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ARTS ESCÈNIQUES 

LLIBERT UNPLUGGED

30 de setembre a les 20 h

Cia. Les Llibertàries – lectura dramatitzada
Intèrprets: Gemma Brió, Tàtels Pérez, Mürfila

Una mare relata els quinze dies de vida del seu fill, des de l’explosió de 
felicitat de la notícia de l’embaràs fins a la conclusió que el millor que li 
pot passar al nen és morir-se. Entre la tragèdia i, sorprenentment, també 
l’humor, Llibert Unplugged és sobretot un cant a la vida, carregat d’iro-
nia, emoció i música.

VIOLETES

7 d’octubre a les 20 h

Miquel Barcelona – dansa contemporània
Intèrprets: Miquel Barcelona i Martí Güell

La propera temporada 21-22 Miquel Barcelona estrenarà Rojos al Mer-
cat de les Flors, una recerca de testimonis de l’època de postguerra de 
la Guerra Civil espanyola i la recuperació del seu llegat cultural artístic. 
Roges és l’evolució d’aquest procés que la companyia va compartint 
en càpsules en diferents contextos d’exhibició. En aquesta ocasió pre-
senten Violetes, una peça que se centra en el moviment homosexual a 
l’època de postguerra.



LA ISLA FLOTANTE

14 d’octubre a les 20 h

Teatro de Açúcar – dansa, teatre i música en directe
Text, direcció i interpretació: Marco Michelângelo i Martí Güell

Una barreja de disciplines amb una dramatúrgia absurda... o potser no. 
Amb l’ajut de l’humor, dos personatges un pèl estrafolaris ens mostraran 
la història i el moment actual d’una illa minúscula. Creant escenaris, his-
tòries i personatges en un saborós concert fictici, aquesta obra és una 
invitació a una jornada musical per diferents paisatges sonors.

SI AIXÒ ÉS UN CAVALL

21 d’octubre a les 20 h

Maurici Biosca – teatre
Intèrpret: Maurici Biosca

El cavall és un dels animals més populars i estimats però, tot i així, 
el gran desconeixement que tenim sobre la seva naturalesa fa que el 
seguim maltractant. Un text que dona veu als cavalls i parla de com 
som, com actuem i com ens sentim els humans, alhora que ens anima 
a reconnectar amb els nostres orígens per poder ser o sentir-nos una 
mica més lliures.
En el marc de l’exposició Evidència, latència i transparència



ANAR A SATURN I TORNAR

4 de novembre a les 20 h

Una obra de Marta Barceló – teatre
Intèrpret: Marga López

Als 45 anys a na Rosa li diagnostiquen un tumor al pit. Càncer de mama. 
Ella no se sent una guerrera ni una heroïna, ni tan sols voldria que di-
guessin que és una valenta. Na Rosa s’enfrontarà a la malaltia perquè 
no té cap més remei, perquè estima la seva vida, la seva família, la seva 
feina, el seu entorn. Perquè ella no se’n vol anar. No encara. 

¡AGUA!

11 de novembre a les 20 h

Cia. SaludArte – teatre
Intèrprets: Cybele Buffile, Padi Padilla i Rosa J. Devesa

Un drama sonor basat en històries reals de dones que van passar molts 
anys en les presons de la postguerra i van demostrar que podien acon-
seguir ajudar-se les unes a les altres. Un text basat en la transcripció 
del que la militant antifranquista Tomasa Cuevas va gravar amb el seu 
magnetòfon a les seves companyes de presó. Un acte de justícia a la 
memòria perduda de les dones recluses de la dictadura.



BAILES DE HISTÉRICAS

18 de novembre a les 20 h

Carmen Muñoz – flamenc contemporani
Intèrprets: Carmen Muñoz · dansa, Pepe de Pura · cant flamenc

Un recorregut dels cossos, una exploració d’allò físic i místic a través de 
les figures de Fanny Elssler, Carmen Mora, Manuela Vargas i La Chana, 
que desemboca en la conversió del cos de la histèrica. Una transforma-
ció, un joc dramàtic de la seva veritat i la seva mentida cap a territoris 
desconeguts.

BITCH

25 de novembre a les 20 h

Fundación Mis Bragas – teatre i música en directe 
Intèrprets: Albert Martí, Andrea Marinel·lo, Gaia Bautista

Una peça que parla de la feminitat castigada, jutjada i feta tabú a través 
de l’experiència de la protagonista, amb la seva regla i la seva anorèxia. 
Parla també de les anomenades bruixes, torturades i cremades a la fo-
guera pels seus coneixements sobre el seu cos i la seva sexualitat.
En el marc del Dia Internacional contra la Violència Masclista

Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Reserva a través de casaelizalde.com  

No es permetrà l’entrada un cop començat l’espectacle.



HORARI DEL CENTRE

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem 
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, 
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió 
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: 
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el 
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura 
c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona, calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

Gestió tècnica: Calaix de Cultura S.L.
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De dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h 
(a partir d’octubre)

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Passeig de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
    C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible
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