no los de los demás. 
Una vez superas tu límite, aunque es difícil al principio, el beneficio que te llevas es increíble. 
Por ejemplo, con Nuria, que en la primera sesión se escondía detrás de una columna, ¡y ahora 
hace solos! 
 
¿Qué tiene la danza que no tengan las demás artes? 
 
¿Sabes eso que hemos leído y escuchado muchas veces que tenemos que estar aquí y 
ahora? Esto es la danza. Aquí y ahora. O eso es como entendemos nosotros la danza. El 
hecho de moverse y estar pendiente de cómo te mueves, de lo que tu cuerpo está haciendo, 
hace que no estés pensando en otras cosas y que seas plenamente consciente de lo que te 
está pasando en ese momento. 
Además, la danza es un arte que mueve sangre. Es más global que las otras artes. Se deben 
activar tanto el campo físico, como el psíquico y el emocional. 
La danza es como un milagro, es la gran desconocida. Es arte, salud y bienestar a la vez; y 
supone un beneficio para el cuerpo y para la mente muy grande. 
 
 ¿Y cómo entendéis el arte dentro de un proyecto como este? 
 
El arte es una herramienta de comunicación. También es una herramienta que nos permite 
movernos a todos y que nos gusta. Nos ayuda a superar nuestros propios límites y por eso 
nos permite caminar de una manera más digna. Además, si improvisar es un arte en sí mismo, 
¡la vida también es un arte! 
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Existen muchos proyectos de artistas que trabajan con diferentes colectivos no profesionales, 
pero finalmente lo que ves en escena es la idea de este artista. Veo que su proyecto está 
fuera de esta línea. 
Nuestro trabajo no puede ser piramidal. Para nosotros, la estructura (el grupo, las sesiones de 
trabajo, las presentaciones al público…) es un cuerpo. Y defendemos que el cuerpo es 
importante, pero tanto como el alma. Y si tenemos un cuerpo, pero no tenemos alma, somos 
como marionetas. 
Además, creemos que no debemos imponer nuestra idea. ¿Cómo le podemos decir a una 
persona que haga esto o cuente esto, si esta persona tiene mucha experiencia vivida y 
muchas cosas que contar por sí misma? Todo el mundo tiene algo que decir. Nosotros lo que 
hacemos es intentar guiar de alguna manera toda esta necesidad de expresar. 
 
 ¿Cómo se trabajan las individualidades en un proyecto donde la cohesión de grupo es tan 
importante? 
 
Dentro del universo de Ritme en el Temps tenemos diferentes elementos, como diferentes 
planetas, y cada uno tiene que estar en su lugar. Si no es así este universo se deshará, se 
desintegrará. Para nosotros el grupo está por encima de todo, por encima de cada individuo. 
Pero al mismo tiempo la fuerza del grupo te obliga a ser tú mismo, no puedes ser otro, debes 
ser tú, porque si no el grupo no se podrá sostener y caerá. 
 
Además, el éxito individual dentro del grupo es una ola. Por ejemplo, si yo trabajo el 
movimiento de Carmen, y veo que ella supera su límite, esto es una fuerza que gana el grupo, 
porque Carmen es una de las nuestras. Por eso trabajamos mucho la escucha individual, para 
que sean sensibles a las necesidades y superaciones del resto del grupo. 
 
 Por eso también os reunís más allá de las sesiones de trabajo y los ensayos… 
 
Ritme en el Temps ha convertido en una banda, en una gran familia. Al principio, teníamos 
muy claro que era necesario tener contacto con las participantes fuera de las sesiones de 
trabajo. Conocer a las personas más allá del contexto habitual repercutiría positivamente en 
las clases. Inicialmente era Quim quien nos animaba a tomar una cervecita todos juntos 
después de los ensayos. Ahora ya surge de ellas. Proponen quedar para comer, o ver un 
vídeo de danza por la tarde. También vamos al teatro una vez al mes. 
Aparte de esto, también se ayudan mucho entre ellas. Se acompañan para ir al médico y se 
visitan cuando están enfermas. 
 
 ¿Cómo preparáis los espectáculos? 
 
Esto ha ido cambiando con el tiempo. El primer año ellas participaron en la creación, pero de 
una manera más indirecta. Ahora cada vez son más activas. De hecho, en la última propuesta 
ellas eligieron el tema y lo escogieron casi todo. Ahora, por ejemplo, ya escriben los guiones. 
Llegan también con sus músicas. También muchas escenas surgen de ejercicios que 
hacemos en clase y que pensamos que pueden funcionar en el escenario. 
 
 ¿Cómo viven ellas estas presentaciones en público? 
 
Cada vez lo viven mejor, y ahora ya lo necesitan. Necesitan comunicar esta experiencia que 
viven y las presentaciones al público les dan esa chispa para poder hacerlo. La presentación 
al público es para nosotros una fiesta, vamos a compartir con los demás lo que hemos ido 
trabajando durante todo el año, pero lo hacemos sin ninguna pretensión. Nuestra pretensión 
es el camino. En el camino sí queremos que cada una de ellas dé lo que tiene y supere sus 
límites. 
 
 ¿Qué comentarios habéis recibido del público que ha visto los espectáculos? 
 
Gran parte de los comentarios hacen referencia a la admiración que sienten por estas mujeres, 
por su valentía para estar allí en el escenario con la edad que tienen. Mucha gente dice que 
les gustaría ser así cuando tengan su edad. 
 
 ¡Todas ellas son una lección de vida! 
Muchas de ellas vienen de esconderse de las bombas cuando eran pequeñas. No se han 
rendido nunca. Mira que han tenido oportunidades para hacerlo, pues ahora continúan 
trabajando, y cada vez más, por la gente. 
 
Piensa, además, que estamos bailando en un espacio que antes había sido un cuartel militar. 
Ellas lo recuerdan y eso también les da fuerza. En el mismo lugar donde se hacía sufrir a sus 
padres u hombres, ahora ellas están bailando. ¡Por eso son positivas! Y muy generosas. Pero 
también hemos tenido algunos conflictos derivados de problemas de ego que hemos tenido 
que trabajar. 
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 ¿Qué otros obstáculos habéis encontrado durante estos años? 
 
Los principales obstáculos han sido los relacionados con la sostenibilidad económica del 
proyecto. Es difícil encontrar financiación y recursos para un proyecto como este. 
 
 ¿Cómo se podría solucionar? Es una situación en la que se encuentran creo la mayoría de 
proyectos de este tipo… 
 
Concienciando. No sé si este proyecto genera economía, pero estamos seguros que hace 
ahorrar dinero a las administraciones. Si Aurora acompaña a Loli al médico, ya no hay que 
pagar a una asistente social para hacer esta función. Y si María Carmen tomaba 5 pastillas al 
día y ahora ya no las toma, la Seguridad Social también se ahorra un dinero. 
 
Es necesario que las instituciones se tomen más en serio y den más apoyo a este tipo de 
proyectos artísticos. En el ámbito social las instituciones realizan una tarea más paliativa que 
de prevención. Además, es paliativa del síntoma, y no del problema real que genera la 
enfermedad. 
 
También creemos que el hecho de que participen sólo profesionales en las manifestaciones 
artísticas no tiene sentido. Si participan también otros colectivos esto hará crecer la cultura y 
la sensibilidad hacia el arte en general. 
 
 ¿Qué futuro creéis que le espera a Ritme en el Temps? 
 
La sensación es que no vemos el final. La perspectiva es la de seguir creciendo y ser cada 
vez más ‘Ritme en el Temps’. 
 
La próxima cita será durante el Festival GREC, el 19 y 20 de julio, en el Antic Teatre. Haremos 
un repaso a la historia del proyecto Ritme en el Temps, una memoria de lo que ha pasado 
durante todos estos años. 
 
También seguiremos con los otros proyectos de QuimBel-do. Actualmente estamos 
trabajando en el proyecto Muévete Babel, con niños y jóvenes del Casco Antiguo, también 
con el Antic Teatre. Estamos desarrollando otro proyecto en Viladecans, en el Ateneu de les 
Arts y también en Sant Boi del Llobregat, también con un colectivo de mujeres. 
 
Seguiremos trabajando y trabajándonos. 
 
¡…y haciendo Do! 
Exacto, y haciendo camino. 
 
Entrevista a Nuria Gracia 
 
Nuria Gracia es una de las bailarinas de Ritme en el Temps. Jubilada, y con 67 años, dice que 
desde que baila es como si tuviera 15, pero un poco más oxidada. 
 
 Nuria, me han dicho que tú eres la chica que se escondía detrás de la columna, ¿es verdad? 
 
Sí, es verdad. Es que yo cuando empecé tenía mucha vergüenza. Como todavía no sabían mi 
nombre, yo me escondía y pensaba que si no me veían, no me tocaría. Pero entonces venía 
Pepi y me sacaba a bailar. ¡Y yo me quedaba estática! Veía que todas hacían cosas y que yo 
no podía, que no me salía nada. ¡Es que no me iban los brazos! Isa me decía, ¡haz lo que 
quieras! Y a mí eso… Porque yo estaba acostumbrada a que me dijeran haz esto, haz 
aquello… Estuve dos o tres semanas pensando que lo dejaría. Y al final Nuri ganó, y ¡hasta 
ahora! 
 
¿Y qué ha pasado? Porque me han dicho que ahora eres tú la que sacas a bailar a la gente… 
 
Pues que Nuri se ha dado cuenta de que puede ser mejor de lo que se pensaba. Yo bailar, no 
bailaba nunca. Todo cambió a partir del Vals del Danubio Azul. Isa y Quim vinieron a una de 
las sesiones de la Escuela de Salud a las que yo asistía, organizada por el Casal de Gent 
Gran del barrio. Isa dijo: ahora bailaremos un vals; las que tengan pañuelo que bailen con el 
pañuelo, o sino con las mangas de una chaqueta. Y cuando me di cuenta estaba bailando el 
vals. Y a partir de ahí pensé: ¡pues lo puedo hacer! Después me costó mucho, pero yo pienso 
que aunque cueste, si hay alguien que te ayude, lo puedes conseguir. Cuando invitas a la 
gente a bailar, ves las caras que ponen, que dicen no, no. Tú los animas un poco y finalmente 
se levantan como pueden y se ponen a bailar. Ves que cuando bailan se les cambia la cara ¡y 
eso hace mucha ilusión! 
 



RECULL DE PREMSA (2012-2021) 
Projecte artísticocomunitari de l'Antic Teatre amb veïnes i veïns del Casc Antic de Barcelona 

¿Cuál crees que es el principal obstáculo para ponerse bailar? 
 
Es que a mí siempre me ha parecido que yo no servía para hacer gran cosa. Yo a parte del 
trabajo, donde siempre me he sentido bien e independiente, no sabía por dónde tirar. He 
salido poquito y los últimos años cuidando a mi madre no salía nunca. 
 
¿Ahora tampoco sales, ¿no? 
 
Ahora sí, ¡ahora no entro! Es que mis amigas no saben ni dónde encontrarme ni cómo 
encontrarme. Es increíble cómo ha cambiado Nuri. El primer año de estar en el grupo 
¡adelgacé 15 kilos! De bailar y moverme de aquí para allá. Antes no hacía nada y de repente 
pasó el milagro del Danubio Azul. 
 
¿Qué crees que tienen la danza y el movimiento para que Nuri pasara de no salir casi nunca a 
no parar por casa? 
 
No sé si te lo sabría decir… Es que la música para mí ahora es otra cosa. Ahora siento la 
música y tengo que bailar. Esto nunca me había pasado. Y ahora cuando me dicen, haced lo 
que queráis, comienzo a correr, saltar, me tiro por el suelo y hago la croqueta… La música 
tiene como magia, tiene algo especial, y yo no lo había descubierto hasta ahora. 
 
 Y, además, ha nacido una amistad dentro del grupo, ¿no? 
 
Sí, sí. Cuando murió mi madre, que hacía poco que estaba al grupo, vinieron todas al entierro 
y eso para mí fue muy importante. Y después, cuando volví a las sesiones, ellas ya me habían 
apuntado a todas las actividades del Casal para que no estuviera sola en casa. Es una 
amistad muy bonita. 
 
 ¿Qué recuerdas del primer día que actuaste ante el público? 
 
De todo, y la memoria no la tengo demasiado buena, ¿eh? Me acuerdo que Quim llevaba 
flores de Bach y que antes de salir al escenario nos puso a todos en fila con la boca abierta 
para irnos dando gotas. Yo estaba muy nerviosa. Isa nos hacía caminar sin parar para que se 
nos pasaran los nervios. Pero después, cuando estuve en el escenario delante de la gente, 
me pareció que lo hacía mejor. Y al final todos nos aplaudieron y felicitaron… ¡Madre mía, 
pensaba, a mí, a mí! 
También me acuerdo que le pregunté a Isa si pagaban para que saliéramos tantas veces en 
los periódicos y en las televisiones. Para mí esto no era normal. Era increíble. Para mí y para 
todas. 
 
 “Ritme en el Temps” le ha dado la posibilidad de participar en otros proyectos. ¿Cómo fue la 
experiencia en el Mercat de les Flors, con el espectáculo del Jérôme Bel? 
 
Cuando nos ofrecieron la oportunidad de ir a bailar en el Mercat de les Flors yo me apunté. 
Poco después me di cuenta de lo que había hecho. Le dije a Isa y a Quim: no sé qué estoy 
haciendo, pero me he apuntado para bailar en el Mercat. Me seleccionaron y formé parte del 
espectáculo. Allí sí que me afectó mucho el tema del público, porque había unas ¡400 
personas! Además, todos los intérpretes eran más jóvenes y yo era la más mayor. 
 
 ¿La relación entre Núria y la danza va para largo? 
 
Espero que sí. Ha sido como una bendición, esto de Isa y Quim. Es como si nos hubieran 
abierto las puertas a un mundo diferente. 
 
¿Qué le dirías a alguien que esté en tu situación anterior? 
 
Sólo que venga, y ya verá. Yo no sé si es algo que se contagia o qué. Y además, ¡puedes 
hacer lo que quieras! El otro día vinieron dos personas nuevas. Una seguro que se queda… 
Va muy bien para la salud del cuerpo y para la salud de la cabeza. Y cuando bailas, ¡no te 
duele nada! 
 
 ¿Sabéis que inspiráis y motiváis a mucha gente? 
Esto da vida, da mucha vida. Y, si lo pasas bien, ¡que te quiten lo bailao!  
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La Bellesa 
TÍTOL: Visita Hack: Gestes disfuncionals. Marta Galán i dones del projecte+65 de 
l’Antic Teatre 
MITJÀ: Interfícies (portal web del programa d’educació i medicació del Centre d’Arts 
Santa Mònica) 
AUTORIA: redacció 
DATA: 04/01/2017 
URL: http://www.interficies.net/inici/2017/04/01/visita-hack-gestes-disfuncionals-marta-
galan-i-antic-teatre/ 

 
 
Una proposta de MARTA GALÁN amb les dones del projecte comunitari +65 de l’Antic Teatre i 
amb la col·laboració de Nicolás Spinosa. 
 
Visites Hack és un cicle experimental d’aproximacions a l’Arts Santa Mònica i/o als seus 
continguts a partir de formats artístics. Els diferents creadors/es, artistes i col·lectius convidats, 
mitjançant metodologies i pràctiques artístiques interdisciplinàries (arts en viu, arts visuals, 
música, performance, etc.), proposen unes experiències de relació amb el centre d’art que va 
més enllà de la idea de vista guiada. 
 
Prenent com a punt de partida l’exposició Caminar sobre el gel, aquesta Visita Hack proposa 
connectar la idea de difuncionalitat en relació amb la pràctica artística i l’artista present en 
l’exposició, per proposar un moment compartit de reconstrucció  de les vivències quotidianes 
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en senzilles “gestes disfuncionals”. I ésser disfuncional, en aquest cas, vol dir destinar un gran 
esforç i energia a empreses alienes a les convencions que configuren el nostre entorn social (i 
econòmic). Gestes disfuncionals, personals i (in)transferibles, que s’expressen en diferents 
formes de resistència i perseverança. 
 
Marta Galán Sala és artista-educadora, autora de textos per a l’escena, directora i facilitadora 
de processos escènics i performatius fonamentats en pràctiques col·laboratives i/o 
comunitàries, en aquest cas amb el Grup de dones integrants del projecte comunitari +65 
coordinat des de l´Antic Teatre al Barri de la Ribera i Santa Caterina, al que coordina enguany 
i de la que formen part: Pilar Bajo, Aurora González Roig, Maria Isabel Gutiérrez Bogado i 
Emilia Martin Moreno. 
 
Fotografies d’Alessia Bombaci 
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TÍTOL: Arrenca el Projecte Artística Comunitari “La Bellesa” 
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Antic Teatre 
DATA: 02/05//2017 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2017/05/02/arrenca-el-projecte-artistic-
comunitari-la-bellesa/ 

 
Al març del 2017 s´inicia el Projecte Artístic Comunitari amb Gent Gran del Casc Antic «LA 
BELLESA». Després d´un treball intens de més de 5 anys amb un grup de persones de +65 
anys conduit per l´Isabel Ollè i el Quim Cabanillas, arrenca un nou projecte conduit per 
l´autora i directora Marta Galán. 
 
Aquesta imatge es va prendre el dia 1 d´abril a l´Arts Santra Mònica, on les 4 dones que, de 
moment, formen part del projecte (Aurora, Emilia, Mari i Pilar) van realitzar una acció-
intervenció al Museu en el marc del programa Interfícies. 
 
Ens trobem cada dimecres a La Bonne per seguir treballant amb elles noves propostes 
artístiques que aviat coneixereu. 
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TÍTOL: El Grec clama la bellesa de la memoria 
MITJÀ: ARA (premsa escrita) 
AUTORIA: Núria Juanico 
DATA: 19/07/2017 
URL: https://www.ara.cat/cultura/grec-clama-bellesa-memoria_1_1322666.html 
 

  
 
Bellesa i vellesa són inseparables en el nou projecte artístic comunitari de l’Antic Teatre. 
Aquesta iniciativa, que des de fa sis anys apropa les arts escèniques als veïns del casc antic 
de Barcelona, s’obre al públic a partir d’aquest dijous per ensenyar els primers resultats del 
treball d’aquest any, que va arrencar al març. Encapçalat per la dramaturga i directora Marta 
Galán, el nou muntatge porta per títol A la bellesa i està protagonitzat per quatre dones d’entre 
56 i 85 anys: Aurora Roig, Emilia Martín, Maria Isabel Gutiérrez i Graciela Alonso. S’estrenarà 
aquest dijous a l’Antic Teatre, en el marc del festival Grec, i es podrà veure fins diumenge. 
 
“La proposta aborda el lloc que ocupa la vellesa en la societat. També aprofundeix en la 
memòria des de la bellesa i en la cura familiar per part de les dones”, explica Galán, que va 
agafar el relleu del projecte artístic perquè els participants “entressin en altres llenguatges”, ja 
que fins aleshores la iniciativa s’havia centrat en el moviment. D’aquesta manera, les veïnes 
del casc antic van entrar en contacte amb la performance, la composició plàstica i la creació 
de text per expressar experiències personals i emocions al voltant dels eixos que vertebren 
l’espectacle. Segons Galán, aquest procés les va portar a parlar “del saber que acumulen i 
que poden transferir, malgrat que no tenen espai per fer-ho”, com també “del fet que porten 
tota la vida dedicades a la cura domèstica i que durant anys han transferit els seus recursos 
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als homes i al sistema”. Per donar forma a totes aquestes qüestions, les participants 
protagonitzen accions, es mouen i reciten textos al llarg d’una hora i deu minuts a l’escenari, 
en una peça que també inclou la projecció de vídeos i imatges i que encara està en 
desenvolupament. 
 
 
Galán explica que l’experiència de construir A la bellesa és, per a les dones, “un 
aprenentatge”, i que té l’objectiu “d’empoderar les participants a partir de la pràctica artística”. 
El projecte comunitari s’allargarà, en principi, fins al març de l’any vinent. A banda d’aquest 
espectacle, la presència de l’Antic Teatre al Grec també es tradueix en el cicle Grec+, que 
coordina Jordi Fontdevila. Es tracta d’una iniciativa que aglutina quatre obres d’artistes 
emergents amb la intenció de mostrar els espectacles que l’Antic Teatre acull durant la 
temporada. Les peces es podran veure del 27 al 30 de juliol i són les següents: Mix-en-scene 
d’Amaranta Velarde, Monstruo de Laila Tafur, Hasta agotar existencias de Verónica Navas i All 
by myself d’Alejandro Curiel. 
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TÍTOL: L'Antic Teatre s'integra al Festival Grec amb la secció L'Antic al Grec 
MITJÀ: Teatralnet (digital d’arts escèniques) 
AUTORIA: Teresa Bruna 
DATA: 07/07/2017 
URL: http://www.teatral.eu/ca/noticies/19491/lantic-teatre-sintegra-al-festival-grec-
amb-la-seccio-lantic-al-grec - .YaYytvHMKV4 
 

 
L'Antic Teatre es torna a integrar -i ja és la 4a. vegada- a la programació del Festival Grec 
amb nom propi: L'Antic Teatre al Grec. I és que ells no presenten una estrena com tantes 
altres sales. L'Antic prepara tota una secció i la mostra en bloc, amb creacions de diferents 
sabors i colors. La secció inclou tres peces: La conquista de lo inútil, de Cia. L'Alakran; El 
costum dels avantpassats, del col•lectiu Mos Maiorum i A la bellesa, el Projecte Artístic 
comunitari de l'Antic Teatre amb les veïnes del Casc Antic. 
 
També es presenta l'espai Multidisciplinari Grec +, coordinat per Jordi Fontdevila, amb la idea 
de fer una exposició del tipus d'espectacles que l'Antic Teatre acull en temporada. Un resum 
en quatre obres on una colla d'artistes aposten pel risc i busquen la seva manera d'explicar el 
món. Les peces són: Mix-en-scene, de Amaranta Velarde; Monstruo, de Laia Tafur; Hasta 
agotar existencia, de Veronica Navas i All by myself, de Alejandro Curiel. 
 
Totes aquestes propostes es representaran a l'Antic Teatre del 8 al 23 de juliol. 
 
 
EL COMPROMÍS DE L'ANTIC 
L'Antic Teatre no necessita presentació. És un perla dins l'àmbit teatral de Barcelona. Una 
perla, però, d'un altre color, perquè des del seu naixement és radicalment fidel a la creació 
contemporània, a l'experimentació i a la investigació. Mariona Naudín, una de les creadores 
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assistents a la trobada d'avui l'ha descrit així: "L'Antic Teatre és l'oportunitat de veure teatre 
per a la gent que diu que s'avorreix al teatre! 
 
El 27 de març de 2003, la creadora i artista independent Semolinika Tomic i altres artistes 
multidisciplinars, buscant un espai per assajar les seves creacions van descobrir l'Antic Teatre, 
un antic palau que tenia una sala de representacions, gairebé a tocar del Palau de la Música. 
Tan sols un any després, el 2004, Semolinika Tomic va rebre el Premi FAD Sebastià Gasch, en 
reconeixement a l'aportació més destacada de l'any en el camp de les mirades diferents i 
innovadores en el món de l'espectacle. I també "per la resurrecció de l'Antic Teatre, que ha 
passat de centre cívic abandonat a escenari viu de la creació contemporània." 
 
És una petita introducció per situar a algú que no conegui l'Antic Teatre, cosa difícil. "No 
repetim textos que ja s'han muntat d'altres autors, ni clàssics ni contemporanis. D'aquí surten 
els llenguatges de cada creador i això és el que recolzem i el que volem a casa", ha exposat 
la Semo. 
 
I dit això, i en presència de Cesc Casadesús, director del festival Grec, ens han anat 
presentant les propostes de creació que ompliran aquesta secció de L'Antic Teatre al Grec 
2017. Som-hi! 
 
La conquista de lo inútil 
De Oscar Gómez Mata. Cia L'Alakran (Suïssa) 
Teatre Internacional. Noves Dramatúrgies 
Dies 8 i 9 de juliol. 
 
Oscar Gómez és un artista basc que, amb dos altres artistes més també d'Euskadi han format 
l'Alakran... però a Ginebra! "Som oficialment una companyia suïssa, el que ens crea una 
identitat confusa", admet. Ell és l'autor, director i escenògraf de la proposta. Casadesús el 
classifica com a un dels "espectacles internacionals del Grec." 
 
"Què empeny les nostres accions més trivials, aquelles gens justificades i per les quals cal fer 
esforços sobrehumans per obtenir, al final, ínfims resultats? Pascal, el filòsof, va dir una 
vegada que tots els problemes de l'home neixen de la seva incapacitat per romandre assegut 
tranquil a la seva habitació." 
 
A partir d'aquests plantejaments, La conquista de lo inútil reivindica l'entusiasme: "Després de 
fer moltes coses diferents ens vam plantejar: Què és el que et mou a tornar a crear? La 
resposta és l'entusiasme, que no s'ha de perdre mai. És la força que t'empeny!" Fent honor al 
títol, remarca que "l'entusiasme no ha de ser forçosament productiu. Nosaltres treballem amb 
una màxima: fer el màxim esforç, per obtenir el mínim resultat." I afegeix: `"Volem regalar 
ganes de riure, que la gent s'adoni que és possible ser creatiu amb la teva pròpia vida, 
reinventar-te, sublimar la realitat a través de la metàfora. " 
 
Espectacle en castellà de vora 2 h de durada. 
 
Mos Maiorum (El costum dels avantpassats) 
Col•lectiu Mos Maiorum (Alba Valldaura, Mariona Naudín i Ireneu Tranis) 
Teatre documental 
Del 13 al 16 de juliol. 
 
Cesc Casadesús ha destacat que aquest espectacle s'adiu plenament amb la temàtica del 
Grec: el viatge per la Mediterrània. La companyia va viatjar al Marroc per aprofundir sobre la 
diferència entre els viatges dels refugiats i els dels emigrants, si és que n'hi ha. Què passa 
amb el Marroc? Com gestiona la frontera? Com la gestiona Espanya? "Vàrem estudiar junts a 
l'Institut del Teatre i ens vam llicenciar junts. Però cadascú ha fet el seu camí. Un dia ens vam 
trobar amb ganes de parlar i investigar la Frontera del Sud, perquè d'aquesta no se'n parla 
gaire. Vam viatjar cap a Melilla, Nador, Tanger, Ceuta...i Barcelona", explica l'Alba. 
 
El resultat és una peça de teatre-document realitzat en la tècnica del verbatim, que parteix 
d'entrevistes i gravacions sonores reals realitzades pel col•lectiu. L'espectador s'integra a 
l'escenari, "que no agafa distància perquè tot és en directe." Els actors reprodueixen aquests 
documents i entrevistes reals i cadascú té un rol concret perquè no quedi fals. "Hi ha un treball 
dramatúrgic al darrere important!", continua l'Alba. 
 
L'espectacle es va estrenar al Festival TNT de Terrassa amb molt d'èxit, i ja ha viatjat a 
Teneriife. "Estem contents!", diuen. 
 
Espectacle en català. 60 minuts. 
----------------------------------------------------------------- 
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A la bellesa projecte comunitari de l'Antic Teatre amb les veïnes del Casc Antic. 
Amb Aurora Roig, Emilia Martín, Pilar Bajo i Maria Isabel Gutiérrez (resta de participants, per 
concretar) 
Direcció: Marta Galán 
Del 20 al 23 de juliol. Estrena absoluta. 
 
L'autora i directora Marta Galán coordina aquest projecte protagonitzat per les veïnes del barri, 
que l'Antic Teatre està fent des de fa 5 anys. Veurem l'estrena absoluta d'aquesta edició, que 
es continuarà treballant i mostrant de tant en tant fins al desembre... "i potser encara 
continuarem!", apunta la Marta. 
 
La directora explica que, de moment, han engegat el procés amb 5 àvies. "Però hem fet un 
treball individualitzat. Cada persona té la seva vida i no té massa sentit agrupar-les per edats 
o per veïnes. Són molt diferents. Volem explorar la idea de la vellesa per fer emergir els seus 
cossos plens de temps. Veure com de la vellesa passen a la bellesa", diu. 
 
Hi ha una reflexió sobre les tasques de cura, que sempre recauen sobre les dones. "Totes són 
dones i vídues. Hi ha una reflexió sobre el gènere i sobre què ha estat la dona a la història i a 
l'actualitat, quin espai ocupa la tasca de cuidadors a la societat. Normalment estan tapats i 
nosaltres els volem posar al davant." L'espectacle es presenta en format performàntic i la 
Marta vol deixar clar que "és un procés de creació artístic amb resultat artístic. Tenim unes 
portadores de memòria excepcionals!" 
 
Durada: 60 minuts. 
----------------------------------------------------------------- 
 
El MINIFESTIVAL GREC + 
 
Mix-en-scenede Amaranta Velarde 
Multidisciplinari, sense paraules 
27 de juliol, 21 h 
 
Proposta multidisciplinària que barreja textures musicals diferents amb un univers plàstic. Una 
ballarina i performer, que a la vegada és DJ (Amaranta Velarde) protagonitza una experiència 
acústiva, visual i coreogràfica, en complicitat amb l'artista tecnòloga creativa Alba G. Corral. 
 
Durada: 50 minuts. 
----------------------------------------------------------------- 
 
Monstruo, de Laia Tafur 
Dansa, sense paraules 
28 de juliol, 21 h. 
 
És un solo on l'artista investiga el diàleg del cos amb el silenci, de quina manera el so afecta 
el cos, el so que produeix el mateix cos, els sons que tothom recorda... "És tot molt viu. És un 
cos intentant arribar a límits de cansament... És una peça molt física, hi ha una mica de 
improvisació... ", explica la Laia. 
 
Durada: 55 minuts. 
----------------------------------------------------------------- 
 
Hasta agotar existencias. Ensayando para que la muerte de mi madre no me pille 
desprevenida, de Verónica Navas. 
Noves dramatúrgies 
29 de juliol, 21 h 
Espectacle en castellà. 
 
És una peça escènica que parla de la femineïtat i el bagatge familiar. "A partir d'una anècdota 
domèstica em vaig adonar que el meu cos es tornava a poc a poc com el de la meva mare. I 
vaig començar a tenir la sensació constant de que la mare morirà. Ella està bé, eh! Però jo 
tenia aquesta reflexió i en volia parlar, Vaig pensar estratègies escèniques i, sola a l'escenaei, 
parlo de les relacions personals, de l'herència...", exposa l'autora. 
 
Durada: 50 minuts. 
----------------------------------------------------------------- 
All by myself, de Alejandro Curiel 
Noves dramatúrgies 
30 de juliol, 20 h 
Espectacle en castellà. 
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Va començar la seva intervenció lamentant que tenia 30 anys i que estava solter i sense novio. 
Ja ens va caure bé! I és que l'espectacle va d'això: en una societat que no sap si un solter 
empedreït es un caspós solterón o un single alliberat, un grup d'amics es reuneix al voltant 
d'un sofà per parlar-nos i cantar-nos acompanyats d'un teclat. Aquest grup es permet llegir un 
perfil de Gay Romero sobre una cobla de Rocío Jurado, o practicar el Kamasutra per la meitat 
(es a dir, amb la meitat que queda inscrita sota la pell d'un sol individu) i de somiar amb 
reinventar els enyorats passejos dominicals amb "la nòvia o novio, segons el cas." Ell està 
solter i està sol: és possible que la solitud estigui infravalorada com a factor de risc, però 
també ho està com a epidèmia que ens fa oblidar que la nostra civilització va néixer, potser, 
en un lloc no tan diferent a la terrassa d'un bar. 
 
Durada: 60 minuts. 
----------------------------------------------------------------- 
 
Aquestes propostes s'han programat seguides una cada dia, per poder veure-les com un petit 
festival dins del Grec. Jordi Fontdevila diu que "És un calidoscopi que mostra què és cada un 
com artista. No veureu espectacles, sinó com els seus creadors es manifesten a escena. Són 
tots molt diferents," conclou. 
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TÍTOL: “La Bellesa” viatja al III Fòrum d’Arts Escèniques Aplicades: Educació de 
l’Institut del Teatre, 18 de Novembre a les 18:30h 
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Antic Teatre 
DATA: 13/11/2018 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2017/11/13/la-bellesa-viatja-al-forum-
darts-esceniques-aplicades-de-linstitut-del-teatre-18-de-novembre-a-les-1830h/ 

 
El dissabte 18 de novembre farem una actuació en el marc del III Forum d’Arts Escèniques 
Aplicades de l’Institut del Teatre.  
 
