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PÍNDOLES
TEATRE BREU EN ESPAIS VIUS
Catàleg obres 22-23

SOBRE EL PROJECTE
PÍNDOLES
Píndoles és un projecte cultural que busca donar valor a les arts escèniques de curta durada. Un dels
principals objectius és fer possible que el teatre breu professional arribi a tothom, descentralitzant la
programació cultural dels grans nuclis urbans tot descobrint espais locals emblemàtics.

T’ESTÀS FENT PREGUNTES? MIREM DE RESPONDRE-LES!
Què és el teatre breu?
Es tracta d’un format d’obres curtes, les quals tenen una durada de 15 minuts i estan pensades per a
ser representades davant de grups reduïts, sense necessitat d’escenaris i difuminant la separació entre
intèrprets i públic.

Com sé que Píndoles és el que busco?
La gran varietat d’obres que confirmen el catàleg Píndoles permet organitzar programes fets a mida segons
les necessitats i preferències que tingui l’entitat programadora. L’elecció de les peces pot ser assessorada
per l’equip Píndoles, per tal que la programació s’adeqüi als espais i al públic a qui es vol arribar.
Què aporten els espais singulars a les obres?
L’experiència Píndoles fora dels escenaris convencionals suma valor a la proposta, en tant que el públic
descobreix espais locals mitjançant el teatre, promocionant-los i donant-los una nova visibilitat i ús.
Per què Píndoles és el projecte de teatre breu de referència?
Totes les obres del catàleg han estat estrenades al Festival Píndoles i, per tant, seleccionades
mitjançant una convocatòria oberta i valorades per un jurat professional. A més, algunes de les
companyies han rebut suport a la creació i acompanyament artístic.

LES PROPOSTES TEATRALS
CIRCUIT PÍNDOLES
Un format dinàmic per a descobrir obres
de teatre breu en espais insòlits

FORMAT ESCENARI
Tres obres consecutives vistes des de la
mateixa butaca

DIVERSOS
ESPAIS

ESCENARI

75 MIN.

60 MIN.

COM FUNCIONA?
• Circuit format per tres obres de teatre breu,
representades en tres espais singulars sense
necessitat d’escenaris.
• El públic es dividirà en tres grups i es
desplaçarà d’un espai a un altre acompanyat
per una persona de l’equip Píndoles.
• Tothom veu el mateix en un ordre diferent.

VÍDEO FESTIVAL PÍNDOLES
Sant Feliu de Guíxols 2022
VEURE VIDEO

COM FUNCIONA?
• El públic gaudirà de tres obres de teatre
breu sense necessitat de desplaçar-se.
• Les obres tenen lloc una darrera l’altra dalt
de l’escenari.
• Un format més accessible per a persones
amb mobilitat reduïda.
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COMENÇAR

EL LLINDAR

FITXA ARTÍSTICA

FITXA ARTÍSTICA

Dramatúrgia i direcció
Uri Callau
Interpretació
Uri Callau (Edgar Moreno) i Berta Errando (Laura Yuste)

Dramatúrgia i direcció
Juan A. Jiménez
Interpretació
Gemma Charines

COMÈDIA | CATALÀ

COMÈDIA | CATALÀ

COPRODUCCIÓ FESTIVAL PÍNDOLES I CULTURA TANGENT 2022

SINOPSI

SINOPSI

A l’espai escènic, una cadira per a “gamers”. Com que no apareix ningú,
una dona d’entre el públic, d’aparença anodina, es decideix a asseure’s i
explicar la seva singular història.

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’exalumnes. 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.

El llindar és el retrat d’una mena de solitud, propera i familiar, que
voreja la fina línia que separa el seny de la bogeria.

Aquesta és la història d’un encontre entre dues ànimes bessones, una
història que només acaba de COMENÇAR.

TEASER

TEASER
ÍNDEX

e
EL REFREDAT COMÚ

MALO BANCO

FITXA ARTÍSTICA

FITXA ARTÍSTICA

Dramatúrgia i direcció
Marc Morote
Interpretació
Ania Posada i Lluís Posada

Dramatúrgia
Marc Folch Sarroca
Direcció
Jordi Agut Martínez
Interpretació
Jordi Agut i Bernat Borràs

COMÈDIA | CATALÀ

COMÈDIA | CASTELLÀ

SINOPSI

Cosmo i Nova són dos extraterrestres que fa anys que estudien els terrícoles;
perdó, els humans. I quan estan a punt d’esbrinar per què ens agrada tant
posar imants a la nevera, alguna cosa interromp la seva recerca.

