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INTRODUCCIÓ 
 
L’Antic Teatre és un centre de recursos artístics per a la recerca, innovació i 
desenvolupament de nous llenguatges escènics i multidisciplinaris. Després dels seus 11 
anys d'activitat s'ha convertit en uns dels referents de l'escena independent actual de la 
ciutat, amb una programació estable amb més de 40 espectacles a l'any, de la mà de 
creadors locals, estatals i internacionals.  
 
Aquest 2014 l’Antic Teatre participa a la programació oficial del Festival GREC amb una 
programació que es desenvoluparà durant tot el mes de juliol. Hem volgut aprofitar 
l'aparador que significa formar part del festival més important d'arts escèniques de la ciutat 
per poder donar visibilitat al treball que realitzem durant tot l'any amb diferents entitats i 
col·lectius d'artistes. És el cas del Festival Escena Poblenou, del Graner / Mercat dels Flors, 
el col·lectiu ARTAS (Artistes Associats de la Poderosa) i GRUA (Grup de Recerca d'Universos 
Artístics), sense perdre tampoc l'oportunitat de mostrar les accions artístiques d'impacte 
social que realitzem amb les entitats i veïns del nostre barri.  
 
Amb aquest text també volem agrair públicament a Ramon Simó i Isaac Vila, adreça del 
GREC 2014, per la seva confiança per poder desenvolupar aquesta programació basada en 
el risc i per la seva aposta per la innovació artística.  
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PROGRAMACIÓ / CALENDARI 
 

 
3-6/07 

Hostiando a M. (ESTRENA)  

D'AGNÈS MATEUS  

 

10-13/07 

El Paraíso es un lugar tranquilo. (ESTRENA) 

De JUAN NAVARRO  

 

17-19/07 

No estamos ARTAS VOL.II  

A.R.T.A.S Artistes Associats de la Poderosa 
 17/07: Antes y después de bailar (MÓNICA MUNTANER) + El coño de Isadora  

  (OIHANA ALTUBE) + In Romería 1 (documental)  

 18/07: Happy Ending (JAVIER VAQUERO) + Hacia una estética de la buena   

 voluntad (AMARANTA VELARDE) + In Romería 2 (documental)  

 19/07: Danza Real Ya! (PERE FAURA) + Restos de mis series + Los que se   

 ven entre sí  (BEA FERNÁNDEZ)  

 

23-24/07 

Caravana de Tràilers. Gala de tràilers escènics 

G.R.U.A.  

 

25 de juliol 

Ritme en el temps 

ISABEL OLLÉ, QUIM CABANILLAS i VEÏNES DEL CASC ANTIC  

 

 
LLOC: ANTIC TEATRE. C/Verdaguer i Callís 12 
PREU/SESSIÓ: 6€  
HORARI: (Consultar dia específic en el lloc web: www.anticteatre.com/grec2014 )  
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DETALL DE LA PROGRAMACIÓ  
 
3, 4, 5 i 6 de juliol  
 
De dijous a dissabte, a les 21h 
Diumenge a les 20h 
 
Agnes Mateus. HOSTIANDO A M. 
 
 
 

Tu nous entends la Honte ? Tu nous entends ? 
Si tu nous entends fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir 

On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal 
Ou de te laver la tête avec du plomb, qu’est-ce que t’en dis ? 

 
Tu nous entends la Tristesse ? Tu nous entends ? 

Si tu nous entends, c’est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac 
Prendre la première à gauche, deuxième à droite,  

puis encore à gauche et aller niquer ta race. 
(*) 

 
FAUVE 

 
foto: Quim Tarrida 
 
Fitxa artística 
Una coproducció del Antic Teatre i el Festival Escena Poblenou  
Amb la col�laboració del GREC 2014 Festival de Barcelona 
Creació, direcció i interpretació:  Agnés Mateus  
Ajudant de direcció i creació: Quim Tarrida 
Imatge i audiovisuals: Quim Tarrida 
Vestuari: Nieves Casquete i Agnés M.  
Agraïments: Difícil Equilibrio, Isma Mengual, Finques Gual, Ateneu Cooperatiu La Base, Joan 
Media Flow, Larry, Jorge Albuerne, Joan Coll i Gustavo Adolfo Tari.  
 
 
Durada: 75 min 
 
 
Sinopsi 
Encara em resulta estrany que entreu i mireu un espectacle des de la vostra cadira. La 
realitat és a dins o fora ? Disparar. Disparar per la boca. Disparar amb les mans. Disparar 
fins a dins del cor.  
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Tristor. Disparar. Ràbia. Tendresa. Disparar. Vida. Música. Disparar. Possiblement parlarem 
de nosaltres mateixes i riurem fort, potser sense saber perquè. Possiblement obrirem forats 
a les parets pel gust de llepar-nos la suor... al carrer les coses s’estan posant lletges i aquí 
dins…. potser també. Música per amanir tot això. Soroll que no ens deixa escoltar el que diu 
una noia que ens mira i obre la boca. Ho podreu gravar en directe i mirar-ho de veritat 
guardats a casa. Potser us arribarà més endins si no em teniu al davant. 
 
Frases que me gustan y que he copiado de unos cuantos sitios:  
Mantengo una relación complicada con la realidad. Estamos inmersos en un Festival de 
Problemas. Lo de disparar no es más que una rutina, una serie de pasos que siempre se 
repiten. Cuando los circuitos del cerebro están prendidos, los circuitos de la violencia están 
apagados. Disparar un arma de fuego provoca las mismas reacciones químicas en el 
cerebro que un beso apasionado. Tener predisposición para el odio. La naturaleza no nos 
ayuda, però la cultura tampoco nos ha salvado.  Pensar en positivo para aliviar el dolor 
produce el efecto contrario. El amor es un autoengaño que no debe dejar de existir. 
Frases nuestras de cada día, dánoslas señor. 
 
