


Veus del confinament
Un racó on deixar la teva vivència 

uTOpia Barcelona + El Catalejo
VEUS DEL CONFINAMENT és 
un llenç en blanc. Un espai per 
relatar en primera persona què 
va suposar estar DINS durant el 
confinament. Un espai per reflexi-
onar i per deixar una petjada indi-
vidual que pretén ser col·lectiva i 
que, a mode de collage, il·lustrarà 
les vivències de tot un barri. Una 
manera de projectar FORA amb 
els nostres patiments, frustraci-
ons, assoliments i aprenentatges 
durant aquests temps estranys.

Aquest recull testimonial es 
farà abans i després del actes 
del cicle:de Los otros todos que 
nosotros somos i Estas son las 
cosas con las que tenemos que 
aprender a vivir i Ínsula.

Coronavirus y 
confinamiento: 
experiencia y narración 
de una situación 
extraordinaria 
Taller d’escriptura creativa

Dies: 7, 14, 21 i 28.11.20 
Horari: 11 h  
Lloc: Online. Biblioteca  
Poblenou-Manuel Arranz.  
Preu: Gratuït , cal inscripció  
prèvia  a la biblioteca. 

En el taller ens interrogarem so-
bre quina pot ser la millor manera 
d’escriure sobre una experiència 
com la que hem viscut: crònica, 
diari, conte? Què diferència a 
cadascuna d’aquestes formes, 

quines són les seves caracte-
rístiques específiques, i per què 
hauríem de triar l’una o l’altra? 
L’objectiu del taller és treballar la 
creativitat i els coneixement per a 
articular un text de creació pròpia.

Estem convençuts que escriure 
és una manera transitar la reali-
tat, d’explorar-la i d’aprofundir  
en la seva comprensió. Impartit 
per Mario Catelli.

La Calaca
de la Cia. Routart / companyia 
resident. 

 Espectacle familiar

Dies: 8.11.2020 
Horari: 12 h 
Lloc: Teatre de Can Felipa 
Preu: Gratuït  

Durant el “Día de Muertos”, a 
Mèxic, les catrines Doña Hueca 
i Doña Flaca queden atrapades 
entre el món dels vius i el món dels 
morts. Mentre busquen la forma 
de tornar a casa, ens compartiran 
històries de vida i mort, realitat i 
fantasia, apropant-nos a la cultura 
mexicana, les seves màgiques tra-
dicions i divertides festivitats. Un 
espectacle per compartir en família 
els neguits que ens provoca la mort 
(a petits i grans) i transformar-los. 
Perquè celebrar la mort és també 
una forma de celebrar la vida.

Durada: 55 minuts. Recomanada a 
partir de 4 anys. Amb interpreta-
ció de signes en directe.

Los otros todos  
que nosotros somos 
de Viviana Escalé i Sendoa Quijada + 
CYCLAMEN del Col·lectiu Yourdance
Dansa 

Dies: 13.11.19 
Horari: 20 h 
Lloc: Teatre de can Felipa 
Preu: Gratuït  

Programa doble de peces curtes 
de dansa.

A Los otros todos que nosotros 
somos es reflexiona sobre qües-
tions com el caràcter esmunyedís 
de la nostra identitat i la represen-
tació de personatges i estereotips 
que estan fermament arrelats en 
el nostre imaginari cultural des 
de la mirada de l’altre, des de la 
capacitat o la discapacitat, des 
d’una perspectiva de gènere. Amb 
Viviana Escalé i Sendoa Quijada.

A Cyclamen, dues dones qüesti-
onen els límits dels seus cossos. 
Ballen guanyant els obstacles 
amb complicitat i descobreixen 
que la dificultat es transforma 
en bellesa. Amb Rita Noutel i 
Míriam Aguilera.

Taller de teatre de  
les Oprimides
Dies: 14.11.19 
Horari: 10 a 13h  
Lloc: Online 
Preu: Gratuït 

Taller d’introducció al teatre de 
les oprimides a partir d’exercicis 
de so/ritme, imatge/moviment, 
paraula/text, per trobar formes 
creatives d’expressar les nostres 
identitats col·lectives. Un taller 
facilitat per integrants del grup 
Magdalenes Barcelona, format 
per dones i identitats divergents 
de Barcelona. Participa en aquest 
taller per crear una peça perfor-
mativa que mostrarem en el marc 
del 25 de novembre en diferents 
espais de Barcelona! 