Tenim 3 nous participants al grup de treball del dimecres a La Bonne que estan treballant amb 
determinació per poder-se afegir a la performance…  
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TÍTOL: 22-25/02 Proyecto artístico comunitario del Antic Teatre con las Vecinas del 
Casc Antic – La Bellesa 
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Antic Teatre 
DATA: 12/02/2018 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2018/02/12/22-2502-projecte-artistic-
comunitari-de-lantic-teatre-amb-les-veines-del-casc-antic-la-bellesa/ 

 
 
No podia ser de otro modo; con ellas hemos explorado la idea de belleza y la hemos puesto 
en relación con sus cuerpos preñados de tiempo y con sus mentes atentas donde hierve una 
història común de cuidados tenaces; memorias imprescindibles de mujeres, trabajadoras, 
madres-hijas, que escamotean los relatos oficiales. En esto ha consistido nuestro proceso de 
trabajo: explorar esta belleza y hacerla emerger mediante diferente acciones, imágenes, 
textos. Dicen que es bello aquello que nos conmueve cuando acontece; un lugar donde el ojo 
descansa porque comprende y respira, un instante revelador. 
 
La autora y directora Marta Galán toma el relevo del proyecto artístico comunitario con las 
vecinas del Casc Antic que lidera el Antic Teatre desde hace más de cinco años y presenta, 
junto a las participantes, una primera fase del trabajo que estan realizando. 
 
El proyecto comunitario del Antic Teatre con sus vecinos consiste en la realización de talleres 
de danza y movimiento dirigidos a la gente mayor y la presentación de muestras artísticas de 
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forma regular durante el año. Con esto se hace accesible el lenguaje y la expresión artística 
de la danza, con los beneficios que puede tener en relación a la inclusión y cohesión social. 
Así mismo se hacen más visibles las necesidades y formas de expresión de la gente más 
invisible de nuestro barrio: la gente mayor. 
El proyecto también incluye diferentes actividades para fomentar la relación intergeneracional, 
entre los más mayores y los más jóvenes de nuestro barrio. 
 
Marta Galán es artista-educadora, autora y directora de proyectos escénicos desde 1999. El 
2009 inicia el proyecto TRANSlab., desde donde coordina diferentes procesos pedagógicos i 
de creación colectiva o comunitaria a través de las artes escénicas y performativas. 
 
Creación e interpretación: Graciela Alonso, María Isabel Gutiérrez, Emilia Martín, Aurora Roig y 
Abel Montes, Guillem Sunyer (alumnos en prácticas El Timbal) 
Documentación en vídeo y diseño audiovisual: Martín Elena 
Diseño iluminación: Ana Rovira 
Música: Jan Hofmann / Juan Navarro / Santiago Maravilla y DeModa 
Creación de vestuario: Anna Estany (Annatrash) 
Colaboración teórica (entrevista proyectada): Maria Jesús Izquierdo 
Nuevos participantes al grupo de trabajo La Bellesa: Mercè, Jonathan i Enric 
Fotografía: Alessia Bombaci 
 
Dirección: Marta Galán / TRANSlab. en colaboración con Nicolás Spinosa 
 
Una producción de Antic Teatre y Grec Festival de Barcelona 
 
Con la colaboración de La Bonne (Centro de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison), el 
Espacio Vrabac y el Centre Cívic Convent de Sant Agustí. Con el apoyo del Districte de Ciutat 
Vella (Ayuntamiento de Barcelona) 
 
www.marta-galan.com 
 
http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/category/projecte-comunitari-bellesa/ 
 
Proyecto artístico comunitario 
 
Duración: 70 min 
 
Horarios 
Jueves 22 de Febrero – 21:00 
Viernes 23 de Febrero – 21:00 
Sábado 24 de Febrero – 21:00 
Domingo 25 de Febrero – 20:00 
10 euros ONLINE // 12 euros TAQUILLA 
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TÍTOL: La Bellesa estrena al Teatro Valle – Inclán en Madrid 
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Antic Teatre 
DATA: 09/05//2018 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2018/05/09/905-la-belleza-estrena-al-
teatro-valle-inclan-en-madrid/ 

 
 
Las Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas regresan a Madrid para 
celebrar su décima edición tras cinco años recorriendo varias ciudades del Estado. En esta ocasión la 
sede principal de trabajo será el Teatro Valle-Inclán del Centro Dramático Nacional, aunque también se 
desarrollarán actividades en La Casa Encendida y en las sedes de la Compañía Nacional de Danza y el 
Ballet Nacional de España. Culmina con esta edición de 2018 una intensa década en la que hemos 
conseguido ayudar a visibilizar y poner en valor a los verdaderos protagonistas de la creación escénica y 
musical inclusiva en España: colectivos implicados, artistas, gestores, educadores y entidades públicas y 
privadas que trabajan activamente en este campo de las artes. 
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Rebomboris - ART i PART - Xarxa 
de cures ahir i avui 
 
TÍTOL: Creació artística comunitària al barri 
MITJÀ:  SOSI. Butlletí informatiu de l’associació de veïns del Casc Antic 
AUTORIA: Antic Teatre (redacció) 
DATA: estiu de 2018 
URL: https://sosicascantic.cat/wp-content/uploads/2020/05/butlleti-29publish4web.pdf 
 

 
 
REBOMBORIS:DONES, CURES, SUPORT I XARXA  
 
Rebomboris és la proposta escènica col·laborativa resultant de l’actual projecte artístic-
comunitari Xarxa de cures, ahir i avui. Es mostrarà en la programació de l’Antic Teatre al Grec 
Festival 2018 de Barcelona, en l’Espai Francesca Bonnemaison, els propers 26 i 27 de juliol. 
En escena veurem les veïnes i veïns del Casc Antic dirigits per Marta Galán (TRANSlab/ Antic 
Teatre) i Marta Vergonyós (La Bonne), amb l’assistència coreogràfica d’AnnaLeitao 
(TUDANZAS).  
 
Xarxa de cures, ahir i avui forma part del programa ART i PART de creació artística 
comunitària als barris, una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, gestionada a través de 
l’Institut de Cultura de Barcelona i que s’engloba en el marc del programa Barcelona 
DistricteCultural. 
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 En el nostre barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera el projecte està impulsat per l’Antic 
Teatre en col·laboració amb associacions i entitats del territori: La Bonne – Centre de Cultura 
de Dones Francesca Bonnemaison, TUDANZAS, Mescladís i Sindillar/Sindihogar.  
 
ART i PART, amb activitat des de 2017, està també present en quatre barris més de Barcelona 
—La Marina, Sant Andreu, Poblenou i Raval—. A Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera el 
projecte recull la voluntat històrica de l’Antic Teatre per reunir, de manera indissociable, 
creació artística, activitat cultural i vinculació al territori.  
 
UN PARÈNTESI: ¿QUÈ ÉS PER A L’ANTIC UN PROJECTE ARTÍSTIC-COMUNITARI?  
 
L’Antic Teatre aposta per un model de centre social i cultural on l’arrelament a la comunitat 
territorial té un paper fonamental i vertebrador.  
 
Des d’un punt de vista social, la casuística del nostre barri és l’autèntica diversitat, tant cultural 
com de contextos personals i desigualtats, alhora que d’aclaparadora opressió turística. 
Durant els últims anys, la problemàtica s’ha engreujat a causa del que es coneix com a 
“gentrificació”: el procés de reestructuració física, econòmica i social d’un barri de classe 
baixa que acaba esdevenint una àrea de luxe. Com se sap, la gentrificació està associada a 
la inflació de la vivenda, a l’especulació immobiliària i, com a conseqüència, al’expulsió dels i 
les habitants.  
 
Per combatre-ho, i amb l’objectiu que la gent del barri tingui una participació activa en la vida 
cultural i artística de la ciutat, l’Antic Teatre desenvolupa projectes artístics-comunitaris. El 
desig bàsic és que les veïnes i veïns, més enllà d’activitats de lleure o per mantenir-se en 
forma, practiquin, desenvolupin i arribin a gestionar de manera autònoma el seu natural artístic, 
la pròpia creativitat desplegada des de tots els punts de vista imaginables sobre l’escenari o 
en qualsevol trobada artística en viu —aportant pensaments, interessos, emocions, materials 
elaborats amb diferents llenguatges artístics, maneres de fer i de moure’s, etc.—.  
 
El gran valor per a l’Antic és que algunes d’aquestes persones són, alhora, veïnes directes de 
l’edifici: compartim illa, vistes a la terrassa, vida de carrer… L’Antic Teatre és, i ha de ser, casa 
seva. I això és, precisament, allò que aquest centre social i cultural entèn quan parla “d’art i 
política”: que les veïnes actuïn AQUÍ, com a part de la programació regular. Per què, ens 
preguntem: després de vuit anys de pràctica creativa, aquestes persones són professinals o 
amateurs? Sobretot, queda clar que cal dignificar-la i deslliurar-la del desprestigi i 
paternalismeamb què, sovint,se’n parla. 
 
 Amb tot això present, l’Antic té les seves portes obertes cada dia de l’any com a lloc de 
trobada i d’intercanvi per a veïns, públic i artistes. El seu objectiu és dinamitzar la vida de Sant 
Pere, Santa Caterina i la Ribera i difondre el model sociocultural en el qual creu. Al mateix 
temps, hi ha la voluntat de reivindicar el valor històric-cultural de l’edifici on desenvolupa 
l’activitat; un palau residencial neoclàssic, construït el 1650, declarat patrimoni cultural de la 
ciutat i antiga seu del “Círculo Barcelonés de Obreros San José”.  
 
L’interès en la situació política i social actual, sumat al desig conjunt d’arrelament en la 
comunitat i de dinamització i participació activa dels habitants, fa que l’Antic Teatre s’involucri 
en l’ús de l’art com a eina social i política; i ho fa sobretot creant projectes artístics amb la 
comunitat i amb jornades anuals de portes obertes: la Festa d’Aniversari de l’Antic / “OFF Sant 
Jordi” —cada 23 d’abril, impuls de l’escena editorial independent amb presentacions, recitals 
de poesia i lectures dramatitzades— i la Festa de la Castanyada —aplec de tardor de la 
“comunitat Antic”, amb dinar popular i diferents activitats per a l’enfortiment de vincles entre 
gent del barri, artistes i equip—. Durant aquestes jornades destaquen els espais per a infants, 
amb tallers, jocs o manualitats. Cal apuntar que moltes de les esmentades activitats 
transcorren en la terrassa i el bar, un espai social més de l’Antic Teatre, punt de trobada, 
comunicació i intercanvi.  
 
En tot l’esmentat és essencial la conexió amb l’Associació de Veïns del Casc Antic i amb 
moltes altres entitats del barri, com les còmplices de la Xarxa de cures. Tornant als projectes 
de caràcter artístic-comunitari, l’Antic Teatre propicia aquest espai matriu des de 2011, quan 
un grup de gent gran que hi viu a prop comença a treballar amb professionals de la dansa en 
tallers i aproximacions al llenguatge del moviment. El procés rep el títol de Ritme en el temps i 
des de 2012 presenta una proposta escènica un cop l’any. Entre 2013 i 2016 els espectacles 
sorgits formen també part de la programació del Festival Grec. Amb la iniciativa es pretén 
fomentar la participació i visibilitat de la gent gran en les manifestacions culturals del barri, així 
com la cooperació intergeneracional i de relació i cohesió. Així mateix, es treballa per trencar 
les barreres arquitectòniques i per combatre l’elevat índex d’envelliment en soledat del 
col·lectiu.  
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El 2017 el projecte artístic-comunitari amb gent gran de l’Antic Teatre es reconfigura i l’autora i 
directora escènica Marta Galán pren el relleu amb una exploració sobre la bellesa de 
l’envelliment de les protagonistes, veïnes del barri; una alternativa als re- lats oficials de dones 
treballadores, mares i filles concretats en l’espectacle multidisciplinari La bellesa. L’obra 
s’estrena al Festi- val Grec de l’any passat i participa, posteriorment, en el III Fòrum d’Arts 
Escèniques Aplicades (novembre de 2017, Institut del Tea- tre, Barcelona) i en les X Jornadas 
sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas (maig de 2018, Teatro Valle 
Inclán, Madrid). 
 
 XARXA DE CURES, AHIR I AVUI: OBJECTIUS I GESTACIÓ  
 
En el projecte en curs, els objectius serien, d’una banda, reconèixer les persones i entitats 
vinculades al territori i convertir-les en actors. També, i gràcies a les investigadores Isabel 
Segura i Milagros Rivera, travar el procés creatiu amb la història de les cures al barri des 
d’una perspectiva de gènere i, així, facilitar el lligam entre les dones que hi vivien abans —ens 
remuntem a l’era preindustrial— i les que l’habiten avui. Finalment, generar el context perquè, 
acompanyades de professionals de l’art, aquestes dones —velles, migrades, no-
professionals— ocupin l’escena i construeixin, des de la història extraoficial, un nou simbòlic.  
 
El valor disfuncional o no-capitalista de les cures i, potser precisament per això, la seva 
bellesa i poder per conservar la vida i per exigir les condicions materials d’existència per a les 
donesi les seves comunitats, ha guiat nou mesos de trobades, assaigs i creació. 
 
 Xarxa de cures, ahiri avui s’ha gestat a partir de l’experimentació ambdiferentsllenguatges 
artístics vehiculatsmitjançant les accions comunitàries Accions amb cura —sis activitats 
d’experimentació artística obertes a la participació de persones, entitats i associacions del 
barri— i Laboratoris Artístics —una nova fase de creació presentada en el marc del Festival 
TUDANZAS—. L’última etapa s’enceta amb la construcció de Rebomboris, l’espectacle que 
cristal·litzarà el recorregut del projecte aquesta temporada.  
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TÍTOL: El teatre de creació comunitària impregnarà el Grec. ‘BooMbeta’, ‘Rebomboris’, 
‘Caravasar’,’Akana’, i ‘Gala’, de Jérôme Bel són les propostes d’aquest any 
MITJÀ:  El Punt Avui (premsa escrita) 
AUTORIA: ACN 
DATA: 21/06/2018 
URL: http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/1417857-el-teatre-de-creacio-
comunitaria-impregnara-el-grec.html 
 

 
 
Els espectacles de creació comunitària impregnarà el Grec Festival de Barcelona amb cinc 
propostes que es podran veure al mes de juliol i que afecten diferents barris de la ciutat de 
Barcelona. El director del certamen, Francesc Casadesús, ha presentat aquest dijous els cinc 
muntatges de creació comunitària que es podran veure enguany com són ‘BooMBeta’, un 
projecte d’arts vives aplicades del Graner ; ‘Caravasar’, ‘Akana’, i ‘Gala’, de Jérôme Bel, que 
com ha explicat Casadesús, estarà format per persones de la capital catalana “amb diferents 
perfils”. L’espectacle del reconegut ballarí francès arribarà al Mercat de les Flors el 22 i 23 de 
juliol. 
 
Jérôme Bel presentarà el seu espectacle ’Gala’ al Mercat de les Flors en el marc del Grec 
Festival de Barcelona el 22 i 23 de juliol. Casadesús ha apuntat que és “un espectacle que 
està ja fet i tancat”, però en aquest cas es fa un casting i una selecció de persones de 
Barcelona a partir d’uns perfils molt determinats. Són 20 persones amb diferents perfils, com 
ha dit Casadesús: “Hi ha una ballarina clàssica, una persona immigrant de certes cultures, 
persones amb físics diferents, un nen... És un casting molt ben estructurat i s’assaja en una 
setmana”. Segons el director del Grec, ’Gala’ és “un referent i un espectacle de molta qualitat”. 
 
BooMBeta és el projecte d’arts vives aplicades del Graner, centre de creació. El projecte es 
desenvolupa en un context de proximitat al barri de La Marina i vol trencar la distància entre el 
que és popular i el que és experimental, sense renunciar a tenir un sistema cultural ric on es 
construeixin experiències estètiques valuoses i significatives. 
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En el marc de BooMBeta es representarà ’Vida laboral’ de Claudia Faci al Graner, Centre de 
creació, que és un projecte comunitari que s’emmarca dins el programa ARTiPART. Com ha 
explicat Elena Carmona, producció i coordinació de projectes del Graner, ’Vida laboral’ és un 
taller que acaba amb una presentació pública i que proposa reflexionar sobre el lloc de 
cadascun en la societat a través dels oficis. El taller tindrà lloc de l’1 al 17 de juliol i la 
presentació pública serà el mateix 17 i el 18 de juliol. També es representarà ’Lección de 
economía’, una acció amb Guillem Mont de Palol i Jorge Dutor, la Societat Doctor Alonso i Los 
Torreznos que treballa en diàleg amb el barri. Tindrà lloc el 17 de juliol als Jardins dels Drets 
Humans. 
 
‘Rebomboris’, amb direcció escènica i dramatúrgia de Marta Vergonyós i Marta Galán Sala, és 
una proposta escènica a partir del projecte artístic-comunitari Xarxa de cures, ahir i avui 
vinculat al programa ART i PART i impulsat per Barcelona Districte Cultural (Institut de Cultura 
– Ajuntament de Barcelona); una creació participativa entre els veïns i veïnes amb l’Antic 
Teatre, TRANSlab, La Bonne – Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, 
Sindillar/Sindihogar, Mescladís i TUDANZAS. Vergonyós ha assenyalat que l’objectiu era 
parlar de les cures amb històries del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i realitzar un 
projectes feminista en un format de ‘happening’. El projecte, una proposta escènica 
col·laborativa, pren com a punt de partida i material de referència una extensa xarxa de cures 
compartides i suport mutu entre dones que ja va existir al barri i que recuperen en les seves 
investigacions les historiadores Isabel Segura i Milagros Rivera. Com ha explicat el Grec, 
l’espectacle “explora com s’han anat reconfigurant aquestes xarxes per prendre-li el pols al 
lloc que ocupen les cures en les societats actuals”. Es podrà veure el 26 i 27 de juliol a l’Espai 
Francesca Bonnemaison / CCD La bonne. 
 
‘Caravasar’ és una experiència escènica participativa en la qual han participat veïns del barri 
del Poble-sec, que han treballat amb professionals de la dansa com Jordi Cortés, Eva 
Vilanova i Glòria José. El seu treball es podrà veure a la Plaça de Margarida Xirgu el 15 de 
juliol. Com s’ha explicat es vol potenciar els barris amb els equipaments. 
 
Marta Galán, que ja havia passat pel Grec Festival de Barcelona amb peces com ’Conillet’ 
(Grec 2016), és la directora i dramaturga d’’Akana’, que s’emmarca en un projecte 
socioeducatiu de l’entitat cultural Veus Gitanes que proposa a un grup de nois i noies gitanos, 
la majoria del barri de La Mina, muntar una proposta escènica multidisciplinària amb la 
implicació de les seves famílies i la seva comunitat. ‘Akana’, com ha explicat Galán, és una 
proposta escènica multidisciplinària que parla sobre la història del poble gitano des d’una 
perspectiva lliure de prejudicis. Galán ha dit que és una reivindicació de la seva cultura des 
de la bellesa. L’espectacle es podrà veure al Mercat de les Flors el 22 de juliol. 
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TÍTOL: – Roda de premsa – PROJECTES COMUNITARIS al Festival Grec – L’Àntic 
Teatre – 2018.06.21 (temp. 17/18 – RdP 097) 
MITJÀ: Voltar i voltar (blog d’arts escèniques) 
AUTORIA: Miquel Gascón 
DATA:  21/06/2018 
URL: https://voltarivoltar.com/2018/06/22/roda-de-premsa-projectes-comunitaris-al-
festival-grec-lantic-teatre-2018-06-21-temp-17-18-rdp-097/ 
 

 
 
Ahir dijous al matí, novament dues rodes de premsa. La primera a l’Antic Teatre, on es 
presentava un munt d’iniciatives comunitàries que el Festival Grec de Barcelona, ha volgut 
incloure en la seva programació. 
 
Es tracten de projectes escènics on participen gent no professional, gent “normal” que viuen a 
alguns barris de Barcelona; ho fan des del primer moment, participant en la seva creació i 
també com “actors” o “tècnics” en els muntatges. 
 
Malgrat que els programes que es van presentar incloïa moltes activitats, únicament em 
centraré en les propostes escèniques … 
 
CARAVASAR – 
 
Una proposta del projecte Creació XIC al barri del Poble Sec, que aposta per un espectacle 
de carrer de dansa moviment, en aliança amb els coreògrafs Jordi Cortés i Gloria José. 
Coreografia i escenografia seran creades col·lectivament per un grup de veïnes i veïns del 
barri, amb l’acompanyament de professionals de les arts escèniques, als quals se sumen el 
Col·lectiu de dansa integrada Liant la Troca i el Taller de dansa i moviment de Jordi Cortés a 
La Caldera. S’han volgut involucrar en el projecte més de 70 persones. 
 
  La temàtica que es tractarà és la trobada entre cultures amb la metàfora del caravanserrall, 
vinculat a l’imaginari de la ruta de la seda, proposat pel Festival Grec per aquest 2018. La 
producció és de Joel Alvarez (Art&Coop). Les veïnes i veïns poden participar en tot el procés 
de creació (en el grup de Dansa o el d’Escenografia), o bé afegir-se com a extres el dia de 
l’assaig general. 
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El resultat es podrà veure el 15 de juliol a la Pça Margarida Xirgu, a les 18 hores. Entrada 
Gratuïta. 
 
BOOMBETA – Programa Art i Part 
 
A partir de conceptes com identitat, memòria històrica i memòria col·lectiva BooMBeta vol 
donar visibilitat als valors immaterials del barri de La Marina. 
 
“VIDA LABORAL” de Claudia Faci 17 i 18 de juliol a les 19h a la Sala G del Graner 
 
Amb més o menys fortuna, moguts per la necessitat o per la vocació, per gust o per força, 
d’una o una altra manera la majoria de les persones majors que habitem aquest costat del 
món, fa més de mig segle ens hem passat una gran part de les nostres vides treballant. Més 
enllà del que resin els títols que atresorem o del que unes línies en el currículum vitae 
sostinguin, hi ha persones que tenen un ofici, és a dir, que saben fer alguna cosa concret amb 
cert nivell d’excel·lència i que ho han fet al llarg d’això que donem a cridar “vida laboral”. En 
molts casos, l’ofici no és solament allò que ens dóna de menjar sinó que determina la identitat 
de qui ho exerceix. Fins a quin punt som allò al que hem dedicat la major part del temps de 
les nostres vides? 
 
 
• Lliçó d’economia, site-specific de Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol, Los Torreznos i 
Societat Doctor Alonso – 17 de juliol 19-24h als Jardins dels Drets Humans (a sota del Graner) 
 
Una experiència intensa, prolongada al llarg de quatre hores, o potser siguin més si tenim en 
compte el que passa abans i el que passi després, o potser duri més o no es doni en tots, si 
no es vol entrar en el joc . En els jocs. Ens reuneix el valor. Ens reunim per descobrir valor en 
un lloc concret, en aquesta plaça del barri de la Marina. Descobrir o desembolicar o discutir, o 
dialogar que vénen a ser accions molt semblants. 
 
JÈROME BEL – GALA 
 
Aquesta no és exactament una proposta comunitària, perquè és un espectacle que ja ha estat 
creat fa temps i que està girant internacionalment. Malgrat això, s’involucraran unes 20 
persones no professionals a partir d’un càsting rigorós. 
 
Professionals de la dansa i aficionats de diversos orígens ballen junts en un espectacle que 
esborra els fronteres entre l’èxit i el fracàs, tot suggerint que el teatre és una comunitat, sobre i 
a fora l’escenari. 
 
GALA, estrenada el 2015, s’inspira en un workshop organitzat amb els fans de Seine-Saint-
Denis, als afores de París. Mitjançant aquesta peça, Jérôme Bel qüestiona la suposada 
impotència de l’aficionat, així com la seva definició de figura imperfecta i mancada, per 
valoritzar el seu potencial coreogràfic. Amb aquesta operació posa de relleu el caràcter intuïtiu 
i natural de la dansa, com a mecanisme d’expressió dels cossos, més enllà de l’art, del 
virtuosisme i de les tècniques amb què sovint l’identifiquen. 
 
Jérôme Bel està considerat un dels representants més destacats del moviment de la no-dansa. 
El seu treball s’ha vist arreu del món i a Barcelona ha presentat entre d’altres The show must 
go on (2001) a la temporada 2014/15 del Mercat de les Flors. 
 
Es podrà veure al Mercat de les Flors, els dies 22 i 23 de juliol a les 20 hores. 
 
REBOMBORIS – 
 
Una proposta escènica resultant del projecte artístic comunitari “Xarxa de cures, ahir i avui” 
vinculat al programa ART i PART “; una creació participativa entre els veïns i veïnes amb 
l’Antic Teatre, TRANSlab, La Bonne – Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison -, 
Sindillar/Sindihogar, Mescladís i TUDANZAS. 
 
El projecte pren com a punt de partida i material de referència una extensa xarxa de cures 
compartides i suport mutu entre dones que ja va existir al barri i que recupera en les seves 
investigacions la historiadora Isabel Segura. L’espectacle explora com s’han anat 
reconfigurant aquestes xarxes per prendre-li el pols al lloc que ocupen les cures en les 
societats actuals. Inspira el muntatge el concepte de “rebomboris”, de moviments espontanis 
de revolta a través dels quals les dones han lluitat per mantenir la vida i per exigir les 
condicions materials d’existència per a elles i les seves comunitats. 
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Es podrà veure a l’espai Francesca Bonnmaison, a tocar de l’Antic Teatre, els dies 26 i 27 de 
juliol, a les 20 hores. 
 
AKANA – 
 
Per tal de combatre el desconeixement de la cultura gitana, s’ha volgut crear una proposta 
escènica multidisciplinària que parli sobre la història del poble gitano des d’una perspectiva 
lliure de prejudicis. 
 
Un grup de nois i noies d’entre 9 i 25 anys i majoritàriament del barri de la Mina, han estat 
convidats a crear un muntatge que, revivint la història i els valors del poble gitano i recordant 
les persecucions de què ha estat objecte, contribueixi a apoderar-los. 
 
  La directora artística d’aquest projecte és la dramaturga i directora Marta Galán, que lidera 
un projecte de caràcter social que té com a objectiu democratitzar l’accés dels integrants del 
poble gitano a la formació artística i als mitjans de producció artística i cultural. 
 
Es tracta d’un procés de creació basat en una metodologia participativa que facilita que els 
joves siguin els responsables de crear els texts, les imatges i les accions i, d’aquesta manera, 
adquireixin eines d’expressió artística per narrar les seves inquietuds individuals i també per 
defensar la seva dignitat col·lectiva. 
 
En aquest espectacle evidentment no pot faltar la música, que ha estat creada i serà 
interpretada en directe per FALETE. 
 
Es podrà veure el 22 de juliol al Mercat de les Flors, a les 21.30 hores 
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TÍTOL: Per 6è any consecutiu, l’Antic Teatre és al Grec Festival de Barcelona 
MITJÀ:  Teatralnet (digital d’arts escèniques) 
AUTORIA: Premsa Antic Teatre i Teatralnet 
DATA: 30/06/2018 
URL: http://www.teatral.eu/ca/noticies/20760/per-6e-any-consecutiu-lantic-teatre-es-
al-grec-festival-de-barcelona - .YaYbHPHMKV4 
 

 
 
Per sisè any consecutiu, l'Antic proposa una programació en consonància amb una línia 
sempre fidel a la creació contemporània, al risc i a l'experimentació amb els llenguatges 
escènics. 
 
Entre el 4 i el 27 de juliol es presentaran dues estrenes absolutes i dues estrenes a Catalunya, 
a les quals hem de sumar una (re)coneguda producció (qui no l'hagi vist a hores d'ara, tindrà 
l'oportunitat). Serà un total de cinc espectacles propers a la dansa de vanguàrdia 
internacional, la creació artística-comunitària, la denúncia, l'humor absurd o l'escena per a 
petits i grans. 
 
Les peces són ¡Ay! ¡Ya!, de Macarena Recuerda Shepherd; Rebota Rebota y en tu cara 
explota, d'Agnès Mateus i Quim Tarrida; La Realidad, de Los Torreznos; Antigone Jr.++, de 
Trajal Harrel i Rebomboris, de la Xarxa de cures, ahir i avui. 
 
A continuació us detallem la programació del #GrecAntic2018. 
 
¡Ay! ¡Ya! (Ai! Ja!) 
Macarena Recuerda Shepherd 
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Dansa performativa 
Estrena absoluta | 4, 5 i 6 de juliol | 20h 
Idea: Macarena Recuerda Shepherd. 
Creació: durre Azkue, Alberto de la Hoz i Macarena Recuerda Shepherd amb la col•laboració 
de Sofía Asencio 
Una producció d'Antic Teatre 
 
El retorn a escena de Macarena Recuerda Shepherd (Thatʼs the story of my life, Whose are 
those eyes?) és un espectacle plantejat com a exercici sobre la mirada: ¡Ay! ¡Ya! se centra en 
la percepció de la realitat com a engany del nostre cervell, intèrpret últim d'allò que rebem 
mitjançant els sentits. 
 
Es tracta d'una peça de dansa performativa en la qual percebrem cossos amb diverses 
extremitats, transformables, mal•leables, incomplets, il•lusoris… Un espectacle pensat per a 
tots els públics, per què no? I si eliminéssim les línies divisòries entre públics? Si el teatre 
infantil no tingués un objectiu purament didàctic o d'entreteniment, què seria? Aquest és 
l'espai de reflexió i acció que l'artista explora amb ¡Ay! ¡Ya!. 
----------------------------------------------------- 
 
Rebota Rebota y en tu cara explota 
Agnés Mateus i Quim Tarrida 
 
Noves dramatúrgies 
dv. 13, ds. 7 i 14, dg. 8 i 15 de juliol | 20h 
Creació i direcció | Agnés Mateus i Quim Tarrida 
Espai sonor i audiovisual | Quim Tarrida 
Interpretació | Agnés Mateus 
Convidats | Pablo Domichovsk, extres 
Una producció d'Antic Teatre, el Konvent i Festival TNT - Terrassa Noves Tendències 2017. 
Premi de la Crítica de les Arts Escèniques 2017, categoria Noves Tendències. 
 
Les dones no "perdem" la vida, a les dones ens assassinen, i Agnés Mateus i Quim Tarrida 
continuen cridant les coses pel seu nom. 
Des de l'estrena al Festival TNT l'any passat, l'espectacle s'ha presentat en contextos com ZIP 
(Teatro Español, Madrid), Festival Tercera Setmana (Teatre Arniches, València) o el Teatre 
Lliure. 
Perquè cal continuar parlant de la nostra passivitat i de l'esperança que ens queda, de l'amor, 
del desamor, de la violència. 
 
Perquè ens hauria d'explotar la vida a la cara més sovint. I perquè la violència de gènere no 
és una "nova tendència". 
----------------------------------------------------- 
 
La Realidad 
Los Torreznos 
 
Performance, noves dramatúrgies 
Estrena a Catalunya | 19 i 20 de juliol | 20h 
Creació, direcció, execució i producció: Los Torreznos (Jaime Vallaure i Rafael Lamata) 
 
Entre la mirada objectiva i subjectiva, el duo format per Jaime Vallaure i Rafael Lamata 
planteja un joc amb la situació de l'escenaper analitzar on som, espectadors i actors, i què és 
el que veiem; a què prestem atenció, què té valor i per què. Des de les avantguardes del 
segle XX fins a avui, la idea d'art i vida desemboca en treballar sobre la realitat quotidiana. 
Com es manipularia, amigablement, la nostra percepció de la realitat? 
 
Los Torreznos treballen en l'àmbit de la performance, en la fronteraentre l'art d'acció i els 
treballs escènics, sempre amb l'humor com a conseqüència de posar de manifest l'absurd del 
comportament humà normalitzat. 
 
