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Obra
recomanada per
a públic jove.

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Roc Esquius
Interpretació: Núria Florensa (o Núria Deulofeu), Sílvia Forns
(o Diana Roig), Carles García-Llidó (o Bernat
Mestre) i Roc Esquius (o Isidre Montserrat).
Companyia: Dara Teatre

Sinopsi

De choping

Un nou estil de música està petant-ho molt fort a Barcelona.
Aquesta nit, un aspirant a cantant improvisador fa una prova per
un dels grups més potents del moment. Però també aquesta nit,
coneixerà a la noia que vol veure despertar cada dia. I l’haurà de
conquistar sense parar de rimar.

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Anna Hidalgo Gómez
Interpretació: Mireia Vallès i Nora Ylla
Companyia: Ahí lo dejo

TEASER: https://vimeo.com/147098679

Sinopsi

Comèdia

Una mare, una filla, una botiga de roba juvenil. La nena provant-se roba per anar a l’última moda i la mare intentant no
perdre els nervis després de deu pantalons , vuit dessuadores i
tres samarretes...

j

TEASER: https://youtu.be/qy2VgPu55lk

índex

Comèdia

El catalon d’una nit
d’estiu

j

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Helena Codorniu Dejuan
Interpretació: Màrius Hernández i Gemma Deusedas

Sinopsi

L’Eva i en Juli són parella i porten dècades plegats en envejable
harmonia conjugal. Quan la germana d’en Juli, la Carla, pateix
una nova ruptura sentimental, els dos es proposen ajudar-la, convençuts que ningú coneix millor que ells els secrets d’una relació
estable. L’Eva pensa que li pot donar consells molt útils; en Juli,
en canvi, creu que ha arribat el moment de passar al cas pràctic.

I.A.I.A.
Fitxa artística

Dramatúrgia: Mar Solà
Direcció: Míriam Puntí
Interpretació: Maria Ballús i Mar Solà
Companyia: La Mariona

TEASER: https://youtu.be/U0V_fceCGAc

Sinopsi

Comèdia

La fake-àvia està proliferant pel món sense cap mena de control
ni aturador. Compra canelons preparats, menja peix congelat i
posa podcasts en lloc d’explicar contes. T’has parat mai a pensar que potser som l’última generació que té la sort de conèixer
les autèntiques àvies-àvies?

TEASER: https://youtu.be/uyE5jkSQ4Io

índex

Comèdia

Ingredients per a
dues persones

e

Fitxa artística

Dramatúrgia: Laura Pons
Direcció: Irene Minovas
Interpretació: Adela Silvestre, Laura Pons

Sinopsi

La tenim al damunt, a sota, ens envolta i ens abraça. De vegades
oprimeix i no et deixa respirar. Pot ser una boira que t’impedeix
veure-hi clar. La Mandra. Quina mandra llevar-me, acabar allò
que he de tenir ja acabat per ahir. Però, ai que bé, mandrejar
avui per la tarda. El caliu de la mandra, com l’abraçada d’aquell
a qui estimes.

Malo banco
Fitxa artística

Dramatúrgia: Marc Folch Sarroca
Direcció: Jordi Agut Martínez
Interpretació: Meritxell Huertas Canut,
Maria Garrido Sánchez
Mirada externa: Cia. La Virgueria

TEASER: https://youtu.be/KzlsduMUp2M

Coproducció Festival Píndoles i Cultura Tangent

Comèdia | castellano

Sinopsi

Dues indivídues a la deriva per fi troben un bon banc on reposar.
I s’hi instal·len. Aviat però, emergirà tot un reguitzell de relats
escabrosos al seu voltant. Polisèmia, metàfora, comèdia i sensacionalisme pugen a escena amb vocació de denúncia d’un sistema que ens aboca a transitar un pont esquerdat, teixit entre les
dues crisis socials de la dècada.

e
j

TEASER: https://youtu.be/B5MmOzILyto

índex

Comèdia

Mandra

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Sílvia Navarro
Interpretació: Martina Vilarasau i Júlia Santacana

Sinopsi

¿Quants cops hem llegit les portes i parets dels lavabos per
passar l’estona? ¿Quantes relacions hauran començat o hauran
acabat dins d’un lavabo? ¿Quants cops ens hem hagut d’aguantar la pixera per no enfrontar-nos a un WC infecte?
La Laia i l’Agnès es troben enmig del no res, en un lavabo cutre
de benzinera, disposades a encarar un viatge que significarà
un punt i apart a les seves vides. Però abans de continuar amb
el seu viatge, entre cançons de Los Amaya i penya-segats irlandesos, posaran a prova la seva amistat. I les seves bufetes.