 
Bio 
 
Agnés Mateus.  
Barcelona, 1967.  
 
Cursà paral·∙lelament la carrera de Periodisme i els seus estudis de Teatre, fins que va entrar 
al món de la interpretació ja fa força anys, de la mà de Txiqui Berraondo i Manuel Lillo a 
Barcelona. Els primers anys compagina estudis de teatre i dansa. Però hi ha una data vital 
que defineix la seva trajectòria: l’any 2006 i la creació del Col·∙lectiu General Elèctrica. 
Formarà part del nucli de creació de la General Elèctrica fins la seva dissolució, vuit anys més 
tard. Performer i artista multidisciplinar, treballa amb Juan Navarro, Roger Bernat, Rodrigo 
García i Simona Levi, amb els que continua col·∙laborant en diversos projectes a l’actualitat. 
         
“Mateus es el escenario de esa esencialidad. Un rigor que nace de un sentido de la 
responsabilidad y una libertad que hacen de la interpretación una de las muchas formas de  
expresión que ella podría concebir” (Juan Carlos Olivares). 
 
 
 
ESPECTACLES 
amb Juan Navarro  

Pequeño Preludio Inmortal. Creació. Actriu.(Madrid 2013) 
Nancy Spungen. Un musical. Actriu i cantant. 2011-2012 
Agrio Beso. Actriu.(Barcelona 2007) amb el músic Javier Corcobado. 
Primera convención de Amos y Esclavos (Barcelona 2007) 

amb Marcelí Antúnez.  
 El Peix Sebastiano. Actriu. (Barcelona 212) 
amb Nico Baixas 
 Handmade. Asistent de direcció. (Estiu 2010-Primavera 2011) 
Festival MAPA. Societet Doctor Alonso. 

Responsable de premsa i produció (Pontós 2008-2011) 
amb Rodrigo García  

En algún momento de la vida deberías proponerte seriamente dejar de hacer el 
ridículo. Actriu.  (2007-2008).  
Aproximación a la idea de la desconfianza. Actriu. (Annecy, 2006). 

amb Roger Bernat   
Dictadura Transició Democracia. Actriu. Teatre Lliure (2010) 
 Trilogía de contes patriótics. Actriu i producció. Curtmentratges. (Barcelona,  2006) 
 La,la,la,la. actriu. (Teatre Lliure, 2004).   
Trilogía 70. actriu i ajudant de direcció. (gira per España 2003) 
Bona gent. producció i actriu. (Barcelona, 2002) 
Bones Intencions. actriu (Teatre Lliure, 2002). 

Simona Levy  
Oxcars. Festival de Cultura lliure. Edicions 2009 al 2014 
Festival Mapa. Performance (2006)  
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7 Dust . actriu. (2003/2004). 
Festival Inmotion. Regidoria. CCCB (2004) 

Emotique 
 Ro. Espectacle Multimèdia (gira al Marroc, Quito 2008) 
 La Fura dels Baus   
Obit. actriu.(Copenhague, 2004).  

Pau Atienza. 
Cuando Nadie nos mira. Curtmetratge. Actriu. (Sant Sebastià, 2005) 

 
Centre de Creació General Eléctrica. (Barcelona, 1996/2004), al llarg dels vuit anys de 
treball d’aquest col·lectiu formo part de l’equip i faig feines tècniques que van des de la 
producció, l’ajudantia de direcció fins la gestió. També treballo d’actriu en alguns espectacles. 
 
Produccions el Gran Mogol. Empresa d’espectacles.  
Actriu i producció (1998/2011) 
 
Cantant del grup V de Amor. (Barcelona, 2009-2011) 
 
 
Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou és un festival d’arts escèniques 
destinat a ser una plataforma pels artistes i un viver professional, i a generar un espai de 
trobada per a nous públics i la població en general. A part de la seva línia d'exhibició 
d'espectacles nacionals i internacionals, desenvolupa una línia de suport a la creació en 
convenis amb l'Antic Teatre, la Central del Circ, el Graner, i el C.C. Can Felipa, i l'any passat va 
encetar una nova línea d'art+activisme+societat anomenada Públic Poblenou. El proper 
octubre de 2014 celebrarà la seva 13ena edició. 
 
L’Antic Teatre presentarà durant el Festival GREC 2014 la tercera co-producció amb el 
Festival Escena Poblenou.   
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10, 11, 12 i 13 de juliol  
 
De dijous a dissabte, a les 21h 
Diumenge 20h 
 
Juan Navarro. EL PARAÍSO ES UN LUGAR TRANQUILO 
 

 
foto: Jean Benoit Ugeux 
 
Fitxa artística:  
Una coproducció de l’Antic Teatre i el Graner – Mercat de les Flors, amb la col·laboració del 
GREC 2014 Festival de Barcelona 
Creació i direcció: Juan Navarro 
Col·laboració en la creació: Oscar Cornago 
Ajudant de direcció: David Pérez  
Intèrprets:  Muha Madou Jvo, Juan Navarro, Gonzalo Cunill i Rafael Navarro 
Direcció tècnica i disseny d'il·luminació: Ferdy Esparza 
Vestuari: Nieves Casquete 
Agraïments especials a: Semolinika Tomic i Antic Teatre 
 
