
GLOSSARI            L’ARTESÀ
Són paraules i conceptes en 
construcció, termes que ultrapassen 
el seu propi significat. Tot allò 
important que passa dins i fora del 
teatre..., que es mou i canvia...

ARTEFACTES ESCÈNICS  
Els alumnes més grans de L’Escola d’Arts 
en Viu han iniciat aquest curs una nova 
assignatura, Artefactes Escènics: un tast 
de creació acompanyats per artistes que 
formen part de la programació estable de 
L’Artesà. Durant el primer trimestre del 
curs, els encarregats de donar el tret de 
sortida a aquests disparadors d’imaginaris 
van ser Escarlata Circus. Els dos trimestres 
següents estaran liderats per la companyia 
El Pollo Campero, comidas para llevar i 
David Espinosa.

Accions i Propostes per 
a Tots els Públics (TP)

Propostes que poden gaudir tots 
els públics, des dels més petits als 
adults que els acompanyen, pensades 
i creades per a tota la família, per 
reflexionar i experimentar plegats. 
Totes les disciplines artístiques 
passaran per aquest cicle per tenir 
cura no només del públic desitjat per 
al futur, sinó dels petits espectadors 
d’ara, amb criteri i capacitat 
d’emocionar-se i divertir-se amb la 
música, el teatre, la dansa, les arts 
plàstiques o la performance.

La proposta de circ d’aquesta 
temporada, InTarsi, combina públics 
familiars i generalistes perquè els 
adults també puguin gaudir mentre 
alimenten l’ànima! 

PROGRAMACIÓ EXPANDIDA    
Fugim dels convencionalismes d’una caixa 
escènica a l’ús i busquem les ressonàncies 
a partir de l’eix cultura/educació/comunitat. 
La programació expandida és un espai 
que s’obre a la pràctica, al diàleg i a les 
interconnexions entre públics, creadors i 
practicants per garantir la sostenibilitat de 
l’ecosistema cultural i artístic de la ciutat.

A partir de les diferents peces i amb la 
col·laboració dels artistes convidats, neixen 
xerrades, activitats paral·leles, laboratoris 
d’experimentació i investigació i processos 
comunitaris que regeneren i nodreixen la 
força transformadora de la cultura.

8 joves entre 18 i 25 anys del Prat, 
juntament amb 10 joves procedents 
de diferents municipis de Catalunya 
(Olot, Tàrrega, Terrassa, Alcover 
i Sant Hipòlit de Voltregà) tenen 
l’oportunitat de viure 4 festivals 
d’arts vives, com són el SÂLMON< 
FESTIVAL, Sismògraf , FiraTàrrega i 
el Festival TNT.

Amb l’acompanyament de creadors 
i creadores, gestors i gestores 
culturals i altres agents del sector 
que s’encarreguen de guiar-los en 
aquesta experiència, els stalkers 
ja han començat el seu treball per 
convertir-se en curadors, pensant i 
modulant què, com i per què l’obra 
escènica arriba al públic.

Aquesta temporada s’estrenen com 
a programadores i ens proposen 
l’obra No m’oblideu mai que es 
podrà veure dijous 21 de maig, a la 
Sala Petita del Teatre L’Artesà.

Seguim apostant pels projectes escènics 
més compromesos i innovadors del 
panorama teatral. Força, diversitat 
i proximitat són les característiques 
que fan del cicle Dijous Teatre una cita 
mensual imperdible per descobrir i 
investigar realitats artístiques i socials. 

DIJOUS TEAT
RE

Acabarem la temporada amb 
una festa que farà desbordar 
els continguts artístics del 
mateix teatre i viatjarà per 
diferents escenaris del teatre, 
La Capsa o espais urbans. 
Un bon motiu de celebració 
que reunirà durant 4 dies 
propostes ben diferents i que 
mantenen com a eix central 
la voluntat de desdibuixar les 
etiquetes artístiques. Esborrar 
fronteres. Una aposta clara 
per les arts indisciplinades.

