
NOTA DE 
PRENSA

Del 16 al 20 d’octubre el Festival Escena Poblenou celebra la seva 18a 
edició sota el lema Fem Pinya, per reivindicar el seu compromís amb 
les arts escèniques, les dones creadores i la cultura.  

En aquesta edició es presentaran 17 espectacles, entre els quals 
destaca Habitació 1: Ultima Thule d’HOTEL – Col·lectiu Escènic 
i ATRESBANDES, en coproducció amb el Teatre Nacional de 
Catalunya i 360 grams d’Ada Vilaró, en coproducció amb el Festival 
TNT – Terrassa Noves Tendències.

Com en anteriors edicions Escena Poblenou comptarà amb el projecte 
SOM AQUÍ. Nosaltres, les dones, som aquí, diverses activitats al 
voltant de les dones creadores i el pensament feminista.

Com a novetat, es presentarà el Festival Valentina, un programa 
d’activitats dirigit al públic familiar dedicat als drets dels infants.

 
La 18a edició del Festival Escena Poblenou tindrà lloc del 16 al 20 d’octubre en 
diferents espais i equipaments del Poblenou i la ciutat de Barcelona. Amb una 
programació atrevida i compromesa, el Festival convidarà al públic a despertar 
el seu esperit crític, reflexiu i festiu.

Aquest 2019 Escena Poblenou arriba a la majoria d’edat i celebra 18 anys de 
compromís i suport a les arts escèniques multidisciplinàries. Com diu la mateixa 
Ada Vilaró, directora del festival: “Fem Pinya per obrir noves possibilitats i ser 
a prop del risc i del compromís. Fem Pinya per millorar les condicions de totes 
i tots els professionals que ens dediquem i estimem l’escena i la cultura. Fem 
pinya per una escena on les dones i el pensament feminista siguem referents i 
obrim finestres, portes i silencis. Públic, fem pinya! Per una escena no elitista, 
on totes i tots hi podem accedir”.

La programació d’aquest any comptarà amb 17 espectacles, tres dels quals 
són coproduccions. Una d’elles és Habitació 1: Ultima Thule d’HOTEL – 
Col·lectiu Escènic i ATRESBANDES. Es tracta d’una coproducció amb el 
Teatre Nacional de Catalunya que serà, a més, l’espectacle inaugural i que 
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es podrà veure durant quatre dies al TNC. La segona, amb el Festival TNT 
– Terrassa Noves Tendències, serà 360 grams d’Ada Vilaró, una peça que 
neix arran de la seva lluita contra el càncer. Finalment, la tercera coproducció 
serà amb el Centre Cívic Can Felipa i els seus programes d’arts visual i arts 
escèniques amb l’espectacle K.O. Los Figurantes de la companyia Ça Marche.

En total a l’edició d’enguany es podran veure 14 espectacles d’arts escèniques 
i 3 concerts. D’aquest, set espectacles s’estrenaran per primer cop a 
Barcelona: Under the Pelucas de Cia. Dejabugo, Degenérate mucho de Las 
XL, Peix d’Hotel Iocandi, 360 grams d’Ada Vilaró, Volen volen de La Cia 
Mariantònia Oliver, Habitació 1: Ultima Thule, d’HOTEL – Col·lectiu Escènic 
i ATRESBANDES, K.O. Los Figurantes de Ça Marche. No obstant, Escena 
Poblenou ha apostat sempre per recuperar peces que estan aparentment fora 
de circuit però que per la seva qualitat s’han de poder tornar a veure a la ciutat. 
Aquest és el cas d’Anarchy, de Societat Doctor Alonso i de Sa Mateixa, de la 
companyia Arrel Musical.

Un any més comptarà amb el projecte Embrions que programarà noves propostes 
en estat de gestació com l’espectacle Col·lapse, de la companyia Biguette 
Ballasco, Síndrome Hang JonGE de Labuena Compañía, I AM (T) HERE 
de Pere Jou i Aurora Bauzà i PATA DE GALLO de companyia Estampades.