Durada: 75 min 
 
 
Sinopsi 
Quan ens posem a divagar sobre el que passa en el món i ens referim a la política, l'economia 
i totes aquelles coses a les que posem noms genèrics, com per a entendre'ns, en el fons no 
ens enterem de rés, perquè per enterar-se d'alguna cosa un no pot oblidar coses com la por 
o el desig, que queden més enllà d'aquells grans noms. Per por, una persona pot arribar a fer 
qualsevol bogeria. Jo vaig estar a punt de matar-me saltant per una finestra d'un hotel sols 
per por a un incendi, del que en realitat ni tan sols vaig veure les flames. Per por un pot 
arribar a matar, clar; una gran part d'aquesta violència que tractem d'explicar amb bones o 
males raons té a veure amb tot això de la por. Quan la gent es juga la vida intentant creuar 
una frontera, sabent que molts d'ells moriran segur, això sols es fa per por, per por a la 
pobresa, a la misèria, a no tenir una vida mitjanament digna, i la resta són rotllos patateros, 
totes aquestes discussions sobre la immigració, Europa, l'economia i tot això, haurien de 
començar per aquí, parlant de la por i del que un es capaç de fer en determinades 
circumstàncies.  
 
El paraíso es un lugar tranquilo és un decàleg d'especulacions escèniques sobre la por.  
 
Bio 
 
Juan Navarro (1969) té una llarga trajectòria com a performer, actor i director escènic. Des 
de l'any 2000 es converteix en aliat habitual de Rodrigo García i La Carnicería Teatro, amb el 
que segueix col·laborant en l'actualitat. També ha treballat durant  25 anys amb directors i 
companyies sempre relacionades amb llenguatges escènics no convencionals, Roger Bernat 
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(BCN), Marta Galán (BCN), La Fura dels Baus (BCN), Anita Saij (Copenhagen), Einstürzende 
Neubauten (Berlin), o Sara Molina (Granada).  
Com director escènic ha realitzar propostes com "Tala", una adaptació de la novel.la 
homònima de Thomas Bernhard, a més d'espectacles de creació com, "Fiestas populares",  
“Agrio Beso”, “Baby”, “Nancy Spungen” , “Pequeño preludio Inmortal”, entre d'altres.  
També ha treballat en cinema amb directors com Roger Gual, Santiago Zanou o Isabel 
Coixet.  
 
Més informació:  www.juan-navarro.es 
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17, 18, 19 de juliol  
 
A les 21h  
 
ARTAS. (Artistes Associats a La Poderosa) 
NO ESTAMOS ARTAS VOL.II 
 

 
 
Fitxa artística: 
A.R.T.A.S: Monica Muntaner, Oihana Altube, Javier Vaquero, Amaranta Velarde, Pere Faura, 
Bea Fernández  
Amb la col·laboració de l'Antic Teatre i el GREC 2014 Festival de Barcelona 
 
Durada: 2h/sessió 
 
La Poderosa presenta: No estamos ARTAS VOL.II 
 
El col·lectiu ARTAS (Artistes Associats a La Poderosa) és un col·lectiu de 6 artistes escènics, 
ballarins i coreògrafs, que pensa, gestiona i genera contingut a LA PODEROSA, un espai de 
creació independent al barri del Raval que practica i presenta l'encreuament i la comunicació 
entre diferents tendències de les arts en viu contemporànies. ARTAS, doncs, és un 
contenidor y contingut no sols d'un espai físic, sinó d'un lloc de reflexió i acompanyament 
artístic que permanentment es qüestiona i revisa la seva relació amb l'entorn.  
 
ARTAS ha decidit usar la invitació de l'Antic Teatre per a fer una mostra de treballs que 
transita entre peces que encara estan en procés de creació, fragments d'altres projectes 
que tenen identitat per si sols, reposicions de peces passades i inclús treballs que han 
funcionat com avantsala d'un següent espectacle.  
 
Antic Teatre amb aquesta proposta dins del GREC 2014 vol emfasitzar la importància dels 
col·lectius d'artistes de la ciutat, com a impulsors de la creació d'espais de debat i reflexió en 
relació a la pràctica artística.  
 
Web 
http://www.lapoderosa.es/ 
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PROGRAMA:  
 
17 de juliol:  
 
-MONICA MUNTANER: ANTES Y DESPUES DE BAILAR (Fragment) 
-OIHANA ALTUBE: EL COÑO DE ISADORA 
-IN ROMERIA (Vídeo documental)  
 
 
18 de juliol:  
 
-JAVIER VAQUERO: HAPPY ENDING 
-AMARANTA VELARDE: HACIA UNA ESTÉTICA DE LA BUENA VOLUNTAD 
-IN ROMERIA 1  (Vídeo documental)  
 
 
19 de juliol:  
 
-PERE FAURA: DANZA REAL YA!  
-BEA FERNÁNDEZ: RESTOS DE MIS SERIES  
-LOS QUE SE VEN ENTRE SI (Vídeo documental)  
 
 
 
17 de juliol: 
 
 MÓNICA MUNTANER "ANTES Y DESPUÉS DE BAILAR" (fragment)  
 

 
 
Fitxa artística: 
Idea, realització i direcció_ Mónica Muntaner i Beatriz Fernández  
Audiovisuals_ Daniel Miracle  
Ponent_ Natalia Sant Funk 
 