Vallaure i Lamata van participar el 2007 en la 52a edició de La Biennale di Venezia dins del 
projecte Paradiso Spezzato i van passar per la programació d'Antic al Grec 2015 amb La 
cultura. Des d'una perspectiva conceptual, però amb formes en absolut elitistes, treballen 
amb el mínim d'elements escènics, fonamentalment amb la presència, el cos, la paraula o el 
gest. 
----------------------------------------------------- 
 
Antigone Jr.++ 
Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church (Plus) Trajal Harrell 
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Nous llenguatges del cos 
Estrena a Catalunya | 21 i 22 de juliol | 20h 
Coreògraf Trajal Harrell 
Ballarins Trajal Harrell, Thibault Lac 
Dramaturg Gérard Mayen 
Coproducció i residència Managerie de Verre - París, Workspace Brussels, Pact Zolloverein - 
Essen 
 
El coreògraf i ballarí nord-americà presenta la versió més extensa de la sèrie Twenty Looks or 
Paris is Burning at the Judson Church, amb la qual s'ha guanyat el reconeixement 
internacional com a "millor figura de la seva generació". 
 
En aquesta peça segueix una línia de treball que barreja les primeres manifestacions de la 
dansa contemporània i el voguing (propi de l'escena afroamericana, LGTBI i underground 
dels anys vuitanta). En Antigone Jr.++, Harrell revisa la tragèdia de Sòfocles; en concret, se 
centra en la primera escena: Antígona, la seva germana Ismene i el seu destí tràgic. 
----------------------------------------------------- 
 
Rebomboris 
Xarxa de cures, ahir i avui 
 
Nous llenguatges del cos 
Noves dramatúrgies 
Estrena absoluta | 26 i 27 juliol | 20h 
ATENCIÓ | Aquest espectacle tindrà lloc a La sala de la Bonne (Sant Pere Més Baix, 7, BCN) 
 
Proposta escènica resultant del projecte artístic-comunitari Xarxa de cures, ahir i avui vinculat 
al programa ART i PART i impulsat per Barcelona Districte Cultural (Institut de Cultura – 
Ajuntament de Barcelona); una creació participativa entre veïns i veïnes amb l'Antic Teatre, 
TRANSlab, La Bonne – Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, 
Sindillar/Sindihogar, Mescladís i TUDANZAS. 
 
Aquesta proposta escènica col·laborativa pren com a punt de partida i material de referència 
una extensa xarxa de cures compartides i suport mutu entre dones que ja va existir al barri. 
L'espectacle, amb una forma propera al happening, explora com s'han anat reconfigurant 
aquestes xarxes per prendre-li el pols al lloc que ocupen les cures en les societats actuals. 
Inspira el muntatge el concepte de "rebomboris", de moviments espontanis de revolta a través 
dels quals les dones han lluitat per mantenir la vida i per exigir les condicions materials 
d'existència per a elles i les seves comunitats. 
 
Els objectius de la Xarxa de cures, ahir i avui són, d'una banda, reconèixer les entitats 
vinculades al territori i convertir-les en actors del projecte. També, a partir de la memòria 
col·lectiva invisibilitzada de les dones i gràcies a les aportacions de les investigadores Isabel 
Segura i Milagros Rivera, travar el procés creatiu amb la història de les cures al barri des 
d'una perspectiva de gènere i, així, facilitar el lligam entre les dones que hi vivien abans i les 
que l'habiten avui. 
 
Després d'un any d'investigació conjunta, la proposta escènica final vol mostrar aquesta 
cartografia del passat i el present del treball de cures que sostenim les dones. Mantenir i tenir 
cura de la vida i les vides i posar-les al centre, en aquest cas, de l'escenari: aquest és el 
propòsit fonamental. 
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TÍTOL: El Grec 2018 en Antic Teatre 
MITJÀ:  Dramedias - Radio 3 – rtve (programa de radio) 
AUTORIA: Paloma Cortina, Sergi Torrecilla 
DATA: 01/07/2018 
URL: https://www.rtve.es/play/audios/dramedias-en-radio-3/antic-teatre-2018-06-
21t14-01-18340/4644893/ 
 

 
 
Conocemos más sobre la programación del festival Grec 2018 de la mano de Sergi Torrecilla 
que nos trae a Verónica Navas Ramírez o Ramírez Navas, un misterio que no queremos 
resolver, actriz y responsable de comunicación de Antic Teatre que acoge cinco propuestas: 
¡AY! ¡YA!, Rebota, Rebota y en tu cara explota, La Realidad, Twenty Looks or Paris is Burning 
at The Judson Church (Plus) y Rebomboris. 
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TÍTOL: CURES CONTRA EL CAPITALISME: ‘REBOMBORIS’, UN ESPECTACLE MOLT 
SINGULAR AL GREC 2018 
MITJÀ: Crític (digital) 
AUTORIA: Noel Eduardo 
DATA: 08/07/2018 
URL: http://www.elcritic.cat/mes/espai-critic/cures-contra-el-capitalisme-rebomboris-
un-espectacle-molt-singular-al-grec-2018-14725 
 

 
 
Fa més d’una setmana que ha començat el Grec 2018, l’anomenat Festival d’Estiu de 
Barcelona. D’entre les moltes propostes escèniques que s’hi poden veure, n’hi ha una que 
crida especialment l’atenció per la seva idiosincràsia, el seu punt de partida, les múltiples 
qüestions que ens planteja. ‘Rebomboris’ (26 i 27 de juliol a la sala de La Bonne -Centre de 
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, en el marc de la programació de l’Antic Teatre al 
Grec Festival 2018) és un espectacle que porta a escena una extensa xarxa de cures 
compartides i suport mutu entre dones que qüestiona ni més ni menys que els fonaments 
mateixos de les societats actuals. Societats avançades, en diuen. I ho fa de manera 
col·laborativa, participativa, en xarxa… Tota una declaració d’intencions. 
 
“La tesi de l’espectacle és que les cures, majoritàriament al càrrec de les dones, són les que 
sostenen la vida, i no el capitalisme”, afirma Marta Vergonyós, una de les artistes 
acompanyants del projecte i actual directora del Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison de Barcelona, ‘partner’ imprescindible per a un projecte com aquest en què la 
dona es posa al centre. I en el qual és tant o més important el procés de treball com el resultat 
final. 
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‘Rebomboris’ és l’espectacle resultant del projecte ‘Xarxa de cures, ahir i avui’, vinculat a ART i 
PART, un programa de creació artística comunitària als barris de Barcelona -iniciativa de 
l’Ajuntament, a través de l’Institut de Cultura- englobat en el marc del programa Barcelona 
Districte Cultural. ART i PART proposa diferents creacions comunitàries en cinc barris de la 
ciutat. Una d’aquestes creacions, la dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, és 
‘Rebomboris’, que pren com a punt de partida i material de referència aquesta xarxa de cures 
que ja va existir al barri i que recuperen en les seves investigacions les historiadores Isabel 
Segura i Milagros Rivera. 
 
Són les cures les que sostenen la vida, no el capitalisme 
 
“El primer pas va ser dibuixar una xarxa, com la que hauria teixit una aranya desorganitzada, 
per recordar el treball fet per les dones que durant segles han viscut al barri”, continua 
explicant Vergonyós. El segon va servir per mostrar els vincles que es creen en una xarxa de 
cures: la confiança que has de demostrar si vols cuidar i ser cuidat, si acceptes posar-te en 
mans d’un altre i deixar que et guiï i que t’orienti. El tercer pas té a veure amb el record, amb 
el lloc fins al qual et transporten les olors, especialment les dels remeis que cuinaven les 
nostres àvies i les àvies de les nostres àvies per guarir-nos el cos i l’ànima. Per acabar el 
viatge, la realització del dibuix conjunt del mapa que s’ha explorat, un dibuix construït peça a 
peça amb els fragments que els participants en els laboratoris han creat, un dibuix fet a 
imatge i semblança de com desitgem que sigui aquesta xarxa de cures: compartida entre tots, 
teixida per tots, sostinguda per tots per ajudar-nos a tots. 
 
A partir de les dones que van viure a la Barcelona preindustrial, però també de les dones 
d’avui, l’espectacle explora com s’han anat reconfigurant aquestes xarxes per prendre-li el 
pols al lloc que ocupen les cures a les societats capitalistes i patriarcals. Inspira el muntatge, 
una proposta escènica col·laborativa, el concepte de rebombori, de moviments de revolta, 
amb els quals les dones han lluitat per mantenir la vida i per exigir les condicions materials 
d’existència per a elles i les seves comunitats. El passat mes d’abril, al Festival TUDANZAS, es 
va veure un tast, en format de ruta per carrers de Barcelona, del que aviat veurem a l’escenari. 
 
El projecte, doncs, vol posar en valor la narrativa històrica d’aquesta xarxa de cures que ja 
existia a l’Edat Mitjana, i a la vegada pretén fer reflexionar sobre què es comptabilitza en 
l’àmbit econòmic, què no, com s’hauria de comptabilitzar, quin valor econòmic tenen aquestes 
cures… Un altre dels eixos importants del projecte és el de la salut. “Nosaltres parlem”, diu la 
directora de La Bonne, “de malalties polítiques, que són les dolències que genera en els 
cossos d’aquestes dones aquest treball de cures”. “L’espectacle serà diferent al que es va 
veure al festival TUDANZAS”, segons Vergonyós. Si a l’abril el format va ser el d’una ruta, un 
recorregut que mapejava alguns dels indrets del barri on tenen lloc les cures d’allò qüotidià, 
“la idea per al Grec és que els carrers entrin a escena”. 
Els objectius del projecte són, segons fonts de la organització, d’una banda “reconèixer les 
entitats vinculades al territori i convertir-les en actors del projecte”. D’altra banda, a partir de la 
memòria col·lectiva invisibilitzada de les dones i gràcies a les aportacions de les 
investigadores Isabel Segura i Milagros Rivera, “també es vol travar el procés creatiu amb la 
història de les cures al barri des d’una perspectiva de gènere, i així facilitar el lligam entre les 
dones que hi vivien abans i les que l’habiten avui”. Després d’un any d’investigació conjunta, 
la proposta escènica final vol mostrar aquesta cartografia del passat i el present del treball de 
cures que sostenen les dones. “Mantenir i tenir cura de la vida i les vides i posar-les al centre, 
en aquest cas, de l’escenari”. Aquest és el propòsit fonamental. 
 
L’Antic Teatre, un exemple de vincle real amb la comunitat 
Des de l’Antic hi ha la voluntat de reivindicar el valor històric-cultural de l’edifici on 
desenvolupa l’activitat; un palau residencial neoclàssic, construït el 1650, declarat patrimoni 
cultural de la ciutat i antiga seu del “Círculo Barcelonés de Obreros San José” / FOTO: 
ALESSIA BOMBACI 
El projecte ‘Xarxa de cures, ahir i avui’ està impulsat per l’Antic Teatre en col·laboració amb 
associacions i entitats del territori: La Bonne – Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison, TUDANZAS, Mescladís i Sindillar/Sindihogar. Però no és, ni de bon tros, el 
primer ni l’últim projecte vinculat al barri i als veïns per a un centre cultural que es defineix, 
com ho fa l’Antic, per l’aposta “per un model on l’arrelament a la comunitat territorial té un 
paper fonamental i vertebrador”. Amb un ull sempre posat al barri, als problemes propis d’un 
dels eixos turístics més importants de la ciutat, a la gentrificació que ha provocat que un barri 
tradicionalment popular com el de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera es vagi convertint en 
una mena d’àrea de luxe, amb un increment desorbitat del preu de la vivenda que provoca, 
de facto, l’expulsió de molts dels veïns de tota la vida. 
 
Ja fa anys que l’Antic Teatre es va proposar obrir-se al barri per tal de donar cabuda als veïns 
i veïnes, amb qui sovint comparteixen problemàtiques i inquietuds. A l’Antic hi ha una mena de 
lema, o potser hauria de dir una reivindicació: art i política. A través de diversos projectes 
artístics es busca la participació activa de la gent del barri, que “practiquin, desenvolupin i 
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arribin a gestionar de manera autònoma el seu natural artístic, la pròpia creativitat, aportant 
pensaments, interessos, emocions, materials elaborats amb diferents llenguatges artístics…“. 
 
Al llarg de tot l’any hi ha una programació estable -on, per cert, hi tenen cabuda espectacles 
d’alguns dels grups de veïns- i activitats en dates assenyalades que ja són gairebé clàssics, 
com l’Off Sant Jordi que organitzen els últims cursos. El de 2018, per exemple, va estar 
dedicat a la Llibertat d’Expressió, i hi va participar, entre d’altres, el raper Valtònyc, 
condemnat pel Tribunal Suprem a tres anys i mig de presó pel contingut de les seves cançons. 
Tallers, jocs per als nens o per fer en família, manualitats… A més al llarg de l’any s’organitzen 
tot tipus d’activitats, que es fan a la terrassa o al bar, dos dels espais socials més 
emblemàtics de l’Antic. 
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TÍTOL: Grec comunitari 
MITJÀ: El Punt Avui (premsa escrita) 
AUTORIA: Jordi Bordes 
DATA: 25/07/2018 
URL: https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1438350-grec-
comunitari.html 
 

 
 
El Grec Festival es mou en molts camps alhora. D’una banda, hi ha els grans noms 
internacionals i les propostes contemporànies ideades a casa. D’una altra banda, accions que 
donen l’alternativa als veïns del carrer a calçar-se unes malles (o unes sabates de taló) i pujar 
a l’escenari. Són espectacles que ajuden a l’apoderament, al reconeixement com a individu i 
també com a col·lectiu dins de la gran metròpoli. Marta Galán va estrenar diumenge Akana al 
Mercat de les Flors (amb el col·lectiu de joves de La Mina) i ja està embolicada en una altra 
peça similar amb veïns de Ciutat Vella (Rebomboris, 26 i 27 de juliol Francesca Bonnemaison). 
També diumenge i dilluns hi va haver una oportunitat perquè una vintena de persones 
(d’edats i constitucions ben diferents) compartissin una coreografia espontània a partir de la 
concepció de Jérôme Bel: Gala. 
 
La dramaturga i directora Marta Galán ha aconseguit amb molt poc explicar molt. I, sobretot, 
donar l’oportunitat als joves a expressar-se. Als paios però també a la seva comunitat. Tant un 
extrem com l’altre són vitals. Cal generar espais de confiança per anar eliminant les pors per 
poder bastir una relació nova, que s’allunyi del frontisme. L’art és una eina que repara ferides i 
ajunta pobles. És un espai des d’on poder empatitzar amb l’altre, posar-se al seu lloc i 
prendre nous punts de responsabilitat. Prendre nous compromisos, sembla que condemni 
però en realitat és alliberador. 
 
Per la seva banda, Jérôme Bel no posa límits a la correcció de la dansa. Entén que ballar és 
un dret universal, una eina que permet disfrutar, ser feliç, alliberar-se. Gala és una festa 
pensada per compartir cossos ben diferents unes ganes de ballar. 
 
El repte d’aquests muntatges amb actors amateurs i equip artístic professional és que 
aquestes experiències, en què el que compta és el procés, acabin commovent d’alguna 
manera la platea, més enllà de la família. Si a Akana la festa va saltar del prosceni, a Gala les 
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coreografies finals eren corejades per la platea. Èxit aconseguit a dalt i a baix de l’escenari. 
Èxit compartit. 
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TÍTOL: ‘Rebomboris’, espectacle de teatre comunitari, a la Bonnemaison 
Dones de tres entitats del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera són les 
protagonistes del muntatge 
MITJÀ: betevé (televisió local) 
AUTORIA: Víctor Giralt 
DATA: 27/07/2018 
URL: https://beteve.cat/cultura/rebomboris-teatre-comunitari-bonnemaison/ 
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TÍTOL: Una autèntica revolució a La Bonne. ‘Rebomboris’ vol fer palès que les nostres 
vides estan interrelacionades i que l’exercici de la llibertat depèn de la manera com 
ens reconeixem. 
MITJÀ: Núvol (digital de cultura) 
AUTORIA: Ana Prieto 
DATA: 03/08/2018 
URL: https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/una-autentica-revolucio-a-la-bonne-54744 

 
 
Aquest projecte escènic comunitari i participatiu, liderat des de la dramatúrgia i la direcció per 
Marta Vergonyós i Marta Galán, presenta moltes connexions amb La bellesa, també dirigida 
per Galán dins el projecte comunitari de l’Antic Teatre i presentada en el marc del Festival 
Grec 2017. De fet, les quatre veïnes de Ciutat Vella que hi van participar —Graciela Alonso, 
María Isabel Gutiérrez, Emilia Martín i Aurora Roig— repeteixen dalt l’escenari i actuen ara, a 
Rebomboris, amb molta més gent: Rocío Echevarría, Norma Falconi, Lissette Fernández, 
Patricia Hernández, Enrique Ibáñez, Mercè Martínez, María Muñoz, Rose Odiase, María Ojo, 
Merci Roaga, Anselm Rojas, Elisabeth Romero, Laia Santaularia i Erika Yáñez. Si aleshores es 
partia del concepte de bellesa desvinculat dels cànons de joventut —el seu propòsit era 
explorar una bellesa prenyada de temps i fer-la emergir mitjançant diferents textos, imatges i 
accions—, ara s’amplia el focus i s’explora l’ètica de la cura des d’una perspectiva de gènere, 
a través de la reivindicació de la memòria col·lectiva de les dones, que els relats oficials ens 
escamotegen. 
 
Ja a La bellesa apareixia una reflexió de María Jesús Izquierdo sobre la dependència 
fonamental i constitutiva de l’ésser humà, i la necessitat de crear xarxes socials, relacionals, 
que tinguin en compte la premissa que ningú pot viure sense els altres: des que naixem 
necessitem que ens cuidin. I com que aquesta nova peça —aquests Rebomboris mutants i 
rabiosament vius— vol incidir en la precarietat de la vida corporal i en l’ètica de la cura, 
comença amb una evocació de la infantesa a través de cançons amb prou feines mormolades 
però reverberades amb gran efectisme i xipolleigs d’aigua —la composició musical i el 
prodigiós espai sonor van a càrrec d’Àlex Polls—. En primer terme, vuit dones reunides entorn 
d’un raig de llum i un polsim que fa un efecte gairebé sobrenatural —el disseny d’il·luminació, 
enormement suggeridor, és d’Ana Rovira i Conrado Parodi— canten alhora diferents cançons 
de bressol, però les seves veus i les distintes melodies harmonitzen com si es tractés d’un 
mateix tema, perquè hi ha una mateixa direccionalitat o càrrega emocional. Després, partint 
d’una cita de Milagros Rivera Garretas, al·ludeixen a l’obra civilitzadora que inicia cada dona 
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que decideix ser mare, i defensen la llibertat relacional, orientada a la convivència amb els 
altres. Més endavant es farà palesa la reivindicació de la cura com una pràctica que, tot i ser 
molt difícil i cansada, fomenta l’autoconeixement i el coneixement dels altres, i, en un moment 
d’altíssima temperatura emocional, algunes de les intèrprets —d’esquena al públic però oferint 
en pantalla, en virtut de la filmació a temps real, primeríssims primers plans— donaran les 
gràcies a les persones que elles mateixes han cuidat, conceptuant l’acció de cuidar com una 
experiència enriquidora, un viatge entre el rebuig i la tendresa. Dos homes intervenen també, 
un com a cuidador i un altre com a cuidat: “Nunca pensé que tú fueses a ser mis ojos”. I és 
que, al final, l’ètica de la cura consisteix també a deixar-se cuidar i saber estar en deute amb 
els altres. 
 
Parlen també les dones migrades, aquelles cuidadores a qui els ressona, de fons, el soroll de 
la seva guerra; al dur relat de supervivència d’una mare que explica com va arribar 
embarassada en pastera, succeeix l’energètic i revitalitzador ball de dos nens. Rere una taula, 
algunes dones fan música de percussió amb elements molt humils, extrets de la quotidianitat 
de les cuines i els magatzems, i escampen pólvores i farines com si fossin bruixes bones que 
preparen pocions guaridores —hi ha una connexió entre algunes d’aquestes accions i el 
projecte col·laboratiu Madremanya, de La Bonne—. Fins i tot la sonidista té una funció de cura, 
amatent com està al moviment de les intèrprets i les seves necessitats. L’espectacle compta 
també amb el reforç documental procurat per diversos enregistraments de vídeo, en el primer 
dels quals la historiadora Isabel Segura parla de l’hostal de la Flor del Lliri, que tenia una 
secció destinada a hostatjar les dides que venien de fora de la ciutat, i això li dona peu a 
denunciar com la història, explicada únicament des de l’eix de la violència i l’exaltació dels 
guerrers, invisibilitza tot allò que té a veure amb els gestos quotidians que sostenen la vida. En 
escena, Aurora Roig —en un duet còmic impagable amb Norma Falconi— ens parla de la 
fàbrica Vilumara, on va treballar com a cosidora, i també de dones que ella va conèixer; 
després es remuntarà a fets històrics molt més antics i força desconeguts, com el Rebombori 
del pa, que va tenir lloc a Barcelona el 28 de febrer de 1789, quan un grup de dones 
revoltades contra la pujada del preu del pa van protestar cremant forns i barraques. 
 
Hi ha una gran llibertat, i un cert marge per a la improvisació. Les intèrprets fan d’elles 
mateixes, però en un escenari. Tret de comptades excepcions, no ens diuen els seus noms ni 
les seves circumstàncies, perquè no és la seva individualitat el que es vol destacar —tot i que 
la seva personalitat es manifesta de manera inevitable— sinó la xarxa de cures que conformen. 
Amb la intenció de fer evident la interdependència de les persones, fan accions consistents a 
pintar-se les unes a les altres determinades parts del cos, allà on es localitzen les seves 
dolències, alhora que escenifiquen visites mèdiques on les seves xacres físiques, resultat 
d’unes feines molt dures i exigents, són minimitzades. També rapegen noms de medicaments 
per denunciar la lògica d’un sistema que, en comptes de buscar l’origen social del dolor, 
silencia el malestar de les cuidadores amb sedants i antidepressius. 
 
 
La performativitat va en augment en aquest espectacle vitalista, desinhibit, rebel i heterodox. 
El component de protesta hi és present des del principi i culmina amb una manifestació amb 
pancartes i consignes. Lluny d’esteticismes vacus, el fet escènic esdevé ocasió d’obertura i 
trobada i desemboca en una festa reivindicativa i revolucionària on, entre altres accions, es 
rebutja amb contundència l’esmena 6777, introduïda als pressupostos generals de l’Estat per 
posposar fins al gener de 2024 l’equiparació del sistema de cotització de les treballadores de 
la llar al règim general de la Seguretat Social. A partir de materials molt íntims, personals i 
quotidians, Rebomboris vol visibilitzar les cuidadores i les seves demandes, com també fer 
palès que les nostres vides estan interrelacionades i que l’exercici de la llibertat depèn de la 
manera com ens reconeixem. Aquest espectacle ja no es pot veure però en vindran d’altres, 
perquè de ben segur que tota aquesta gent ja no baixarà de l’escenari, havent-lo conquerit 
com ho ha fet, amb esforç, alegria i una energia autènticament subversiva i mobilitzadora. 
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TÍTOL: Una auténtica revolución en La Bonne 
MITJÀ: Polièdrica (digital) 
AUTORIA: Redacció 
DATA: 03/08/2018 
URL: https://www.poliedrica.cat/es/una-autentica-revolucion-en-la-bonne/ 

 
 
"Rebomboris" es una propuesta escénica resultante del proyecto artístico-comunitario "Xarxa 
de cures, ahir i avui". Está vinculada en el programa Art i Part e impulsado por Barcelona 
Districte Cultural, a la vez que una creación participativa de los vecinos y vecinas del barrio 
de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera con el Antic Teatre, TRANSlab, La Bonne, 
Sindillar/Sindihogar, Mescladís y Tudanzas. La propuesta quiere hacer patente que nuestras 
vidas están interrelacionadas y que el ejercicio de la libertad depende de la manera en la que 
nos reconocemos. 
 
De acuerdo con la creciente preocupación ética por los colectivos invisibilizados, una serie de 
proyectos escénicos se afirman con fuerza y personalidad en el Festival Grec 2018, con el 
apoyo de entidades culturales y programas municipales. En este contexto se pudo ver en el 
Espai Francesca Bonnemaison / CCD La Bonne Rebomboris. 
 
 Este proyecto escénico comunitario y participativo, liderado por Marta Vergonyós y Marta 
Galán, presenta muchas conexiones con La bellesa, también dirigida por Galán dentro del 
proyecto comunitario del Antic Teatre y presentada en el marco del Festival Grec 2017. Si 
entonces se partía del concepto de belleza desvinculado de los cánones de juventud, ahora 
se amplía el foco y se explora la ética de los cuidados desde una perspectiva de género, a 
través de la reivindicación de la memoria colectiva de las mujeres. 
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TÍTOL: 7-9.12 Proyecto Artístico Comunitario del Antic Teatre con las vecinas del 
Casc Antic – La Bellesa 
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Antic Teatre 
DATA: 27/11/2019 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2018/11/27/7-9-11-proyecto-artistico-
comunitario-del-antic-teatre-con-las-vecinas-del-casc-antic-la-bellesa/ 
 

 
 
No podía ser de otra manera, a petición popular, vuelve La Bellesa, espectáculo de creación 
del proyecto artístico-comunitario de Antic Teatre. 
  
«Con ellas hemos explorado la idea de belleza y la hemos puesto en relación con sus cuerpos 
preñados de tiempo y con sus mentes atentas, donde hierve una història común de cuidados 
tenaces; memorias imprescindibles de mujeres, trabajadoras, madres-hijas, que escamotean 
los relatos oficiales. En esto ha consistido nuestro proceso de trabajo: explorar esta belleza y 
hacerla emerger mediante diferentes acciones, imágenes, textos. Dicen que es bello aquello 
que nos conmueve cuando acontece; un lugar donde el ojo descansa porque comprende y 
respira, un instante revelador.» 
  
Dirigida por Marta Galán, la pieza se estrenava dentro de la programación de Antic Teatre en 
el Festival Grec 2017 y participaba después en el III Fòrum d’Arts Escèniques Aplicades 
(noviembre de 2017, Institut del Teatre, Barcelona) y en las X Jornadas sobre la Inclusión 
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Social y la Educación en las Artes Escénicas (mayo de 2018, Teatro Valle-Inclán – Centro 
Dramático Nacional, Madrid). 
  
El proyecto comunitario de Antic Teatre con sus vecinas y vecinos mayores consiste en la 
realización de una sesión semanal de tres horas en la que, a través de la práctica escénica 
interdisciplinar —danza, creación de textos, acción y performance, etc.— se democratiza la 
práctica artística con tal de incidir en la  la inclusión de este sector de la población en el tejido 
cultural del barrio y fomentar la cohesión social. Asimismo se hacen más visibles las 
necesidades y formas de expresión de la gente mayor de nuestro barrio, un sector de la 
población que la gentrificación menoscaba y expulsa. El proyecto también incluye diferentes 
actividades para fomentar la relación intergeneracional entre los mayores y los jóvenes del 
barrio. Actualmente, está en marcha el proceso de creación del próximo espectáculo, en 
colaboración con un grupo de personas mayores de Eindhoven (Teatre Parks). 
  
Marta Galán es artista-educadora, autora y directora de proyectos escénicos desde 1999. El 
2009 inicia el proyecto TRANSlab., desde donde coordina diferentes procesos pedagógicos i 
de creación colectiva y/o comunitaria a través de las artes escénicas y performativas. 
Creación e interpretación: Graciela Alonso, María Isabel Gutiérrez, Emilia Martín, Aurora Roig y 
Abel Montes, Guillem Sunyer (alumnos en prácticas El Timbal) 
Documentación en vídeo y diseño audiovisual: Martín Elena 
Diseño iluminación: Ana Rovira 
Música: Jan Hofmann / Juan Navarro / Santiago Maravilla y DeModa 
Creación de vestuario: Anna Estany (Annatrash) 
Colaboración teórica (entrevista proyectada): Maria Jesús Izquierdo 
Nuevos participantes al grupo de trabajo La Bellesa: Mercè, Jonathan i Enric 
Dirección: Marta Galán / TRANSlab. en colaboración con Nicolás Spinosa 
 
Una producción de Antic Teatre y Grec Festival de Barcelona 
 
Con la colaboración de La Bonne (Centro de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison), el 
Espacio Vrabac y el Centre Cívic Convent de Sant Agustí. Con el apoyo del Districte de Ciutat 
Vella (Ayuntamiento de Barcelona) 
 
www.marta-galan.com 
 
http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/category/projecte-comunitari-bellesa/ 
 
Proyecto Comunitário 
 
Horarios 
Viernes 7 de diciembre a las 20:00 
Sábado 8 de diciembre a las 20:00 
Domingo 9 de diciembre a las 20:00 
10 euros ONLINE // 12 euros TAQUILLA 
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TÍTOL: El 33 emet "Art i part", un documental sobre el programa de creació artística 
comunitària. Demà el 33 emetrà "Art i part", de Raimon Fransoy i Xavier Puig, a les 
22.55, un documental que recull una iniciativa de creació artística comunitària que es 
va celebrar durant l’any passat en diversos barris de Barcelona 
MITJÀ: TV3 (televisió nacional)  
AUTORIA: redacció 
DATA: 06/02/2019 
URL: https://www.ccma.cat/premsa/el-33-emet-art-i-part-un-documental-sobre-el-
programa-de-creacio-artistica-comunitaria/nota-de-premsa/2902358/ 
 

 
 
El documental "Art i part", ideat i dirigit per Raimon Fransoy i Xavier Puig, repassa el procés de 
creació que veïns i artistes van viure en tres dels cinc barris que van protagonitzar la primera 
edició del projecte "ART i PART": el Poblenou, Sant Andreu i Sant Pere, Santa Caterina i la 
Ribera. 
 
En la creació comunitària al "Poblenou Encreuaments" hi van participar usuaris de la Fundació 
Joia, entitat que es dedica a reivindicar i inserir laboralment persones amb trastorns de salut 
mental. L'espectacle és una creació col·laborativa amb La Escocesa, Hangar i la companyia 
Els Malnascuts i el Centre Cívic Can Felipa. 
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Els veïns i veïnes de Sant Andreu van poder participar a "Sant Andreu, crònica del no temps: 
una reivindicació surrealista", un espectacle en què van participar els artistes residents Pony 
Ganador, Pedra, Amir Gazit Studio i Mariona Naudin. 
 
Al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, "ART i PART" va treballar en col·laboració 
amb el Centre de Dones Francesca Bonnemaison, l'Antic Teatre, Sindillar,  TUDANZAS i 
Mescladís, en Rebomboris, un muntatge sobre les xarxes de cures al barri. 
 
La primera edició d'"ART i PART" es va viure també als barris del Raval i La Marina i aquest 
any, la segona edició del projecte se celebrarà al Poble-Sec, el Gòtic i el Besòs. 
 
El projecte de creació artística comunitària "ART i PART" es du a terme a dins del marc del 
programa Barcelona Districte Cultural de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).  
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Souvenirs i Souvenirs. Vol. II. Els 
aterrits, els revoltats 
 
TÍTOL: La Bellesa compartint els seus textos a l’Off Sant Jordi, Antic Teatre 
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Antic Teatre 
DATA: 14/06/2019 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2019/06/14/la-bellesa-compartint-els-
seus-texts-a-loff-sant-jordi-antic-teatre/ 
 

 
 
Us deixem un video realitzat per l’Abel Montes durant un dels assaigs de La Bellesa. 
Preparem una lectura d’alguns dels texts que utilitzem al nou projecte de La Bellesa, 
EMPREMTES +65. Els vàrem llegir a l´Antic Teatre el dia de Sant Jordi. 
 
El text és una dramatúrgia creada a partir de diverses improvisacions dels participants. 
 
Un llast ha estat la mateixa societat; 
envellir en aquesta societat 
que no valora la vellesa 
que no escolta al vell 
que no li atorga la paraula 
que no li aplaudeix l´experiència. 
Ha estat un llast la malaltia, també. 
La dels altres que he cuidat i la meva que pateixo. 
La malaltia que perseverava a la infantesa. 
Les intervencions quirúrgiques a la infantesa. 
Les hospitalitzacions. 
Un llast ha estat el fet de sempre viure una situació econòmica amb moltes restriccions. 
O la submissió per la força. 
La manca d’oportunitats, 
per classe social, per gènere. 
Em pesa com una síndria de 10 kg. lligada al coll 
no haver pogut estudiar. 
Em pesa que no es respecti la dignitat humana 
Em pesa de vegades haver-me sentit indigne. 
Em pesa i m’esfondra la jubilació; 
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els polítics i la seva poca coherència. 
Em pesa la manca d’oportunitats culturals. 
Em dol que els fills no hagin fet allò que jo esperava. 
Em pesa l´homofòbia, el rebuig a la meva diversitat sexual. 
Em pesen pensaments de soledat. 
Sentir que no soc estimada. 
Recordar moments de la infantesa i sentir un forat aquí, 
la sensació que mai vaig ser estimada. 
Em pesen les relacions tòxiques, doloroses. 
Un llast ha estat la religió catòlica 
i els seus mecanismes de control 
quan jo era encara molt jove… 
No haver gaudit de llibertat quan era jove. 
Haver perdut la joventut. 
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TÍTOL: Més Bellesa, Projecte Artístic Comunitari Antic Teatre  
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Antic Teatre 
DATA: 14/06/2019 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2019/06/14/mes-bellesa-projecte-
artistic-comunitari-antic-teatre/ 

 
 
Abel Montes està vinculat al grup de La Bellesa des de l’any 2017, quan va venir com a 
alumne en pràctiques des de l’escola de Teatre El Timbal. Abel és realitzador de video i 
Youtuber i és el responsable de la creació del material audiovisual pel projecte EMPREMTE 
+65. 
 