Margarita
Fitxa artística

Dramatúrgia: Irene Minovas
Direcció: Héctor Rull i Irene Minovas
Interpretació: Irene Minovas (o Laura Pons)

Sinopsi

Comèdia

Quan la revelació continguda dins una patata fregida desestabilitza Margarita, ella necessitarà reafirmar la seva base o no dormir mai més.

TEASER: https://vimeo.com/332586820
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Comèdia

R.I.P (Rest In Pis)

e

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Elna Roca
Interpretació: Maria Àngels Fernández Navarro
i Patri Rodrigo

j

Sinopsi

Tomàquet pera, tomàquet cherry, tomàquet de penjar, tomàquet cor de bou... A tu quina varietat de tomàquet t’agradaria
ser? No ho saps? Pensa. Has d’escollir. Quin tomàquet vols ser
de gran? Un cherry, oi? Segur que vols ser un cherry. Va, sigues
un cherry. Has d’escollir. O no?

S’ha acabat el
bròquil

TEASER: https://youtu.be/xHOOJqNZqk8

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Martí Atance, Marc Molins, Laia Solà
Interpretació: Martí Atance, Marc Molins, Laia Solà

Sinopsi

Comèdia

El pis ha desgastat l’amistat entre tres companys que fa anys
que conviuen, la monotonia del seu dia a dia fa que ja no comparteixin la vida com ho feien al principi, la seva relació ha canviat, o potser, la forma en com dir-se les coses.

e

TEASER: https://youtu.be/FYrmAj4N0L0
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Comèdia

Tomàquets

j

Zoides
Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Jaume Viñas
Interpretació: Marta Figueras (o Joana Sureda), Lluís Marquès
(o Jaume Viñas), Eleazar Masdeu (o Marc Joy)

Sinopsi

Comèdia

Dos espermatozoides s’enfronten al repte de la seva vida: Trobar
l’òvul. Seran capaços de superar la terrible cursa mortal de la
fecundació i complir amb el propòsit pel qual han estat creats?

TEASER: https://youtu.be/n4XaOI57YyY

índex

e

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Josep M. Teixell
Interpretació: Eduard Blàzquez i Adriana Segurado
Mirada externa: Cia. Els Pirates

j

Coproducció Festival Píndoles i Cultura Tangent

Sinopsi

Just acabada la Guerra Civil, una parella discuteix què fer amb
un secret que els pot resoldre o complicar la vida. No és una
decisió fàcil, però els estómacs buits manen. Un cop presa la
decisió, podran mantenir-la fins a les darreres conseqüències o
bé la vida se’ls posarà pel mig del camí?

Babar
Fitxa artística

Dramatúrgia: Fèlix Casanellas Berges
Direcció: Fèlix Casanellas Berges i Eloi Tres
Interpretació: Eloi Tres Julià
Mirada externa: Sala Flyhard

TEASER: https://youtu.be/Vyhtz1L39zM

Coproducció Festival Píndoles i Cultura Tangent

Drama

Sinopsi

El Babar va escapar dels caçadors i va descobrir la civilització.
Quan va retrobar els elefants amb el seu cotxe vermell i el seu
trajo verd el van fer rei, rei dels elefants.
L’Azziz també vol ser rei, rei de Mali. De moment cull en una
vinya prop de Torrelles, no sap gaire ni català ni castellà però riu
molt i balla Derrick Carter.

e

TEASER: https://youtu.be/Naj-IrtIi04

índex

Drama

La imatge

e
j

Fitxa artística

Dramatúrgia: Sílvia Navarro
Direcció: Sílvia Navarro i Lluís Garrido
Interpretació: Júlia Santacana i Lluís Marquès (o Lluís Garrido)

Sinopsi

Ell té TOC. Ens explica com és la seva vida amb el TOC, el seu
dia a dia, les seves obsessions. I com el dia que la va conèixer a
ella, el seu cervell va callar per un moment per deixar pas al cor,
a escoltar els batecs del seu cor per primera vegada. El silenci
dins del soroll. Com un llum. Un llum enmig de la foscor. Una
foscor massa poblada de monstres i de pors. En el fons és una
història d’amor. Una història d’amor amb monstres. Com totes
les històries d’amor.

Només vull dormir
tranquil·la
Fitxa artística

Dramatúrgia: Àlex Pereira
Direcció: Gal·la Sabaté i Àlex Pereira
Interpretació: Gal·la Sabaté (o Àlex Pereira)

Drama

Sinopsi

Una d’elles té contracte laboral i cotxe, l’altra no. Una d’elles té
sostre, l’altra no. Una d’elles està obligada a preocupar-se per sí
mateixa, l’altra no. La tempesta però, les farà compartir el mateix pensament: “només vull dormir tranquil·la”. Compartiran les
mateixes paraules amb una persona desconeguda. Només vull
dormir tranquil·la ens mostra un xoc de realitats, un contrast
entre dos mons que coexisteixen en un mateix carrer.

j

TEASER: https://youtu.be/RN9qZFf3v1Y
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Drama

Que algú apagui
el llum

e

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Sadurní Vergés
Interpretació: Xavier Pàmies
Companyia: La Trama Produccions

j

Sinopsi

A l’enterrament del seu amic, un home explica als assistents que
el difunt passava per una fase determinant de la seva vida: havia iniciat un canvi i justament ara ha mort en el pitjor moment.
L’orador, però, ens té una sorpresa preparada.

