14/06/2019

Clipping Festival Píndoles
2019

9 de juny del 2019 – Peça sobre la cinquena edició del Píndoles al
Telenotícies de TV3 i al 3/24.
à 1 minut i 54 segons
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/el-festival-de-teatrebreu-pindoles-ocupa-el-castell-de-montjuic/video/5869053/

–

8 de juny del 2019 – Peça sobre la cinquena edició del Píndoles als
informatius de Betevé.
à 1 minut i 45 segons
https://beteve.cat/cultura/festival-pindoles-castell-montjuic/

7 de juny del 2019 – Recomanació de Toni Puntí al programa Els Matins
de TV3.
à del 3:16:55 al 3:18:06
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/els-matins07062019/video/5868193/

5 de juny del 2019 – Recomanació al programa Àrtic de Betevé.
à del 40:35 al 41:30
https://beteve.cat/artic/artic-1017/

30 de maig del 2019 – Reportatge sobre el Festival Píndoles al
programa Teló de Fons de La Xarxa/Movistar.
à del 14:08 al 20:00
http://www.alacarta.cat/telo-de-fons/capitol/161-teatre-serialitzat

7 de juny del 2019 – Menció al programa El matí de Catalunya Ràdio de
Catalunya Ràdio.
à del 55:40 al 56:00
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-matide-catalunya-radio-de-06-a-07-h-07062019/audio/1042224/

7 de juny del 2019 – Menció al programa El món a RAC 1 de RAC 1.
à del 25:59 al 26:25
https://www.dropbox.com/s/o6yysn6apbvrn5w/2019-06-07-el-mon-a-rac17h.mp3?dl=0

7 de juny del 2019 – Reportatge al programa Els Experts d’iCat
(CCMA).
à del 14:56 al 17:20
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/els-experts/els-experts-de-9-a-10h-07062019/audio/1042249/

7 de juny del 2019 – Menció al programa Soroll de Cadena SER.
à del 8:00 al 9:10
https://play.cadenaser.com/audio/ser_cat_soroll_20190607_130000_13300
0/

4 de juny del 2019 – Menció del festival dins les propostes culturals del
cap de semana a l’informatiu El matí de Barcelona de Betevé (Ràdio).
à del 5:20 al 6:30
https://beteve.cat/el-mati-de-barcelona-910fm/4-juny-2019/

3 de juny del 2019 – Els convidats del programa parlen sobre el
Píndoles + Reportatge sobre el festival amb talls de veu de quatre
artistes al programa Entre Caixes d’iCat.
à del 32:45 al 34:00
à del 55:09 al 58:30
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/entre-caixes/un-doloros-entrecaixes/audio/1041809/
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Islas Baleares
Prensa: Diaria
Tirada:
4.525 Ejemplares
Difusión: 3.894 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 83,67 €

Área (cm2): 33,0

Ocupación: 3,91 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 126128545

Menorca

Página: 19

Núm. Lectores: 17000
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Islas Baleares
Prensa: Diaria
Tirada:
24.147 Ejemplares
Difusión: 18.884 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 1.113,41 €

Área (cm2): 123,7

Ocupación: 14,57 %

Documento: 1/1

Autor: C.Domènec | BARCELONA

Cód: 126091010

Última Hora

Página: 54
Núm. Lectores: 119000
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Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
18.388 Ejemplares
Difusión: 11.822 Ejemplares
Valor: 3.630,77 €

Área (cm2): 254,0

Ocupación: 26,81 %

Documento: 1/1

Autor: SARA VEGA, Barcelona El teatro breve vue

Cód: 125993639

cción: CATALUÑA

El País (Cataluña)

Página: 8
Núm. Lectores: 47288

7 / 88

07/06/19

Islas Baleares
Prensa: Diaria
Tirada:
24.147 Ejemplares
Difusión: 18.884 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 5.218,09 €

Área (cm2): 582,2

Ocupación: 68,3 %

Documento: 1/1

Autor: Carles Domènec | BARCELONA

Cód: 125999997

Última Hora

Página: 54
Núm. Lectores: 108000
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La Vanguardia -Quèfem?