Estem treballant amb texts de la Sección Femenina. Hem fet l’exercici de passar a primera 
persona el que el dogma franquista exigia de la dona. Allà on diu «dona» nosaltres hem dit 
«Jo».  I el resultat esgarrifa. 
 
«Yo nunca descubriré nada; me falta, desde luego, el talento creador, que está reservado por 
Dios para inteligencias varoniles; Yo no puedo hacer más que interpretar, mejor o peor, lo que 
los hombres me dan hecho». 
 
«Yo no leeré novelas, pues están confeccionadas con retazos de adulterios, de aventuras 
pasionales, de intrigas sensuales, de evoluciones de amor libre que perjudicarán mi espíritu… 
Yo tampoco iré a bailar; pues el baile es el vestíbulo de las casas públicas». 
 
Sección Femenina. Formación Político-Social, primer curso de Bachillerato, 1963. 
 
’Medina’, revista de la Sección Femenina, 13 de agosto de 1944. 
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TÍTOL: Nou projecte dels veïns i veïnes de La Bellesa, Empremptes +65  
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Antic Teatre 
DATA: 19/06/2019 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2019/06/13/7291/

 
 
¡LA BELLESA NO TÉ ATURADOR!! Seguim treballant sense treva en una nova 
creació EMPREMTES +65. ¡S´hauria d’haver presentat al Festival Grec 2019 però els seus 
responsables van decidir no programar-la, tampoc van recolzar la proposta des de l´ICUB, 
però aquests homes i dones de +65 anys no tenen fre! Res no els atura. Volen CREAR!! 
PROPERAMENT A L’ANTIC TEATRE!!  
 
Després de la participació a un projecte de districte / Barri el 2016 (La 
Bellesa, 2017, presentació a Antic Teatre, Fórum d´Arts Escèniques Aplicades de l’Institut del 
Teatre i Centro Dramático Nacional -Madrid- a les Jornades sobre Inclusió social) va arribar la 
participació a un projecte de ciutat (ART I PART, Projecte Rebomboris, 2018). 
 
Enguany ha arribat la possibilitat de col·laborar amb el Park Theater d’Eindhoven (Holanda) en 
un projecte d’intercanvi d’experiències sobre guerres i feixisme a partir d’un intercanvi de 
video-correspondència. Pels participants suposa un nou repte que els apodera, els encoratja, 
els connecta a altres realitats augmentant també la seva participació en el teixit cultural i 
creatiu de la ciutat.  La seva pràctica setmanal es consolida al barri i aconsegueix augmentar 
la felicitat del grup, ocupar-los en una activitat creativa i intensificar la seva vida. Des del mes 
de novembre del 2018, treballem en un nou projecte escènic. Ens reunim cada divendres de 
10:30 a 13h. a la sala Noble del Convent de Sant Agustí i treballem en la nova creació. 
 
Quines són les empremtes que deixa als cossos i a les ments la guerra i el feixisme? Amb 
aquesta primera premisa engeguem EMPREMTES +65,  la tercera exploració escènica de La 
Bellesa; i ho fem a partir de documents i objectes del passat que donen peu a diferents relats 
de vida: cartes, contractes laborals, títols i certificats oficials, poemes escrits en tovallons de 
paper, peces de roba, objectes quotidians, fotografies… Relats encarnats que conviden a una 
presa de consciència col·lectiva sobre la manera en què les guerres i els feixismes esquinzan 
les biografies i deixen una empremta imborrable. Narrar per resignificar i guarir. Comptem 
també amb la participació d´un grup de dones i homes de la ciutat d’Eindhoven (Holanda) 
que, a través del format de la video-correspondència, aporten una perspectiva europea a 
aquesta memòria intra-històrica sobre la guerra, el feixisme i la repressió. 
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Aquí us deixem algunes imatges dels assaigs. Les fotos són de la Montse Iranzo, estudiant del 
MUET (Institut del Teatre) que ens ha anat fent un seguiment aquests any amb l’objectiu 
d’escriure una memòria que presentarà al Màster. 
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TÍTOL: Antic Teatre: la scène pour créer du lien social 
MITJÀ: Barcelona verdadera (blog local) 
AUTORIA: redacció (Béatrice Catanese) 
DATA: 11/10/2019 
URL: http://www.barcelonaverdadera.com/blog/la-bellesa-lart-pour-creer-du-lien-
social?lang=es 

 
 
 
La primera vez que saboreé un mojito bajo la luz cálida del precioso patio arbolado del Antic 
Teatre, ya me sentí en un entorno muy acogedor. Pero el lugar va mucho más allá. Solo hace 
falta abrir la puerta de entrada para descubrir los compromisos artísticos y sociales en los que 
está implicado, como el proyecto La Bellesa, con los vecinos del barrio. 
 
¿La Bellesa o La Vellesa ? (¿La Belleza o La Vejez?). ¡La B es la que predomina! A finales de 
octubre, en el estreno del espectáculo “Souvenirs” (Recuerdos), representado en el Antic 
Teatre por los miembros del proyecto comunitario La Bellesa, vecinos y vecinas mayores del 
barrio barcelonés de Sant Pere/El Born, la sala está abarrotada. Los espectadores, con 
lágrimas en los ojos, tanto de risa como de emoción, aplauden en pie a los actores que 
trabajan como auténticos profesionales. 
Picture 
 
“Mi memoria, un grito de libertad”. Una de las frases pronunciadas por los intérpretes que han 
escrito los textos, ayudados de la dramaturga Marta Galán. Los relatos, que narran las huellas 
dejadas por el Régimen fascista de Franco (en el poder entre 1939 y 1975), se sustentan con 
objetos y documentos del pasado: cartas, joyas, ropa, poemas en una servilleta de papel, 
fotografías… Desde 2011, esta compañía de vecinos y vecinas se reúne cada semana 
durante todo el año para bailar, jugar y crear. 
 
Elisabeth Ruiz, gestora cultural del Antic Teatre, me recibe para desvelarme los objetivos de 
este proyecto artístico comunitario: fomentar la participación y la visibilidad de las personas 
mayores a través de manifestaciones culturales, y a su vez, crear vínculos entre ellas, con los 
artistas, el público y los habitantes, jóvenes o mayores. Es una forma de luchar contra la 
gentrificación del barrio, revitalizando su identidad. 
 
¿Cómo nació el proyecto con las personas mayores del barrio? 
 
Elisabeth Ruiz - El proyecto nació en 2011 con un grupo de vecinas que vivían justo al lado, 
después, algunos hombres se unieron al proyecto. ¡Algunos miembros están desde el 
principio! 
 
No se trata del típico “taller” dónde los alumnos son pasivos y sencillamente repiten lo que 
hace el profesor. Por supuesto que hay ejercicios físicos, pero también hay muchos 
intercambios, los participantes son muy activos y están muy motivados. Para crear sus textos, 
realizan sus propias investigaciones, leen mucho sobre un tema, escriben sus reflexiones… 
Es un auténtico trabajo interno. Los profesores los acompañan, pero la creación les pertenece. 
 
Y cuando se acerca la fecha del espectáculo, trabajan todos los días durante dos o tres 
semanas. 
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Este trabajo artístico y colectivo, ¿es también una forma de luchar contra la soledad? 
 
De hecho, muchas personas mayores del barrio viven solas. Han desempeñado un papel en 
la sociedad, trabajaron, criaron a sus hijos, se ocuparon de los demás, pero hoy en día no se 
las tiene en cuenta. “Involucrándose en este proyecto, algunas nos dicen “¡me doy cuenta de 
todo lo que puedo hacer y que no sabía que era capaz de hacer!” Es algo mágico. El teatro 
es una especie de liberación”. Hemos escuchado también: “Ya no necesito mis pastillas”. 
Ningún medicamento les puede dar lo que les proporciona esta dinámica de grupo. 
 
¿Se han hecho amigos? 
 
Sí, claro. Para ellos, pertenecer al grupo es muy importante. Es una satisfacción crear. Y 
además esto los ha llevado a participar en otras actividades. ¡A menudo tienen una agenda 
muy apretada! 
 
¿Por qué el nombre “La Bellesa”? 
 
Es un juego de palabras: Vellesa/Bellesa. En catalán “vellesa” significa “vejez” y “bellesa” 
“belleza”. Se pronuncian igual, son palabras homónimas. ¡No son viejas, son bellas! 
 
¿Qué papel tiene la danza, el movimiento? 
 
En los primeros años el proyecto giraba alrededor de la danza, pero ha evolucionado. Con 
Marta Galán, directora del proyecto desde 2017, se han ido integrando otras formas de 
expresión escénica. Lo más importante es la reflexión: los participantes confeccionan su texto, 
su historia, con el mensaje que ellos mismos quieren expresar. Así, los textos están en 
continua evolución. No dicen siempre la misma cosa, no utilizan siempre las mismas palabras. 
 
¿Cómo viven las personas mayores en el barrio el aumento del turismo en el barrio? 
Este barrio ha cambiado mucho durante los últimos años, como otros de la ciudad: El Poble 
Sec, La Barceloneta… Pero el turismo no es por sí mismo el problema, los turistas son 
bienvenidos. El problema es que nos vecinos han sido expulsados para transformar los 
edificios en hoteles. En este barrio es imposible realizar nuevas construcciones, entonces 
compran inmuebles antiguos, reforman su interior y los convierten en hoteles. Como 
consecuencia inmediata, la población “flotante”, de paso, es más numerosa que la de 
residentes, los vecinos. El problema está ahí: la vida de barrio se pierde. 
 
El proyecto existe desde hace 8 años. ¿Tiene algún “recuerdo” personal que le haya 
marcado? 
 
Hace dos años fuimos invitados por el Institut de Teatre de Barcelona a presentar el 
espectáculo La Bellesa. Una de las participantes, Graciela, que actualmente tiene 86 años, 
sufría problemas respiratorios desde hacía un tiempo, y el mismo día de la representación 
tuvo que ser hospitalizada. La llamé para decirle que anularíamos definitivamente la obra, ya 
que no queríamos actuar sin ella y que no debía correr ningún riesgo. Su respuesta: “Yo 
quiero actuar. Ya me siento mejor, quiero actuar” Estaba decidida a ello. Lo discutimos con 
todo el equipo y con el Institut, y finamente actuó… (silencio emotivo) Cada vez que hablo 
sobre ello, me emociono. Aprendemos mucho de las personas mayores. 
 
Los.as actores y actrices: Aurora Roig Gonzalez, Graciela Alonso, Jonathan Carrilero Ballester, 
Emilia Martin Moreno, Montserrat Iranzo, Mary, Mercè, Enric, Francesca. 
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TÍTOL: 24-27/10 Projecte artístic-comunitari de l’Antic Teatre “La Bellesa”, grup e 
veínes i venis de Sant Pere, Santa Caterina i la Riber. Souvenirs 
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Montserrat Iranzo 
DATA: 14/10/2019 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2019/10/14/24-27-10-projecte-artistic-
comunitari-de-lantic-teatre-la-bellesa-grup-de-veines-i-veins-de-sant-pere-santa-
caterina-i-la-ribera-souvenirs/ 

 
 
El proyecto Souvenirs es la continuación natural del trabajo realizado durante los últimos tres 
años con el colectivo La Bellesa en colaboración con Antic Teatre y con la directora y 
dramaturga Marta Galán Sala. Tras la participación en un proyecto de distrito/barrio en 2016 
(La Bellesa, Antic Teatre 2016), llegó la participación en un proyecto de ciudad (ART I PART, 
proyecto Rebomboris, La sala de La Bonne 2018). Para los participantes supone un nuevo 
reto que los empodera, los alienta y los conecta con otras realidades, aumentando así su 
participación en la cultura de la ciudad (y en la de otras ciudades) y consolidando su práctica 
semanal como una cosa que los hace felices, los ocupa e intensifica su vida con relación al 
presente y a la vida cultural del barrio y de la ciudad. 
 
Creación de textos para la escena e interpretación: María Isabel Gutiérrez, Aurora Roig, 
Graciela Alonso, Jonathan Ballester, Enrique Ibáñez, Emilia Martín, Mercè Martínez, Francesca 
Navarrete, Mari Creu Pavan y Anselm Héctor Rojas 
 
El jueves 24 de octubre, encuentro entre la cía. y el público dentro del ciclo de coloquios 
posfunción Travessia Recomana (itinerario Pequeña memoria, gran historia) 
 
Grabación y edición de video: Abel Montes 
Coordinación técnica (iluminación y video): Dani Miracle 
Diseño de sonido: Àlex Polls Salvador 
Producción: Elisabeth Ruiz / Antic Teatre 
Coordinación del proyecto, dramaturgia y dirección escénica: Marta Galán Sala 



RECULL DE PREMSA (2012-2021) 
Projecte artísticocomunitari de l'Antic Teatre amb veïnes i veïns del Casc Antic de Barcelona 

 
Alumna en prácticas de El Timbal, centro de formación y creación escénica: Glòria Gendre 
Agustí 
 
Acompañamiento del proceso e investigación para el prácticum [Máster Universitario en 
Estudios Teatrales (MUET) – Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona, Institut del Teatre de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya]: Montserrat 
Iranzo i Domingo 
 
Fotografía: Carmen Molina 
 
Una producción del Antic Teatre con el soporte del Districte Ciutat Vella / Ajuntament de 
Barcelona i la colaboración del Centre Civic Convent Sant Agustí 
  



RECULL DE PREMSA (2012-2021) 
Projecte artísticocomunitari de l'Antic Teatre amb veïnes i veïns del Casc Antic de Barcelona 

TÍTOL: La batalla de la memòria i la lluita escènica per la comunitat 
MITJÀ: El Temps de les Arts (digital de cultura) 
AUTORIA: Teresa Ferré 
DATA: 25/10/2019 
URL: https://tempsarts.cat/arts-esceniques/teatre/150-la-batalla-de-la-memoria-i-la-
lluita-escenica-per-la-comunitat/ 
 

 
 
Dia de vergonyosa exhumació d’estat; nit d’estrena a l’Antic Teatre. No és una estrena 
qualsevol, el calendari és capriciós. La Bellesa, el projecte de teatre comunitari de la sala, 
presenta Souvenirs, amb direcció i dramatúrgia de Marta Galán. Textos sorgits dels intèrprets, 
set dones i dos homes veïns de Santa Caterina, Sant Pere i La Ribera i una eina per cosir: 
l’arqueologia, excavacions en la vida quotidiana a partir dels objectes triats pels protagonistes. 
 
Direcció i dramatúrgia: Marta Galán Sala 
Intèrprets: Maria Isabel Gutiérrez, Aurora Roig, Graciela Alonso, Jonathan Ballester, Enrique 
Ibáñez, Emilia Martín, Mercè Martínez, Francesca Navarrete, Mari Creu Pavan. 
Vídeo: Abel Montes 
Coordinació tècnica: Dani Miracle 
So: Àlex Polls Salvador 
Producció: Elisabeth Ruiz / Antic Teatre 
Del 24 al 27 d’octubre a l’Antic Teatre 
 
Galán s’aproxima per primer cop a la seva carrera a la història i la memòria a través dels 
testimonis compartits pels veïns i veïnes transformats en material escènic gràcies al seu segell 
dramatúrgic, que mai ha atès a regles ni corrents. Un espectacle dividit en quatre parts 
corresponents a moments del passat: les guerres, la repressió nacional catòlica, la formación 
del espíritu nacional i llibertat i democràcia. 
 
Llenguatge escènic de text poderós, audiovisuals perfectament triats amb les presències de 
Neus Català i Hannah Arendt, coreografia que eleva i marca el discurs, cant natural de Mercè 
Martínez, recursos estètics eloqüents com l’ús de la mantellina, càmera en directe per 
projectar cada objecte i escoltar la seva història. Si els intèrprets tinguessin vint anys, 
semblaria un espectacle de La Vuelta. Però és millor encara, la majoria passen dels 70, enfilen 
els 80 i la més jove en té 58 i és tan especial que per a ella, l’Emilia, el temps s’atura i 
s’expandeix perquè pugui cridat tant com li doni la gana «bordo, bordo, bordo». 
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Un instant de l’assaig de Souvenir, en primer pla Mari Creu Pavan i al fons Emilia Martín. 
No és només aquest l’únic xiscle, també n’hi ha a favor de no confessar-se al ritme del rap 
combatiu de Mari Creu Pavan. En general, l’espectacle sencer és un crit reivindicatiu de la veu 
femenina que la dictadura va silenciar durant més de quaranta anys. Això s’evidencia sobretot 
a la tercera part, quan textos de llibres de la Sección Femenina de La Falange provoquen tant 
el somriure com les llàgrimes al públic, dues maneres d’intentar entomar la monstruositat del 
que s’ha d’escoltar. Totes elles, però, saben representar-ho amb el punt just d’humor de qui 
ho ha digerit i compartit en comunitat, especialment Maria Isabel Gutiérrez, que es posa al 
públic ràpid a la butxaca amb el seu art de vedette rebel. Esperit contestatari també el de 
Francesca Navarrete, que no entenia per què no se la tractava igual que als seus germans. 
 
Malgrat que la majoria de les intèrprets són dones, cal mencionar els testimonis masculins, 
com el Jonathan Ballester de les quatre fotos explicant la seva malaltia infantil a les portes de 
la mort, o la duresa de l’abús escolar patit per Enric Ibañez, a qui s’ha dedicat l’estrena 
perquè per motius de salut avui no podia ser-hi. Més enllà del gènere, però, aquest és un 
espectacle de classe. Perfil obrer i barri popular que uneix les històries. Nens de la guerra, de 
pares reprimits pel règim com el d’Aurora Roig. Família migrant com la de Graciela Alonso; el 
seu avi gallec va embarcar els sis fills homes perquè preferia que fossin aventurers a Amèrica 
que cadàvers a la guerra del Marroc, mai no els va tornar a veure. 
 
Souvenirs és una experiència que comença des de la por i la paràlisi provocada per un 
trauma col·lectiu i acaba a ritme de rock and roll i amb una advertència en forma d’interrogant 
per part d’aquestes persones que ja n’han viscut de tots colors. És una mostra de teatre 
comunitari a foc lent, una prova dels beneficis de les arts escèniques per a gent no 
professional i un regal immens per al públic, tant pel què diu com per la proposta artística. 
 
Resulta que aquest projecte estava agermanat amb un teatre holandès per poder treballar 
conjuntament com va influir el feixisme dels anys d’entreguerres als que ara són ancians i 
ancianes. Però l’Ajuntament de Barcelona va denegar-ne l’ajut necessari. A punt de perdre’s 
pel camí, L’Antic Teatre n’ha assumit la producció per fer-lo a la nostra ciutat. A més, després 
de deu anys, la sala veu amb incertesa la seva aposta estable pel teatre comunitari al barri. Si 
no continua endavant serà un fracàs i una vergonya. I precisament avui, 24 d’octubre de 2019, 
anem sobrats de les dues coses. 
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TÍTOL: – 011 – Teatre – SOUVENIRS– Antic Teatre – (temp. 19/20 – espectacle 003) – 
2019.10.25 
MITJÀ: Voltar i voltar (blog d’arts escèniques) 
AUTORIA: Imma Barba, Miquel Gascón 
DATA: 25/10/2019 
URL: https://voltarivoltar.com/2019/10/26/011-teatre-souvenirs-����-antic-teatre-temp-
19-20-espectacle-003-2019-10-25/ 
 
 

 
 
Dijous va ser nit d’estrena a l’Antic Teatre i nosaltres no vam poder ser-hi pel nostre 
compromís amb Turandot, des de feia més d’un any. Ahir divendres no vam dubtar ni un 
segon en fer cap a l’Antic per veure SOUVENIRS. La Bellesa, el projecte de teatre comunitari 
de la sala, ha presentat aquest espectacle aixecat a partir de textos dels mateixos intèrprets 
amb direcció i dramatúrgia de Marta Galán. 
 
Marta Galán és artista-educadora, autora i directora de projectes escènics des de 1999. El 
2009 inicia el projecte TRANSlab., des d’on coordina diferents processos pedagògics i de 
creació col·lectiva o comunitària a través de les arts escèniques i performatives. 
 
Aquest projecte artístic amb veïns i veïnes dels barris de Santa Caterina, Sant Pere i la Ribera, 
està liderat per l’Antic Teatre des de fa més de cinc anys. Un projecte que consisteix en la 
realització de tallers de dansa i moviment dirigits a la gent gran i la presentació de mostres 
artístiques de forma regular durant l’any. El projecte també inclou diferents activitats per a 
fomentar la relació intergeneracional, entre els més majors i els més joves dels barris. 
 
Aquesta tercera exploració escènica de la Bellesa està conformada per uns relats encarnats 
que conviden a una presa de consciència col·lectiva sobre la manera en què les guerres i els 
feixismes esquincen les biografies i deixen una empremta inesborrable. 
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Igual que va passar dijous, la funció d’ahir va estar dedicada a un dels participants en el 
projecte, l’Enrique Ibañez que per problemes de salut no va poder estar present. Segons 
comenta la mateixa Marta Galán, Montserrat Iranzo, molt implicada en el projecte, serà la 
persona que llegirà i intentarà interpretar la seva part. 
 
Amb el nexe conductor de l’arqueologia, la proposta està agrupada en “4 fases d’excavació”: 
 
Les guerres, 
La repressió nacionalcatòlica, 
El “espíritu nacional” 
i Democràcia i …llibertat ??? 
 
Instants de la vida d’aquestes nou persones que ens arriben a partir dels objectes triats per 
elles mateixes. Una càmera ens mostra cada un dels objectes que ordenadament van traient 
dels seus calaixos particulars mentre ens expliquen que signifiquen per a elles. 
 
 Amb una absoluta entrega i un llenguatge escènic potent, ens mostren objectes com el llibre 
de la padrina, un anell de compromís, el llibre de les flors seques, fotografies de casament o 
de primera comunió , una agenda, un rellotge, uns brodats, un cor de drap,  
 
Una proposta que a través dels records dels protagonistes va derivant en un crit reivindicatiu 
davant de tot el que va prohibir o “canalitzar” la dictadura franquista posterior a la Guerra civil. 
Particularment punyent la tercera part de l’espectacle on apareixen els llibres de la Secció 
Femenina que van “educar” les nenes: “El ABC de la belleza”, “el Manual de Cocina”, 
“Urbanidad, estudio de las reglas de conducta y moral”, “Economia domestica”, ……. i el crit 
reivindicatiu es feminitza. 
 
Durant l’espectacle s’intercalen dos vídeos molt adients, l’entrevista de Montserrat Roig a 
Neus Català l’any 1978, i una entrevista a Hannah Arendt. 
 
 Una posada en escena amb moments molt visuals com la taula de gimnàstica o el de l’ús de 
la mantellina cobrint els rostres, la interpretació de Maria Isabel Gutiérrez que ha perdut la 
vergonya i reivindica el seu desig de fer de vedette, la de Mercè Martínez que ens regala unes 
cançons, la de la Mari Creu Pavan que ens explica per què no s’ha tornat a confessar o l’abús 
escolar patit per l’Enric que ens transmet en el seu nom la Montserrat Iranzo. 
 
Records, objectes, moments i unes interpretacions fresques i sinceres que ens han fet 
recordar amb ells temps que no volem tornar a viure. 
 
Un final amb soroll d’helicòpters sobre els nostres caps, amb el que ens volen avisar que tot 
és possible, que la història es pot tornar a repetir, i que cal anar amb compte. 
 
 Nosaltres, l’Imma i en Miquel els darrers anys hem vist una bona pila d’espectacles 
protagonitzats per gent gran no professionals de les arts escèniques, que ens han commogut 
especialment, però hem de dir que cap com aquest …. per la sinceritat en el que està 
treballat, els mesos i fins i tot anys de dedicació dels seus protagonistes i per la profunditat 
dels temes que es tracten; alguns d’ells ben amagats al fons de la nostra memòria. 
 
Gràcies per ajudar-nos (entre riure i riure), a recordar i desenterrar foscos records d’aquells 
tristos anys de la dictadura… gràcies per ajudar a desenterrar-los, i que ens faci capaços 
d’impulsar-nos novament en la lluita per les llibertats, ara que sembla que tornen temps 
similars o encara pitjors. 
 
Gràcies als responsables de l’Antic Teatre, per lluitar per la cultura de base i donar suport 
incondicional a projectes com aquest, que haurien d’estar recolzats pels teatres públics amb 
pressupostos econòmics molt més importants. 
 
Una proposta molt i molt recomanable que es pot veure encara avui i demà a l’Antic Teatre. 
Feu-nos cas i NO us la perdeu per res del món. Esperem que aquest projecte tingui molta més 
vida que aquestes escasses representacions. 
 
 Coordinació, direcció i dramatúrgia: Marta Galán Sala 
 
Intèrprets: María Isabel Gutiérrez, Aurora Roig, Graciela Alonso, Jonathan Ballester, Enrique 
Ibañez, Emilia Martín, Mercé Martínez, Francesca Navarrete, Mari Creu Pavan,  Anselm Héctor 
Rojas 
 
Vídeo: Abel Montes \ Il.luminació i video: Dani Miracle \ So: Àlex Polls Salvador \ Producció: 
Elisabeth Ruiz / Antic Teatre \ Fotografía: Carmen Molina \ Acompanyament del procés: 
Montserrat Iranzo i Domingo. 
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TÍTOL: Antic Teatre y gente mayor de Ciutat Vella rastrean las huellas del fascismo 
MITJÀ: La Vanguardia (premsa escrita) 
AUTORIA: redacción (agencia) 
DATA: 25/10/2019 
URL: https://www.lavanguardia.com/vida/20191025/471179520829/antic-teatre-y-
gente-mayor-de-ciutat-vella-rastrean-las-huellas-del-fascismo.html 

 
 
Las huellas que la guerra y el fascismo deja en los cuerpos es el tema de "Souvenirs", una 
obra de teatro comunitario protagonizada por gente mayor del distrito de Ciutat Vella de 
Barcelona, que se puede ver en Antic Tetre este fin de semana. 
 
Según ha informado Antic Teatre, este montaje es la tercera exploración escénica desde que 
la dramaturga y directora Marta Galán asumió en 2017 el acompañamiento de este proyecto 
artístico nacido en 2011 y presente en el Grec Festival de Barcelona durante seis ediciones. 
 
Durante más de un año de trabajo y encuentros semanales, los miembros de la compañía La 
Bellesa han aportado relatos, documentos y objetos del pasado, como cartas, contratos 
laborales, títulos, certificados oficiales, poemas escritos en servilletas de papel y fotografías. 
 
 
Con todo este material han construido la obra "Souvenirs", que también cuenta con la 
colaboración de Parktheater Eindhoven, que aporta la perspectiva europea en formato de 
videoconferencia. 
 
"'Sovenirs' ofrece relatos encarnados que invitan a una toma de conciencia colectiva sobre la 
manera en la que las guerras y los fascismos desgarran las biografías y dejan una huella 
imborrable", según Antic Teatre. 
 
Este montaje forma parte de un proyecto más amplio que pretende fomentar la participación y 
la visibilidad de la gente mayor en las manifestaciones culturales del barrio, así como la 
cooperación intergeneracional.  
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TÍTOL: La Bellesa d’un projecte escènic autènticament comunitari. Cal aplaudir l’Antic 
Teatre per promoure i sostenir un projecte comunitari amb tant de sentit i tan 
profundament necessari i mobilitzador. 
MITJÀ: Núvol (digital de cultura) 
AUTORIA: Ana Prieto 
DATA: 29/10/2019 
URL: https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/teatre/la-bellesa-dun-projecte-escenic-
autenticament-comunitari-63745 

 
 
El cap de setmana passat el projecte artístic-comunitari de l’Antic Teatre, que du el nom de La 
Bellesa, va presentar el seu tercer espectacle o exploració escènica. Novament sota la batuta 
experta de Marta Galán Sala, el grup de veïnes i veïns del barri de Sant Pere, Santa Caterina i 
la Ribera, cada cop més bregat en l’escena, ha volgut indagar en la memòria per abordar les 
petges que els han deixat la guerra, el feixisme i la repressió. Una estranya i oportuna 
conjunció astral va voler que el dia de l’estrena fos també el de l’exhumació de les restes de 
Franco. 
 
Cal aplaudir l’Antic Teatre per promoure i sostenir un projecte comunitari amb tant de sentit i 
tan profundament necessari i mobilitzador com aquest, que apunta cap a allò que Marina 
Garcés denomina “desapropiació de la cultura” i que possibilita una altra experiència del 
nosaltres. Després de La Bellesa (Antic Teatre, 2016), que feia emergir una bellesa prenyada 
de temps a partir de diferents textos, imatges i accions, vindria Rebomboris (La Bonne, 2018), 
un projecte municipal dins el programa ART i PART que portava a escena l’ètica de la cura 
des d’una perspectiva de gènere. Ara és el torn de Souvenirs, que s’endinsa en el passat 
d’una manera experiencial i arqueològica, i no gens turística o superficial. La referència a 
l’arqueologia dins l’espectacle podria fer pensar en Y los huesos hablaron de Societat Doctor 
Alonso; si allà s’hi “desenterraven paraules” en relació amb la violència silenciada dins les 
fosses comunes, aquí es planteja una arqueologia del quotidià, amb tres fases d’excavació i 
una quarta, amb prou feines esbossada, que funciona com a inquietant epíleg i porta oberta al 
futur. L’arqueologia —se’ns precisa de manera molt pertinent— estudia els canvis de les 
societats antigues per entendre les actuals, i analitza restes materials disperses per la 
geografia i conservades malgrat el pas del temps. Souvenirs és teatre documental de primera 
mà, amb testimonis que aporten objectes personals, fotografies i anècdotes per tal d’historiar-
les i oferir-nos relats encarnats que conviden a l’empatia i a la presa de consciència. Un 
calfred ens recorre l’espinada quan alguns intèrprets que passen de la setantena ens miren i 
diuen “Tinc cinc anys” o “Avui faig la primera comunió”. 
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A Souvenirs retrobem Graciela Alonso, María Isabel Gutiérrez, Emilia Martín i Aurora Roig, el 
nucli d’intèrprets i cocreadores que van aixecar l’espectacle fundacional del col·lectiu, i també 
Mercè Martínez i Enrique Ibáñez, que van formar part de Rebomboris —Ibáñez, però, no va 
poder actuar la nit de l’estrena per motius de salut, i es va encarregar de llegir les seves 
intervencions Montserrat Iranzo, que ha acompanyat el projecte des de bon començament—. 
Completen l’elenc Jonathan Ballester, Mari Creu Pavan i Francesca Navarrete. 
 
En  primer lloc s’aborden les guerres, viscudes directament o rebudes com a herència. Els 
intèrprets apareixen cadascun amb un calaix a les mans. Els dipositen a terra i n’extreuen, 
alternativament, diferents records personals que col·locaran sobre una taula situada en primer 
terme al costat d’un micròfon. S’hi acosten, cadascú al seu torn, com si anessin a llegir el salm 
a missa, i hi dipositen un objecte, que, filmat a temps real, apareixerà amplificat en pantalla. 
Aurora Roig obre el foc i ofereix a la càmera i als nostres ulls el llibre de lectura de la seva 
padrina. A partir d’aquí desfilaran per la pantalla fotografies —per exemple, la del pare de 
Graciela Alonso, que emigraria primer a Cuba, l’any 1922, i després a l’Uruguai—, retalls i flors 
seques, i també uns botons de puny que el pare d’Enrique Ibáñez va fabricar mentre era a la 
presó. I així fins a una trentena llarga d’objectes, als quals insuflaran vida unes paraules 
prenyades d’emoció i de memòria. 
 