 
Sinopsis 
Proposo un fragment del projecte performatiu Antes y después de Bailar on l'espectador 
deixa de ser espectador per convertir-se en accionador (participant) d'una vivència 
compartida en el temps a través del ball i la fotografia. 
En aquesta ocasió el públic torna a reprendre el rol convencional de testimoni observant un 
cos que mostra els seus pensaments mentre balla.  
Ballar com a acte de resistència, resistint al temps i al cansament. Ja estem ballant-ho al seu 
torn sent ballats ballar-me jo 
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Bio 
Mònica Muntaner 1966 
Es forma com a ballarina de dansa contemporània a Barcelona. Ha treballat com a 
ballarina/intèrpret amb diferents creadors i companyies. 
Codirectora artística de la Poderosa, espai de creació a Barcelona fundat l'any 2000 i 
Cofundadora del col·lectiu Les Santas (agrupació artística multidisciplinària). Les seves 
creacions dins del col·lectiu han estat: Bizarre, Menta in Iurmain amb textos de Rafael 
Ponce, Tres encuentros, Space Invaders , Poemas de amor y de cuerpo, Típicas (documental) 
i mâe ( identitat, cos, Herència). 
Al 2013 crea el projecte Antes y Después de bailar al costat de Bea Fernández i inicia la 
seva col·laboració amb Daniel Miracle en el projecte BCN XXI (Laboratori televisió 
experimental) 
 
Actualment forma part del nou col·lectiu d'Artistes Associats a la Poderosa ARTAS i en els 
últims anys ha participat en diferents projectes socials fent classes de cos a dones 
immigrants, dones amb el risc d'exclusió social i gent gran. 
 
 
 
OIHANA ALTUBE "EL COÑO DE ISADORA (Y/O) PERMANENCIAS DEL CUERPO"  
 
 

 
 
 
Fitxa artística: 
Practicant: Oihana Altube Lorea 
Il·luminació: Sergi Faustino 
Acompanyament: Sergi Faustino i ARTAS 
Imatge: Leopoldo Wolf 
Amb el suport de: La Poderosa i ARTAS 
 
 
 
Sinopsi 
El coño de Isadora (y/o) permanencias del cuerpo, és una pràctica de recerca 
psicosomàtica, que busca les possibles emergències artístiques i creacionals.  
Les principals bases en joc són: plaers (genitals) + pes + flux + forma + coneixement tàcit + 
estats de consciència.  
Es tracta de fer emergir l'inconscient, implícit, icònic, sexual, intuïtiu representatiu , etc. etc. 
mitjançant una pràctica concreta i concentrada del cos. 
 
Bio 
Oihana Altube Lorea. Estudia dansa contemporània en SEAD (Salzburg) i el Master en Dansa 
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Moviment Teràpia en la UAB. Participa intensament en els laboratoris de Moure el Cos amb 
Carmelo Salazar. Treballa amb Dana Yahalomi, Jeremy Wade i Beatriz Fernandez. Forma 
part d'ARTAS i La Poderosa des del 2013. 
 
 
IN ROMERÍA 1 (PROYECCIÓ DOCUMENTAL)   
 
In _Romería1, 2011(video documental 15min) 
IN_Romería és una peregrinació entre espais independents de creació i assaig de la ciutat, 
diversos en la seva activitat i gestionats per artistes. 
El fet de projectar aquests vídeos, ens parla d'una nova realitat, el mapa ha canviat 
radicalment: Espacio Practico (SEF-Christian Fernández Mirón), El Clima Mola (Bistü), La 
Piconera (La Vidua) i La Porta Casa (El Conde de Torrefiel). Vídeo d'Hugo Barbosa / 
hbprgms. 
 
 
18 de juliol: 
 
 
 JAVIER VAQUERO "HAPPY ENDING" 
 

 
 
Fitxa artística: 
Direcció: Javier Vaquero Ollero 
Interpretació: Bea Fernández i Javier Vaquero 
Produït per: Mi Otro Trabajo 
Amb l'ajuda de: ARTAS i La Poderosa (Barcelona) i Centro de Investigaciones Coreográficas 
(Mexico). 
 
 
Sinopsi 
H A P P Y E N D I N G és un projecte de creació que investiga i genera imaginari al voltant de 
la idea de la mort i el cos mort. 
La curiositat per aquestes dues idees i tots els conceptes que es ramifiquen d'elles, ve d'una 
experiència personal en una sessió de Shiatsu. En aquesta, la terapeuta manipulava el meu 
cos contínuament. En un moment donat vaig començar a parlar-me a mi mateix del meu cos, 
com si el meu cos fos alguna cosa aliena a mi. El lliurament corporal al terapeuta i a la 
gravetat, oferint el meu cos disponible, va alliberar tota una curiositat per la disponibilitat del 
cos mort i la distància que això genera entre la consciència i el cos. 
Aquest recent estrenat projecte juga en el seu estat més germinal amb aquests conceptes 
per generar imaginari i practiques escèniques: - el llindar - el cos mort i la ingravidesa - el cos 
mort i la gravetat - la marioneta - encarnar al mort - l'absència i el llindar en el rostre -.  
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Bio 
Javier Vaquer Ollero (Toledo, Espanya 1984). Comença els seus estudis de dansa i teatre en 
diferents centres de Madrid, Andalusia i a la Universitat Miguel Hernández a Altea. En 2003 
es trasllada a Róterdam per cursar el Títol Superior en Dansa Contemporània, impartit per 
CODARTS. Des de llavors ha treballat com a intèrpret amb diferents creadors com Xavier Li 
Roy, Nicole Beutler, Hofesh Shechter, Bea Fernández, Aimar Pérez Galí, Conny Janssen 
Danst, Ann van der Broek, Marta Reig Torres, Dylan Newcomb i Arno Schuitemaker entre 
uns altres. En l'actualitat desenvolupa el seu propi treball com a creador, amb projectes com 
Declarando Amor, Danzas Primitivas o H A P P I I N D I N G i com a professor de dansa en 
diferents centres tant a Espanya com a Llatinoamèrica. És membre fundador del Espacio 
Practico (Barcelona) i a dia d'avui forma part del col·lectiu A R T A S que dirigeix l'espai de 
creació i agitació cultural La Poderosa (Barcelona). 
 