¿Éstas son las cosas  
con las que tenemos  
que aprender a vivir? 

de la cia. Tirititrans
Teatre + col·loqui

Dies: 18.11.20 
Horari: 19 h 
Lloc: Auditori de la biblioteca  
Manuel Arranz 
Preu: Gratuït

Entrem en l’atmosfera que respiren 
dia a dia les nostres protagonis-
tes. Aquesta mirada que escaneja 
pam a pam la seua persona, els 
comentaris despectius, els murs 
que construeix l’imaginari col·lectiu 
entorn a elles... I també amb la seua 
força, les persones aliades que 
les envolten, els vincles d’amistat. 
L’obra interpel·la directament al pú-
blic i convida a l’audiència a refle-
xionar i a posicionar-se sobre allò 

visibilitzat, per tal que deixin de ser 
simples espectadores. D’aquesta 
manera sorgeixen propostes d’al-
tres maneres d’actuar davant les 
situacions exposades. Sorgeix la 
llavor de la transformació social.

Clubs socials a escena: 
fòrum de salut mental
Mostra d’espectacles  
virtuals multidisciplinar

Dies: 20.11.20 
Horari: De 16h a 19h 
Lloc: Online 
Preu: Gratuït

Podrem veure una mostra dels 
grups d’arts escèniques dels clubs 
socials del Fòrum de Salut Mental 
fidels al festival com cada any. Serà 
una mostra molt eclèctica on es po-
dran veure popostes que van des 
de la ràdio novel·la, la percussió 
amb pilotes de bàsquet (Bàsquet 
Beat) i la improvisació, entre d’al-
tres, amb la comoditat de mirar-ho 
cadascú des de casa seva.

Ínsula d’utopia 
Barcelona
Espectacle teatral

Dies: 20.11.19 
Horari: 20 h 
Lloc: Can Felipa 
Preu: Gratuït

Ínsula és evocació. És vacances 
de sol i platja, explotació turística, 
paisatge exòtic o tresors amagats. 
Ínsula és odissea i aventura, des-
coberta i domini colonial. Ínsula és 
perímetre i superfície limitada, és 
miratge en l’enllà. És utopia i pos-
sibilitat. És silenci i estat de calma, 
però ens confina i ens aïlla, fins a 
desesperar. Ínsula transita entre 
clarsobscurs: entre la calma i el 
desesper, entre la invisibilitat i l’ex-
hibicionisme, entre la por i la força. 
Ínsula és una una performance que 
endinsa l’espectador a casa d’una 
persona confinada, on les emoci-
ons canvien per moments, en què 
les rutines són massa pesades i la 
incertesa va minvant la visió positi-
va de cada situació.

Vores i les Art a tocar

Després d’uns mesos de confinament i de la instauració del que s’anomena nova normalitat,  
en aquesta tercera edició del Vores i Ales volem posar el focus en els conceptes, en principi contraposats,  
de DINS i FORA. A través de la programació del cicle, us convidem a qüestionar-vos-ho tot amb nosaltres!

Dues setmanes de tallers, espectacles i molt més a diversos espais del Poblenou, resultat de mesos de trobades i sabers 
compartits. Un seguit d’activitats obertes a tothom que vulgui tocar i ser tocat, artísticament parlant, (malgrat mascaretes, gels 

hidroalcohòlics, pantalles i metres de distància). Creiem en l’art proper, accessible, transformador, inclusiu i humà i per això 
una any més tornem amb aquesta curadoria col·lectiva entre: la Fundació Joia (conjuntament amb Fòrum de Salut Mental), 
el programa d’arts escèniques del centre cívic Can Felipa, la biblioteca Manuel Arranz del Poblenou, uTOpia Barcelona, 

l’Institut Municipal de Perszones amb Discapacitat, el Districte de Sant Martí, artistes i professionals independents.  
El programa s’ha anat escurçant degut a la situació pandèmica i pot ser que la realitat ens faci canviar de nou!

del 7 al 20 de novembre de 2020

Localitzacions:

1. Biblioteca Poblenou-Manuel 
Arranz 
- ¿Éstas son las cosas con las que 

tenemos que aprender a vivir? 
(auditori)  

2. Can Felipa
- La Calaca (teatre)
- Los otros todos que nosotros s 

omos (teatre)
- Ínsula d’utopia Barcelona

Esdeveniments Online

- Coronavirus y confinamiento: 
experiencia y narración de una 
situación extraordinaria

- Taller de teatre de les oprimides

- Clubs socials a escena: fòrum 
de salut mental
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Cal reservar totes les 
entrades o inscripcions a 
tallers a través bé del web 
del centre cívic, bé de la 
biblioteca. 

Tota la info a:  
www.cccanfelipa.cat/
arts-esceniques/cicles

Cal portar mascareta a 
tots els actes.