A part de la programació artística, també es proposaran diferents activitats. 
Es repetirà com en les anteriors edicions amb els espais de diàleg al carrer al 
voltant de la visibilitat de les dones creadores i el pensament feminista sota 
el títol de SOM AQUÍ. Nosaltres, les dones, som aquí. Com a novetat, es 
presentarà un programa dirigit al públic familiar dedicat als drets dels infants 
anomenat Valentina.

Amb la seva seu principal al Centre Cívic Can Felipa, el Festival se celebrarà en 
d’altres equipaments propers, com la Sala Beckett, el Centre Moral i Cultural 
del Poblenou, l’Institut Quatre Cantons, així com en diferents carrers i places 
del Poblenou, i al Teatre Nacional de Catalunya.

Els espectacles que protagonitzaran el festival de creació contemporània 
d’enguany són:

PROGRAMACIÓ 

Habitació 1: Ultima Thule, HOTEL - Col·lectiu Escènic i ATRESBANDES 
Fruit d’una coproducció entre el festival i el TNC, aquest espectacle proposa 
un viatge oníric per diferents regions de l’inconscient que superposades 
volen dibuixar pulsions tan humanes com el sentiment de culpa. Un treball de 
negatius, en què el que defineix una persona és, justament, allò que no ha fet 
o no farà mai.

360 grams, Ada Vilaró
Ada Vilaró torna a l’espai escènic per presentar un espectacle íntim que vol ser 
un manifest per la celebració de la vida. 360 grams és un espectacle inspirat 
en el seu pas pel càncer. “Quan la vida et parteix en dos es desplega davant teu 
l’oportunitat de travessar el dolor i redescobrir el misteri de la bellesa. 360 
grams és un projecte que neix d’una experiència personal, molt íntima i fràgil i 
que, per primera vegada, m’atreviré a compartir”, ha explicat Vilaró.



[The Frame ], Electrico28
Inspirada en les observacions de carrer fetes pel Georges Perec, aquesta peça 
proposa plantar-se davant el transcurs de la vida urbana i observar-la. [THE 
FRAME] és una invitació a obrir el nostre cor i visió a les insignificances, les 
nimietats, a les coses. [THE FRAME] és una gran ocasió. Un exercici dràstic. 
L’obra podria parlar de bolígrafs, però la companyia sap que hi ha moltes altres 
coses.

Peix, Hotel Iocandi
Hotel Iocandi presenta el seu primer solo de circ, que s’endinsa en les 
profunditats humanes a través dels records d’infància de Ses Illes. Es tracta 
d’un espectacle gratuït que, des de la poètica de l’absurd, fa una reflexió sobre 
l’impacte del turisme, sobre la lluita de poders, sobre la buidor, el silenci i la 
solitud davant la immensitat, sobre la ridiculesa de ser grans i l’enyorança de 
ser petits.

Sa mateixa, D’Arrel Musical
Lali Ayguadé i Joana Gomila s’aproximen al folklore d’arrel balear a través 
d’una visió contemporània que inclou música pop, humor, sensibilitat i poesia. 
Dos ballarins i tres músics han trobat un llenguatge comú que llegeix el passat 
per portar-lo cap al present. A través d’una fotografia familiar es dispara 
un recorregut cap a la tradició des de la contemporaneïtat. Amb sensibilitat, 
poesia i humor es dibuixen i desdibuixen les tonades i l’electrònica, la polca, 
la jota, el camp i la ciutat, el joc i el ritual, l’espontaneïtat de la vida i la 
presència eterna dels ancestres. En aquest espectacle es recuperen i visionen 
folklore d’arrel balear i temes pop que inclouen des de gravacions d’àvies que 
interpreten antigues tonades fins a cançons de caire més eclèctic.

Under the Pelucas, Cia. Dejabugo
Judit Martin i Emma Bassas són Dejabugo, una companyia que ha format part 
del Festival des dels inicis i que ara torna per estrenar la seva darrera peça. Un 
xou ple  d’esquetxos on es veuran confessions reals de gent real, 8 bessones 
que canten, iaies que expliquen acudits políticament incorrectes, monyos 
parlants, cadells virtuals, pallasses amb problemes seriosos, un gran concurs 
sorpresa i molt més.