 
AMARANTA VELARDE "HACIA UNA ESTÉTICA DE LA BUENA 
VOLUNTAD"  
 

 
 
Fitxa artística: 
Concepte i direcció: Amaranta Velarde 
Interpretació i creació: Amaranta Velarde i Diana Gadish  
Vestuari: Les Brontë (Victoria Macarte i Rosa Tharrats) 
Música: Jim O´Rourke 
Iluminació: Oriol Blanch 
Agraïments: Carme Torrent i Carmen Menéndez  
Amb el suport de: Graner, L´animal a l´esquena, La Poderosa, y ARTAS 
Producció: Mercat de les Flors  
 
 
Sinopsis 
La peça s'inspira en el futur imaginat per Houllebeq en el llibre Les partícules elementals, on 
una nova espècie humana, a través de la seva pròpia manipulació genètica, ha aconseguit 
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superar el seu sofriment actual fonamentat en paradigmes ontològics de gènere i sexe, 
individu i societat, finitud i immortalitat.  
El treball indaga en un vocabulari coreogràfic que permeti emergir, qüestionar i investigar 
conceptes com el lliurament, el buit i la dissolució del sentit d'individualitat, instigant la seva 
possible realitat o paradoxa dins d'un marc escènic. 
 
Bio 
Amaranta Velarde es gradua a CODARTS, Universitat de Dansa de Rótterdam (2004). Des 
de llavors treballa intensament a Holanda com a intèrpret, col·laboradora i assistent del 
coreògraf Bruno Listopad en nombroses produccions escèniques, recerques i instal·lacions 
en museus i galeries. El 2010 crea el seu primer solo, Eclipse, presentat a Amsterdam i 
Groningen, i és becada com a membre danceWEB al Festival Internacional Impulstanz de 
Viena. Al 2011 es trasllada a Barcelona, on comença a desenvolupar el solo Lo Natural amb 
el suport de la Poderosa, L´Estruch, L'Animal a l'esquena i l'Antic Teatre. Presenta el seu 
treball en festivals com a Escena Poblenou, Festival Alt de Vigo i Festival Respirations a París, 
dins del cicle cav_a, organitzat per l'Antic Teatre. Des del 2013 forma part del col·lectiu 
ARTAS de la Poderosa.  
 
IN ROMERÍA 2 (PROYECCIÓN DOCUMENTAL)   
 
IN_romeria2, 2012( vídeo documental 35min) 
 
TRANSITA|INTERVÉ|INTERCANVIA|SURT|MOU|ENTRELLAÇA| PELEGRINA|VIATJA|CANTA|TOCA|T
RASLLADA|TRAVESSA|TRASPASSA| OCUPA|DESPLAÇA|BALLA|CONTAMINA 
LA PODEROSA - ESPACIO PRACTICO - NILO GALLEGO 
 
*IN_ Romería sosté la idea que, mentre tinguem espais físics de treball, tindrem espais de 
pensament per generar, mostrar i trobar-nos. També fa viatjar el concepte de col·lectiu 
intervenint en l'espai públic. En aquesta ocasió, l'IN_Romería va ser un viatge musical-
performàtic de la mà de Nilo Gallego, que ens va portar des de L'Espacio Práctico fins a la 
Poderosa, des del barri de la Ribera fins al Raval. I, enmig del recorregut, un menjar popular 
a la pista de bàsquet Aurora. 
Amb la col·laboració d'artistes heterogenis com Mireia Tejero, Krishoo Monthieux, Pablo 
Rega, El conde de Torrefiel, Alba Pérez, Mar Medina, Laia Alsina, Jordi Centellas, Fran Blanes, 
Javier Vaquero, Jorge Dutor, Núria Andorrà, Gara Mora, Penélope Cañizares, Cristina Nuñez, 
Bea Fernández, Claudia Patricia Sañudo,... 
La Romería 2012 es va fer possible gràcies a la col·laboració voluntària de: Cristina Núñez, 
Penélope Cañizares, Javier Vaquero, Aimar Pérez Galí, Jorge Dutor, Oihana Altube, Mo 
Pasqual, Amaranta Velarde, Vanesa Medina, Carmelo Fernández, Carme Torrent, Hugo 
Barbosa, Carme Bonet, Natalia Sant,... 
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19 de juliol: 
 
PERE FAURA  "DANZA REAL YA" 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fitxa artística: 
Direcció i interpretació: Pere Faura 
Música: Arturo Castillo  
Amb el suport de: La Poderosa, Antic Teatre, TNT Terrassa, Nunart, La Caldera   
Foto: Alba Pujol 
 
Web 
http://perefaura.com/index.ca.html 
 
 
Sinopsi 
"Danza real ya" és un projecte de i sobre la dansa. Mitjançant la utilització de 4 coreografies 
icòniques de la història de la dansa i de la història personal del creador, l'espectacle proposa 
reencarnar-les i reballar-les com a gest històric i simbòlic d'admiració i reconeixement, però 
també com un exercici d'auto-crítica humorística del món i els referents de la dansa. Un 
collage coreogràfic de diferents solos emblemàtics imprès en un únic cos que interpreta part 
de la memòria col·lectiva de la dansa amb la finalitat de projectar reflexions sobre paper, la 
necessitat o l'absurd de la dansa contemporània en el moment actual.  
 