Passem a una nova etapa 
d’aquesta línia de suport a la 
creació pensada i articulada 
en òptica local, que alimenta 
la programació estable d’Arts 
en Viu del Prat. Per aquesta 
temporada, les propostes de 
La moderna formaran part de 
la programació de Dijous Teatre 
per la seva clara vessant social 
i comunitària.
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Deia el dramaturg alemany Bertolt Brecht: 
“Sobretot examinin l’habitual. No acceptin 
sense discussió els costums heretats. 
Davant els fets quotidians, si us plau, no 
diguin: és natural. En una època de confusió 
organitzada, de desordre decretat, 
d’arbitrarietat planificada i d’humanitat 
deshumanitzada... Mai diguin: és natural, 
perquè tot pugui ser canviat”. La temporada 
de febrer a maig s’inicia amb la quotidianitat 
a escena i amb una clara voluntat de 
transformació. 

Celebrarem el vintè aniversari de Mishima, 
passejarem per Un dia qualsevol, homenatge 
a la gent gran, o per La Rambla de les Floristes 
per arribar a la banda sonora de la teva vida 
i Las canciones de Pablo Messiez, o al viatge 
de quatre acròbates reflexionant al voltant de 
l’ésser humà i de les contínues transformacions 
de les relacions humanes. I amb voluntat 
de canvi, com deia Brecht, també presenten 
propostes més arriscades, que obren un debat 
sobre altres quotidianitats invisibilitzades i 
fragilitats que no som capaços d’afrontar i 
acompanyar des dels afectes. Trenquem tabús.

Un punt i a part es mereix el fi de festa de 
la programació: un cap de setmana dedicat 
als Indisciplinats, propostes que tenen en 
comú el desdibuixar les fronteres i etiquetes 
artístiques. Propostes que no deixaran 
indiferents i trobaran un espai dins la 
quotidianitat de tothom. 
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PUNTS DE VENDA D’ENTRADES
VENDA EN LÍNIA
teatrelartesa.cat 
elprat.cat

VENDA A TAQUILLA
Teatre L’Artesà 
C. del Centre, 33
De dilluns a divendres de 17 
a 20 h i dues hores abans de 
cada espectacle
Pagament només amb 
targeta de crèdit

El Modern 
Pl. de la Vila, 5
Dues hores abans de cada 
espectacle
Pagament només amb 
targeta de crèdit

ALTRES PUNTS DE VENDA
Cèntric Espai Cultural 
Pl. Catalunya, 39-41
Dilluns de 15.30 a 21 h  
De dimarts a divendres  
de 9 a 21 h 
Dissabtes de 10 a 20 h
Pagament només amb  
targeta de crèdit

La Capsa] 
Av. del Pare Andreu de 
Palma, 5-7
De dilluns a divendres  
de 16 a 20 h 
Dimarts de 10 a 14 h
Pagament només amb 
targeta de crèdit

3 A LA CARTA 
40% de descompte  
sobre el preu general  
de l’entrada
El descompte s’aplicarà 
només en venda anticipada 
a partir de la compra de 3 
entrades o més, ja siguin 
per al mateix espectacle 
o per a espectacles 
diferents, del mateix 
equipament o de diversos 
equipaments de la ciutat.

REGALA ARTS EN VIU!
A partir del 2 de desembre tots els equipaments d’Arts en Viu del Prat donen la possibilitat 
de regalar un xec que es podrà bescanviar còmodament en línia o a les taquilles dels 
equipaments per a qualsevol funció.
Regala emocions amb les Arts en Viu!

VIU EL VESTÍBUL 
El Vestíbul de L’Artesà és un element 
d’acollida que s’ha incorporat com a espai 
escènic dins la programació regular del 
teatre. Encarregat de donar la benvinguda, 
aquest espai acaba de ser l’escenari de 
Recreativos Federico, una instal·lació 
de l’artista Alex Peña que transforma la 
literatura dramàtica en joc.

Durant els mesos de gener i febrer, el 
vestíbul acollirà el Projecte Pregunta, un 
dispositiu de participació ciutadana i art 
públic ideat pel col·lectiu Mil M2: amb una 
dinàmica molt senzilla, diferents grups 
de persones poden expressar en forma 
de pregunta les seves preocupacions 
respecte a la vida social del seu entorn. 
Aquestes preguntes es visibilitzaran 
públicament amb la idea de generar un 
debat en l’espai públic i un qüestionament 
col·lectiu de les temàtiques socials.