A més de l’experiència de la guerra o la postguerra, tots els testimonis tenen en comú el fet 
d’haver patit els efectes de la repressió nacionalcatòlica. María Isabel Gutiérrez —Mari— 
aporta un mirall i una foto de primera comunió amb un vestit del tot inversemblant; l’anècdota 
que hi vincula és la terrorífica admonició de no mirar-se als miralls si no vol que se li fiqui el 
dimoni dins el cos. Mari Creu Pavan explica la seva experiència de confessió, als catorze anys, 
i com es va revoltar contra les preguntes obscenes que li feia el capellà. Francesca Navarrete 
mostra també una insòlita determinació —“Prefiero vestir santos que desnudar borrachos”— i 
detalla les diferents tasques que va haver de realitzar durant el Servei Social obligatori per a 
dones solteres en temps del franquisme. 
 
La intensitat va in crescendo, com també l’explicitació d’una denúncia revestida d’ironia. A la 
tercera part de l’espectacle s’exposa la doctrina de la Sección Femenina del Movimiento 
Nacional a partir d’extractes dels llibres amb què s’ensinistrava les noies en labors 
domèstiques, cuina, bellesa femenina, regles de conducta i urbanitat. El sistema les volia 
fràgils, dependents, impressionables, i, tal com apunta Emilia Martín, els imposava la missió 
de servir. Les set dones llegeixen amb grans dosis de sarcasme algunes de les sentències 
que les condemnaven a l’obediència i la submissió: “Mi vida no es más que el eterno deseo 
de someterme”, “Me falta el talento creador reservado por Dios para las inteligencias 
varoniles”, “Sin hijos, soy un cuerpo incompleto”, etc. 
 
A partir de materials íntims i quotidians, amb un to absolutament encertat —punyent, 
emocionat, autoirònic—, els nou intèrprets es confronten amb un passat encara visible en les 
cicatrius del present, i ens captiven amb la seva veritat. Cal destacar la delicadesa, emoció i 
presència escènica d’Alonso, el coratge i l’autoironia de Martín, la seguretat en escena de 
Roig, l’honestedat de Ballester, la potència performativa de Pavan, la fermesa de Navarrete, el 
bell cant de Martínez i l’esperit cabareter de Gutiérrez, que emergirà sota les capes i capes de 
mantellines amb què l’han sepultat. Amb les seves accions i al·locucions alternen 
enregistraments de vídeo, entre els quals destaquen fragments d’entrevistes a Neus Català —
la que li va fer Montserrat Roig l’any 1978— i a Hannah Arendt, i cançons que van des de la 
Jota de los colorines i el Yo no soy esa de Mari Trini, interpretades en directe per Mercè 
Martínez, fins a un tema d’Oriol Tramvia. 
 
A Souvenirs predomina la voluntat de reivindicar la memòria privada, compartir les vivències, 
denunciar l’horror viscut. El seu caràcter comunitari, de vida compartida, afecta la forma i la 
mateixa gènesi de l’espectacle. Tot i que les personalitats individuals afloren inevitablement i 
encantadora, les anècdotes i contribucions documentals apunten cap a un col·lectiu superior. 
Hi ha moments grupals autènticament corprenedors, com el replegament espantadís que clou 
l’espectacle, o el moment en què parlen tots alhora, ploracossos d’una litúrgia sinistra, la de la 
repressió i la submissió. Fins i tot fan exercicis corporals coreografiats —el rerefons històric no 
és altre que el de les exhibicions gimnàstiques del feixisme— al ritme d’un metrònom que, 
superposat al folklore extremeny i a un so eixordador, ens transporta a una altra dimensió. El 
moment en què apareixen coberts amb mantellines —quadre còmic i colpidor alhora— no 
només evoca les beates de missa i les vídues endolades, sinó que també fa pensar en un cor 
de tragèdia grega. Aquestes dones, tan juganeres i atrevides, capaces d’ironitzar 
salvatgement sobre el seu “esplèndid destí de maternitat, amor i família”, són també, d’alguna 
manera, les nostres troianes, el botí de guerra eternament menystingut d’una societat 
repressora, autoritària i profundament masclista. I cal, urgentment, escoltar-les. 
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TÍTOL: Crit d’alerta d’artistes i veïns per salvar l’Antic Teatre. Reclamen a les 
administracions accions immediates per garantir la continuïtat del projecte 
MITJÀ: ARA (premsa escrita) 
AUTORIA: Núria Juanico 
DATA: 17/02/2020 
URL: https://www.ara.cat/cultura/crit-alerta-massiu-antic-teatre-salvar-
artistes_1_1127104.html 

 
 
El crit d'alerta és unànime: l'Antic Teatre necessita una solució i la necessita ara. Artistes i 
veïns s'amuntegaven aquest dilluns al matí a la sala de l'Antic Teatre, ubicada al carrer de 
Verdaguer i Callís de Barcelona, per reclamar a les administracions accions immediates que 
resolguin el conflicte de l'equipament cultural amb la propietat de l'edifici. "A Ciutat Vella ens 
estan fulminant. No pot ser que desaparegui un dels pocs projectes que ens manté al barri", 
afirma Mariona Naudin, de la companyia Mos Maiorum. Irònicament, la denúncia de la 
gentrificació i l'expulsió de barcelonins del centre de la ciutat que feien a Gentry sembla avui, 
amb la problemàtica de l'Antic tan encesa, una predicció feta realitat. 
 
Des de finals d'any els responsables de l'Antic Teatre fan mans i mànigues per trampejar una 
situació que posa en perill la continuïtat del projecte. La propietat de l'edifici, Vica Home SL 
(una empresa dedicada al lloguer d’immobles), els exigeix pagar immediatament 7.500 euros 
mensuals de lloguer, un 500% més del que paguen ara (1.500 euros). "Vol multiplicar-nos el 
lloguer per fixar un preu que, segons ells, ha de ser de mercat", explica la directora de l'Antic 
Teatre, Semolina Tomic. Si no accepten aquesta renegociació del lloguer, segons Tomic, la 
propietat no els renovarà el contracte quan s'acabi, el gener del 2027. En canvi, si accedeixen 
a les noves condicions la propietat els farà un contracte fins al 2040. 
 
Ara per ara la situació posa l'equipament en un carreró sense sortida. El pressupost de l'Antic 
Teatre del 2019 va ser de 349.965,24 euros, dels quals un 57% prové de finançament propi 
(un 21,63% d'aquests ingressos provenen de l'explotació del bar) i un 43% són aportacions 
de les administracions. Amb aquest pressupost, el lloguer de 1.500 euros representa un 
5,45% de les despeses. Però si l'Antic hagués de pagar 7.500 euros, aleshores suposaria més 
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d'un 20% dels costos. L'increment dràstic del lloguer no es pot assumir, segons Tomic, amb 
aquest pressupost, i per això els responsables de l'espai demanen recursos i implicació a 
l'Ajuntament. La reivindicació no es pot deslligar d'altres moments en què el consistori ha 
actuat per salvar un equipament cultural davant l'amenaça de l'especulació immobiliària. En 
són exemples la compra del Teatre Tantarantana el 2017 o la creació d'una nova seu per a la 
Sala Beckett el 2016. 
 
El cor de l'avantguarda 
 
Des del 2003, quan es va inaugurar, l'Antic Teatre ha estat la casa de l'escena experimental i 
alternativa de Barcelona. Pel seu escenari hi han passat noms com Roger Bernat, Sergi 
Faustino, Agnès Mateus, Cristina Morales, Roger Pelàez i Txalo Toloza, entre molts d'altres. 
"No és una qüestió de nostàlgia sinó de necessitat –subratlla el creador i director Juan 
Navarro, que acaba de passar pel Teatre Lliure amb En lo alto para siempre–. Barcelona 
s'està convertint en un desert artístic, no hi ha llocs per presentar els nostres treballs. L'Antic 
és el cor de l'avantguarda i l'experimentació, l'últim lloc que queda, perquè la resta ha 
desaparegut". 
 
La sensació de desemparament davant la possible desaparició de l'Antic és comuna entre els 
artistes. "Si l'Antic tanca, on aniré quan em vulgui inventar una bogeria? –es pregunta Agnès 
Mateus, que fa unes setmanes va actuar al festival Vagamondes de Mulhouse, a França–. És 
urgent que la ciutat repensi què passa amb la seva situació cultural, que està gairebé morta. 
Però als polítics no els importa, combatre-ho ja s'ha convertit en una guerra". Davant seu, el 
dramaturg i coreògraf Tomàs Aragay afegeix: "Molts dels artistes que han sortit de l'Antic ara 
omplen teatres a Europa. Però a casa nostra no podem actuar si no és aquí, en aquesta sala. 
Ens estem cansant de no poder treballar a Barcelona amb condicions". 
 
La tasca comunitària de l'Antic Teatre també és una bandera dels seus gestors per defensar 
la importància de l'equipament al teixit del barri. Les veïnes de Ciutat Vella que han participat 
en espectacles com La bellesa i Souvenirs recorden com aquestes iniciatives els han ajudat "a 
trobar un lloc on perdre la vergonya" i "expressar els sentiments". 
 
Un projecte contínuament amenaçat 
 
Al llarg de la història de l'Antic Teatre, la supervivència del projecte ha estat amenaçada en 
diverses ocasions. El 2005 l'equip encapçalat per Tomic va haver de remodelar l'espai per 
aconseguir la llicència d'exhibició d'espectacles. "Quan vam entrar el 2003 això era una cova, 
un espai totalment abandonat", recorda la directora de l'Antic. Aquella reforma va costar un 
milió d'euros, dels quals 600.000 van ser aportacions públiques. Per això els responsables de 
l'Antic Teatre esgrimeixen ara com a argument que el projecte no es pot deixar de banda, ja 
que "seria regalar al propietari una reforma feta en part amb els diners de tots", diu Tomic. 
 
Després d'aconseguir la llicència, els responsables de l'Antic van entrar en conflicte amb la 
propietat perquè els reclamava que també arreglessin la façana. L'equip de l'Antic s'hi va 
negar i la propietat va portar-los a judici. "Durant tot el procés legal vam demanar ajuda a 
l'Ajuntament, però ningú ens va donar suport", lamenta Tomic. Finalment el jutge va resoldre a 
favor de l'Antic Teatre i va obligar la propietat a pagar la remodelació de la façana i el cost del 
judici. Tomic atribueix l'increment del lloguer que els reclama ara el propietari a la sentència. 
 
L'equip de l'Antic Teatre considera que la solució al conflicte ha de passar per les 
administracions, i per això les últimes setmanes han establert converses amb l'Ajuntament i la 
Generalitat. De moment no hi ha cap proposta concreta de les institucions, si bé el delegat de 
Drets Culturals del consistori, Daniel Granados, es va comprometre la setmana passada a 
"acompanyar" l'Antic Teatre per assegurar-ne la viabilitat. "L'actuació de les institucions és 
urgent, i si comparem el nostre pressupost amb el d'altres espais culturals de la ciutat estem 
demanant una misèria –afirma Tomic–. Però no pararem de lluitar fins que se solucioni". 
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TÍTOL: Cal un canvi de model L’especulació immobiliària arracona els projectes 
teatrals privats i obliga a fer un canvi de model per mantenir oberts finestres a la 
creació i exhibició a Barcelona 
MITJÀ: El Punt Avui (premsa escrita) 
AUTORIA: Jordi Bordes 
DATA: 17/02/2020 
URL: https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1740797-cal-un-canvi-de-
model.html 

 
 
El 1962, el Teatre Romea va estar a punt de desaparèixer: s’especulava si s’hi faria un 
pàrquing o pisos. Uns prohoms de la ciutat van comprar la finca per garantir-ne la continuïtat. 
Avui, l’amenaça de tancament a l’Antic Teatre se suma al del Club Capitol (a finals de 
temporada). Tot i que l’Antic Teatre tingui un marge (teòric, de contracte d’uns cinc anys) fa 
mesos que demanen fer una revisió de les entitats culturals de la ciutat. Aquest migdia, es 
presentarà la denúncia formal de Veïns del Casc Antic i del col·lectiu d’artistes que programa. 
Fa 15 dies, la revista Entreacte i la plataforma de crítics Recomana van organitzar un debat en 
què Daniel Granados, delegat de drets culturals de l’Ajuntament de Barcelona, reclamava 
tenir-ne capacitat legislativa més forta (“necessitem les competències perquè en patim les 
incumbències”), alhora que plantejava establir uns criteris, amb el sector i les altres 
administracions per protegir aquells projectes de proposta cultural. 
 
Davant el nombre reduït d’equipaments culturals públics, hi ha moltes empreses privades que 
els supleixen. Sales de petit format, capitanejades per productores o companyies, permeten 
fer aflorar tot tipus de produccions, i des de l’Ajuntament (amb el que coincideixen les altres 
administracions) proven de donar-hi suport perquè, en realitat, exerceixen un servei públic. 
Granados reconeix que l’Antic Teatre és un cas exemplar “per la rellevància de la seva 
proposta cultural i també pel seu valor territorial”. Tot i aquests valors, l’Antic Teatre està en 
perill per la falta de capacitat de regular els lloguers. I és que, com l’habitatge, el sistema que 
permet l’especulació posa en risc la ciutat. Granados adverteix que la legislació actual (que 
és competència de la Generalitat, l’Estat i la Unió Europea) potencia el lliure mercat: 
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l’especulació n’és una lògica conseqüència. Per aquest motiu, reivindica Granados, cal 
establir aliances “com ara la del Sindicat de Llogaters i Llogateres i la PAH, que va permetre 
acordar que el 30% dels nous edificis a la ciutat estigui reservats per a lloguers de protecció 
oficial”. Una feina que volen impulsar implicant-hi Generalitat i Estat i esperen tenir la pressió 
de Cultura de Base per prendre solucions consensuades. 
 
L’Antic Teatre s’ha convertit en el paradigma que recull bona part de les contradiccions d’una 
política cultural feble. L’equip va entrar en un espai abandonat (“una cova”, defineix Semolina 
Tomic, l’ànima de l’Antic Teatre, a tocar del Palau de la Música) i va decidir reformar-lo. Una 
advertència de clausura municipal va obligar emprendre unes obres de reforma integral per 
poder disposar d’una llicència d’activitat de concurrència pública amb una sala de 
representació, amb bar i terrassa, el 2005. En total, es van gastar prop de 680.000 euros, de 
què 519.000 van ser aportació pública. Tomic es pregunta si, ara, l’administració està 
disposada a regalar-ho a la propietat. Però li preocupa que la finca, rehabilitada, deixi de tenir 
un ús cultural. Caldria que una normativa ho regulés. El seu contracte de lloguer s’acaba en 
cinc anys, però la propietat, després de perdre un judici, el 2014, que l’obliga a refer la façana, 
els amenaça que no els renovarà el contracte si no multipliquen la quota de lloguer: dels 1.500 
als 7.500 euros. 
 
L’Antic Teatre aconsegueix mantenir la seva programació artística gràcies als ingressos que 
genera la terrassa. Tomic, ànima de l’Antic, explica que sempre han plantejat un projecte 
sostenible econòmicament. Si la propietat no els renovés el contracte i l’Ajuntament els 
facilités un altre espai (ells no ho descarten), aquest hauria de tenir una terrassa tan atractiva 
com la de l’Antic. O, en el seu defecte, caldria incrementar molt l’aportació per defensar el 
projecte cultural. Avui, calcula Tomic, el projecte per a tota una temporada a l’Antic Teatre té 
un cost (molt insuficient) de 340.000 euros: “El mateix que costen els quatre dies de TNT, a 
Terrassa”, compara. Semolina Tomic no descarta marxar del local actual (“un polític m’ha ofert 
si voldríem anar a l’Hospitalet de Llobregat”). 
 
Solucions a dos ritmes 
 
L’alternativa és, per ara, enumerava Granados en el debat, “fer una oficina contra 
l’assetjament immobiliari” (que s’estan implementant per districtes), elaborar un catàleg de 
béns immobles públics de l’Ajuntament i la Generalitat que es puguin utilitzar per a usos 
culturals i mirar d’ampliar a tota la ciutat l’operació dels baixos de protecció oficial de Ciutat 
Vella, que es compren per concurs i molts els ocupen projectes culturals. Totes aquestes 
iniciatives per eixamplar el marge d’acció per a projectes culturals independents de la ciutat 
“sempre seran pessigolles davant d’un problema” que és estructural i global de la ciutat. Però 
no ens podem sentir derrotats: “Establim grups de treball entre el sector i l’administració per 
afrontar el problema de cara”, encoratja Granados. Mentre es preparen uns criteris per poder 
ordenar el sector, caldrà anar salvant les amenaces més urgents, com ja es va produir a la 
Sala Beckett i al Tantarantana. Granados calcula que hi ha una desena d’espais de cultura 
que, els propers sis mesos, podrien perdre l’emplaçament a Barcelona. 
 
El crític Juan Carlos Olivares admet que la tendència habitual ha estat situar els teatres 
sempre als marges de la ciutat (fins i tot, es va decidir construir el TNC en el “descampat” de 
les Glòries i el Lliure, fora del centre, i ara s’ha resituat la Sala Beckett en un barri en 
construcció). Històricament, només quedaven en peu aquells teatres que formaven part del 
discurs de l’elit, revela. Però, segons el crític, s’ha vist que, des de fa uns anys, “els ciutadans 
no controlen la ciutat, sinó que mana el mercat”. Pel que es veu, segueix dient, “tampoc la pot 
dominar l’administració”. 
 
Marina Marcos, de l’equip d’Els Pirates Teatre (una companyia que gestiona El Maldà i que 
també es prodiga en altres sales de major aforament) confessa que, en sentir el cas de l’Antic, 
tenen “pànic, no por” –“depenem de la voluntat absoluta d’un propietari”– pensant en quan es 
torni a obrir la negociació pel preu del lloguer de la sala. Es lamenta que el que s’està 
generant, políticament, sigui que “la cultura es regeixi, principalment, per la iniciativa privada”. 
Però, d’altra banda, hi ha un dèficit estructural a la ciutat que fa que la cultura respiri gràcies a 
la iniciativa privada. La ciutat està tan mancada d’espais que el Maldà (un escenari no més 
gran que alguns menjadors, calcula) es converteix en residència d’artistes. 
 
Defensa perversa 
 
Granados confia que les noves oficines d’assessorament contra l’assetjament immobiliari que 
s’estan obrint als districtes permetin frenar la pressió, tant als habitatges particulars com als 
espais culturals. Per ara, es rebel·la a compensar amb diners públics, “que són de tots els 
ciutadans”, per acontentar el mercat immobiliari: “Perquè això no té fi. Ens cal una solució que 
reguli tots els casos. No podem estar anant sempre a emergències puntuals. Hem d’establir 
uns criteris que, si compleixen aquests valors públics, es puguin protegir.” No és una tasca 
fàcil, admet. I posa d’exemple la política de defensa dels comerços emblemàtics a la ciutat 
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d’ara fa tres anys: “Un jutjat ens va tombar la normativa perquè hi ha una directiva europea 
que garanteix el lliure mercat i no pots marcar quin tipus de projecte hi ha d’haver dins d’un 
immoble que és privat.” La legislació impedeix delimitar-ho. 
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TÍTOL: Antic cumple 17 años: Celebrar la supervivencia  
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Antic Teatre 
DATA: 25/04//2020 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2020/04/25/antic-cumple-17-
anoscelebrar-la-supervivencia/ 

 
Antic Teatre cumple hoy 17 años en medio de una emergencia sociosanitaria que se suma a 
la crisis económica y de perdurabilidad del proyecto. 
 
Desde que se decretó el estado de alarma y hasta la fecha de finalización prevista, el bar está 
cerrado y la sala ha suspendido cerca de una veintena de eventos. 
 
La propiedad del inmueble ha comunicado oficialmente que no renovará el contrato. 
 
Las conversaciones con las instituciones para salvar Antic Teatre se han congelado, así como 
el acuerdo de complicidad y de intermediación entre el Ajuntament de Barcelona y otras 
administraciones. 
 
CRISIS ECONÓMICA AGRAVADA POR EL AVISO DE SUBIDA DEL ALQUILER 
 
En enero os presentábamos la programación de 2020 en una rueda de prensa titulada «Quan 
el risc no és l’excepció». Dimos en el clavo. 
 
Muchos de vosotros nos acompañasteis durante una segunda rueda de prensa, en febrero, 
durante la que compartimos la situación económica del proyecto y su viabilidad y continuidad, 
amenazadas por la súbita propuesta del propietario del espacio de subir un 500% el precio 
del alquiler (de los 1500 euros actuales a 7500 euros). Como explicamos entonces, esta 
subida de precio aseguraba una renovación del contrato, vigente por ahora hasta finales de 
2027, pero era del todo inasumible de acuerdo a la realidad económica de Antic Teatre. Así, 
la operación nos ponía en el centro de la especulación y la gentrificación que vive 
actualmente la ciudad de Barcelona. 
 
El evento tuvo una amplísima cobertura mediática, con más de cuarenta medios de 
comunicación de ámbito nacional, estatal y local, y no hay duda de que eso, sumado al apoyo 
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de la comunidad artística y vecinal, fortaleció a Antic para continuar las conversaciones y 
gestiones con las administraciones para contemplar soluciones. 
 
Aun así, el apoyo institucional no se ha materializado nunca con soluciones concretas que 
frenen o reviertan la situación, y con la crisis sanitaria las negociaciones con el Ajuntament de 
Barcelona están congeladas. Consideramos que, en cuanto se retome la actividad en las 
administraciones, la vuelta a las negociaciones debería ser prioridad, pero, por el momento, 
no sabemos nada. 
 
Además, el hecho de compartir públicamente el anuncio de subida del alquiler precipitó una 
comunicación oficial y taxativa por parte de la propiedad del inmueble que disipaba cualquier 
expectativa de prórroga o cambio en las condiciones del contrato. 
 
SE SUMA LA CRISIS SANITARIA 
 
Como comunicamos públicamente durante la rueda de prensa de febrero, en el ejercicio de 
2019 el bar aportó el 60% de los ingresos totales, cosa que acerca el espacio al modelo de 
autofinanciación e independencia al que aspira desde su fundación. 
 
No obstante, desde el 14 de marzo, a causa de las medidas tomadas por las administraciones 
a consecuencia de la declaración del estado de alarma por la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, el bar está cerrado y, como consecuencia, se ha 
suspendido el contrato a todas las trabajadoras mediante un ERTE. Así, además de las 
repercusiones económicas y humanas que supone frenar radicalmente un negocio, Antic ha 
perdido el motor económico principal del teatro. 
 
Por lo que respecta a la sala, desde marzo se han cancelado temporalmente cerca de una 
treintena de espectáculos y eventos, y esto incluye estrenos, espectáculos en gira, ciclos 
periódicos y encuentros como los del Día Mundial del Teatro o el Off Sant Jordi. También, y 
coincidiendo con este último, el multitudinario aniversario de la sala, el 23 de abril. 
 
Queremos incidir sobre un hecho: a la cancelación de la actividad de la sala hay que sumar 
las giras de aquellos artistas que Antic produce y a los que da apoyo; y eso incluye los bolos 
o el estreno de piezas a corto y medio plazo, dada la imposibilidad de acceso a salas de 
ensayo, a estudios o al material con el que muchos profesionales preparan su trabajo. 
 
En este sentido, las yayas del proyecto artístico-comunitario de Antic Teatre no son una 
excepción: aunque ya no pueden encontrarse presencialmente cada semana para compartir 
práctica artística y afectos, y también viven en confinamiento desde casa —algunas de ellas 
solas—, han encontrado la manera de acompañarse desde la distancia y de seguir 
pendientes las unas de las otras. El chat de La Bellesa echa humo. Hay que encontrar la 
manera. 
 
CONOCIMIENTO DE CAUSA Y NUEVO (INCIERTO) ESCENARIO 
 
Antic ya ha pasado por diversos períodos de crisis. Durante el cierre del espacio de 
Verdaguer i Callís a causa de la reforma para la obtención de la licencia, y a pesar de que el 
bar permanecía abierto, la actividad escénica se desplazó a Adriantic, espacio de 
investigación, creación y exhibición activo hasta 2015. 
 
Entonces, a pesar del marco de crisis económica mundial, las personas que trabajaban en 
Antic encontraron la manera de continuar la actividad de producción escénica y encuentro en 
vivo. En cambio, actualmente, y si se nos permite la metáfora, el escenario ha cambiado para 
absolutamente todas: trabajadoras de las artes vivas (desde cualquier rama, no solo la 
creativa), públicos y colectivos de apoyo, medios de comunicación, administraciones… Todas 
somos involuntariamente protagonistas de la imposibilidad de encontrarnos. Y las artes vivas 
son, esencialmente, un marco de presencia compartida. Esta es la esencia de la convocatoria 
y, ahora mismo, esto es físicamente imposible. ¿Se trata de un paréntesis o de un cambio 
permanente? 
 
Mientras experimentamos realmente, profundamente, qué está pasando, y conseguimos 
traducirlo con palabras y compartirlo con vosotras, pensamos y practicamos cómo continuar a 
distancia, como proyecto artístico y comunitario, la calidad de encuentro y el espacio de 
tiempo compartido. Y todo esto lo hacemos con un escenario sociopolítico profundamente 
revuelto, pero, al tiempo, sin saber de verdad cómo ha cambiado, hacia dónde, la duración 
de este estado o sus consecuencias. 
 
Desde Antic Teatre pensamos que costará mucho redefinir, desde la escena contemporánea, 
de vanguardia e investigación, qué implica «en vivo». De momento, sabemos que no hay 
ninguna forma de registro o de experiencia audiovisual que simule, suplante o sustituya en su 
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exhibición una de las partes esenciales de las artes escénicas: quien comparte la propuesta 
como espectador. 
 
Hay que entender que la interacción humana no es un lujo y que el distanciamiento social es 
una medida de represión para el cuerpo y la sensorialidad. Tenemos claro que hay que luchar 
para mantener y, si fuera necesario, recuperar el contacto físico, los afectos y los modos de 
estar plenamente presentes. 
 
Gracias por estar ahí, cuidaos y hasta pronto. 
 
Equipo de Antic Teatre 
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TÍTOL: Souvenirs-Homenatge a la Gent Gran 
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TÍTOL: Grec Obert: de la Barcelona americana al marqués de Sade. El festival de 
verano ofrece una gran programación fuera de las salas con rutas por la ciudad, 
podcasts y emisiones de conferencias y obras de streaming 
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obert-oriol-broggi-roger-bernat-rutas.html 

 
 
El festival Grec se reinventa para estos tiempos de pandemia. Y con voluntad de que los 
nuevos inventos permanezcan. El gran festival de verano de Barcelona no solo ha conseguido 
celebrarse presencialmente este año -mientras que la mayoría de grandes festivales europeos 
han optado por cancelar-, sino que además ha creado una programación paralela fuera los 
teatros que va desde rutas para descubrir el legado americano de la ciudad a obras y 
conferencias retransmitidas en streaming o nuevas propuestas creadas expresamente para el 
universo online, como la Sodoma de Roger Bernat y Núria Martínez Vernís, 12 horas con ocho 
escritoras dando la réplica a través de unos canales de chat al marqués de Sade. Al marqués 
y al público que las siga.  
 
Es el Grec Obert, más de 40 propuestas que constituyen todo un festival paralelo y que en 
muchos casos aprovechan la programación pensada originalmente para este año pero que no 
se ha podido estrenar. Habrá retransmisiones en directo de los espectáculos del Grec, como 
del inaugural del día 30, ¡A tocar!, por BTV, y también habrá festival a través de las redes o 
incluso por radio, podcast, lecturas dramatizadas… 
 
El Grec Obert estará dividido en cuatro apartados. Como el festival tenía que dedicarse a 
América Latina pero los artistas no pueden viajar, el primer apartado será Conexiones 
latinoamericanas. Dará a conocer la realidad escénica de la zona e incluirá grandes figuras 
del teatro como Daniel Veronese, Gabriel Calderón, Manuela Infante y los Colochos.  
 
De Daniel Veronese se podrá ver una obra en streaming desde Buenos Aires. Una persona 
deprimida, un texto de David Foster Wallace. Guillermo Calderón hablará del momento de la 
revolución actual en Chile, de lo que pasaba en las calles y ya no pasa por la pandemia. Y la 
compañía José y sus hermanas presentará en formato web, como si fuera un museo, su 
trabajo sobre el turismo depredador, y dice Alejandro Curiel, “como hemos construido un país 
que se sostiene con sol, playa y chiringuitos”. Un trabajo en progreso realizado junto al 
chileno Marco Layera, que triunfó este año en el Lliure con Paisajes para no colorear.  
 
Y diez pequeñas salas de Barcelona que tenían cada una que presentar una obra en 
colaboración con creadores y salas de otros tantos países latinoamericanos han creado la 
web teatresdeproximitat.cat, donde se verán 22 actividades, desde talleres, a piezas 
audiovisuales, lecturas dramatizadas y coloquios, con especial énfasis en Brasil. Y es que 
Antic Teatre ofrecerá desde el 3 al 30 de Julio unas Jornadas Antifascistas online y gratuitas 
en las que se incluye Brasil secuestrado, el proyecto en curso de la destrucción de la cultura y 
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el pensamiento que lleva a cabo Bolsonaro, aseguran. Habrá conferencias, videofórums, 
videoperformance, talleres y se verá en video el último trabajo de Marta Galán, una creación 
comunitaria con las vecinas del barrio, Souvenirs 2, els aterrits i els revoltats, que narra las 
huellas de la guerra en los cuerpos que los vivieron. 
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TÍTOL: L’Antic Teatre integra unes Jornades Antifeixistes al Grec 2020 
MITJÀ: Teatralnet (digital d’arts escèniques) 
AUTORIA: redacció 
DATA: 26/06/2020 
URL: https://teatralnet.com/noticies_esceniques/lantic-teatre-integra-unes-jornades-
antifeixistes-al-grec-2020/ 
 

 
 
El Festival Grec s’anima: del divendres 3 i fins al dijous, 30 de juliol, l’Antic Teatre proposa una 
escena polititzada de l’àmbit internacional al local i desplega la programació amb 12 
propostes en diverses vies, integrades al programa del Festival. 
 
La primera via és Brasil Segrestat i presentarà el projecte en curs sobre la destrucció de la 
cultura i del pensament contemporanis al país governat per Bolsonaro. Es tracta  d’un 
programa de conferències, videoperformances, cinefòrums, i un taller. La programació neix 
d’una col·laboració entre l’Antic Teatre, l’assemblea Mujeres Brasileñas Contra el Fascismo de 
Barcelona (MBCF – BCN) i els comissaris i activistes independents Eduardo Bonito i Isabel 
Ferreira. 
Del 3 al 18 de juliol. 
 
L’altra via de programació de les Jornades Antifeixistes es concreta a través de l’últim treball 
del projecte artístic-comunitari de l’Antic Teatre amb veïns del barri: el documental Souvenirs. 
Vol. II. Els aterrits, els revoltats, sobre les empremtes de la guerra i el franquisme en els 
cossos de qui ho va viure. 
 
S’hi suma SODOMA.CAT 120 jornades dins, una performance d’escriptura de 12 h proposada 
per Roger Bernat, Mar Canet i Varvara Guljajeva, i amb la presència de Núria Martínez-Vernis, 
Cristina Morales, Juana Dolores Romero, Dolors Miquel,  Luna Miguel, María Galindo i Carolina 
Meloni. 
 
L’Antic Teatre també participa a una taula rodona en línia organitzada per les sales de 
proximitat en la qual es debatrà el futur de les arts escèniques. 
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Tots els espectacles són gratuïts i tenen unformat online amb  presentació, taller o 
videoprojecció (performance, documental) i taula rodona, o bé xat room. Les taules rodones, 
però, s’enregistraran des d’un set muntat ex profeso a la sala de l’Antic. El públic ho podrà 
seguir tot en directe des dels perfils de l’Antic Teatre de Facebook (via Facebook Live) i 
YouTube (via YouTube Live).  SODOMA.CAT 120 jornades dins es podrà seguir durant les 12 
h des del web sodoma.cat. 
 
En una línia paral·lela a la programació del festival, se sumarà el monòleg de Roger Pelàez 
Mandonguilles de feixista, l’únic espectacle de sala i de pagament del juliol (dimarts, 7) i 
l’agost (dimarts, 4). 
 