Bio 
Després d'uns anys a Amsterdam estudiant i treballant com a coreògraf, Pere Faura torna a 
Barcelona al 2011 seduït per la riquesa artística que emergeix de la precarietat laboral. El 
seu treball com a coreògraf es caracteritza normalment per l'apropiació d'elements de 
cultura pop com l'striptease, la disco, els musicals o el porno, per ser descontextualitzats i re-
mesclats novament en una coreografia multidisciplinar entre tots els elements que 
conformen l'engranatge teatral. 
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BEA FERNÁNDEZ  "RESTOS DE MIS SERIES + LOS QUE SE VEN ENTRE SÍ"  
 

 
 
Fitxa artística 
Creació, direcció i interpretació: Beatriz Fernández 
Assessor artístic: Carmelo Salazar 
Càmera i edició: Elena Albert 
Producció: Las Santas 
Amb el suport de: Entitat Autònoma de Difusió Cultural (Generalitat de Catalunya), 
Institut de Cultura de Barcelona (Ajuntament de Barcelona),  
Amb la col·laboració de: La Poderosa, Suports a la creació i residències: El Hueco, 
Encuentros en Magalia, Cèl·lula Pontós, La Porta 09 - La Caldera, L'animal a 
l'esquena , DAT/ETC (Las Palmas), Ca l'Estruch . 
 
Web 
http://www.lassantas.es 
 
 
Sinopsi 
Som molts de cossos, tants com hem ballat.  
Som trossets i cossos d'altres, som les restes d'aquests cossos que se'ns han quedat 
enganxats i les seves versions futures, la seva memòria transformada.  
 
La peça es construeix en la suma de dos parts que tenen com a base temàtica la memòria 
del cos del ballarí com a arxiu viu de dades i records transitats durant la seva trajectòria 
professional.  
 
L'acció consisteix en crear un mosaic de restes dels cossos del passat. Un espai de temps 
real on s'inserten els espais de la memòria, cossos viscuts en altres peces passades o 
restes de treballs que mai es van ensenyar.  
D'una altra forma, seria com entrar en la rebotiga d'allò no visible, en aquella part del 
pensament de l'intèrpret que el públic normalment no veu. Tot això té a veure amb la idea de 
reinventar-se com a projecció futura i el que és bo és que implica una renovació.  
Treballant amb la memòria apareix allò autobiogràfic com a eina de treball, la idea de 
confessió com a intimitat compartida amb l'espectador i el sentit curricular o cronològic de la 
trajectòria professional com un viatge, o inclús com una cançó.  
 
Bio 
Ballarina i coreògrafa 
És cofundadora del col·lectiu Las Santas i Codirectora artística de La Poderosa. Estudia 
Dansa Contemporània i Coreografia a l'Institut del Teatre de Barcelona, i amplia els seus 
estudis en el Center for Movement Research (Nova York). Treballa com a intèrpret amb 
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Danat Dansa i col·labora estretament amb el coreògraf Carmelo Salazar. Al 2008-10 
desenvolupa un projecte centrat en la figura de l'intèrpret com arxiu viu, que es desplega en 
dos formats, el document audiovisual Los que se ven entre sí, i una peça escènica Tres 
personas, todos los cuerpos. Actualment desenvolupa Muy experimental un projecte 
d'investigació que planteja convertir-se en una realitat constructiva entre creadors.  
 
 
 
  



	   19	  

23 i 24 de juliol  
A les 21h 
 
G.R.U.A CARAVANA DE TRÀILERS. Gala de tràilers escènics  
 

 
 
Fitxa artística: 
Autoria:  G.R.U.A 
Direcció: G.R.U.A 
Interpretació: 10  artistes o companyies d'arts escèniques 
 
Amb la col·laboració d'Antic Teatre i  GREC 2014 Festival de Barcelona  
 
Durada: 90 min 
 
Webs 
http://www.tea-tron.com/grua 
 
https://vimeo.com/94951719 
 
 
Sinopsi 
Caravana de Tràilers és una mostra i un concurs de tràilers escènics.  
 
Un tràiler escènic és un resum performàtic de menys de 5 minuts d'un projecte escènic ja 
existent o en procés.  
 
Durant la gala es mostraran un màxim de fins a 10 tràilers i el públic escollirà el que més li 
agradi, que guanyarà la possibilitat de mostrar el projecte sencer dins de la programació de 
l’Antic Teatre.  
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L’activitat es celebrarà en dos dies, amb la mateixa programació per cada sessió. Al final de 
cada dia, es donarà a conèixer el guanyador de la sessió.  
 
Participants. CARAVANA DE TRÀILERS està obert a tothom que vulgui donar a conèixer el 
seu treball a través de la pràctica del tràiler escènic. Es seleccionaran un màxim de 10 
tràilers i cada tràiler presentat a la CARAVANA DE TRÀILERS serà remunerat amb 100€. El 
públic escollirà el millor resum escènic de la nit, que guanyarà la possibilitat de poder 
presentar la peça sencera dins de la programació de l’Antic Teatre.  
 
Objectiu. L’objectiu és el de crear un espai lúdic i interessant per animar a  transformar la 
pràctica mercantil de vendre el tot mostrant-ne només un part, per convertir-la en un 
exercici creatiu en ell mateix que un públic gaudeix. Així mateix, neix també amb l’idea de 
reforçar el teixit de l’escena independent, generant un espai de trobada i interacció entre 
agents articuladors i artistes independents. 
 
Sistema de votació Al final de les presentacions el públic assistent votarà de forma 
anònima en una urna el tràiler que li hagi agradat més. El públic podrà votar només per una 
peça. El que obtingui més vots, guanyarà la possibilitat de ser programat a l’Antic Teatre.  
 
Bio 
G.R.U.A (Grup de Recerca d'Universos artístics) és un col·lectiu de creadors que genera 
contextos per a l’exhibició i l’intercanvi de treballs artístics. Trasllada, remolca i suporta 
artistes i els seus projectes per tal de construir nous escenaris per a la creació. 
  