El col·lectiu Pedra serà l’encarregat de 
dissenyar l’acollida per als següents 
mesos. Sofia Zunino i Marina Pujadas, 
especialistes en la creació i fabricació 
d’escenes, universos visuals i conceptuals, 
transformaran el Vestíbul adequant-lo a 
les funcions d’acollida i trànsit. 
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MISHIMA.  
Ara i aquí.  
XX Aniversari

UN DIA 
QUALSEVOL 
de Les Antonietes

ROMANCERO 
GITANO 
Text de Federico García Lorca. 
Dirigit per Lluís Pasqual.  
Amb Núria Espert

MI PADRE NO 
ERA UN FAMOSO 
ESCRITOR RUSO  
de Bárbara Bañuelos

LUNA 
de Javier Murugarren
Accions i Propostes  
per a Tots els Públics

MÁQUINAS 
SAGRADAS 
de Juan Carlos Lérida

BALLAR ÉS COSA 
DE LLIBRES  
de Pere Faura, Javier Vaquero i 
Claudia Solwat. Cia. La Diürna
Accions i Propostes per a Tots els Públics

IN TARSI   
de la cia. EIA
Accions i Propostes 
per a Tots els Públics

17 VECES  
de Faemino y Cansado

27
FEBR

LAS ACTRICES 
SIEMPRE MIENTEN 
de la cia. El Pollo Campero, 
comidas para llevar

1
MARÇ

LA RAMBLA DE 
LES FLORISTES 
de Josep Maria de Sagarra. 
Dirigida per Jordi Prat i Coll

19
MARÇ

PRESES  
de Laura Giberga. 
Cia. ELLA

22
MARÇ

LAS 
CANCIONES  
de Pablo Messiez.  
Teatro Kamikaze

21
MAIG

NO M’OBLIDEU MAI 
d’Elies Barberà, Llàtzer Garcia i Marta 
Montiel a partir de testimonis reals

24
MAIG

UNA HISTÒRIA REAL 
de Pau Miró. Amb Julio Manrique

ALBA 
Professora i amant de les Arts en Viu. Creixent, anar al teatre se li ha fet més divertit perquè ha après a triar sola el que li agrada i a veure el que no (que també està bé!).

MI PADRE NO ERA UNA FAMOSO ESCRITOR RUSO Una peça íntima i personal
LAS ACTRICES SIEMPRE MIENTEN Mentides, estereotips i pressions a dalt d’un escenari 
PRESES Compartir-la serà molt especial
LAS CANCIONES Et pot fer despertar per dinsUNA HISTÒRIA REAL Com afrontar l’absència

GUILLEM 
Ha fet teatre des que era petit. Diu que la vida és una 

obra d’art i cadascú és el personatge principal de la 

seva...i pràcticament ho ha vist tot!

MI PADRE NO ERA UNA FAMOSO ESCRITOR RUSO 

La salud mental a estudio

UN DIA QUALSEVOL L’edat no condiciona

LA RAMBLA DE LES FLORISTES Popurri de colors

LAS CANCIONES Cordón umbilical musical

UNA HISTÒRIA REAL Recuerdos sin referente

L’ARTESÀ 
PRESES Recordar és tornar a passar pel cor
MÁQUINAS SAGRADAS El flamenc busca el diàleg amb la ciutatFAEMINO Y CANSADO Intel·ligència i surrealisme a parts igualsROMANCERO GITANO Escoltem l’ànima profunda d’AndalusiaIN-TARSI Quatre cossos que es llencen a l’infinit

</STALKERS> 
8 joves entre 18 i 25 anys del Prat que tenen 

l’oportunitat de viure 4 festivals d’Arts en Viu, amb 

l’acompanyament de creadors i creadores, gestors 

i gestores culturals i altres agents del sector que 

s’encarreguen de guiar-los en aquesta experiència.

MI PADRE NO ERA UN FAMOSO ESCRITOR RUSO 

Una història poc convencional

LAS ACTRICES SIEMPRE MIENTEN Protesta 

contra els estigmes lligats a la professió

PRESES Teatro de proximidad

LAS CANCIONES La música li dona color al què 

ens envolta

NO M’OBLIDEU MAI El silenci, els estigmes, la 

manca d’informació i d’educació emocional