Recorda’m
Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Marc Morote
Interpretació: Núria Deulofeu i Gerard Clavell
Música (cançó original): Ani Ferrer

TEASER: https://youtu.be/h3LrlDwOHmI

Sinopsi

Drama

Una escapada de cap de setmana va canviar les vides
de l’Amaia i l’Eloy per sempre. Amb el temps, i amb la
ruptura encara sense cicatriu, el record d’aquella nit
s’ha convertit en el seu refugi. Però les coses es veuen
diferent quan recordes tots els detalls.

e

TEASER: https://youtu.be/pGReY2RBJE0
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Drama

Sense tu

Fitxa artística

Dramatúrgia: Elena Serra Corberó
Direcció: Alba Aluja
Interpretació: Mireia Gubianas i Mia Sala-Patau
Mirada externa: Sala Flyhard

j

Coproducció Festival Píndoles i Cultura Tangent

Sinopsi

Big bang

Mare i filla es troben en moments diferents del seu cicle vital,
però, casualment, un fet inesperat fa que es trobin en el mateix
espai, en la mateixa situació i en el mateix estat emocional que
pot fer que les uneixi més que mai.

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Ivan Andrade
Interpretació: Violeta Martínez i Lluís Català Blesa
Companyia: The Amateurs

TEASER: https://youtu.be/4T3zquSfuBc

Tragiomèdia

Sinopsi

La primavera i la força salvatge de la natura. Flors que es maquillen. Fruits que rebenten de sucres i sucs, colors i llavors,
convidant-nos a devorar-los sense miraments ni compassió.
Hormones que enceten una cursa, a vida o mort, que xoquen
i espeteguen, com protons i electrons. Quarks i muons, que
neixen i s’aniquil·len, milers de milions de vegades per segon. I
així, es manté l’equilibri quàntic de la vida. Mutant, fugaç, caòtica, explosiva.

e

TEASER: https://youtu.be/7YkeuxwelxM
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Tragiomèdia

Cicles

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Catalina Inès Florit
Interpretació: Catalina Inès Florit (o Esther Anyó)
i Àlvar Triay
Companyia: Aflel

j

Sinopsi

Aquest és un homenatge al gaudir. A tantes joves, ara ja majors,
que sacrificaren el seu gaudi per tota una vida cuidant als del
seu voltant.
Per aquella que sempre ha vetllat pels nostres somnis.

Guardar la roba
Fitxa artística

Dramatúrgia: Martí Costa
Direcció: Clara Manyós
Interpretació: Martí Costa i Núria Bonet (o Berta Pipó)

TEASER: https://youtu.be/OXOWTIJOMpA

Sinopsi

Tragiomèdia

“Aquí tot val diners. Jo ja ho he après. L’autobús, el pa, la rentadora... Tu, jo...”. Dues persones desconegudes es troben accidentalment un dia qualsevol en una bugaderia. Les seves particulars maneres d’entendre el món, els seus problemes i els seus
desitjos es posaran a fer voltes tot buscant la manera de saltar
de la roda i anar endavant. Un dia qualsevol... O no.

TEASER: https://youtu.be/Jgi_ySkx5ZM

índex

Tragiomèdia

Homenatge

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Jordi Centelles
Intèrprets: Gemma Deusedas (o Ester Cort)
i José Pedro García Balada (o Josep Sobrevals)

Sinopsi

Un matrimoni gaudeix feliçment d’un dia de vacances a la platja
fins que arriben uns visitants inesperats.

Porcellana
Fitxa artística

Dramatúrgia: Ariadna Pastor
Direcció: Montse Bonet
Interpretació: Ariadna Pastor

TEASER: https://youtu.be/adfWWvgsHF4

Tragiomèdia

Sinopsi

1931. La senyora i els seus amics han quedat per seguir les eleccions, i la minyona interromp la vetllada per acomiadar-se. L’han
despatxat. Però no vol marxar sense abans agrair tot el que els
senyors han fet per ella. I així, mentre a fora trontolla la monarquia, a dins de casa la criada va airejant tots els drapets bruts.
Res no és el que sembla, i el poder va passant de mà en mà
tant al carrer com a la saleta. Es llevaran sense rei, l’endemà?
Qui sap. Al capdavall, de vegades, gairebé sense adonar-nosen, s’esdevé la revolució.