Caravana de Tràilers és la seva primera acció.  L’objectiu d’aquesta gala de tràilers escènics 
és el de crear un espai que pretén transformar la pràctica mercantil de vendre una peça 
escènica mostrant-ne només una part, en un exercici creatiu d’elaboració i presentació 
pública de resums escènics creats expressament per a la ocasió.  
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25 de juliol  
A les 20h  
 
 
VEÏNES DEL CASC ANTIC, ISABEL OLLÉ, QUIM CABANILLAS.  
Ritme en el Temps  (espectacle + projecció documental)  
 

 
Foto: Alessia Bombaci 
 
 
Fitxa artística 
Creació: Veïnes del barri del Casc Antic: Aurora Roig, Núria Gracia, Pilar Bajo , Alsi 
Fernández, Rosario Guerra,  Teresa Peyró, Pepita Bustamante, Maria Carme Rodríguez, 
Carmen Peaguda y Pilar Bayod.  
Direcció: Isabel Ollé y Quim Cabanillas 
Producció: Antic Teatre 
 
Amb la col·laboració de GREC 2014 Festival de Barcelona, Ajuntament de Barcelona 
(Districte de Ciutat Vella), Casal de Gent Gran del carrer Comerç, Casal de Joves Palau Alòs, 
Gent Gran del carrer Comerç. 
 
Documental:  
Producció: OTOXO Productions 
Direcció programa Into Industry: John English i Tom Garner 
Participants: Aina Moltó Pérez, Alice Connerly, Bertie Allison, Carsen Silverblatt, Jose Luis 
Corral Guirado, Juana Khandjian, Merry Wafwana, Reuben Carey, Sandro Muia, Szandra 
Kovacs 
 
Durada: 2h (espectacle + documental) 
 
Webs 
http://www.tea-tron.com/anticteatre/blog/category/projecte-comunitari/ 
 
Antic Teatre aposta per un model de centre cultural on l'arrelament a la comunitat territorial 
hi tingui un paper fonamental i vertebrador. És per això que ja des de finals del 2011 s'està 
desenvolupant un projecte comunitari amb els veïns del seu barri més immediat, el barri de 
Sant Pere, al Casc Antic de Barcelona. 
 
Aquest projecte consisteix en la realització d'un treball artístic de creació escènica, a través 
de la dansa i el moviment, amb la comunitat de gent gran que viu a prop de l'Antic Teatre. El 
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seu objectiu és la recuperació de la memòria de cada una d'aquestes persones en relació al 
barri de Sant Pere i per extensió al Casc Antic de Barcelona. 
 
El darrer dia de la programació del Festival GREC, a l'Antic Teatre, es podrà veure 
l'espectacle protagonitzat per les veïnes del barri. A més, també es farà coincidir amb 
l'estrena  del documental que la productora especialitzada en documentals socials, està 
preparant sobre aquest projecte.  
 
 
Artistes que dirigeixen el projecte: Isabel Ollé & Quim Cabanillas 
 
- Isabel Ollé. Va néixer l’any 1979 a Barcelona, i llicenciada a l’Escola Superior d’Art 
d’Amsterdam com a batchellor en dansa contemporània. A Holanda ha treballat amb 
diferents coreògrafs i actualment com a ballarina col�labora amb Densemble/contemporray 
dance. L’any 2007 cofunda l’Associació artística Trans, des d’on, entre altres projectes de 
caire social, també impulsa el seu propi treball en col·laboració, ”Solo para dos” 2010, co-
produït per l'Antic Teatre. Va ser convidada a participar a l’Skite/S&T collaborations Porto 
2008 on comença una col�laboració amb Hajime Fugita. 
Opta entre els 3 finalistes als Premis DansaCat 2010 en la categoria dansa i societat. 
www.associacioartisticatrans.blogspot.com 
2010 ”Experiment Cromagnon” dirigeix el projecte d’improvisació Experiemnt Cromagnon 
junt amb professionals i no professionals de la dansa i la música. Centre de recursos per a 
joves de Can Xic, Viladecans. 
2009-10 Ateneu de les Arts de Viladecans. Disseny de la programació de cursos d’iniciació i 
monogràfics de dansa contemporània per a totes les edats. Imparteix cursos dins la 
programació. 
2008 ”Somnis”, Viladecans. Projecte de caire comunitari intergeneracional co-dirigit 
artísticament amb Densemble/Contemporary dance. Co-Produït per l’Ajuntament de 
Viladecans amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
2007, 2008, 2009 Cursos Intensius de dansa Contemporània i teatre físic. Dins el marc del 
Festival Internacional de Teatre i Animació Al Carrer de Viladecans. 
2007 Tallers de dansa contemporània. Organitzats per l’Ajuntament de Viladecans dins la 
xarxa ”Cultura i proximitat” de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. 
Viladecans, Espanya 2007. 
Del 2012-Actualitat. Direcció del Projecte Comunitari de l'Antic Teatre amb les veïnes del 
Casc Antic.  
 
- Quim Cabanillas. Professional de la Medicina Tradicional Oriental i de Shiatsu. Em dedico 
des de fa uns deu anys a l'estudi i a la pràctica de les medicines alternatives, en concret a la 
Medicina Tradicional Oriental i al Shiatsu. Vaig arribar a aquest món a través de les arts 
marcials i des d'aleshores la meva vida professional a estat vinculada en tot moment a 
aquestes matèries. Vaig estudiar a l'Institut Internacional del shiatsu, una de les escoles més 
antigues de Barcelona en la divulgació del Shiatsu i medicina oriental (1986) en la qual, anys 
després, vaig tenir l'oportunitat de desenvolupar funcions com a professor a l'escola i també 
com a terapeuta en la clínica de salut integral, sota la tutela de Jaume Bort que en aquell 
moment dirigia les dues, a més de cursar un parell de post graus a Sotai i tècniques 
avançades. A partir dels ensenyaments d'altres mestres i principalment del mestre Hideo 
Asai vaig conèixer i desenvolupar altres tècniques de respiració i meditació, les quals practico 
cada dia i formen també part del gruix dels temaris que habitualment faig servir. 
Actualment treballo pel meu compte i com veieu la meva experiència va des de la pràctica 
clínica fins a la docència i divulgació d'aquestes tècniques. 
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INFORMACIÓ GENERAL ANTIC TEATRE 
 
QUÈ ÉS L'ANTIC TEATRE?  
 