L’Antic Teatre també proposa la coproducció Apariciones Sonoras d’Amaranta Velarde, que 
es podrà veure presencialment el 9 de juliol al MACBA com a part del bloc Grec Festival. 
 
PER QUÈ LES JORNADES ANTIFEIXISTES? 
Nota de Semolina Tomic, directora de l’Antic Teatre 
 
La lluita antifeixista segueix vigent al segle XXI i hem de seguir alerta i combatives davant del 
sorgiment de l’extrema dreta i les seves cares, sigui dins de la institució o al carrer. La 
programació d’aquest any defensa una escena polititzada internacional: artistes i veïns que no 
obliden la seva condició de classe i la realitat social que els envolta. 
 
Amb la pandèmia mundial i la crisi socioeconòmica derivada, els moviments antifeixistes i 
antiracistes han d’estar molt vius. És per això que les jornades són, si fos possible, més 
importants que fa un any, quan vam començar a treballar-les per a la programació del Grec 
2020: suposen una declaració política de suport i enfortiment comú contra el feixisme. 
 
Missatge de Isabel Ferreira i Eduardo Bonito, activistes i comissaris independents 
 
A l’Estat espanyol i al Brasil, la transició cap a la democràcia va deixar elements retrògrads en 
estat de latència que han emergit i entrat en les institucions, propiciats per l’avançament d’un 
front internacional d’ultradreta. A Brasil, l’arribada al poder d’una aliança de neofeixisme 
contemporani associat al liberalisme salvatge està tenint com a conseqüència la destrucció 
accelerada d’institucions i polítiques públiques que van trigar molts anys a construir-se. 
 
L’ANTIC TEATRE PROPOSA 
L’Antic Teatre també proposa la coproducció Apariciones Sonoras, d’Amaranta Velarde, que 
es podrà veure presencialment el 9 de juliol al MACBA com a part del bloc Grec Festival. 
 
EN PARAL·LEL AL GREC 
En paral·lel a la programació del festival, se suma el monòleg de Roger Pelàez Mandonguilles 
de Feixista, que tindrà lloc a la sala de l’Antic Teatre els dimarts, 7 de juliol i 4 d’agost, i serà 
l’únic espectacle presencial i de pagament d’aquest estiu. 
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TÍTOL: Els teatres de proximitat de Barcelona s’uneixen sota el lema “On el teatre 
batega” Els teatres de proximitat de Barcelona creen una plataforma virtual per gaudir 
del teatre i un segell comú amb el lema “On el teatre batega”  
MITJÀ: betevé (televisió local) 
AUTORIA: Josep T. París  
DATA: 02/07/2020 
URL: https://beteve.cat/artic/teatre-proximitat-barcelona-batega/ 

 
 
Els teatres de proximitat de Barcelona van suspendre els espectacles programats per l’edició 
d’enguany del festival Grec, però sí que els podrem gaudir en format de lectura dramatitzada 
o xerrades virtuals. Sota el lema “On el teatre batega”, els teatres de proximitat impulsen un 
projecte virtual conjunt que els permetrà mantenir la participació al festival amb propostes 
vinculades a l’Amèrica Llatina. Una plataforma en línia i un espai web en què cadascuna de 
les sales involucrades anirà generant continguts i activitats durant el mes de juliol dins la 
programació del Grec. 
 
Els teatres de proximitat de Barcelona han decidit fer un pas endavant i treballar plegats sota 
un mateix paraigua, un segell, destacant la singularitat de la vivència del teatre de prop. Sota 
el lema “On el teatre batega” es vol 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. 
El web centralitzarà tota la informació de les activitats al voltant del festival Grec en línia, i 
també serà l’aparador d’activitats i campanyes dels teatres de proximitat. 
 
Tothom que estigui interessat, prèvia inscripció a cadascuna de les activitats, podrà participar 
en les xerrades sobre la situació de les arts escèniques a l’Amèrica Llatina, conèixer com es 
gestionen les sales al continent sud-americà, o quina repercussió té el teatre dins la societat 
cubana, gaudir de lectures en “streaming”, tallers i seminaris o veure material documental i 
audiovisual de les obres a través de YouTube o Vimeo. En resum, una vintena d’activitats per 
gaudir del festival Grec des de casa. El públic viatjarà a l’Argentina, el Brasil, Colòmbia, Cuba, 
Mèxic, Perú i l’Uruguai per trobar-se amb dramaturgs i dramaturgues, directors i directores, 
companyies, actors i actrius que formen part dels espectacles que conformen la programació 
del festival i que es posposen a la temporada 20/21 dins el que s’ha anomenat De Grec a 
Grec. Els teatres que formen part de la proposta són: Sala Fènix, Sala Flyhard, La Badabadoc, 
La Gleva, Teatre Akadèmia, Sala Atrium, Sala Versus Glòries, El Maldà, l’Antic Teatre i el 
Tantarantana. 
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Obres de teatre gratis en línia 
20 activitats per gaudir del Grec a casa 
Teatre 
 
Jornades antifeixistes: Mandonguilles de feixista, de Roger Pelàez. Antic Teatre. Del 7 de juliol 
al 8 d’agost. 
Jornades antifeixistes: Mujeres Brasileñas Contra el Fascismo y por la Lucha Antirracista 
(MBFC – BCN) Brasil segrestat. Del lado de fuera #MARIELLEVIVE + Semillas: Mujeres negras 
en la política. Antic Teatre. 10 de juliol. 
Bitácora de Ida y Vuelta, de Felipe Cabezas. Sala Fènix. 13 de juliol. 
La noche sin tiempo. Teatre Tantarantana. Del 15 al 26 de juliol. 
Jornades antifeixistes: Alice Ripoll, Cia. REC – Brasil segrestat. Sobre preguntas, respuestas y 
cicatrices. Antic Teatre. 17 de juliol. 
Jornades antifeixistes: Azkona&Toloza – Brasil segrestat. Capitalismo para Dummies. Antic 
Teatre. 18 de juliol. 
Jornades antifeixistes: Projecte artístic comunitari de l’Antic Teatre amb els veïns i veïnes del 
Casc Antic: Souvenirs. Vol. II. Els aterrits, els revoltats. Antic Teatre. 24 i 25 de juliol. 
 
Col·loqui 
 
Foro Fènix, Felipe Cabezas + Luis Jiménez (Director del Festival de Teatro de Olite i el Festival 
Don Quijote de París) entrevistats per Toni Polo. Sala Fènix. 13 de juliol. 
El artista cubano entre el miedo y el poder, una reflexió a partir de l’espectacle “FUERA DEL 
JUEGO” amb Abel González Melo, Dagoberto Rodríguez i l’equip artístic. Sala Versus Glòries. 
14 de juliol. 
Lectura en streaming de “Tránsitos”. Teatre La Gleva. 15 de juliol. 
Del documental al teatre i del teatre al documental, col.loqui amb l’equip d”El apellido 
comienza conmigo’. La Badabadoc. 16 de juliol. 
Sociedad, política y teatro en la Cuba actual, amb Abel González Melo. Sala Versus Glòries. 
21 de juliol. 
13 anys de teatre amb la marca Vaca 35 girant pel món. Sala Atrium. 22 de juliol. 
“Dramatúrgia a partir d’un còmic”, a càrrec de la Cia. La Jarra Azul i Puça Espectacles. Teatre 
Akadèmia. 23 de juliol. 
Taula rodona: el futur de les sales de proximitat dins el teixit cultural de la ciutat. Plataforma 
Zoom. 24 de juliol. 
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TÍTOL: L’Antic Teatre al Grec 2020: jornades antifeixistes. L’Antic Teatre ha preparat 
pel Grec 2020 una programació antifeixista i antiracista, en línia i gratuïta, que crida a 
una lluita contra el creixement de l’extrema dreta 
MITJÀ: betevé (televisió local) 
AUTORIA: Josep T. París  
DATA: 06/07/2020 
URL: https://beteve.cat/artic/antic-teatre-antifeixista-grec-2020/ 

 
 
L’Antic Teatre, al Grec 2020, ens proposa una escena polititzada de l’àmbit internacional al 
local i desplega una programació amb 12 propostes d’arts escèniques antiracistes i 
antifeixistes. La lluita antifeixista segueix vigent al segle XXI i des de l’Antic Teatre volen estar 
alerta i combatre el ressorgiment de l’extrema dreta i les seves cares, sigui dins de la institució 
o al carrer. Del divendres 3 de juliol i fins al dijous 30 de juliol tots els espectacles de l’Antic 
Teatre, al Grec 2020, seran gratuïts i tindran un format en línia amb presentació, taller o 
videoprojecció i taula rodona, o bé “xat room”. El públic ho podrà seguir tot en directe des 
dels perfils de l’Antic Teatre de Facebook i YouTube. 
 
Amb el programa de l’Antic Teatre al Grec 2020: jornades antifeixistes, la sala proposa una 
programació adaptada al format en línia per a la trobada, la reflexió i l’acció. Jornades 
antifeixistes visibilitza com l’autoritarisme sociopolític amenaça a qui viu actualment al Brasil, 
sota el govern neofeixista de Jair Bolsonaro i en situació d’extrema gravetat i colpisme 
imminent, o encara ressona a qui va viure la dictadura franquista. 
 
Jornades antifeixistes 
Durant tres setmanes, la programació es desplegarà en set trobades en línia: 
 
1a setmana: 3 i 4 de juliol 
La programació començarà el 3 de juliol amb l’activista, artista i investigadora queer Princesa 
Ricardo Marinelli, que presentarà la videoperformance ‘Cuidado com aquele bizarra’, una 
anàlisi de les fòbies, la censura i l’autocensura com a matèria primera de la ideologia 
bolsonariana. El 4 juliol, Zahy Guajajara abordarà amb ‘PYTUHEM: Una carta en defensa de 
los guardianes del bosque’, la lluita del grup d’indígenes guajajaras per tal d’evitar la 
desaparició de la selva amazònica en mans dels incendis i la indústria fustera il·legal. A la 
taula rodona posterior s’hi afegiran la líder indígena brasilera Sônia Bone Guajajara i el director 
de cinema i activista Tacino Brito. Durant la tarda del dissabte, s’organitzarà el taller en línia 
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‘LAB Sueños pandémicos’: una proposta entorn de la potència del fet de somiar com a 
activador de xarxes, formador de subjectivitat i creador de futurs, i que anirà a càrrec dels 
activistes Fabi Borges, Lívia Díniz, Rafael Frazão i Thiago Pimentel. 
 
2a setmana: 10 i 11 de juliol 
El 10 i l’11 de juliol, l’assemblea de Mujeres Brasileñas Contra el Fascismo de Barcelona 
(MBCF – BCN) proposa un programa de cine debat en el qual presentaran tres projectes 
documentals sobre la lluita antiracista i antifeixista: el videomanifest ‘Del lado de afuera 
#MarielleVive’ (divendres, 10 de juliol), el projecte en construcció ‘Sementes: mulheres negras 
na política’ (divendres, 10 de juliol) i el curtmetratge ‘Sem asas’ (dissabte, 11 de juliol). 
 
3a setmana: 17 i 18 de juliol 
El 17 de juliol, Alice Ripoll i la companyia carioca de dansa REC compartiran les reflexions 
entorn de la pràctica artística com a grup i les desigualtats amb què es troben. La trobada rep 
el títol “Sobre preguntas, respuestas y cicatrices”. Finalment, la companyia Azkona&Toloza 
tanca la programació sobre el Brasil el 18 de juliol amb l’estrena de la compilació ‘Capitalismo 
para dummies’, una sèrie de vídeos que acompanyen l’obra escènica dels darrers anys 
(trilogia PACÍFICO) i que expliquen els orígens i conseqüències de l’extractivisme a l’Amèrica 
Llatina. 
 
L’Antic Teatre al Grec 2020: antifeixisme local 
 
L’Antic Teatre també proposa pel Grec 2020 una programació sobre antifeixisme local a 
través de l’últim treball del projecte artisticocomunitari de l’Antic Teatre amb veïns del barri: el 
documental audiovisual ‘Souvenirs. Vol. II’. Els aterrits, els revoltats, sobre les empremtes de la 
guerra i el franquisme en els cossos de qui els van viure. Marta Galán coordina i dirigieix el 
projecte i Dani Miracle i Abel Montes en són els realitzadors. El documental s’estrena el 24 i el 
25 de juliol, i es podrà veure en obert fins al dia 30 al canal de YouTube de l’Antic Teatre. 
 
L’Antic Teatre també proposa la coproducció Apariciones Sonoras, d’Amaranta Velarde, que 
es podrà veure presencialment el 9 de juliol al MACBA com a part del bloc Grec Festival. En 
paral·lel a la programació del festival, se suma el monòleg de Roger Pelàez, ‘Mandonguilles 
de feixista’, que tindrà lloc a la sala de l’Antic Teatre els dimarts, 7 de juliol i 4 d’agost, i serà 
l’únic espectacle presencial i de pagament d’aquest estiu. 
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TÍTOL: CARTA BLANCA A LA LLUITA ANTIFEIXISTA El Grec en Obert, en 
col·laboració amb l’Antic Teatre, celebra les ‘Jornades Antifeixistes’, una programació 
cultural per combatre l’extrema dreta que se centra en la situació al Brasil 
MITJÀ: Crític (digital) 
AUTORIA: Helena Martin (amb la col·laboració de Grec Festival de Barcelona) 
DATA: 14/07/2020 
URL: https://www.elcritic.cat/mes/espai-critic/carta-blanca-a-la-lluita-antifeixista-62813 

 
 
L’avió del Festival Grec ha aterrat a l’Amèrica Llatina. Aquest 2020 la cita barcelonina teixeix 
ponts amb l’escena cultural de països com Mèxic, Xile, Brasil o l’Argentina i ens els porta al 
menjador de casa. A les portes d’una edició que es preveia complicada a causa de la 
pandèmia del coronavirus, l’organització del Festival Grec ha optat per fer, de l’inconvenient, 
el millor camp de proves. 
 
Paral·lelament a les activitats que se celebraran aquest mes de juliol per sales i espais 
diversos de la ciutat, se suma a la programació d’enguany el Grec en Obert, una selecció de 
propostes oberta a tothom que explorarà formats digitals. Segons explica el director del 
Festival Grec, Francesc Casadesús, es va donar carta blanca als artistes programats per tal 
que experimentessin nous formats pels seus espectacles, i assegura que aquestes 
innovacions “han arribat per enriquir la manera com entenem el teatre avui en dia”. Xerrades 
en directe, trucades de telèfon, vídeos performatius o passejades amb podcast són algunes 
de les vies per on la cultura arribarà a la sang dels espectadors. La lluita antifeixista en serà 
una de les principals protagonistes. 
 
Diana a l’extrema dreta 
 
A l’essència combativa de l’Antic Teatre no l’atura cap virus, més aviat l’enforteix. Aquest local 
del centre de Barcelona ha unit forces amb el Festival Grec per oferir les anomenades 
Jornades Antifeixistes, que desplegaran una dotzena d’espectacles durant aquest mes de 
juliol per defensar una escena polititzada internacional i fer front al feixisme. El president 
brasiler Jair Bolsonaro és una de les seves dianes. El cicle ‘Brasil segrestat’, comissariat per 
Eduardo Bonito i Isabel Ferreira i que ha comptat amb el suport de l’assemblea de” Mujeres 
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Brasileñas Contra el Fascismo y la Lucha Antiracista’, vol cridar l’atenció sobre la profunda 
crisi democràtica que viu el país a causa d’un neofeixisme que avança destrossant llibertats. 
 
“Una família de criminals amb problemes cognitius greus ha arribat al govern amb un projecte 
neofeixista, desmuntant vertiginosament totes les polítiques públiques que s’han creat al llarg 
de les últimes dècades, entre elles les que protegien les comunitats indígenes i els seus 
territoris”, afirma Isabel Ferreira, comissària del projecte. Maria Duentas, membre de 
l’assemblea de ‘Mujeres Brasileñas Contra el Fascismo y la Lucha Antiracista’, posa èmfasi en 
la voluntat de no banalitzar la paraula ‘feixisme’ i de dir les coses pel seu nom: “Avui, després 
d’un any i mig de mandat, ja ens arrisquem a dir que el Brasil està vivint en un govern on no hi 
ha llibertat d’expressió, de polítiques públiques socials genocides vers la població minoritzada 
com la indígena. L’acció de Bolsonaro és feixista, està destruint completament les estructures 
de la República del Brasil“. Violència cap a la comunitat LGTBI+, desforestació de l’Amazones 
o un ministre d’Hisenda amic de Pinochet: quan les activistes parlen de l’extrema dreta ho fan 
denunciant fets com aquests. 
 
Pel que fa a les activitats ja realitzades que ha programat l’Antic Teatre al voltant del cicle 
centrat en el Brasil, s’hi troba una videoperformance de l’activista queer Princesa Ricardo 
Marinelli, una conferència performativa i una taula rodona sobre la resistència del grup 
d’indígena Guajajaras per evitar la desaparició de la selva amazònica en mans de la indústria 
fustera il·legal i projeccions de documentals al voltant de la figura de Marielle Franco. Els 
audiovisuals ‘Do Lado de Fora #MarielleVive’ i ‘Projecto Sementes: Mulheres Negras na 
Política’ mostren la revolta a Rio de Janeiro arran de l’assassinat de Marielle Franco i Anderson 
Gomes el març del 2018, així com la posterior resposta de les candidates negres a les 
eleccions del mateix any, quan van lluitar per fer-se un lloc per a una renovació política del 
país. En el terreny de la dansa, el pròxim 17 de juliol, Alice Ripoll i la companyia de dansa 
REC reflexionaran sobre la política feixista de Bolsonaro, i el dia 18, la companyia 
Azkona&Toloza tancarà el cicle amb l’estrena de ‘Capitalismo para Dummies’, una col·lecció 
de vídeos sobre l’extractivisme a l’Amèrica Llatina. 
 
De Bolsonaro a Franco, la programació de l’Antic Teatre en el marc del Grec en Obert també 
es mirarà el melic. Parlar de feixisme a Espanya es pot fer de moltes maneres, i les Jornades 
Antifeixistes ho faran a través d’una agenda. Any 1948, a la llibreta de Josep Maria Roig, pare 
de l’Aurora, hi ha escrita una adreça: “Passeig de Gràcia, 132”, on aleshores hi havia l’auxili 
social. Segons explica la mateixa Aurora setanta-dos anys després, quan era petita ella i els 
seus germans van acudir-hi i se’ls va tractar de “rojos e hijos de puta” perquè els seus pares 
no s’havien casat per l’Església. A partir d’objectes com aquests, que amaguen un mosaic de 
testimonis del franquisme i de la repressió nacional catòlica, la directora del projecte 
‘Souvenirs. Vol. II. Els aterrits, els revoltats’, Marta Galán, exposa que s’ha creat un 
documental d’arqueologia del quotidià, que s’estrenarà el 24 i el 25 de juliol, que rebusca per 
fer memòria del feixisme amb la veu de persones que ho van viure en carn pròpia. 
 
També en el marc de les Jornades Antifeixistes, el 17 i 18 de juliol es realitzarà la performance 
d’escriptura ‘Sodoma.cat’ durant 12 hores, que es podrà viure en ‘streaming’ i que comptarà 
amb la participació de Núria Martínez-Vernis, Cristina Morales, Juana Dolores Romero, Dolors 
Miquel, Luna Miguel, María Galindo i Carolina Meloni. Totes les activitats de les Jornades 
Antifeixistes, que s’emetran en directe, es podran consultar durant el mes de juliol al Youtube, 
al Facebook i al web de l’Antic Teatre. 
 
Tens una trucada del Grec 
 
Entre les activitats que conformen la resta de programació del Grec en Obert, els formats són 
tan variats que fins i tot t’arriben via trucada. El projecte ‘Poeta de Guàrdia’, que va néixer 
durant el confinament de la mà i veu dels poetes Andreu Gomila, Josep Pedrals i Martí Sales, 
repeteix l’experiència de divulgació de poesia en col·laboració amb Maria Cabrera: els 
intèrprets Sílvia Bel, Lluís Soler, Anna Alarcón, Iván Morales i Alba Pujol et trucaran a l’hora 
que demanis per llegir-te un poema a cau de mòbil. En format de xerrada, les autores del 
còmic Winnipeg, el barco de Neruda Antonia Santolaya i Laura Martel presentaran el seu llibre, 
la ballarina Amana Piña exposarà el vídeo ‘Danzas climáticas’ i el cineasta mexicà Carlos 
Reygadas protagonitzarà una xerrada virtual en el marc del cicle de cinema que la Filmoteca 
de Catalunya, en col·laboració amb el Festival Grec, ha organitzat per repassar la seva obra 
durant tot el mes de juliol. També han passat i passaran per les pantalles del Grec en Obert 
personalitats de la cultura de l’Amèrica Llatina com el dramaturg argentí Daniel Veronese, els 
directors xilens Guillermo Calderón i Manuela Infante amb la complicitat del festival Santiago a 
Mil, la dramaturga peruana Chaska Mori o la companyia de teatre mexicà Los Cholochos per 
debatre sobre la seva obra i l’experiència com a creadors. 
 
Per a amants de les passejades amb mascareta també hi ha teca, la Casa Amèrica Catalunya 
proposa rutes per Barcelona a través de podcasts que pots escoltar mentre deambules, una 
per redescobrir la ciutat des de la mirada americana i l’altra, confeccionada per Martí Gironell, 
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que t’apropa a la literatura que connecta Barcelona amb l’Amèrica Llatina. Per altra banda, el 
Teatre Tantarantana i La Maldita Vanidad han dissenyat l’itinerari La noche sin tiempo, que 
ambientat a Bogotà, s’acaba transformant en un recorregut pel barri del Raval. El cara a cara, 
però, també hi serà. Francesc Casadesús afirma que una de les premisses del Grec en Obert 
és prioritzar els espectacles: “Les arts escèniques són arts en viu i passen aquí i ara”. Per això, 
algunes obres teatrals es podran veure a sales que obriran les portes sota les estrictes 
normes de seguretat de la Covid-19, com les lectures dramatitzades que celebrarà la Sala 
Beckett en el marc del XV Obrador d’Estiu, gratuïtes però que requereixen inscripció prèvia. A 
la Biblioteca de Catalunya l’espectacle ‘Assedegats‘, dirigit per Oriol Broggi, reservarà unes 
localitats presencials i també es retransmetrà virtualment. 
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TÍTOL: Teatre comunitari i música en línia al ‘Grec en obert’. El Grec en obert ens 
presenta una experiència de teatre comunitari amb gent gran del Raval que, a causa 
de les circumstàncies que vivim, ha pres la forma d’una creació audiovisual per veure 
en línia. Paral·lelament, betevé retransmet alguns espectacles i concerts del Grec per 
tal que tothom pugui gaudir del festival. 
MITJÀ: Barcelona cultura - Cultura a casa/Teatre (portal de cultura de l’Ajuntament de 
Barcelona) 
AUTORIA: redacció 
DATA: 20/07/2020 
URL: https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/souvenirs-teatre-
comunitari-linia-grec-obert 

 
 
El Grec en obert ens presenta una experiència de teatre comunitari amb gent gran del Raval 
que, a causa de les circumstàncies que vivim, ha pres la forma d'una creació audiovisual per 
veure en línia. Paral·lelament, betevé retransmet alguns espectacles i concerts del Grec per tal 
que tothom pugui gaudir del festival. 
 
La creació audiovisual es titula Souvenirs. Vol. II. Els aterrits, els revoltats i es pot veure en línia 
des del 24 i fins al 30 de juliol. És una de les propostes del Grec en obert, la secció del Grec 
Festival de Barcelona que explora maneres alternatives d'acostar el fet escènic als 
espectadors i espectadores. Nascuda de la situació excepcional que hem viscut en els últims 
mesos i que ha obligat a buscar alternatives als muntatges en escenaris convencionals, 
aquesta secció del Grec ha generat fórmules especialment interessants que anaven des de 
rutes teatrals i poesia per telèfon a creacions audiovisuals que parteixen del teatre, com en 
aquest cas. El festival, a més, té enguany la complicitat de betevé, mitjà de comunicació 
oficial del Grec, per oferir la màxima difusió als espectacles programats. 
 
El document audiovisual que podrem veure en línia forma part de fet, d'una programació més 
amplia de l'Antic Teatre. Sota el títol genèric de Jornades Antifeixistes a l'Antic Teatre, 
l'escenari del carrer de Verdaguer i Callís ha organitzat xerrades, tallers, conferències 
performatives i moltes activitats més dedicades a denunciar la situació política al Brasil del 
nostre temps, però també a recordar règims autoritaris com la dictadura franquista.  
 
Ho fa Souvenirs. Vol. II. Els aterrits, els revoltats. Ja fa uns anys que l'Antic Teatre acull 
experiències de teatre comunitari amb la gent gran de Ciutat Vella i enguany anaven a 
presentar una proposta dirigida per Marta Galán Sala sobre les empremtes que deixen 
dictadures com la franquista en la gent que les pateix.  
 
Com que el projecte no s'ha pogut convertir en un muntatge en viu a causa de la crisi de la 
covid-19, finalment ha pres la forma d'una creació audiovisual que es pot consultar a la xarxa. 
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Ja veureu que els i les protagonistes són la gent gran del Raval però, de vegades, també les 
seves netes. 
 
El muntatge, ara convertit en audiovisual, utilitza testimonis, documents i objectes del passat 
per fer el que anomenen "arqueologia d'allò quotidià". Feu clic a l'enllaç que trobareu aquí a 
partir del divendres, 24 de juliol, i ho veureu. 
 
Recordeu, a més, que betevé exerceix com a mitjà de comunicació del Grec Festival de 
Barcelona, i que retransmet en directe o bé posa a disposició de la ciutadania mitjançant el 
seu web molts dels espectacles del festival. Així, el dijous, 23, podrem assistir des de casa a 
Déjà Vu, l'espectacle de Mayte Martín al Teatre Grec i el diumenge, 26, al concert d'El Petit de 
Cal Eril al mateix escenari. Dilluns, des del Teatre Lliure de Montjuïc, Sílvia Pérez Cruz i Marco 
Mezquida interpretaran el disc MA. live in Tokyo, mentre que dilluns, a la pantalla de betevé, 
podrem seguir la representació del musical en homenatge a Xavier Cugat I sing a song about 
bananas des del Teatre Grec. Finalment, el 29 de juliol, betevé retransmetrà el concert d'Els 
Amics de les Arts des del Teatre Grec i, finalment, el 31 de juliol s'oferirà en diferit un 
enregistrament del dia anterior del muntatge de circ Estat d'Emergència, aquest cop des del 
Mercat de les Flors. 
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TÍTOL: 24 y 25/07 L’Antic Teatre al Grec 2020. Jornadas antifascistas: Souvenirs. Vol. 
II. Els aterrits, els revoltats del proyecto artístico comunitario del Antic Teatre con los 
vecinos y vecinas del Casc antic  
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Montserrat Iranzo 
DATA: 08/10//2020 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2020/10/08/els-veins-i-veines-de-la-
bellesa-tornen-als-assajos/ 

 
 
En el año 2019 pusimos en marcha la tercera exploración escénica con los vecinos y vecinas 
del proyecto artístico comunitario del Antic Teatre con esta pregunta: ¿Cuáles son las huellas 
que deja en los cuerpos y en las mentes la guerra y el fascismo? Para responder a esta 
cuestión iniciamos la exploración de una metodología que llamamos «arqueología del 
cotidiano». Se trata de un dispositivo escénico (ahora audiovisual) de memoria viva que se 
construye en el escenario (ahora en la pantalla) a partir de diferentes documentos, fotografías 
y objetos del pasado que aportan las mujeres y hombres de clase trabajadora que forman 
parte de este proyecto. El resultado invita a una toma de conciencia colectiva sobre la manera 
en que las guerras y los fascismos rasgan las biografías y dejan una huella imborrable. Narrar 
para re-significar y curar. 
 
La sesión Souvenirs. Vol. II. Els aterrits, els revoltats constará de una presentación, una 
proyección y una mesa redonda. 
 
El proyecto Souvenirs es la continuación natural del trabajo realizado durante los últimos tres 
años con los y las integrantes de La Bellesa, que es como popularmente se conoce el 
proyecto artístico-comunitario de Antic Teatre con vecinas y vecinos mayores, y en 
colaboración con la directora y dramaturga Marta Galán Sala. Tras La Bellesa (Antic Teatre en 
el Grec 2016), un proyecto de distrito/barrio, llegó el proyecto de ciudad Rebomboris (La sala 
de La Bonne – Antic Teatre en el Grec 2018). Para los participantes supone un nuevo reto que 
los empodera, los alienta y los conecta con otras realidades, aumentando así su participación 
en la cultura de la ciudad (y en la de otras ciudades) y consolidando su práctica semanal 
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como algo que los hace felices, los ocupa e intensifica su vida con relación al presente y a la 
vida cultural del barrio y de la ciudad. 
 
«La lucha antifascista sigue vigente en el siglo XXI y debemos seguir en alerta y combativas 
ante el surgimiento de la extrema derecha y de sus nuevas caras, ya sea en la institución o en 
la calle. La programación de este año defiende una escena politizada internacional: artistas y 
vecinos que no olvidan su condición de clase y la realidad social que nos rodea. 
 
Con esta pandemia mundial y la crisis socioeconómica derivada, los movimientos antifascistas 
y antirracistas han de estar muy vivos. Es por eso que las jornada son, si cabe, más 
importantes de lo que eran hace un año, cuando comenzamos a trabajarlas para la 
programación del Grec 2020: suponen una declaración política de apoyo y fortalecimiento 
común contra el fascismo.» Semolina Tomic 
 
«En España y en Brasil, la transición hacia a la democracia dejó elementos retrógrados en 
estado de latencia que han emergido y entrado en las instituciones, propiciados por el avance 
de un frente internacional de ultraderecha. En Brasil, la llegada al poder de una alianza de 
neofascismo contemporáneo asociado al liberalismo salvaje está teniendo como 
consecuencia la destrucción acelerada de instituciones y políticas públicas que tardaron 
muchos años en construirse.» Isabel Ferreira y Eduardo Bonito, activistas y comisarios 
independientes 
 
Con el programa de Antic Teatre en el Grec 2020: Jornadas Antifascistas, la sala propone una 
programación adaptada al formato online para el encuentro, la reflexión y la acción. Jornadas 
Antifascistas visibiliza com el autoritarismo sociopolítico amenaza a quien vive actualmente en 
Brasil, bajo el gobierno neofascista de Jair Bolsonaro y en situación de extrema gravedad, o 
todavía resuena en quienes vivieron la dictadura franquista. 
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TÍTOL: Les veínes i els veíns de la Bellesa tornen als asssajos 
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Montserrat Iranzo 
DATA: 08/10//2020 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2020/10/08/els-veins-i-veines-de-la-
bellesa-tornen-als-assajos/ 

 
 
– Ja era hora! – profereix la Mari Creu.  
 
Portem dues trobades amb el grup de la Bellesa, continuant un nou repte de la mà de la Marta 
Galan al seu crit de «Tot el cos en moviment i sense límits». Creu que la memòria viva és com 
un diamant en brut i, què aquests relats de vida, de totes les persones, els hem de posar en 
circulació. 
 
La Mari, observant, diu: «S’ha d’explicar la realitat». I té tota la raó, no hi ha res més senzill i 
complexe alhora. Però en els assajos i, en paraules de la Mari Creu, hem de «…ballar i ballar 
sense res a dir ni fer perquè és un “xute” d’energia».  
 
Acabada la sessió la Yolanda apunta que per fi li han cruixit les cervicals; els altres que no els 
hi fa mal res; ¡i l’Emi, com a bona resumidora, ens deixa anar un «Molt “xulo”!» de satisfacció. 
 
Quin altre final necessitem?  
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TÍTOL: Les veínes i els veíns de la Bellesa reprenen la recerca de l’emigració 
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Montserrat Iranzo 
DATA: 14/12//2020 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2020/12/14/les-veines-i-els-veins-de-la-
bellesa-reprenen-la-recerca-de-lemigracio/ 

 
 
Marta. Definició de migració: «Desplazamiento de lugar por diferentes razones.» 
 
Graciela. «Síndrome de lejanía: La tienen los hijos de los diplomáticos -me explicó un amigo psicólogo-. 
No te sientes de ningún lugar, siempre hay la posibilidad de irte. No se cura nunca.» 
 
