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Dijous 26 d’abril, a les 19.30 h 
THE PROFESSIONALS  
A càrrec de La Zitrica
(Companyia en residència artística al centre)
Teatre 70’
The professionals, és una comèdia gestual 
amb molt d'ofici. Es basa en la gran quantitat 
de professions que es poden exercir en la 
nostra esbojarrada societat.

Dijous 3 de maig, a les 19.30 h 
UN PODER DE FAMÍLIA 
A càrrec de Los Genios Locos
(Companyia en residència artística al centre)
Teatre 80’
Comèdia negra amb aparença de clàssic 
whodunit detectivesc, però va més enllà 

amb la introducció inesperada d’elements 
sobrenaturals i una reflexió crítica sobre els 
límits de la tolerància en el si de les unitats 
familiars més tradicionals.
Activitat inclosa dins de la programació: 
Més de 40 anys d'orgull i alliberament 
LGTBI. Propostes per celebrar la diversitat 
sexual i de gènere a la ciutat de Barcelona.

Dijous 10 de maig, a les 19.30 h
DRAMABURG
A càrrec de Dramaburg
(Companyia en residència artística al centre)
Teatre 65’
Un jove periodista es capbussa dins les 
entranyes de l’esdeveniment més glamurós 
de l’any. Retransmetent en directe per a 
tot el món, vol, amb una única pregunta, 

despullar l’estrella principal de l’espectacle, 
deixant en evidència la seva superficialitat i 
inconsciència.

Dijous 17 de maig, a les 19.30h 
CUIR
A càrrec de  Romain Chat i César López 
(Companyia en residència artística al centre)
Nous llenguatges del cos 40’
CUIR és una peça de dansa i performance 
que reflexiona a l’entorn de la identificació 
del gènere a través de l’observació del seu 
cos. Com deia Simone de Beauvoir: “no es 
neix dona, es fa dona”.
Activitat inclosa dins de la programació: 
Més de 40 anys d'orgull i alliberament 
LGTBI. Propostes per celebrar la diversitat 
sexual i de gènere a la ciutat de Barcelona.

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 Manel Arévalo. Aquesta imatge esta subjecta a drets 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. 