L'Antic Teatre - Espai de Creació és un centre Cultural i Social independent situat en un 
edifici patrimoni cultural, construït el 1650 al centre de Barcelona, al barri de Sant Pere del 
Casc Antic.  
Antic Teatre és un dels referents de l'escena independent actual.  
 
És un centre de recursos per a les arts multidisciplinars per a la investigació, innovació i 
desenvolupament de nous llenguatges escènics.  
 
És la ÚNICA SALA DE LA CIUTAT AMB UNA PROGRAMACIÓ REGULAR (280 DIES L'ANY), 
basada únicament en la investigació.  
 
 
 
MISSIÓ DE L'ANTIC TEATRE 
 
La MISSIÓ és donar suport i fomentar la capacitat d'experimentació, creació, producció, 
exhibició, promoció i difusió dels artistes professionals que eviten tècniques apreses i 
repetició de metodologies.  
Sense tenir que estar subjectes a les exigències i la pressió del mercat, impulsant així la 
innovació i el risc.  
 
És una sala que aposta decididament pel RISC. No es dóna suport o programa un artista 
perquè es sap que agradarà al públic o no, o perquè "funcionarà". Sinó perquè hi ha 
confiança en ell i en el seu treball.  
Es dóna suport als creadors joves i emergents, així com als artistes independents 
experimentats i no consolidats, i als que tenen una carrera extensa i reconeguda.  
 
L'Antic Teatre està compromès amb:  
- la recerca de nous llenguatges del cos i del moviment, noves dramatúrgies i noves 
tecnologies, performance, acció, circ, clown, teatre d'objectes; nous desenvolupaments de la 
música, arts visuals i literatura.  
- la realitat social, cultural i política del nostre entorn, creant projectes artístics amb la 
comunitat.  
 
Defensa el concepte de centre INDEPENDENT com aquell que ha sorgit d'una iniciativa 
ciutadana, d'un col·lectiu d'artistes.  
 
Antic Teatre és independent tant en el desenvolupament dels seus projectes com en el seu 
finançament. Defensa totalment la llibertat de creació, que sempre es crítica, incorrecta i 
conflictiva, i té total llibertat en la programació.  
 
Més informació: www.anticteatre.com 
 
 
PROJECTES DE L'ANTIC TEATRE  
 
 
Projectes de suport a la investigació, creació i producció 

• RESIDÈNCIES D'INVESTIGACIÓ, CREACIÓ I PRODUCCIÓ 
• PRODUCCIONS DE L'ANTIC TEATRE 
• COPRODUCCIONS 

 
Projectes d'exhibició 

• PROGRAMACIÓ ESCÈNICA REGULAR 
• PROGRAMACIÓ DE PRÀCTIQUES ESCÈNIQUES EN PROCÉS 
• PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ 
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Festivals 
• FESTIVAL B2B: BARCELONA<>BERLÍN - ANTIC GOES ELECTRIC 
• FESTIVAL ANTIC HORROR PICTURE SHOW 

 
Projectes internacionals 

• cav_a: CATALAN ARTISTS VISITING ____ ARTISTS 
• FESTIVAL B2B: BARCELONA <> BERLÍN 

 
Projectes de distribució 

• MANAGEMENT NACIONAL I INTERNACIONAL  
 
Projectes socials i comunitaris 

• PROJECTE ARTÍSTIC COMUNITARI AMB ELS VEÏNS DEL CASC ANTIC 
• JORNADA DE PORTES OBERTES AMB ELS VEÏNS 
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CONTACTE PREMSA 
 

IMMA ROMERO (ANTIC TEATRE)  

COMUNICACIO@ANTICTEATRE.COM 

93 315 23 54 

659029781 

www.anticteatre.com 

 

MÉS INFORMACIÓ 
 

LINK AMB INFORMACIÓ COMPLETA DE l'ANTIC TEATRE AL GREC 2014:  
http://www.anticteatre.com/grec2014 
http://www.grec.bcn.cat 
 
Antic Teatre: 
http://www.anticteatre.com 
 

GREC 2014 Festival de Barcelona:  
http://www.grec.bcn.cat 
 

XARXES SOCIALES:  

Facebook Ipàgina): antic teatre barcelona  
Facebook (perfil): www.facebook.com/antic.teatre 

Twitter: @anticteatre 

Hasthag #lanticteatrealgrec 

Instagram:  anticteatre 

Flickr: https://www.flickr.com/photos/113881577@N08/sets/ 

Vimeo: vimeo.com/anticteatre 

 

 

 

INFO PRÀCTICA 
 

LLOC: ANTIC TEATRE. C/Verdaguer i Callís 12 (Metro Urquinaona, al lado del Palau de la 
Música)  
 
PREU/SESSIÓ: 6€  
 
HORARI: (Consultar dia específic en el lloc web http://www.anticteatre.com/grec2014)  
 
RESERVES (no hi ha venda prèvia):  
Tel. 93 315 23 54 
e-mail: anticteatre@anticteatre.com 
 
 
 
 

 
 
 