Degenérate mucho, Las XL
Després de passar pel festival amb el seu primer espectacle Abandónate 
mucho, las XL tornen al Festival amb el seu nou treball on, amb molt d’humor 
i música en directe, faran una àcida crítica a la construcció social del gènere. 
Darrera del duo Las XL hi ha Marta Sitjà i Nía Cortijo. Des de 2003, aquest duo 
reparteix humor, amor i música pels escenaris tant nacionals com internacionals.

K.O. Los Figurantes, Ça Marche
Projecte finalista de la convocatòria ‘Al meu barri fan performances’, organitzada 
conjuntament amb els programes d’Arts Visuals i Arts Escèniques del Centre 
Cívic Can Felipa. Investiguen els límits en les arts escèniques, i un treball amb 
intèrprets no professionals (col·lectius del barri del Poblenou), que defineixen 
el seu segell propi.

Anarchy, Societat Doctor Alonso
Estrenat al 2016, Escena Poblenou torna a programar aquest aclamat espectacle 



sobre l’ordre, el caos, el poder i l’anarquia, protagonitzat per Semolinika Tomic 
que realitza un treball escènic excepcional.

Volen, volen, Cia Mariantònia Oliver
Una peça integrada per la dansa i el circ, que desenvolupa un llenguatge sense 
paraules, basat en la manipulació d’objectes i el moviment. Un joc coreogràfic 
càlid que es fon com un conte melòdic, un esclat d’imatges poètiques amb 
l’objectiu d’estimular les emocions dels infants.

SOM AQUÍ. NOSALTRES, LES DONES, SOM AQUÍ

El Festival presenta una nova edició del projecte SOM AQUÍ. Nosaltres, les 
dones, som aquí, un programa d’activitats dedicat a reivindicar la visibilitat de 
dones professionals de l’escena i el sector de la cultura, i exigir-ne la igualtat 
d’oportunitats. La iniciativa compta amb diverses activitats i tallers com ara 
una Viquimarató de Dones professionals de l’escena per reivindicar la presència 
de les dones professionals de les arts escèniques també a la Viquipèdia, l’espai 
virtual Videografies, que vol visibilitzar de forma permanent les dones creadores 
a través de càpsules que es penjaran al lloc web del Festival. Com l’any passat 
també hi haurà els diàlegs al carrer titulats Travessant fronteres amb l’art. 
Es tracta d’una tertúlia al carrer amb la participació de diverses ponents 
com ara Marta Vergonyós, directora de La Bonne o Norma Falconí activista 
pels drets dels refugiats i dels immigrants, sobre temàtiques relacionades amb 
el feminisme i la feminització del sector de les arts escèniques i la cultura en 
general. També hi haurà la projecció de curtmetratges creats per dones al 
voltant de diverses qüestions entorn la temàtica del racisme que estan latents 
en la nostra societat.
 
PROGRAMACIÓ FAMILIAR AMB FESTIVAL VALENTINA

Com a novetat, aquesta edició del Festival Escena Poblenou, es presentarà 
el Festival Valentina, un programa dirigit al públic familiar i dedicat als 
drets dels infants. Es tracta d’un programa d’activitats que vol adreçar 
mirades cap als drets dels més petits, i reivindicar la seva importància 
en una societat on malauradament aquests encara es vulneren. Entre 
els espectacles familiars destaquen Volen, volen de la Cia. Mariantònia 
Oliver, que farà volar la imaginació dels més petits i Peix, un solo de 
circ d’Hotel Iocandi que s’endinsa en les profunditats humanes a través 
dels records d’infància de Ses Illes. A més Bel Olid i Pol Galofré també 
faran una sessió de contes compromesos, entre ells explicaran el conte 
Crida ben fort, Estela!, escrit per Olid.

El Centre Cívic Can Felipa i la seva plaça es convertiran en un lloc per 
celebrar en família el dret dels més petits a jugar i a divertir-se, a no ser 
discriminats, a créixer sans, a l’educació i a ser respectats. Tot a través 
d’espectacles, concerts, jocs, conta-contes i d’altres activitats gratuïtes.