Aurora. «Hi ha persones que no hem estat migrades, però hem hagut d’anar de barri en barri i no ens 
hem sentit integrades. És una experiència molt trista. M’he sentit desarrelada i desamparada per haver 
anat d’un lloc a l’altre.» 
 
Emi. El record d’Hinojosa, Càceres, és de soroll, de crits, de riures… Vaig venir a BCN amb l’àvia. Jo 
tenia 3 anys i amb 4 ja no coneixia als pares només que per cartes. Finalment els pares vingueren. No els 
hi agradà Barcelona. 
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Mari Creu. Primera migració: 1944, al ventre matern d’Osca a Can Tunis. Felicitat, aprenc a ser forta. 
Segona migració: mare marxa a Londres. Aprenc de la soledat. Tercera migració: cap el carrer Muntaner 
de BCN. Aprenc un ofici. Aprenc de la burgesia. Quarta migració: casament, malaltia i retorn al forat. 
Aprenc de la penúria. Cinquena migració: regento un bar davant l’Inst. Teatre. Aprenc de la gent de la 
faràndula. Sisena migració: Nétes catalano-brasileres. 
 
Mercè. Al 1955, vaig amb el pare en un tren de fusta cap a Càceres. Del 1970 al 1972 visc amb una tia a 
Paris. Paris fou la meva universitat. Finalment arribo a Catalunya. Em sento enganyada: «no hi ha un 
dialecte com m’havien dit de petita». Vull viure a Barcelona. Conec a l’Ocaña i m’identifico amb ell. 
 
Iolanda. «Haciendo este trabajo de migración, he notado que tengo una parte disociada de mi vida. Me 
doy cuenta que vengo de una família nómada. No sabía que mi futuro sería ir de aquí para allá… Me 
adapto enseguida a las situaciones… Hago nuevos amigos… A mi hijo le he intentado transmitir, en sus 
primeros años de vida, la seguridad tal como yo la tube.» 
 
Francesca. «…Mi primera migración me trajo mi desgracia personal. Yo era feliz en Barajas…» 
Posteriormente, a los 24 años, viajé a México dónde viví momentos agradables y desagradables. No viví 
la migración como una necesidad. Te das cuenta que no es tu tierra y te tienes que adaptar. Tu no 
quieres sentirte extraña, ellos te consideran emigrante aunque tu no te lo sientas. En 1984 vine a BCN. 
 
Mari: Mi padre vino a BCN un año antes que el resto de la familia. Mi madre y cuatro niños viaja de 
Huelva a Santa Coloma de Gramenet. En el tren un hombre la ayuda a subir y le roba todo el dinero. Yo 
soy un bebé de meses. De pequeña me gustaba mucho bailar, mi madre me cose un vestido de faralaes. 
«En mi viaje de novios, mi Manolo me alquila un vestido de faralaes. Me lo pasé pipa. Volví embarazada 
de mi primer hijo.» 
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TÍTOL: Les veínes i els veíns de la Bellesa comparteixen la seva experiencia 
migratòria al CCM Born 
MITJÀ: Teatron (Lliure comunitat d’arts vives – online) 
AUTORIA: Montserrat Iranzo 
DATA: 28/12//2020 
URL: http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/2020/12/28/8271/ 

 
 
… Doncs arriba el darrer dia de trobades i per arrodonir-ho anem al CCMBorn per conèixer 
part de les persones participants en el projecte Forasters Vindran de la Marta Galán. 
De vegades donem per sentat que les històries de qui ens envolta, com en aquest cas: 
l’Aurora, la Mari Creu, la Iolanda, la Mari, la Francesca i la Graciela, les coneixem. Però, aquell 
dia, exposant la seva vida a través de les peces que  escolliren per transmetre la seva 
migració, em vaig adonar que sempre hi ha quelcom novell: un detall, una explicació, una 
il.lusió, una idea… 
 
En aquesta última trobada d’enguany coneguèrem al Francisco i a la Custòdia. Persones 
lluitadores que aconseguiren grans avenços en el barri del Carmel. I el més bonic era com a 
les nostres actrius els hi espurnejaven els ulls escoltant-los. Es sentien identificades. Fins i tot 
coneixien les accions que s’havien fet en els anys 60, 70, 80 i 90. 
Aquest dia 15 de desembre en El Born Centre de Cultura i Memòria, el seu nom ser honorat 
escoltant la Memòria viva de la ciutat de Barcelona. Una Memòria que cal cuidar i atresorar 
per la valuositat, per que no es perdi com un record llunyà. 
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Aquestes vides, com moltes altres, potser no estan escrites, potser s’haurien d’escriure per 
mantenir-nos vius. 
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TÍTOL: Desconfiança eterna 
SUBTÍTOL: La por a la immigració, en un muntatge comunitari de Marta Galán al 
Lliure 
MITJÀ: El Punt Avui - Cultura (diari nacional - versió digital) 
AUTORIA: J.Bordes 
DATA: 01/04/2021 
URL: https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1947287-desconfianca-
eterna.html 

 
 
Forasters vindran..., amb dramatúrgia i direcció de Marta Galán Sala, volia ser un mirall entre 
dues generacions d’immigrants: les que van venir de la Península cap a Barcelona i que van 
malviure en barraques durant unes dècades i la que els últims anys està arribant des de 
l’estranger i malviu sense dret a la residència ni a treballar. L’obra s’estrena avui i estarà en 
cartell a l’ Espai Ll iure fins al 25 d’aquest mes. L’espectacle és el resultat d’una investigació 
entrevistant joves (a qui dona suport la Taula de Joves Comtal) i avis que van protagonitzar la 
immigració als anys cinquanta i seixanta. Tot el material ha servit per completar una peça 
d’autoficció que protagonitza Susanna Barranco, que recorda l’arribada dels seus avis a 
Barcelona. Va ser arran d’aquest treball que va descobrir que el seu pare havia nascut en una 
barraca. L’acompanyen en aquest viatge iniciàtic Núria Lloansí i Juan Navarro. 
Dificultats burocràtiques no han permès que els joves tinguin més presència en l’actual 
muntatge. Però ja hi ha prevista una segona peça (pels volts de l’estiu vinent) en què ells 
podran explicar el seu testimoni per comprovar que, efectivament, la desconfiança i 
l’estigmatització se segueix repetint(ara amb l’agreujant que molts dels que els penalitzen van 
patir un menysteniment similar, sembla insinuar la hipòtesi). Les mateixes autoritats franquistes 
perseguien les persones que arribaven a l’estació de França, a Barcelona, si no tenien una 
adreça on allotjar-se. Això trenca la teoria que el franquisme va propiciar la immigració per 
dominar els catalans, comenta la directora. En realitat, no va ser ben vista la immigració fins 
que no es van començar a construir grans edificis perquè els habitessin i no va donar impuls 
al renaixement industrial de la capital catalana, ja entrats els anys seixanta. Paral·lelament a la 
investigació amb els testimonis, també s’ha consultat centres de recerca com pot ser 
l’Observatori de Vida quotidiana de Barcelona i reflexions d’intel·lectuals, com la pregunta que 
es formula l’antropòleg Manuel Delgado: “Som capaços de fer una societat heterogenètica o 
no?” 
Galán, una dramaturga de notable trajectòria amb dues dècades de carrera, ha estat indagant 
els últims deu anys en el teatre comunitari, perseguint un teatre social que reivindica la 
memòria i el testimoni de les persones ignorades al carrer. Treballa des del 2012 amb un grup 
d’àvies, veïnes de l’Antic Teatre, amb qui ja han fet un parell d’espectacles 
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(Bellesa i Souvenir). La intenció era ajuntar al Lliure joves i avis, però el risc de possibles 
contagis ho va impedir. 
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TÍTOL: Passar comptes 
SUBTÍTOL: Pugen a escena massa poques obres que tractin temes de gran tonatge i 
que ens toquin tan de prop com el "Forasters vindran..." de Marta Galán que és al 
Lliure, una peça sobre la immigració 
MITJÀ: El Punt Avui - Cultura (diari nacional - versió digital) 
AUTORIA: J.Bordes 
DATA: 01/04/2021 
URL: https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1947287-desconfianca-
eterna.html 
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TÍTOL: Marta Galán: "No es pot encabir l'art comunitari en el marc de la producció 
industrial" 
MITJÀ: Xarxanet.org (digital associatiu) 
AUTORIA: Carla Fajardo (Ravalnet) 
DATA: 16/04/2021 
URL: https://xarxanet.org/comunitari/.pnoticies/marta-galan-la-democratitzacio-de-la-
practica-artistica-es-un-objectiu-en-si 

 
 
Marta Galán té una prolífica trajectòria com a creadora de projectes artístics comunitaris. 
Dirigeix el muntatge 'Forasters vindran...' sobre la migració interna espanyola dels anys 50 i 60, 
que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'abril, i prepara la següent fase del projecte per al 
Festival Grec: un espectacle de creació comunitària amb joves de Fundació Comtal i Vulnus. 
Mentrestant, ha reprès el projecte La Bellesa de l'Antic Teatre amb un grup de veïns i veïnes 
del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. 
 
'Forasters vindran...' és un espectacle comunitari? 
 
No ho és, està fet amb performers professionals, però no podria haver estat possible ni pel 
que fa als continguts ni a la intencionalitat i a la profunditat sense una primera fase de treball 
comunitari amb nou testimonis de la migració interna i un grup de joves de la migració global. 
Amb el grup de gent gran vam fer el que anomeno arqueologia del quotidià a partir de fotos i 
objectes. Vam anar gratant la memòria per treure'n un relat de vida per arribar a aquesta 
memòria moltes vegades fagocitada per altres memòries majoritàries que tenen més 
presència. Sense els joves no hauríem pogut arribar a la bellesa i la duresa que té. També ha 
calgut la recerca documental de l'OVQ (Observatori de la Vida Quotidiana) i la col·laboració 
de Transductores/ programa BornLab. 
 
Com és que el resultat no és comunitari? 
 
Quan el Lliure m'accepta la proposta em diu que com a artista resident he de fer vint bolos. 
Això és incompatible amb un projecte artístic comunitari. No es pot aconseguir aquest mart 
disciplinar durant vint dies. Vaig dissenyar un espectacle performatiu a partir del material i 
estava previst fer activació comunitària les últimes tres funcions amb la participació dels 
col·lectius, però ha sigut complicat de negociar perquè l'estructura jurídica i administrativa del 
Lliure exigeix que les persones que actuïn estiguin contractades amb el regim laboral 
d’artistes. Alguns joves no tenen garantit el seu dret a la documentació, hi ha una llei 
d’estrangeria que els deixa en un estat d’indigència absoluta. És una animalada. Els avis no 
volien perquè perdien la pensió i els feia por amb la covid. La normativa estricta pel que fa al 
tema laboral impedeix una participació cultural porosa i lliure. Té la seva lògica també, estan 
protegint els drets laborals d'artistes i treballadors. 
 
Així, els projectes comunitaris no tenen espai als teatres convencionals? 
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D’aquesta manera, no. Hi ha hagut propostes participatives amb càstings i amb funcions 
esporàdiques, sempre amb persones que disposin d'un DNI. L'objectiu d'una pràctica 
artística comunitària no és només el resultat artístic, és una cosa més porosa que té a veure 
amb establir un marc de relacions i compartir eines d’expressió a llarg termini. No es pot 
encabir en el marc de la producció industrial. Podria haver triat els joves que tenien DNI, però 
hauria sigut una violència brutal després de tres mesos de treballar amb ells. Va ser una 
decisió: o van els 15 o no hi va cap. A més, la covid és un afegit. Allò que implica estar junts i 
treballar des del col·lectiu i des del contacte es torna molt complexe. 
 
Com es financen? 
 
Els he fet a pulmó. Poc a poc s’estan legitimant com a pràctiques artístiques i socials, però 
estan sempre entremig d’educació, cultura, comunitat i educació social. Són molt intersticials i 
molt transversals. Es financien amb una suma de recursos a partir de fons públics i, si tens 
sort, ho pots presentar a algun mecenatge. 
 
Com articules els projectes? 
 
Amb els joves vam determinar que el que faríem seria treballar amb la idea de futur, de 
pertànyer, amb tot allò que ells tenien el desig de construir. Vam articular un taller plàstic, un 
escènic i un musical. Són laboratoris dissenyats específicament per a cada grup i sempre 
tenen veure amb alguna mena de pràctica artística. També intento tenir un registre, fer un 
procés documental. 
 
Quin paper jugues com a directora? 
 
Són processos col·laboratius. Hi ha una direcció artística, li dono un marc de presentació 
formal, dissenyo tot el que té veure amb l’escenotècnia i l’estructura dramatúrgica, però els 
continguts, tot el que passa, és pura creació col·laborativa. Al final sí que cal que algú prengui 
unes decisions. Per a ells és important. Quan arriben a un espai com l’escenari Ovidi Montllor 
al Mercat de les Flors i hi ha tot aquell dispositiu tècnic perquè ells puguin explicar la seva 
història és molt emocionant. 
 
Han vist 'Forasters vindran...'? 
 
Sí, i ha sigut molt emotiu. Són espais de representació que visibilitzen que tens una presència, 
una existència, una veu. No és habitual que t’escoltin, que et mirin, que tinguis un espai de 
generació de bellesa, que puguis arribar a emocionar. Per això és molt important que els 
processos estiguin acompanyats per bons professionals perquè el resultat estigui a l’alçada 
d’aquestes persones. Has d’acompanyar-los de tal manera que brillin. Sento que és un deure 
per aconseguir que les seves històries tinguin una ressonància. 
 
L'obra parla de la migració interna dels anys 50 i 60. Com pot ser que no se sàpiga que hi 
havia un Centre de Classificació d'Indigents a Montjuïc on es retenia les persones i se les 
deportava? 
 
Són passats foscos que s’eliminen. Són espais que s’han dedicat a l’exaltació de l’horror. No 
interessa que en quedi constància. A l’espectacle es diu que ja seria hora que es fes memòria. 
15.000 persones deportades per pobres, detingudes al carrer perquè no podien demostrar 
que tenien arrelament, feina o casa, i que venien a buscar-se la vida. 
 
És aquesta la situació del grup de joves? 
 
Hi ha una mena de mirall que et fa possible pensar en la migració global, però només hi ha un 
sol comentari. El fa una persona que es va criar a Can Tunis i que ajudava la seva iaia a fer 
venda ambulant al Xino. E xplica que hi havia tot un aparell d’estat que criminalitzava la venda 
ambulant, el buscar-se la vida. Diu: "Venien i la meva iaia començava a córrer, agafava el 
farcell, i cridaven «Aigua, aigua!». Vaja, el mateix que ara". 
 
Quan es fa creació comunitària el perill és apropiar-se de problemàtiques alienes? 
 
Crec que és un tema de sensibilitat i d'ètica, de decisions. El material dels joves no surt a 
l'obra perquè no van tenir opció de participar. Si com a creadora ho tens activat, si hi ha un 
compromís ètic i un veritable posicionament polític en creure que la democratització de la 
pràctica artística és un objectiu en si mateix per augmentar el benestar de les persones no pot 
haver-hi apropiació. Però això t'ho haurien de respondre les persones que participen. Per a 
elles són processos molt importants. 
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El seu futur penja d'un fil per culpa de l'especulació immobiliària 
 
Entrem a l'Antic Teatre un dels grans espais i centres de creació escènica més alternatius de 
Catalunya. Un centre únic al país que des de la seva creació al 2003 ha fet una gran aposta 
per l’experimentació i la recerca en el camp de les arts escèniques contemporànies. El seu 
futur penja d'un fil per culpa de l'especulació immobiliària. 
 
Fa 2 anys el propietaris del palau neoclàssic on està ubicat l’Antic Teatre van comunicar de 
forma inesperada l’augment del preu del lloguer, un increment que multiplicava per 5 el que 
es pagava. És a dir que la pujada havia de passar dels 1.500 eurus als 7.500 eurus mensuals 
si l’Antic Teatre volia renovar el lloguer. Els gestors d’aquest equipament van decidir 
denunciar-ho públicament i la propeitat va reaccionar comunicant que més enllà del 2027 ja 
no hi hauria cap renovació. 
 
L’Antic Teatre va reclamar la implicació de les institucions per salvar l’equipament. I tot això ha 
passat durant la pandèmia fet que ha dificultat el poder desbloquejar aquesta situació per 
garantir la continuïtat de l’Antic Teatre que el dilluns de la setmana passada presentava la 
nova temporada del gener a juny del 2022. 
 
L'Antic Teatre és un dels grans espais i centres de creació escènica més alternatius de 
Catalunya. Un centre que des de la seva creació el 2003 ha fet una gran aposta per 
l’experimentació i la recerca en el camp de les arts escèniques contemporànies i que ha 
esdevingut trampolí per a la creació emergent. Aquí s’han format i han crescut companyies 
que giren arreu del món. I aquí també han tingut sempre en compte el territori. Per això des de 
fa 11 anys impulsen el projecte artístic comunitari protagonitzat per la gent gran del barri que 
ha aconseguit portar l'obra "La Bellesa" al festival del Grec 2017. Són el col.lectiu de les "Iaies 
de l'Antic". Hem parlat amb dues d'elles, l'Aurora Roig i la Iolanda Prieto. Ho hem fet al bar de 
l'Antic Teatre. 
 
I del futur d'aquest equipament n'hem parlat amb la seva impulsora, la Semolina Tomic i amb 
l'Ireneu Tranis, membre de Mos Maiorum, una de les companyies nascudes a l'ampara de 
l'Antic Teatre. Des dels estudis la Sílvia Tarragona li ha preguntat al Daniel Granados, el 
Delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de Barcelona sobre les accions del consistori per 
garantir la continuïtat d'aquest equipament. 
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Al districte de Ciutat Vella, al carrer de Verdaguer i Callís número 12 de Barcelona, s’hi troba 
l’Antic Teatre, un referent de l’escena independent actual. Havia estat la seu del Teatre del 
Cercle Barcelonès de Sant Josep, però d’ençà el 2003 és una sala teatral i centre de recursos 
per a les arts multidisciplinàries. 

No només té una funció artística, sinó que és un dels principals agents dinamitzadors del barri 
del Casc Antic de Barcelona. La Verónica Navas Ramírez és, des del 2018, la Responsable de 
Comunicació de Sala, però la seva relació amb l’Antic va començar molt abans, quan era 
espectadora. També passava estones al bar i la terrassa del centre i va actuar a la sala amb 
l'obra Hasta agotar existencias (Ensayando para que la muerte de mi madre no me pille 
desprevenida). 

Què diferencia l ’Antic d’altres sales de teatre? 
El teatre acull espectacles que s'allunyen dels continguts artístics convencionals i que no 
tenen cabuda als teatres tradicionals i als circuits estàndards. Verónica Navas explica que “és 
l’única sala de mostra continuada de creació i gestació. En aquest model d’espai sociocultural 
de cultura de base es programa regularment art contemporani multidisciplinari”.  
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És un teatre que produeix i coprodueix, la seva oferta dona suport a la creació contemporània 
i a obres que busquen la innovació dels llenguatges escènics. En definitiva, segons Navas, és 
un “model únic a Barcelona, no només pel que fa a la programació artística, sinó també al 
model de producció”. 

Com es defineix l ’Antic Teatre? 
L’Antic defensa, per damunt de tot, el concepte d’artista i cultura independent. “Sostenibilitat”, 
“resistència” i “independència” defineixen el que és, el que fa i el que pretén aquest espai. “El 
risc és la seva bandera” exposa Navas, i és que l’Antic Teatre aposta pel risc quan ningú no 
ho fa, també en els moments més difícils”.  

Verónica Navas explica que “quan tot sembla que està caient, des de l’Antic fem mans i 
mànigues per tirar endavant i mantenir la sala”. Amb la vulnerabilitat i precarietat aquest és un 
espai perenne, assenyala Navas, però "aquesta aposta pel risc, tot i les dificultats, fa que jo ho 
valori moltíssim com a treballadora, com a artista, com a espectadora i com a ciutadana". 

El centre ofereix una plataforma als creadors experimentals, ja siguin artistes joves o bé amb 
una carrera més establerta, amb la intenció d'afavorir l'art i la cultura emergents. Algunes de 
les companyies que actuen a la sala han nascut a l’Antic Teatre i han aconseguit mantenir-se 
gràcies a la seva expressivitat artística, com Societat Doctor Alonso, Pere Faura i El Conde de 
Torrefiel. 

 
“Davant d’una societat que valida els fets i una projecció basada en els fets, l’Antic aposta per 
la potencia, per la impulsió”. 

 
A més d'acollir els projectes de creació, l'associació ha buscat l'arrelament social i la 
vinculació amb la comunitat i ha creat projectes de col·laboració tant amb persones grans, 
com amb infants o adolescents del barri.  

Projecte art íst ic comunitari 
Hi ha hagut diversos projectes durant aquests 19 anys, però el de més llarg recorregut és el 
projecte artístic comunitari format amb la gent gran del barri. El grup autoanomenat "Les iaies 
de l'Antic" va iniciar-se el 2012 enfocat a la dansa i el moviment, tot i que a partir del 2017 se 
centra en la recerca del seu natural artístic. 

La gentrificació que ha patit el barri en els últims anys ha fet caure en l’oblit alguns col·lectius, 
entre ells la gent gran, i per això Navas apunta que "aquest projecte ha ajudat al fet que les 
iaies poguessin tenir el seu espai on expressar-se"; es reuneixen setmanalment i, tot i les 
dificultats, ha aguantat fins a dia d’avui. "És tot un honor comptar amb elles, és un dels 
projectes de més valor de l’Antic". 

El centre cultural i social té una forta vinculació al territori i un compromís inequívoc amb la 
situació política i social actual. "El gran valor per a l’Antic és que algunes d’aquestes persones 
són, alhora, veïnes directes de l’edifici: compartim illa, vistes a la terrassa, vida de carrer… 
L’Antic Teatre és, i ha de ser, casa seva", exposa Navas. 

Per commemorar aquests primers 10 anys de projecte artístic comunitari, dirigit per Marta 
Galán Sala, s’està preparant un llibre que recull l’activitat continuada i sòlida a la vegada, en la 
qual hi estan treballant Montserrat Iranzo i Pere Bargalló Bozzo. En el llibre s’hi explicaran 
vivències, històries, les etapes del teatre, hi haurà entrevistes a col·laboradors… 

Portes obertes i  altres celebracions 
El 23 d’abril de 2003 va obrir les portes l’Antic Teatre per primera vegada i, per commemorar-
ho, cada 23 d’abril se celebra una “festa d’aniversari, amb paradetes de llibres i 
col·laboracions amb diferents llibreries.  

A més de l’aniversari de l’Antic, a l’octubre es realitza una barbacoa popular on es convida 
totes les veïnes, gent del barri, la comunitat artística, explica Navas, “és una jornada per 
gaudir i compartir l’art i la cultura”. 

La previsió per aquest 2022, es reprendre la celebració del Sant Jordi, després d’haver estat 
dos anys sense poder-ho fer, a causa de la pandèmia. 
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Petjada de la pandèmia 
El bar de l’Antic és la principal font de finançament del Centre Social i Cultural. Els ingressos 
que genera es destinen en la seva totalitat a l’activitat, per mantenir tots els espais, les seves 
infraestructures i la seva activitat completa.  

Verónica Navas explica que el model de gestió de l’Antic en la seva globalitat “aposta per la 
cultura de base i amb la pandèmia, no comptar amb el bar i la terrassa, que són la font del 
finançament habitual, ha estat un afegit contra el qual ha calgut lluitar”. 

La sala compta amb un aforament de 70 persones en les obres de teatre, i 120 persones en 
els concerts. Les restriccions de covid-19 han estat una “limitació molt important”, s’han 
congelat preus per no carregar l’afectació sobre el públic, sent ja uns preus molt més baixos 
en relació a altres sales de teatre i hi hi ha hagut períodes d’ERTO. Tot i això, Navas apunta 
que no s’ha hagut de cancel·lar cap obra ni actuació i que gràcies a la programació i el suport 
de la gent, el 2021 ha superat la recaptació del 2019. 
 
Programació Antic Teatre 
La programació de cinc dies a la setmana permet oferir diverses propostes d'artistes i 
companyies locals o estrangeres: teatre, performance, dansa, multimèdia, música, literatura, 
cine, exposicions i conferències. poc important.  

La programació de les companyies és de dijous a diumenge, però des de l’Antic també es 
proposen activitats els altres dies de la setmana. “L’activitat a la sala és molt intensa, són sis 
mesos (de gener a juny) molt eclèctics”. Hi haurà estrenes de Los Detectives, Núria Andorrà i 
Roger Pelàez, l'espectacle EXagerada de Natasha Padilha i èxits d'anteriors temporades com 
els de Søren Evinson, Las Huecas o Juana Dolores… “Els espectacles que s’ofereixen són 
multidisciplinaris de base sonora i basats en la política del cos”. 
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TÍTOL: "El Grec, més Grec que mai" 
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propostes d'arts escèniques per a tots els gustos  
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Ja som a principis de maig, per tant, d’aquí a dos dies ja és Sant Joan i d’aquí a tres, ja som 
al Grec. Patapam. El festival d’estiu de Barcelona torna amb força, normalitat i presencialitat 
absoluta. Després de dues edicions pandèmiques, ara sí, torna el festival d’estiu amb 
aforaments al 100% i sense obligatorietat de mascaretes, ni a l’interior ni a l’exterior (excepte 
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qui ho desitgi. Cesc Casadesús confessa que “ens estressarem”, perquè el Grec ve molt 
carregat: ni més ni menys que amb 86 espectacles. No tenim por: juliol sempre és el mes en 
què servidor de vostès té més feina (i una vida social més agitada). Som-hi. Amb il·lusió. 

“Aquest serà un Grec més potent i més alegre que mai”. Així  presentava Ada Colau l’edició 
d’enguany, en la presentació que va tenir lloc al Teatre Grec davant els mitjans i els artistes 
programats. L’alcaldessa portava un vestit de color blau Klein estupendu (picada d’ullet al nou 
color corporatiu del TNC?). Després de dues edicions mogudes (sobretot la de 2020, que va 
penjar d’un fil fins al darrer moment), aquest serà un Grec de celebració i normalitat. Com 
sempre, el festival vol potenciar el talent local i combinar-lo amb alguns dels millors noms de 
l’escena internacional. Enguany també es veurà el resultat de les beques Barcelona Crea, una 
iniciativa de l’ajuntament de Barcelona es va inventar el 2020 per fer front a la pandèmia i que, 
segons Colau, “ha nascut per quedar-se”. Aquest serà un Grec més verd i sostenible, més 
híbrid i divers, amb un 50% d’espectacles dirigits per dones. Si teniu la sort de tenir menys de 
trenta anys, totes les entrades us costaran un preu únic de quinze euros. 

El faune torna a ser la imatge del Grec, en una imatge gràfica feta per l’equip Realmente 
Bravo (els dissenyadors d’Elx Paula Schmerz i Vik Autofocus) que recupera l’ésser de la 
mitologia romana, habitant dels boscos i protector de la natura. “Ens ha quedat un Grec 
força apretat”, confessava Casadesús, que no ha aconseguit reduir la programació i que ens 
portarà el millor de cada casa: dansa neerlandesa, teatre alemany, musical anglès, fado 
portuguès… Per primera vegada des que n’és el director, l’espectacle inaugural serà de 
dansa, amb una producció de la Nederlans Dans Theater (la millor companyia d’Europa) 
formada per tres peces de Marina Mascarell, Sharon Eyal i William Forsythe. Al Teatre Grec 
s’hi veurà més teatre que mai: El burlador de Sevilla (producció de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico dirigida per Xavier Albert í), 28 i mig (l’espectacle d’Oriol Broggi i La Perla 
29 que ha fet temporada al teatre La Colline de París), o Paraíso perdido, una adaptació del 
poema de John Milton amb dramatúrgia d’Helena Tornero i direcció d’Andrés Lima. Al 
Teatre Grec també serà l’escenari dels concerts de Roger Mas, Jane Birkin o Els Pets, i 
també hi podrem veure un tribut a Stephen Sondheim (tots drets!) o un concert amb 
diversos artistes cantant Jaume Sisa (Malalts del cel).   

Montjuïc és un dels epicentres del festival que acull l’activitat més frenètica, amb espectacles 
nous cada pocs dies al Teatre Grec, el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors i la plaça 
Margarida Xirgu. Grans noms de l’escena europea com l’alemany Thomas 
Ostermeier amb Ein Volksfeind (Un enemic del poble) o l’italià Romeo 
Castel lucci amb Bros (que es va poder veure al darrer Temporada Alta), visitaran el Lliure 
de Montjuïc, com també ho farà la nova producció de la companyia catalana Conde 
de Torrefiel: el seu espectacle Una imagen interior és una coproducció del Grec amb els 
festivals d’Avinyó, Brussel·les i Viena. D’Ontinyent al món. Els novaiorquesos The Wooster 
Group presentaran The B-Side, una interpretació escènica sobre un àlbum de folk enregistrat 
el 1965 en una presó de Texas. I el creador iranià Amir Reza Koohestani ens durà En 
trànsit, adaptació lliure de la novel·la d’Anna Seghers ambientada en un aeroport. Finalment, 
al Lliure també hi podrem veure Comrades, I’m not ashamed of my communist past, de la 
creadora sèrbia Sanja Mitrović , el nou espectacle dels catalans Atresbandes o Barbados, 
etcètera del madrileny Pablo Remón. 

Al Mercat de les Flors, la dansa tindrà noms com el del sevillà Israel Galván, que fara 
parella amb el cor de veus blanques de l’Escolania de Montserrat (gràcies a la complicitat de 
la Fira Mediterrània de Manresa), o el coreògraf noruec Alan Lucien Øyen amb l’espectacle 
de teatre-dansa Story, story, die. També hi podrem veure Runa, de Lali  Ayguadé, o la 
creadora francesa Phia Ménard presentarà la seva Trilogie des contes immoraux (pour 
Europe), una peça performàtica de tres hores sobre la decadència de l’Europa actual. El 
Premi Adrià Gual 2021 de l’Institut del Teatre, és a dir, l’espectacle Cantus gestualis de la 
companyia Ça marche, l’espectacle Larsen C del coreògraf grec Christos 
Papadopoulos o el solo Paradise Lost del britànic Ben Duke (que també adapta el poema 
de Milton) es podran veure igualment al Mercat de les Flors. La plaça Margarida Xirgu tornarà 
a estar ocupada per parades del gremi de restauradors de Poble Sec (que canviaran cada 
setmana), i també s’hi podran veure els espectacles de carrer El gran goril·la (de la 
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companyia Antigua i Barbuda), Maña (del creador de circ Manolo Alcántara), i Orpheus, 
dels Insectotròpics (coproducció amb FiraTàrrega). 

El “Grec ciutat” ocuparà, un any més, la majoria de sales teatrals de la ciutat, així com el 
Teatre del CCCB (amb Grandissima Illusione de Cris Blanco i MIVION (Ràdio 
Sarajevo) de La Conquesta del Pol Sud), el MACBA (amb ldiota, de la 
capverdiana Marlene Montero Freitas) o el MNAC, on podrem veure l’espectacle Gardien 
Party, una creació de Mohamed El Khatib amb els vigilants d’alguns dels millors museus 
d’Europa. Al TNC podrem veure una producció peruana de Hamlet dirigida per Chela de 
Ferrari  i protagonitzada per actors amb síndrome de Down (“de lo millor que he vist aquest 
any”, segons Casadesús) i podrem recuperar dos grans espectacles com Europa 
Bull de Jordi Oriol i Opening Night, el multipremiat espectacle de La Veronal. Paraula de 
servidor de vostès que aquests dos darrers espectacles són imprescindibles. A l’Antic Teatre 
podrem veure Las Huecas i el seu Aquellas que no deben morir, Las cosas de Los 
Torreznos o Les vedettes, el nou espectacle comunitari de “les iaies de l’Antic” dirigit 
per Marta Galán. 

La dramatúrgia catalana contemporània també tindrà una bona representació al Grec amb 
l’estrena dels nous textos de Llàtzer Garcia (Al final, les visions, a la Sala Beckett), Sí lv ia 
Navarro (Negatius, a la Sala Flyhard), Jordi Prat i  Coll  (Fàtima, al Lliure de Gràcia), Marta 
Buchaca (Quant temps em queda?, al Teatre Goya), Marc Rosich (Isadora a l’armari, al 
Teatre Akadèmia) o Jordi Casanovas (Immunitat, a La Villarroel). Al Centre d’arts digitals 
Ideal podrem veure la versió immersiva del musical Next to normal, protagonitzada per l’actriu 
californiana Alice Ripley i amb creacions audiovisuals del duet Desilence. Finalment, 
l’ajuntament incorpora al Grec el recentment adquirit El Molino amb la proposta Molinex: dos 
caps de setmana amb diverses propostes golfes de música, transformisme i flamenc queer, 
comissariades per Vicent Fibla del Festival Eufònic. 