Cód: 125999560

07/06/19

España
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
72.168 Ejemplares
Difusión: 56.926 Ejemplares
Sección: SUMARIO

Valor: 4.582,46 €

Área (cm2): 313,9

Ocupación: 43,23 %

Documento: 1/1

Autor:

Página: 2

Núm. Lectores: 569000

COMENCEM BÉ

Kedar Levi, Joan Ramon Gironès i Begoña Miranda són els protagonistes de l’obra ‘Bèsties d’Educació Primària’.
TEATRE AL CASTELL. La cita referent
del teatre breu a Barcelona torna
aquest cap de setmana al castell
de Montjuïc. Al Festival Píndoles
trobareu peces de dansa, circ,
‘clown’, poesia, teatre de text i
‘performances’, amb obres que
aposten pels nous talents. Els

diferents indrets singulars de
la fortalesa serviran d’escenari
per a espectacles de 15 minuts,
pensats per a un nombre reduït
d’espectadors i que oferiran 4
sessions cadascun. En aquests
espais, habitualment tancats al
públic, podreu descobrir obres que

tracten temes com el racisme, la
maternitat i l’amor. A més, podreu
veure dues obres convidades:
‘Longing for #1’, presentada a
la segona edició del Festival di
Microteatro Bonsai a Ferrara, i ‘La
noia de la benzinera’, guanyadora
del Premi de Dramatúrgia del Teatre

de Butxaca de Ciutadella 2018. Per
rematar-ho, podreu descansar a la
zona de ‘food trucks’ o apuntar-vos
a les experiències que us proposen
des del festival. FESTIVAL PÍNDOLES.
CASTELL DE MONTJUÏC. DATA: FINS AL
9/6. PREU: 4€ PER ESPECTACLE (5€ A LA
TAQUILLA). • Pindoles.com
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Cataluña
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
24.782 Ejemplares
Difusión: 24.779 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 865,34 €

Área (cm2): 86,3

Ocupación: 10,82 %

Documento: 1/1

Autor: GENTE

Cód: 126015249

Gente (Ed. Catalunya)

Página: 15

Núm. Lectores: 99116
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La Vanguardia (Ed. Català) -Quèfem?

Cód: 125999851
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Cataluña
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
49.599 Ejemplares
Difusión: 40.412 Ejemplares
Sección: SUMARIO

Valor: 4.582,46 €

Área (cm2): 313,9

Ocupación: 43,23 %

Documento: 1/1

Autor:

Página: 2

Núm. Lectores: 569000

COMENCEM BÉ

Kedar Levi, Joan Ramon Gironès i Begoña Miranda són els protagonistes de l’obra ‘Bèsties d’Educació Primària’.
TEATRE AL CASTELL. La cita referent
del teatre breu a Barcelona torna
aquest cap de setmana al castell
de Montjuïc. Al Festival Píndoles
trobareu peces de dansa, circ,
‘clown’, poesia, teatre de text i
‘performances’, amb obres que
aposten pels nous talents. Els

diferents indrets singulars de
la fortalesa serviran d’escenari
per a espectacles de 15 minuts,
pensats per a un nombre reduït
d’espectadors i que oferiran 4
sessions cadascun. En aquests
espais, habitualment tancats al
públic, podreu descobrir obres que

tracten temes com el racisme, la
maternitat i l’amor. A més, podreu
veure dues obres convidades:
‘Longing for #1’, presentada a
la segona edició del Festival di
Microteatro Bonsai a Ferrara, i ‘La
noia de la benzinera’, guanyadora
del Premi de Dramatúrgia del Teatre

de Butxaca de Ciutadella 2018. Per
rematar-ho, podreu descansar a la
zona de ‘food trucks’ o apuntar-vos
a les experiències que us proposen
des del festival. FESTIVAL PÍNDOLES.
CASTELL DE MONTJUÏC. DATA: FINS AL
9/6. PREU: 4€ PER ESPECTACLE (5€ A LA
TAQUILLA). • Pindoles.com
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Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
25.999 Ejemplares
Difusión: 15.427 Ejemplares
Sección: CULTURA

Valor: 2.715,65 €

Área (cm2): 496,1

Ocupación: 53,25 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 125994075

Ara

Página: 31

Núm. Lectores: 142000

DIVENDRES, DISSABTE, DIUMENGE
‘Píndoles’ de teatre al castell
DE DIVENDRES A DIUMENGE
CASTELL DE MONTJUÏC
20 espectacles de curta durada i de totes les disciplines –teatre, dansa, circ,
clown...– es podran veure en espais singulars de la fortalesa de Montjuïc. El
Festival Píndoles serveix de planter per
als artistes, els programadors-caçadors
de petites perles i el públic, que troba
en aquest format noctàmbul, distès i
low cost (4 euros) un atractiu per treure
el cap al teatre. Tots cap al castell!