COPRODUCCIÓ FESTIVAL PÍNDOLES I CULTURA TANGENT 2021
SINOPSI

Dos individus 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.

El refredat comú és una peça teatral breu que ens pregunta en clau de
comèdia què vol dir ser humà, com ens relacionem amb el nostre planeta
i, ja que hi som, si hauríem d’extingir-nos ara o d’aquí a una estona.

TEASER

TEASER
ÍNDEX

e
MATI PÉREZ

R.I.P. (REST IN PIS)

FITXA ARTÍSTICA

FITXA ARTÍSTICA

Dramatúrgia i direcció
Gemma Deusedas
Interpretació
Berta Errando (Anna Carreño), Adriana Feito, Gemma Deusedas

Dramatúrgia i direcció
Sílvia Navarro
Interpretació
Martina Vilarasau i Júlia Santacana

SINOPSI

SINOPSI

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...

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 a
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.

COMÈDIA | CATALÀ

COMÈDIA | CATALÀ

TEASER
ÍNDEX

e
TOMÀQUETS

VICTÒRIA

FITXA ARTÍSTICA

FITXA ARTÍSTICA

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

Dramatúrgia i direcció
Manel I. Serrano Servera
Interpretació
Berta Vidal Vila i Àlvar Triay Sales

SINOPSI

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?

Un home fa un tomb per la seva vida mentre pren un Bourbon al bar de
davall ca seva. Sense adonar-se’n, i des d’un punt de mira feminista,
xerra de totes les dones de la seva vida i del tipus de relacions que ha
tingut amb elles.

COMÈDIA | CATALÀ

DRAMA | CATALÀ

TEASER

TEASER
ÍNDEX

CICLES

HOMENATGE

FITXA ARTÍSTICA

FITXA ARTÍSTICA

Dramatúrgia
Elena Serra Corberó
Direcció
Alba Aluja
Interpretació
Mireia Gubianas i Mia Sala-Patau (Sílvia Cordero)

Dramatúrgia i Direcció
Catalina Florit
Intèrprets
Catalina Florit (Esther Anyó) i Àlvar Triay
Companyia
Aflel

TRAGICOMÈDIA | CATALÀ

TRAGICOMÈDIA | CATALÀ

COPRODUCCIÓ FESTIVAL PÍNDOLES I CULTURA TANGENT 2021

SINOPSI

SINOPSI

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.

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.

TEASER
ÍNDEX

e
EL TIET

L’HABITACIÓ DELS
OBJECTES PERDUTS

TEATRE D’OBJECTES | CATALÀ
FITXA ARTÍSTICA

MÚSICA NARRADA | CATALÀ

Dramatúrgia i direcció
Anton Coimbra
Creació visual
Anton Coimbra, Nuno Pinto, Nelson Jara
Interpretació
Anton Coimbra

FITXA ARTÍSTICA

Creació (dramatúrgia i direcció)
Neus Soler
Interpretació
Neus Soler

COPRODUCCIÓ FESTIVAL PÍNDOLES I CULTURA TANGENT 2022

COPRODUCCIÓ FESTIVAL PÍNDOLES I CULTURA TANGENT 2021

SINOPSI

SINOPSI

Què aprenem de les persones que ens semblen més diferents de
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 setantavuit anys que, sense voler, ens mostra algunes de les coses que més
anhelem actualment...

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.

TEASER

TEASER
ÍNDEX

e
WE WOULD
PREFER NOT TO
TEATRE FÍSIC | CATALÀ
FITXA ARTÍSTICA

Dramatúrgia
Dueteatre i Carla Roch
Direcció i interpretació
Dueteatre (Andrea Eraso i Lisa Reventós)
SINOPSI

We Would Prefer Not To és una peça de teatre físic que ens presenta les
ferides de dues dones que des de la seva por a la solitud, i per la seva
manca d’amor, es busquen l’una a l’altra en un viatge inevitable. Una
amistat real, un enllaç que no reconeix els seus marges, que sorgeix des
de la necessitat i desborda el fins aquí. Addicció, afecció, dependència.
Vicis que intoxiquen moltes de les relacions que mantenim avui dia.

TEASER
ÍNDEX

CATÀLEG OBRES 2022-23
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CONTACTE

David Barrera
Anna Leal
pindoles@pindoles.com

T. 722 61 51 84
T. 649 72 66 51

www.pindoles.com

Organitza:

Amb el suport de:

Àrea de Cultur a

ÍNDEX