I que consti que no he parlat de tots els espectacles. Evidentment. El Grec torna carregat de 
propostes per a tots els gustos, dels gèneres més variats i amb les hibridacions més 
imaginatives. Doneu un cop d’ull a la programació al web del festival i recordeu que hi ha 
sucosos descomptes si compreu entrades per a tres o cinc espectacles, o si veniu en grup. I 
si teniu menys de trenta anys… enhorabona! Aprofiteu el Grec, estimades, que l’estiu ja és 
aquí i ho hem de celebrar. 
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TÍTOL: "Al Teu Costat: Les iaies de l'Antic Teatre" 
MITJÀ: Ràdio 4 - rtve (ràdio nacional) 
AUTORIA: De boca a orella  
DATA: 19/05/2022 
URL: https://www.rtve.es/play/audios/de-boca-a-orella/salvem-antic-teatre/6298465/ 

 

 
Són veïnes del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, protagonistes del projecte artístic 
comunitari de l'Antic Teatre 
 
L’Aurora Roig té 84 anys és veïna del barri de Sant Pere i Santa Caterina. De fet ella viu davant 
mateix de l’Antic Teatre. Fa 10 anys que està involucrada en el Projecte Artístic i Comunitari 
d’aquest equipament cultural de Barcelona. L’Aurora té una llarga trajectòria vinculada als 
casals de barri i a l'acció contra l'especulació immobiliària. Sempre ha estat una dona molt 
activa culturalment parlant, una veritable guerrera. 
 
La Mercè va arribar al projecte artístic comunitari de l’Antic Teatre al 2018, a través de la seva 
amiga Graciela. El punt fort de la Mercè dalt de l’escenari és el cant i més en concret el 
gènere de la cobla. De fet és qui habitualment acostuma a cantar dins les posades en escena 
d'aquest Projecte Artístic Comunitari. 
 
La Yolanda Prieto és la més jove del grup. Es va incorporar al Projecte Artístic Comunitari de 
l’Antic Teatre just abans que arribés la pandèmia. Encara no ha fet cap presentació en públic i 



RECULL DE PREMSA (2012-2021) 
Projecte artísticocomunitari de l'Antic Teatre amb veïnes i veïns del Casc Antic de Barcelona 

per tant s’estrenarà aquest estiu amb la posada en escena de la darrera creació de les iaies 
de l'Antic. Serà amb la representació de Les Vedettes que es podrà veure a l'Antic Teatre en 
el marc del festival Grec de Barcelona. Es tracta d'una posada en escena que ens farà 
reflexionar de forma crítica sobre el món que hi ha dins de les grans produccions dels 
espectacles. 
 
L'Aurora, la Mercè i la Yolanda tenen en comú que són veïnes del barri de Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera. Són unes apassionades de l'escena. Formen part de les 10 dones i 2 
homes que actualment composen el grup del projecte Artístic Comunitari de l'Antic Teatre. És 
tracta d'una iniciativa que durant els seus 10 anys d'història ha aconseguit augmentar la 
participació social i cultural dels veïns i veïnes més grans de 65 anys del barri, els ha ajudat a 
trencar el seu aillament i solitud i els ha esperonat a potenciar el seu talent artístic dalt de 
l'escenari. A l'octubre es publicarà un llibre sobre el que ha suposat fins ara aquest projecte. 
N'hem parlat també amb la Marta Galán, especialista en arts escèniques i en gestió cultural i 
responsable del projecte des de fa 5 anys. A la connexió des de l'Antic Teatre també ens ha 
acompanyat la Montse Iranzo, treballadora social, dansaterapèuta, ballarina i actriu que és 
altre puntal d'aquesta iniciativa. 
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Cites imprescindibles per planif icar-se l 'est iu a Barcelona. 

El Grec 2022 Festival de Barcelona està esquitxat de petites perles, espectacles 
imprescindibles per saber quins camins recorren avui dia les arts escèniques. Algunes són 
propostes directes del festival que es veuran com a part del Grec Montjuïc, però la 
programació també s'estén pels teatres barcelonins en el Grec Ciutat, amb espectacles que 
comparteixen les temàtiques i intencions que inspiren aquesta edició i que van des de petites 
produccions a muntatges complexos o fins i tot nascuts de l'aplicació de la tecnologia a la 
creació escènica. 

Entre les perles escèniques que ompliran aquests dies Barcelona, muntatges com 
el Tartufo (Teatre Goya; del 28 de juny al 10 de juliol) versionat per Ernesto Caballero que 
interpreta, fent ús dels seus dots per a la comèdia, l'actor Pepe Viyuela. D'altres propostes, 
com Isadora a l'armari (Teatre Akadèmia; del 29 de juny al 3 de juliol), ens acosten a la 
dramatúrgia catalana actual de la mà d'autors com Marc Rosich, que ens explica una 
història que transcorre durant la pandèmia i té com a protagonista l'alter ego de la famosa 
ballarina del títol, Isadora Duncan.  

També podreu gaudir del talent dels dramaturgs catalans contemporanis veient Al final, les 
visions (Sala Beckett, del 29 de juny al 31 de juliol), el drama de Llàtzer Garcia, que ha 
estat aquesta temporada resident a la Sala Beckett i ara ens demostra què n'ha tret de 
l'experiència. Al mateix teatre (del 5 al 22 de juliol), podreu passar una molt bona estona 
amb Paradís, una creació del mallorquí Sergi Baos que munta una road movie teatral entre 
la platja i la serra de Tramuntana. 

La dramatúrgia catalana s'estén fins al Teatre Nacional de Catalunya, que programa 
durant el festival Europa Bull, de la companyia Indi Gest (del 30 de juny al 17 de juliol). Ja es 
va veure, tot i que en poques funcions i amb places limitades, durant la pandèmia, però ara 
torna a un festival que, precisament, reflexiona enguany sobre Europa i els seus mites 
fundacionals. 

No marxeu encara del TNC, perquè de l'1 al 3 de juliol, un seguit d'actors i actrius que 
procedeixen del Teatro La Plaza del Perú i que tenen síndrome de Down porten a escena la 
versió del Hamlet de Shakespeare que dirigeix Chela De Ferrari i que es pregunta sobre el 
paper d'aquestes persones en la societat contemporània. 
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Algunes propostes del festival, però, us proposen experiències molt diferents de les que esteu 
acostumats a viure en un teatre. Si veniu a l'Ideal. Centre d'Arts Digitals entre l'1 i el 31 
de juliol, veureu Immersive Next to Normal, un musical de Broadway amb actors i actrius de 
carn i ossos que actuen al vostre voltant i en una escenografia completament digital. El futur 
de les arts escèniques ja és aquí. 

Continuant amb la dramatúrgia més actual, a Immunitat veurem un cop més com l'autor Jordi 
Casanovas treballa amb la realitat. Ara ens parla de la pandèmia i convoca un seguit de 
persones a votar sobre com s'ha gestionat l'emergència sanitària. Veureu què en surt de tot 
plegat del 2 de juliol al 7 d'agost a La Vil larroel. 

De Bach a Safo, passant per Montaigne 

Un dels directors catalans amb més projecció internacional, Àlex Rigola, parteix d'un 
personatge que fa pensar en Shakespeare per parlar sobre suïcidis i atacs de pànic a Ofèlia 
(Panik Attack), que es veurà del 4 al 16 de juliol a Can Trinxet (l'Hospitalet) l'espai on va 
néixer l'espectacle, i amb molt pocs espectadors per funció, cosa que garanteix una 
representació especialment íntima.  

Les arts del moviment, hibridades amb la música, són la base de Desbordes (del 5 al 7 de 
juliol), el muntatge que Amaranta Velarde, coreògrafa, ballarina i pedagoga, porta a La 
Caldera. Aquesta artista, entestada a sacsejar l'escena barcelonina del moviment amb les 
seves propostes innovadores, omple l'escenari de referents camp mentre es pregunta, 
acompanyada pel ballarí Guil lem Jiménez, pels límits del bon gust. 

Igualment innovadors en la forma i en les temàtiques, els i les integrants del col·lectiu Que no 
salga de aquí ens mostren a Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig (Teatre 
Tantarantana; del 6 al 10 de juliol) com s'ha vist els éssers hermafrodites, des de l'antiguitat 
fins avui. I la Cia. Rau posa en contacte la música de Bach i la intel·ligència artificial en un 
muntatge de teatre físic i música que es titula Bach to the Future 1.0 i que podrem veure a 
la Fundació Joan Miró el 6 de juliol. 

L'avantguarda escènica, però, té parada obligada a l'Antic Teatre, escenari alternatiu que, 
al Grec d'enguany, programa l'espectacle de Las Huecas Aquellas que no deben morir (del 
7 al 10 de juliol); Las cosas, de Los Torreznos (del 14 al 17 de juliol) i l'experiència de teatre 
comunitari Les vedettes, del Grup art íst ic comunitari  de l 'Antic Teatre amb 
l'acompanyament professional de Marta Galán Salas i Montserrat Iranzo i Domingo. 

Enguany s'incorpora a la programació del Grec la Fundació Joan Brossa - Centre de 
les Arts Ll iures, on la companyia La Virgueria analitza els videoclips i la manera com ens 
influeixen a El missioner (del 12 al 14 de juliol). Al mateix escenari, Glòria Balañà dirigirà del 
22 al 24 de juliol el muntatge de Sadurní Vergés Els ossos de Montaigne, que combina 
diverses disciplines artístiques. 

La dramaturga i directora Marta Buchaca porta per la seva banda al Teatre Goya (del 13 
de juliol al 7 d'agost) Quant temps em queda?, una comèdia que ens convida a viure la vida 
intensament. I la també dramaturga i directora Sí lvia Navarro ens presenta a la Sala 
Flyhard una proposta seleccionada en la primera convocatòria de projectes dels teatres de 
proximitat On el teatre batega. És Negatius (del 13 de juliol al 12 d'agost), un muntatge sobre 
el fotògraf Robert Capa que ens recorda que, darrere aquest pseudònim, s'amagaven dos 
fotògrafs, un dels quals era una dona. 

Al Teatre Romea, un muntatge multidisciplinari dirigit per Marta Pazos i interpretat per la 
cantant Christ ina Rosenvinge indaga en la memòria i la figura d'una poeta de l'antiguitat 
clàssica: Safo (del 14 al 24 de juliol). El mateix teatre acull del 29 de juliol al 6 d'agost noves 
representacions de l'espectacle de Sí lvia Pérez Cruz Género imposible. 

Entre la resta d'escenaris de la ciutat, l 'Auditori acull Desert (16 i 17 de juliol), una nova 
proposta del cicle Escenes que posa a ballar el coreògraf Albert Quesada i els seus 
ballarins i ballarines al so d'un instrument de percussió molt especial que toquen els membres 
del grup Frames Percussion. El Sant Andreu Teatre, per la seva banda, 
programa Boira (20 i 21 de juliol), un espectacle poètic i oníric en què la 
companyia Voël combina el circ i la música en viu. 

No us perdeu, finalment, la versió divertidíssima de Juan Mayorga del clàssic El diablo 
Cojuelo (del 19 de juliol al 7 d'agost) que porten a l'escenari del Teatre 
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Condal la Compañía Nacional de Teatro Clásico amb la companyia de 
pallassos Rhum & Cia i direcció d'Ester Nadal. 

Aquestes i altres propostes imprescindibles us esperen al Grec Festival de Barcelona. 
Consulteu la programació completa i compreu les vostres entrades al web del festival. 

  

  



RECULL DE PREMSA (2012-2021) 
Projecte artísticocomunitari de l'Antic Teatre amb veïnes i veïns del Casc Antic de Barcelona 

TÍTOL: "Les Vedettes" 
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A Les vedettes , el Grup art íst ic comunitari de l ’Antic Teatre amb l’acompanyament 
professional de Marta Galán Sala i Montserrat Iranzo i Domingo us proposem assistir a 
una obertura de procés de la nova exploració escènica del grup artístic comunitari de 
l’Antic Teatre a partir de l’imaginari coreogràfic de Bob Fosse, els relats de vida dels / de les 
participants i la reflexió crítica entorn la societat de l’espectacle. 

Dedicat a títol pòstum a la Graciela Alonso Domingo. La teva llum sàvia, dolça i rebel ens 
acompanya a cada instant. Ara i aquí. Bategues. 

Sinopsi 

Els musicals nord-americans van marcar tota una època per als i les habitants dels països 
que, a l’altra riba de l’Atlàntic, vivien vides ben diferents de les que es veien a la pantalla. 
Però, i si aquell món fascinant amagava mecanismes de dominació política i econòmica 
adreçats a diluir la lluita de classes? Aquest és un dels interrogants que serveixen de punt de 
partida de la nova experiència escènica amb els veïns i veïnes de Ciutat Vella que formen part 
del projecte artístic comunitari de l’Antic Teatre. En aquesta ocasió, posen en relació els seus 
relats de vida amb les imatges, fastuoses i optimistes, del món glamurós imaginat per Bob 
Fosse. Les històries personals dels i de les participants neixen a partir de l’anomenada 
“arqueologia del quotidià”, una metodologia que proposa la recuperació de la memòria 
viva a partir d’un document, objecte o fotografia. Aquest relat de vida quotidiana, que ens 
parla de la postguerra, la moral nacional-catòlica del franquisme, el trànsit cap a la 
democràcia i les vides a crèdit, tindrà com a contrapunt les coreografies de Bob Fosse, 
reproduïdes en escena i en directe pels i per les participants. Aquí no és tan important una 
execució perfecta, com el plaer d’expressar-se artísticament a través de la paraula i del 
moviment. Un dret, un gaudi i una reivindicació. 

Marta Galán Sala 

És autora i directora de textos per a l’escena des de l’any 1999, artista-educadora i gestora 
cultural. Entre 1999 i 2011 estrena una desena de projectes d’arts escèniques amb destacada 
projecció nacional i internacional. Des del 2009 i a través de la plataforma TRANSlab, ha 
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coordinat i dirigit diferents projectes on les arts escèniques són eines pel desenvolupament 
cultural comunitari i/o la transformació social. Des de fa 5 anys, coordina el projecte artístic 
comunitari de l’Antic Teatre. Entre altres, ha presentat a la programació del Grec experiències 
escèniques com La Bellesa (L’Antic Teatre al Grec 2017), Rebomboris (programa ART i PART 
– Xarxa de cures, ahir i avui, L’Antic Teatre al Grec 2018), Akana (2018) o Som aquí per 
millorar les nostres vides (Grec 2021). La Montserrat Iranzo i Domingo és una especialista en 
disciplines que van de les arts escèniques i la dansa a l’educació, passant pel treball social i 
la salut mental i que ha treballat sovint en projectes de dansa social i amb grups de risc. El 
2012, el seu projecte DANSALUT va guanyar el premi Dansacat en la categoria de Dansa i 
Societat. 
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TÍTOL: "Bob Fosse i les vedets de l'Antic" 
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_b03a8deaed-291997fbd0-247676530 

 
 
 
Les vedets de l'Antic Teatre exerceixen amb alegria i determinació el seu dret a l'expressió 
artística i ens ensenyen que el teatre pot ser un lloc de llibertat 
Les vedettes és una nova exploració escènica a càrrec del projecte artístic comunitari de 
l’An t ic  Teat re , que s’ha mostrat al públic dins el Fes t iva l  Grec 2022. Amb 
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l’acompanyament professional de Mar ta  Ga lán  Sa la  i Montser ra t  I ranzo i  
Domingo –coordinadores i directores del projecte–, un grup de valentes i valents han 
sortit a escena a moure el cos i a dir-hi la seva. L’espectacle el dediquen, a títol pòstum, 
a la carismàtica i enyorada Grac ie la  A lonso Domingo, una de les fundadores del 
projecte. 

Tot va començar amb La Bellesa (2017), en què quatre veïnes del Casc Antic de Barcelona 
feien emergir la seva bellesa prenyada de temps i de quotidianitat mitjançant textos, imatges i 
accions. Després, a Rebomboris  (2018) –projecte municipal estrenat a La Bonne dins el 
programa ART i PART–, s’hi sumarien altres col·lectius per explorar l’ètica de la cura des d’una 
perspectiva de gènere. A Souvenirs  (2020), que s’endinsava en el passat de manera 
experiencial per abordar la postguerra i els efectes de la repressió nacionalcatòlica, hi havia 
un procés documental basat en l’arqueologia del quotidià, mètode d’indagació de la memòria 
que s’utilitza també a Les vedettes, a través de la projecció d’una sèrie de fotos personals i la 
narració de diferents relats de vida. En aquesta ocasió, a més, el ball i el moviment 
adquireixen una importància cabdal, no només en termes de performance escènica sinó 
també pel valor que els atorga cadascun dels participants. 

Ja coneixíem, d’espectacles o “exploracions escèniques” anteriors, Jonathan Carri lero 
Ballester, María Isabel Gutiérrez ‒Mari‒, Enrique Ibáñez, Emil ia Mart ín 
Moreno, Mercè Mart ínez, Francesca Navarrete, Mari Cruz Paván i Aurora Roig; ara 
s’hi sumen Laura Alonso, Montserrat Cussó, Nélida Ester Díez i Yolanda Prieto. Els 
acompanya el cantant i violoncel·lista Pau de Nut –responsable de l’adaptació, composició 
musical i disseny de so–, que ofereix versions molt personals de temes ben diversos, des 
de La bien pagá fins a un tango de Carlos Gardel. 

L’inici, amb filmacions en directe de primers plans dels intèrprets –eficient i acurat treball 
d’Abel Montes–, remet a l’obertura de la pel·lícula All That Jazz i als rituals matutins –gotes 
als ulls, pastilla efervescent, tisana– per encarar un dia d’assajos i performance. Mentre Pau 
de Nut interpreta la cançó On Broadway de George Benson, veurem en pantalla els minuts 
inicials del film, amb els seus càstings i coreografies multitudinàries. Les nostres vedets, 
enfundades en mallots, mitges i escalfadors, imiten, en la mesura del possible, els moviments 
dels cossos joves i estilitzats; en realitat, l’únic que importa és el plaer d’expressar-se 
lliurement a través de la dansa. 

Les vedettes comença amb aquesta pel·lícula de l’any 1979 i es clou amb la projecció del 
vistós i ensucrat número de Debbie Reynolds i Bob Fosse a la dansa dels globus de la 
pel·lícula Give a Girl a Break; el fet que tots els presents en escena se la mirin atònits o 
embadalits, donant-nos l’esquena, evidencia la fractura entre la dura realitat i la fantasia 
inoculada per aquesta mena de productes musicals i fílmics. I justament perquè la proposta 
comunitària busca comparar o posar en relació els relats de vida dels integrants del projecte 
amb aquest fastuós imaginari coreogràfic, s’hi troben no poques citacions de films dels quals 
Bob Fosse és el director o l’intèrpret –sovint a les ordres de Stanley Donen–: entre d’altres, el 
ball de la serp a la pel·lícula The Little Prince –Pau de Nut canta amb molta gràcia A Snake in 
the Grass i el balla Ibáñez amb un sofisticat moviment de braços– i una personal interpretació 
de Big Spender –tema del musical Sweet Charity– a càrrec de la Mari, més picardiosa i 
còmica que mai, amb sabates de taló, una perruca de color rosa i els llavis ben vermells. 

Com sempre en aquest tipus de propostes, els relats de vida són fonamentals. Cadascun dels 
participants destaca alguns aspectes de la seva història personal i explica quin vincle va 
mantenir o manté amb la dansa i l’expressió corporal –artística, en general–. En relació amb el 
ball, hi ha experiències de tota mena, des de sardanes fins a dansa contemporània, passant 
pel ballet clàssic i per musicals de Broadway. En l’apartat teatral –o actoral–, compten tant les 
obres lorquianes a un col·legi del Sagrat Cor com les accions de teatre de protesta i les 
incursions en el cinema underground. Però la situació política i socioeconòmica no els 
permetria dedicar-se a les arts escèniques, ja no diem professionalment –tot i que Enrique 
Ibáñez, que té formació d’actor, s’hi va dedicar tant com el van deixar– sinó en el temps de 
lleure –una cosa que els pobres no es poden permetre–. És important que això es digui en un 
escenari, i molt millor si és amb humor i ludisme, com passa aquí. 

Té ben poc de convencional el fet de poder veure persones de fins a vuitanta anys 
tranquil·lament possessionades de l’escenari, en mallot i mitges, amb la voluntat de 
compartir vivències i establint una xarxa de suport mutu. Sabedores que la seva memòria 
vital i emocional no serà manipulada ni capitalitzada, les vedets de l’Antic exerceixen  
amb alegria i determinació el seu dret a l’expressió artística i ens ensenyen, entre moltes 
altres coses, que el teatre pot ser un lloc de llibertat. 
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TÍTOL: "Antic Teatre, celebració del seu 20è aniversari" 
MITJÀ: De boca a orella (rtve ràdio 4) 
AUTORIA: De boca a orella 
DATA: 18/01/2023 
URL: https://www.rtve.es/play/audios/de-boca-a-orella/antic-teatre-celebracio-seu-20-
aniversari/6779208/ 
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TÍTOL: "Passat, present i futur de l'Antic Teatre" 
MITJÀ: Territori clandestí (rtve ràdio 4) 
AUTORIA: Redacció 
DATA: 21/01/2023 
URL: https://www.rtve.es/play/audios/territori-clandesti/passat-present-futur-antic-
teatre/6780774/ 
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TÍTOL: "Abans prenia sis pastilles diàries, ara en necessito dues " 
MITJÀ: Ara diumenge (premsa digital 

 
nacional) 
AUTORIA: Andreu Gomila 
DATA: 28/02/2023 
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BARCELONA“El cos no oblida”, els diu Marta Galán. La directora d'escena i 
dramaturga s'adreça a set barcelonins del barri de Sant Pere que, com cada divendres, 
assagen a l'Antic Teatre. Alguns fa una dècada que formen part del projecte comunitari 
de l'espai que dirigeix Semolina Tomic i ja han aixecat cinc espectacles, l'últim dels 
quals es diu Les vedettes, estrenat l'estiu passat dins la programació del festival Grec. 
Galán i Montserrat Iranzo els guien i per a aquest divendres de febrer volen recuperar-
ne escenes, sensacions, alguna coreografia, moments en què els artistes explicaven 
parts de la seva vida. En falten uns quants i tot va al seu ritme. Si algú es cansa, sempre 
té una cadira al costat. “Si expliquéssim tot el que ens passa, guanyaríem un Pulitzer”, 
diu rient la Mari Creu. Durant l'hora i mitja d'assaig, escalfen, riuen i es belluguen.  
Aquest març fa deu anys que l'Antic Teatre va posar en marxar el seu projecte 
comunitari amb la gent del barri. Galán ens explica que tot va néixer de la inquietud de 
Tomic de vincular-s'hi i de la preocupació del districte, que havia detectat molta gent 
gran tancada a casa que se socialitzava poc. La Mari Creu, que fa sis anys que forma 
part del grup, confessa que abans prenia sis pastilles diàries i que ara només en 
necessita dues. El teatre com a remei. 
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Al principi, el grup estava dirigit pels coreògrafs Isabel Ollé i Quim Cabanillas, que van 
ser-hi quatre anys. Van crear Ritme en el temps, que es va fer en diferents versions, de 
2013 a 2017. Galán es va fer càrrec de la companyia el 2017 amb la missió de portar-la 
cap a un altre lloc, cap al relat de vida i “la memòria històrica del barri i la ciutat”. I no 
va ser fàcil, ja que el grup estava molt unit a Ollé i Cabanillas. Volien seguir ballant i 
van buscar una sala al Centre Cívic Convent de Sant Agustí per fer-ho, cada dijous. 
“Encara segueixen”, indica. 
 
El grup té l'objectiu d'aixecar un muntatge cada any. Són els intèrprets els que trien què 
volen fer, de què parlaran i de quina manera. Per això l'any passat van estrenar Les 
vedettes. Havien passat dos anys en blanc per mor del covid. “No volien fer una cosa 
tan profunda i tenien ganes de ballar”, recorda Iranzo. Per això van aixecar un musical. 
“El covid va provocar que baixessin molt a nivell físic, social i cognitiu”, afegeix.  
De les catorze persones que formaven part de la companyia no fa gaire, ara en queden 
nou. Una va morir, dues han canviat de domicili i dues més pateixen problemes de salut 
que els impedeixen assajar. Les que queden, van a totes. Quan es troben en la recta 
final de la preparació d'un espectacle, apunta Galán, assagen tres setmanes seguides, 
sis hores al dia. Poca broma. De cara a aquest estiu, han pensat treballar Bob Fosse i les 
repeticions coreogràfiques.  
 
Passat teatrer 
 
Cada artista té el seu passat i gairebé tots han mantingut alguna relació amb les arts 
escèniques, ja fos regentant el bar Carlos que hi havia davant de l'Institut del Teatre, 
quan era a l'edifici que ara ocupa la biblioteca Francesca Bonnemaison, com la Mari 
Creu; o bé formant part d'esbarts i companyies de dansa, com la Montserrat Cussó. Ella 
és la més nova, ja que només fa dos anys que va entrar al grup, precisament perquè es 
va traslladar al barri, des de la Sagrada Família. “Si faig una mica d'exercici ja en tinc 
prou”, diu. El cert, tanmateix, és que la Montse balla des dels 2 anys i fins i tot va 
formar de la companyia de dansa neoclàssica Vola Colom.  
 
La Mari Creu s'havia mirat el teatre des de darrere d'una barra de bar, fins que va 
entrar al projecte comunitari de l'Antic. “Vaig aprendre moltes coses de la gent de 
l'Institut del Teatre que venia al bar”, recorda. Hi havia professors que la volien tant sí 
com no als assajos generals, perquè hi digués la seva, perquè, recorda, tenia “la mirada 
neta”. I quan era a Barcelona la companyia d'Alicia Alonso, per exemple, li duien de 
Cuba rom i sucre.  
 
A l'Aurora Roig, en canvi, l'afició al teatre li ve per via paterna. El seu pare, Josep Maria 
Roig Batlle, havia treballat amb Enric Borràs i Margarida Xirgu. Però la victòria 
franquista a la Guerra Civil el va allunyar dels escenaris, “per roig”. Més enllà d'això no 
havia tingut cap més relació amb les arts escèniques que ballar sardanes. “I quan em 
vaig casar, ho vaig deixar”, es lamenta. És la veterana del grup i hi és des del primer dia. 
“Al principi, quan sortia tremolava”, recorda. Ara té una seguretat aclaparadora: 
domina l'espai, recorda els passos i fins i tot fa bromes. “Em considero artista... però 
amateur”, puntualitza.  
 
Testimonis dels canvis  
 
El Jonathan Carrilero és un dels dos homes de la companyia. Tampoc no havia fet 
teatre abans, llevat d'algunes aparicions com a rapsode amb l'Enrique Ibáñez, l'altre 
home, en un petit local del barri on ara punxen música brasilera. I és que el barri de 
Sant Pere ha canviat molt en les últimes dècades: gent vinguda de fora, turistes... 
“Robatoris sempre n'hi ha hagut, abans i ara”, diu la Mari Creu, a qui li venen al cap 
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pispes famosos com el Mortadel·lo, el Titi, els Germans Karamàzov, el Carahuevo... “Als 
veïns no ens robaven”, apunta. 
 
Tant l'Aurora com la Mari Creu recorden que abans es jugava molt al carrer, cosa que 
ara no passa. L'Aurora mateix pensa en una tarda en què tenia els seus dos fills fent 
xivarri mentre ella planxava a casa. “Va venir la Guàrdia Urbana i em van renyar: jo els 
vaig dir que tenia un pis petit, que estava treballant i que si jugaven sota el balcó, els 
podia vigilar”, explica. “Em van dir que els fes entrar mitja horeta i que després ja 
podien sortir”, riu. Feta la llei, feta la trampa. 
 
Els divendres a la tarda, per si l'assaig a l'Antic Teatre no fos prou, alguns membres del 
grup van a ballar al casal. Ja ho diu en Jonathan, que el seu és un grup “molt 
consolidat”. Galán i Iranzo ho confirmen. El que fan al centre creatiu del carrer 
Verdaguer i Callís neix i mor allà. Vistos els resultats finals, podrien fer bolos per mig 
Europa, com tantes altres companyies continentals, que introdueixen gent corrent als 
seus espectacles, però Galán deixa clar que aquest no és l'objectiu de la seva feina. 
“Aquest és un projecte amb base social enfocat a l'excel·lència, simplement perquè elles 
s'ho mereixen”, diu. L'equip que envolta els artistes és de primera. I ells, a més, són 
com una mena de públic VIP de l'Antic. “Venim sovint juntes al teatre”, diu l'Emi, que 
viu just al davant. 
 
A dins la sala d'assaig, l'Aurora, la Mari Creu, en Jonathan, la Montse, l'Enrique, l'Emi i 
la Mari són feliços. “El millor que pots fer a la vida és que t'agradi el que fas”, assegura 
la Mari Creu. I tots ells, en escena, saben fins a on poden arribar. En algun moment, 
l'Aurora s'ha d'asseure i no pot deixar d'exclamar: “Fa ràbia!” 84 primaveres no són 
poques.  
 
Un equip de luxe 
 
L'equip que acompanya el projecte comunitari de l'Antic Teatre és totalment 
professional i de primer nivell a Barcelona, des dels tècnics a les creadores que 
l'acompanyen. Montserrat Iranzo és treballadora social i terapeuta, a banda de 
coreògrafa i especialista en salut mental. La directora és Marta Galán, dramaturga de 
llarga trajectòria i fidel seguidora del teatre document de Peter Weiss. “Les meves 
dramatúrgies són sempre polítiques perquè no puc no escoltar les narratives 
subalternes que no han estat presents”, diu.  
 
Galán va escriure un dels monòlegs més interessant que han passat per la cartellera 
barcelonina en l'última dècada, aquell Conillet que va interpretar Clara Segura i dirigir 
Marc Martínez. Aquell va ser el seu hit de popularitat. I és que sempre s'ha mogut per 
l'off barceloní i europeu. Com a directora, el seu últim espectacle és Forasters 
vindran (Teatre Lliure, 2021), en el qual donava forma escènica a l'experiència vital de 
l'actriu Susanna Barranco. Des del 2009 i a través de la plataforma TRANSlab, a més, 
ha coordinat i dirigit diferents projectes en què les arts escèniques són eines per al 
desenvolupament cultural comunitari i la transformació social. 
 
Quan Galán va agafar el grup de l'Antic tenia per objectiu, sobretot, “crear peces d'un 
cert nivell” sense buscar vendre-les a tercers, i seguir amb l'esperit fundacional del 
teatre, que era que “les veïnes pugin a l'escenari”. El relat de barri i de ciutat és una de 
les línies que ha explotat l'espai de Semolina Tomic des que van desbrossar i habilitar 
l'antic Círculo Barcelonés San José ara fa vint anys. I els espectacles del projecte 
comunitari segueixen la línia dels creats per les companyies Los Detectives o Mos 
Maiorum, per exemple, que han tingut lloc entre les parets de l'escenari de Verdaguer i 
Callís. 
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A banda de Galán i Iranzo, cal destacar la presència de Pau de Nut com a adaptador, 
compositor i dissenyador de so de Les vedettes. O Abel Montes, que es va encarregar 
del vídeo d'aquest espectacle i de Souvenirs. Molts creadors professionals, de músics a 
dissenyadors de vestuari, col·laboren en els muntatges de la companyia. Sempre segons 
les necessitats de cada espectacle.  
 
La gent gran que forma part del projecte comunitari de l'Antic és, de fet, “la companyia” 
de Marta Galán, que, fins que va passar a dirigir-la, sempre havia treballat com a artista 
independent. Cada dia, diu, al·lucina amb el nivell del grup, l'entrega i les ganes que 
tenen de fer el que fan. Pocs grups ha trobat amb aquesta autoexigència.  
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TÍTOL: "Teatre de l'experiencia" 
MITJÀ: Ara diumenge (premsa en paper nacional) 
AUTORIA: Andreu Gomila 
DATA: 28/02/2023 
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