
Dijous 30 de setembre a les 20h. 

PROGRAMACIÓ TARDOR 21 ARTS ESCENIQUES CC DRASSANES 

CICLE RESIDENCIES TARDOR 21 
Cicle que es nodreix del treball de residències artístiques que es 

realitza al centre. Fruit d’aquesta tasca, es genera un programa 
                                          de propostes d’arts escèniques, gratuïtes, variades i obertes a 

tots els públics. Per a tots els espectacles s’haurà de fer reserva 
                                           prèvia. 

JOKER a càrrec de Claudia Cantone. 
Dimecres 8 de setembre a les 20:30h. 

 
Espectacle essencialment de mímica i clown, 
amb elements del ball. Es tracta d’un projecte 
de creació artística en que el teatre, la cançó, el 
clown i la mímica es barregen per contar la 
història d’una dona que -finalment, després de 
vagar infinitament-, es troba a si mateixa i aprèn 
a córrer amb les llobes -llur consciència-. 

En totes nosaltres, dones, hi ha una Joker 
disposada a revelar qui som verdaderament i 
transformar cada moment de la nostra vida. 

Autora, directora i clown protagonista: Claudia 
Cantone. / Text i traduccions: Xesco Izquierdo / 
Supervisio a la direcció i expressió corporal: 
Carlo Mo 

 
Amb l'ajuda d'un flashback, 
presentem la vida de la Maia i la 
Mariana, des del seu enamorament 
accidental fins a la irrupció d'unes 
noces. Després de molt de temps 
sense veure's, dues persones amb 
notòries diferències hauran 
d'enfrontar-se a les seves pors, 
passats, famílies i sots acte imposats 
per a descobrir si encara encaixen 
en la vida romàntica de l'altra. 

Creadores i intèrprets: Sara Bayoumi - Anahí Patiño 

INSERTAR TITULO a càrrec de La Polla Teatre. 



 
Una performance, live, espectacle actiu en el qual 
presentarem el projecte pedagògic i escènic que oferim 
des del Centri civic Drassanes. 

Un concert en directe, un viatge a través del cinema i 
una mostra dels exercicis multidisciplinars ... tota una 
experiència! 

Pintem la musica es un projecte desenvolupat per en 
Rafa Castanyer amb la col·laboració de Jesús Portela, 
Sergi Pedró I Eva Ortega 

A No es necessari anar a la platja Convidem a l’espectador a 
perdre el temps lliure i des acomplexadament com a acte de 
resistència a la productivitat salvatge en la que vivim immersos.
No se’ns permet perdre el temps i això ens fa preguntar-nos: per
a que l’hem de fer servir? Se’ns diu que hem de ser útils i alhora
viure i gaudir el moment. Aquestes dues imposicions se’ns 
presenten contradictòries per l’esperit però tenen sentit dins un
sistema que de tot en treu profit. Fins i tot el nostre temps “no-
productiu” hi està lligat des del consum del lleure. 

Cia La Verguny son: Helena Barba, Ricard Boyle, Elisabet Marí, 
Xènia Sendra i Miquel Segovia 

Davant el públic es presenta algú que afirma ser el famós artista 
urbà. 
Una obra de teatre diferent que ens submergeix en l'apassionant 
món del grafitti, de l'art urbà, de l'art de guerrilla, del tag, del rap 
i el hip hop... I com diu el protagonista d'aquesta història: "l'Art 
Urbà és l'art mes honest, perquè no has de pagar entrada per a 
gaudir-lo i perquè conserva l'efímer de la creació, tic tac efímer" 
A mes l'obra conté la creació en directe, a temps real, dels 
aerosols i diferents materials de l'Artista Urbana: Julia Mulet. 
També, en estricte directe, la valuosa aportació del músic de Rap: 
Pokotakto. 

 
Autor i intèrpret : Nelson Vera. Direcció : Alexa Vivas Guittard. 
Artista Urbana y Grafitti: Julia Mulet Ortega Grafitti y 
Rap : Pokotakto 

 

Dissabte 23 d’octubre a les 20h. 

Divendres 8 d’octubre a les 20h. 

No es necessari anar a la platja a càrrec de Cia la Verguny. 

Divendres 5 de novembre a les 20h. 

SOC BANKSY a càrrec de Nelson Vera. 

PINTEM LA MUSICA: a càrrec d’en Rafa Castanyer 



 
Camila, una dona prop dels quaranta, soltera i 
sense fills, sent solitud. El seu entorn social més
pròxim viu una realitat completament diferent 
a la seva: casats, amb o sense fills, fan vida en 
parella o de família i estan molt ocupats. Se sent
volguda per tots ells/as, però encara així, se 
sent sola. Percep que la societat no està 
dissenyada per a qui no té parella o una família 
formada, i això no li agrada. Davant aquesta 
situació, idea un pla que li acabarà portant 
algun problema. 

 
Sandra Artigas i Dani Pérez portaran a l'oient amb la seva 
música a través d'un viatge de textures i colors al seu propi 
món creatiu. 

Experimentant amb la llibertat musical i el balanç entre 
avantguarda i tradició, escoltarem a veu i guitarra en rigorós 
directe, des de jazz o música brasilera a temes propis. 

Sandra Artigas: veu / Dani Pérez: guitarra 

Roots” és una recerca corporal que té com a 
punt de partida les fotografies de l'artista 
@AndreiFarcasanu. És un diàleg entre 2 
universos que s'expressen diferent però que 
tenen en conjunt el tracte personal i el 
minimalisme que evoca precioses 
manifestacions del subtil. 

 
La perfomance convida a reflexionar sobre 
com neixen els propis arrels, que passa amb 
elles en el transcorregut de la nostra vida i 
com ho portem en els diversos paisatges que 
vivim. 

Roots es un peça de dansa performance creada i interpretada per la Valentina Ursache, a partir 
de imatges d’en Andrei Farcasanu. 

Dissabte 13 de novembre, 19h. 

 

Dissabte 20 de novembre a les 19h. 

Divendres 10 de desembre a les 19h. 

CONCERT SANDRA ARTIGUES. 

ROOTS a càrrec de Valentina Ursache. 

 
LA POSIBILIDAD DE.. A càrrec de Ximena Marsé. 



 

De Cervantes no se sabia i no se sap res. No 
sabem quina pinta tenia. Desconeixem com 
pensava i sentia, ja que no va escriure ni una sola 
línia en primera persona. Tampoc conservem cap 
document de la seva vida privada. 
La vida de Cervantes és una fabulació mítica 
creada de manera interessada pels erudits a 
partir del rastreig en arxius i la interpretació 
d'allò que va escriure com a ficció. 
Amb el joc teatral els actors desmuntaran 
l'arrogància d'un personatge mític i inexistent 
batejat com Miguel de Cervantes Saavedra, i ens 
desvetllaran la quotidianitat d'un ésser humà, 
igual a qualsevol altre, anomenat Miguel. 
L'hem titulat: Cervantes i el joc de l'oca; Perquè 
aquest era el joc predilecte de Felip II i de la seva 
cort, i perquè va existir un particular joc de l'oca, 
dit La filosofia cortesana on va col·laborar 
Cervantes. Però sobretot, per fer-li l'ullet al 
sentit de l'humor tan present a la seva obra. 

JOC DE LA OCA a càrrec de Cia Botarga. 

Totes les obre son gratuïtes. Places limitades 
 

Per reserves i informació: informacio@ccdrassanes.cat 
Telf.- 934412280 

 

Dissabte 11 de desembre a les 20h. 

 
Espectacle en català. Versió en castellà el 
dia 9 de gener 


