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dissabte, 4 de novembre, a les 19h 
oliviA & olivier  
Companyia Majolie d.o
Música Teatralitzada 60’
Olivia & Olivier són músics, peculiars i 
divertits, que toquen en un teatre de París. 
Però, una nit el concert es torna una 
declaració d’amor.

dissabte, 11 de novembre, a les 19h 
ColeCTivo deloTro 
A càrrec de Colectivo delotro 
Companyia en residència artística al centre
dansa 55’
Qui va dir “vaixell”?
Aquesta peça proposa l’experiència de vida 
de tres dones, que reuneixen en les seves 
històries, la complexitat de les Amèriques.
Mr. Fahrenheit
Isabella ja havia complert la seva fantasia 
juvenil: convertir-se en Marilyn Monroe. 
Però, una matinada, en un karaoke de Sao 
Paulo, va decidir canviar de fetitxe: ara volia 
ser Freddie Mercury!

dissabte, 18 de novembre, a les 19h
de QUAn ToT FilAvA QUAn FilAvA
Cia. Sargantana. Una creació en col·lectiu 
de la Cuina – laboratori de creació
Teatre 60’
Una trobada al món de les dones a les 

colònies tèxtils. Una estructura que oferia 
seguretat a canvi de renunciar a certes 
llibertats, on hi trobem similituds amb el 
nostre dia a dia.

dissabte, 25 de novembre, a les 19h 
MedioCre
Teatre Com un llum
Companyia en residència artística al centre
Teatre 45’
Ens colem a l’habitació d’una noia per veu-
re-la en la intimitat. Què li passa quan ha de 
decidir entre dues possibilitats però no vol 
renunciar-ne a cap? 
 
dissabte, 2 de desembre, a les 19h 
BACAnToH
Col·lectiu Bacantoh
Companyia en residència artística al centre
dansa 55’
Meditacions
Qui balla no necessita meditar, ja que la 
dansa és un estat meditatiu i d’autoconei-
xement. 
O Ultimo Jedi
Una proposta que ens vol apropar als sen-
timents que té aquest personatge de ficció. 
Infinite me
Infinite me és una peça que ens apropa als 
conceptes de temps, d’espai i de les dife-
rents dimensions.

Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades 
personals que ens ha facilitat queden incorporades a un fitxer titularitat de 
CALAIX DE CULTURA S.L., que és la responsable. Aquest fitxer té com a 
finalitat mantenir-lo informat dels serveis culturals que ofereixen els nostres 
centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades personals se cediran 
a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest 
servei. En el cas que hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a informar-
los de la present clàusula i a obtenir el consentiment pel tractament d’aquestes. 
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al 
tractament de  dades de caràcter personal dirigint-se a CALAIX DE CULTURA 
amb domicili al carrer Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona o enviant 
un e-mail a la direcció calaixdecultura@calaixdecultura.com en qualsevol 
moment. En el seu cas pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques 
adreçant-se a la direcció electrònica assenyalada en qualsevol moment.

Fotografia cedida per Oriol Miralles. Aquesta imatge esta subjecte adrets d’autor. No és permesa la seva modificació ni la seva reproducció.

BAlAndrA. Cicle d’arts escèniques. 
Els espectacles són gratuïts. Aforament limitat. No es permetrà l’accés un cop 
començat l’espectacle. Entrada en línia: elsortidor.inscripcionscc.com
Entrada presencial: Mitja hora abans de l’inici de l’obra.


