festival

PÍNDOLES
teatre breu en espais vius

PROGRAMA DE MÀ
Sant Feliu de Guíxols 14 de maig

P R E S E N TA C I Ó

Sant Feliu de Guíxols es
converteix, durant el segon
cap de setmana de maig, en
una nova seu del
Festival Píndoles.
Una vuitena edició especial
que aposta pel territori i per
descentralitzar la cultura.

P R E S E N TA C I Ó

Dissabte 14 de maig de 19 h a 22 h, diversos
espais al voltant del Teatre Narcís Masferrer esdevenen escenaris efímers, i acullen
a diferents obres de teatre breu (15 minuts)
que han rebut suport a la creació.
Es podran veure 6 estrenes que es representaran de manera simultània al llarg de
la vesprada. Per una banda, cinc obres de
companyies professionals seleccionades en
la convocatòria 2022 i, per l’altra, l’estrena
de la Píndola de l’Institut Sant Elm, creada, dirigida i interpretada per l’alumnat de
2n de Batxillerat Escènic i, que ha comptat
amb l’acompanyament artístic de la dramaturga i directora Sílvia Navarro.
Amb la compra d’una entrada, es tindrà accés a totes aquestes obres, i serà el públic
qui crearà el seu propi itinerari, escollint
en cada moment quina proposta veure.

HORARI

14
Dissabte

CADIRA DE
BRAÇOS
COMENÇAR
CRITS I XURROS
AMB XOCOLATA
EL TIET
MATI PÉREZ
RE-VIEW

PUNT DE TROBADA

Teatre Narcís Masferrer
HORES DELS PASSIS

19h - 19:30h - 20h - 20:30h - 21h - 21:30h

Coproducció Festival Píndoles
i Cutura Tangent
Estrena Festival Píndoles 2022

e

CADIRA DE
BRAÇOS
DRAMA
ESPAI THYSSEN (2a PLANTA)
TEASER

Dramatúrgia

Júlia Boncompte i amb ajuda d’Irene Closas
Direcció

Sònia Ninyerola i Júlia Boncompte
Interpretació

Sònia Ninyerola i Júlia Boncompte
L’obra es basa en el procés de dol,
d’acceptació i de reconciliació entre dues
germanes que s’han de tornar a refer
després d’una pèrdua molt propera: la
seva mare. Es mostra el món intern de
cada germana i com l’exterioritzen l’una i
l’altra, i l’una amb l’altra.

HORARI

e

COMENÇAR
COMÈDIA ROMÀNTICA
EXTERIOR 1
TEASER

Dramatúrgia i direcció

Uri Callau

Interpretació

Berta Errano i Uri Callau
La Magda i l’Àlex tenen algunes coses en
comú: Els dos van ser víctimes de bullying
a l’institut. Els dos han vingut aquesta nit
a la trobada d’ex-alumnes. Els dos n’han
fugit tan bon punt han pogut. Als 2 se’ls ha
obert antigues ferides i els 2 són incapaços
de separar-se des que s’han trobat.
Aquesta és la història d’un encontre entre
dues ànimes bessones, una historia que
només acaba de COMENÇAR.

HORARI

e

CRITS I XURROS
AMB XOCOLATA
DRAMA
TEATRE (NARCÍS MASFERRER)
TEASER

Dramatúrgia

Alumnat de 2n de Batx Ins. Sant Elm amb
l’acompanyanemt de Sílvia Navarro .
Direcció

Mariona Font
Repartiment

Albert Delgado, Paula Delgado, Martina
Ermácora, Oriana Fabra, Naroa Gómez,
Neus Molina, Claudia Rodríguez, Gisela Ruz.
Quatre joves que no es coneixen es troben
en els lavabos d’una disco i s’hi queden
tancats. Mentre busquen l’estratègia per
sortir-ne, cadascú viu de manera diferent
el passar de les hores, i així van sortint les
seves angoixes, desitjos i pors personals.
HORARI

e

EL TIET
BIODRAMA
ESPAI THYSSEN (3a PLANTA)
TEASER

Dramatúrgia i direcció

Anton Coimbra
Creació visual

Anton Coimbra, Nuno Pinto, Nelson Jara
Interpretació

Anton Coimbra
Què aprenem de les persones que ens
semblen més diferents a nosaltres? Som
receptius al que aporten al món o ens
fixem en el que no són? Un homenatge
íntim de l’autor al seu oncle, un home
de setanta-vuit anys que, sense voler,
ens mostra algunes de les coses que més
anhelem actualment...

HORARI

e

MATI PÉREZ
COMÈDIA
EXTERIOR 2
TEASER

Dramatúrgia i Direcció:

Gemma Deusedas
Interpretació

Adriana Feito, Anna G. Carreño i Gemma
Deusedas
Mati Pérez és una dona que sempre ha
passat desapercebuda. Igual d’amable, i
complaent, com invisible. Un dia, però, es
presenta una ocasió que confrontarà les
seves veus interiors. Enmig del caos d’un
centre comercial es planteja un petit furt,
que la portarà a sentir-se una mica més
viva o a seguir arrossegant-se en una vida
gris. S’endurà l’anell, o no? Tot dependrà
del seu propi diàleg intern...

HORARI

e

RE-VIEW
DANSA URBANA
ESPAI THYSSEN (4a PLANTA)
TEASER

Dramatúrgia i direcció

Maria de Prada
Interpretació

Nia Torres

La Marta fa clic tot el día. Clic i la Marta
està aquí. Clic i la Marta està allà.
Re-view parla de la Nomo fòbia o la por
irracional a estar “desconnectat”.
Què vol dir estar connectat o
desconnectat del món? Estar connectat
vol dir sempre estar acompanyat?

HORARI

El Festival Píndoles no s’atura
en tot l’any!
A través de la #GiraPíndoles i
#PíndolesJoves, el Festival visita
diferents municipis i instituts
catalans amb petites mostres de
teatre breu en espais vius que
s’han estrenat a Sant Feliu de
Guíxols i, pròximament al Castell
de Montjuïc de Barcelona.
Organitza

Amb el suport de:

pindoles.com
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MOLTES GRÀCIES
PER VENIR