PROJECTE EMBRIONS 

Com en els darrers anys, Escena Poblenou presenta el projecte Embrions 
amb les noves propostes en estat de gestació de creadors i creadores 
professionals. Aquesta iniciativa, que ja arriba a la seva 6a edició, dona 
suport a projectes artístics de creació emergent amb l’objectiu que 



els artistes puguin mostrar la seva idea a representants de centres 
de creació i agents productors i programadors. Enguany, s’han triat 
els espectacles Col·lapse, de la companyia Biguette Ballasco (dirigida 
per l’escriptora i activista Brigitte Vasallo), Síndrome Hang JonGE de 
Labuena Compañía, I AM (T) HERE de Pere Jou i Aurora Bauzà i PATA DE 
GALLO de companyia Estampades.

ESCENA BALEAR 

Amés a més, enguany Escena Poblenou convida a tres companyies de les 
Illes Balears a formar part del programa d’enguany, amb la voluntat de crear 
sinergies amb l’escena de creació contemporània de les Illes Gimnèsiques. 
Els espectacles que es programaran a les Illes són: Peix, Volen, volen i Sa 
Mateixa.

ALTRES ACTIVITATS

El festival també organitza dos tallers previs a l’inici del festival. El 
primer, impartit per l’artista Semolina Tomic, proposa estudiar a través 
de la pràctica com començar a construir un procés creatiu d’un SOLO 
performatiu, treballant amb el cos, la veu i l’escriptura i com entendre la 
relació́ de tots els tipus d’energies (físiques, mentals i emocionals). Per 
altra banda, junt amb la Fundació Ires, Projecte Click i Tallers Escola de 
Vida, s’impartirà un taller de rap per a joves de 14 a 18 anys per aprendre 
a crear una base rítmica, enregistrar la cançó en un estudi professional 
de gravació i fer un vídeo clip.

Cal destacar també els concerts de Tuna Pase al Balius i Motuo + Duboroh 
al l’Espai Niu. Per la seva banda, Tuna Pase ens convidarà a viatjar amb la 
seva onírica música al Balius, uns dels bars més emblemàtics del Poblenou, 
mentre que Motuo + Duboroh ens oferiran un doble concert de música 
electrònica experimental i visual. Per una banda,  tenim Duboroh i el seu 
so que cavalca entre diversos gèneres, incloent el Synthwave, l’Indie i 
la música electrònica. I per una altra, Motuo i el seu projecte de música 
ballable, experimental i visual.

ESCENA POBLENOU 

El Festival Escena Poblenou és un festival d’arts escèniques 
multidisciplinari, implicat amb el territori i amb la realitat social actual. 
Té la vocació de potenciar, visibilitzar i donar suport a creacions que 
contemplin nous llenguatges escènics, noves dramatúrgies, i noves formes 
de relació amb els públics. Compromès amb la cultura i la societat, genera 
diàleg amb els professionals, el públic, el barri i la ciutat, amb una mirada 
i projecció internacional.

Escena Poblenou és un viver de projectes escènics i culturals que es 
realitzen durant l’any, amb la complicitat de diversos equipaments 
i entitats, fidel a la seva voluntat de generar xarxes i vincles amb el 
sector i el territori. És una trobada entre professionals i noves creacions 
que s’escampa durant cinc dies per diferents espais i equipaments del 
Poblenou. Destaca per tenir una programació amb diferents llenguatges 
escènics, basada no només en les estrenes sinó que recupera espectacles 
reveladors que s’han pogut veure molt poc per a posar-los a l’abast de 



tots els públics.

El Festival rep el suport del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Centre Cívic Can Felipa, 
Institut d’Estudis Baleàrics i de la Conselleria de Cultura, participació 
i Esports del Govern Balear. Treballa en col·laboració amb el Teatre 
Nacional de Catalunya, la Sala Beckett, el Festival TNT - Terrassa Noves 
Tendències, FiraTàrrega, el Centre Moral del Poblenou, la Fundació Ires i 
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