j

TEASER: https://youtu.be/AhyrhaQzr2g
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Tragiomèdia

Tot inclòs

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Núria Deulofeu i Jaume Viñas
Interpretació: Núria Deulofeu (o Júlia Santacana)
i Jaume Viñas (o Eleazar Masdeu)

j

Sinopsi

En Carles i la Berta estan en el millor moment de la seva relació. Tenen 27 anys i no viuen junts (no perquè no volen, sinó
perquè no s’ho poden permetre). Però la Berta rep una beca
per treballar 6 mesos a Berlín, i ara només tenen 24 hores per
decidir si diuen bye bye a Barcelona o a la seva relació. Welcome to crisi de parella.

Viva
Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Jordi Casado i Olivas
Interpretació: Paula Segura i Neus Soler
Companyia: L’ Absurda

TEASER: https://vimeo.com/268358046

Sinopsi

Tragiomèdia

Viva ens parla d’una picor de l’ànima. D’un neguit. De dues noies
confinades en una espera plena de soroll. Del soroll que s’en va
vàter avall quan tirem de la cadena. Del silenci que queda quan
tota la resta desapareix, i només queda la vida.

j

TEASER: https://youtu.be/NrL19AumvCc
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Tragiomèdia

Welcome to berlin

Fitxa artística

Coreografia i direcció: Virgínia Gimeno Folgado		
Interpretació: Virgínia Gimeno Folgado
Mirada externa: Cia. La Virgueria
Composició musical: Edu Broseta
Efectes especials: Facundo Costa
Coproducció Festival Píndoles i Cultura Tangent

Sinopsi

20”

Elektrisches Blau és una oda l’aferrament.
Elektriches Blau és una oda a la melancolia.
Una oda a no voler deixar escapar la joventut.
Una oda a no voler-se desfer de les memòries del passat, i dels records de les vivències irrepetibles, que sabem que mai tornaran.

Fitxa artística

Creació i coreografia: Col·lectiu Symbiosi
Interpretació: Olga Lladó i Laia Mora

TEASER: https://youtu.be/P99MqXodj_E

Sinopsi

Dansa

Abracem per retrobar-nos, abracem per sentir, per curar, abracem perquè si, abracem molt fort, per davant, per darrera, abracem ràpid, a vegades lent.... Abracem per dir-nos adéu, fins després, abracem per sempre, abracem durant quants segons??
Volem estrènyer i a la vegada acariciar, per fer-nos escoltar i
viure amb la sensació de que estem juntes en aquest món.

e

TEASER: https://youtu.be/Ecuceel3WZk

índex

Dansa contemporània

Elektrisches blau

e

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Títeres desde Abajo
Interpretació: Raúl García (titellaire) y Mikel Fernandino (músic)
Escenografia: Mikel Fernandino y Raúl García
Música i espai sonor: Mikel Fernandino

j

Sinopsi

La tempesta arrossega a Pío a l’interior d’un presidi on cau malferit i sense possibilitat d’escapar. El guardià dels murs intentarà
reeducar-lo perquè no repeteixi els errors del passat, però no és
capaç d’entendre que la naturalesa de Pío és indomable i el seu
instint de volar, més fort que qualsevol cadena.

L’habitació dels
objectes perduts

TEASER: https://youtu.be/Sc_25nGsqMY

Fitxa artística

Creació (dramatúrgia i direcció): Neus Soler
Interpretació: Neus Soler
Mirada externa: Cia. Els Pirates
Coproducció Festival Píndoles i Cultura Tangent

Música narrada

Sinopsi

Contes cantats o cançons narrades.
La pèrdua d’un objecte, d’una llar, la pèrdua de memòria o d’una
persona estimada. On va tot allò que perdem? Sovint, quan
perds una cosa en trobes una altra, diferent de la que buscaves.
Un nou començament, una altra història.

e

TEASER: https://youtu.be/f_4LrKlMro4
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Titelles

Ni pío

Si no ho explico,
rebento
Fitxa artística

Dramatúrgia: Lídia Clua
Direcció: Lídia Clua i Caruca Ballesteros
Interpretació: Lídia Clua
Companyia: Tactilicuä

Narració

Sinopsi

Una noia, sola, a dalt l’escenari. Tot de personatges que corren
sense parar pel seu cap que no paren de cridar per sortir disparats i explicar les seves històries al món. Contes tradicionals, contes d’autor, contes a la vora del foc, contes a cau d’orella… Qui
diu que els contes són només per nens? Veniu a escoltar els contes i veure-ho de què us parlo, perquè si no ho explico… rebento.
TEASER: https://youtu.be/8Q9Hkuu4yXQ
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