Tercera edat a La GRAN Pantalla
FINS DIUMENGE CINEMES GIRONA
Caras y lugares (Visages, villages), d’Agnès Varda, cineasta que va estar activa fins a la norantena, tancarà La GRAN Pantalla, el primer Festival Internacional de Cinema de la Gent Gran, que se celebrarà en deu sessions als Cinemes
Girona de manera gratuïta. S’homenatjarà Montserrat Carulla.

Ser exiliada a Catalunya
FINS AL 16 DE JUNY
SALA BECKETT
La dramaturga Victoria Szpunberg, filla
d’exiliats de la dictadura argentina, va explicar fa gairebé deu anys a La marca preferida de las hermanas Clausman com viuen aquesta experiència dues adolescents. Les mateixes actrius que ho van
fer aleshores, Maria Rodríguez i Diana
Torné, recuperen aquella bonica història.

Rock’n’roll a Girona amb Dead Bronco
DIVENDRES
LA MIRONA
El grup basc Dead Bronco serà un dels protagonistes d’avui al Festival In-Somni a la sala La Mirona de Girona: música d’arrel nord-americana tocada amb esperit de grup. El cartell de la nit el completen New Day i The Lizards.

Surfejar Barcelona
DE DIVENDRES A DIUMENGE
CLUB NATACIÓ BARCELONA
La cultura surf va més enllà d’enfilar
onades sobre una taula: pel·lícules, concerts, fotografia, naturalesa, xerrades i
tallers tindran aquest esport i la consciència mediambiental com a fil conductor. Divendres a la tarda hi haurà una
gimcana marítima i dissabte a les 12 h
una neteja massiva de la platja.
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Islas Baleares
Prensa: Diaria
Tirada:
24.147 Ejemplares
Difusión: 18.884 Ejemplares
Sección: PORTADA

Valor: 7.640,00 €

Área (cm2): 936,2

Ocupación: 100 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 126000053

Última Hora

Página: 1

Núm. Lectores: 108000
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Barcelona
Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Sección: CULTURA

Valor: 535,11 €

Área (cm2): 417,1

Ocupación: 37,53 %

Documento: 1/1

Autor: Jaume Mas Roma • @jmasroma

Cód: 125991123

Diari de Sabadell

Página: 23
Núm. Lectores: 33000
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Cataluña
Prensa: Semanal (Jueves)
Tirada:
150.000 Ejemplares
Difusión: 115.000 Ejemplares
Sección: OTROS

Valor: 5.353,32 €

Área (cm2): 239,3

Ocupación: 48,32 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 125972337

Time Out Barcelona

Página: 32

Núm. Lectores: 48000
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Cataluña
Prensa: Diaria
Tirada:
29.404 Ejemplares
Difusión: 21.338 Ejemplares
Sección: COMUNICACIÓN

Valor: 1.257,28 €

Área (cm2): 133,0

Ocupación: 15,31 %

Documento: 1/1

Autor:

Cód: 125910294

El Punt Avui

Página: 32

Núm. Lectores: 83000

La televisió

La nostra graella
22.00 PROTAGONISTES

Entrevista a David Marín
El Punt Avui Televisió recupera l’entrevista del periodista Lluís Llort al novel·lista David Marín, que fa poc
ha guanyat el premi Crims de Tinta de novel·la negra.

12.30 TELÓ DE FONS

Teatre per capítols
El Lliure ha produït un experiment anomenat Dolors,
una història teatral en sis capítols consecutius que es
poden veure de dos en dos. En parlem amb Eulàlia
Carrillo, coguionista de l’obra, i les actrius Gemma
Martínez i Meritxell Yanes, que també n’és productora. Tot seguit anirem al festival Píndoles, que arribarà
a la cinquena edició els dies 7, 8 i 9 de juny del 2019
al castell de Montjuïc.

Els dissenys de Viki Tomàs
Dissenyadora de moda masdenvergenca (Montsià),
Viki Tomàs és especialista en gravat i llicenciada en
psicologia. Artista polifacètica, ens parla de la perfecció com un objectiu obsessiu, de la deconstrucció al
món de la moda i del seu arrelament a la terra. Durant el programa vesteix una aulivera, una escultura
natural, amb 250 sostenidors com a reconeixement a
les generacions de pagesos que les han conreades i
així permetre la subsistència de la seva família.
16 / 88
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Teatralnet
https://teatral.net/el-festival-pindoles-tanca-la-seva-cinquena-edicio-amb-exit-i-premia-quatre-obres-que-iniciaran-la-girapindoles/

Jue, 13 de jun de 2019 21:25
Audiencia: 309

Ranking: 4

VPE: 2,47

Página: 1

Tipología: online

El Festival Píndoles tanca la seva cinquena edició amb èxit i premia quatre
obres que iniciaran la GiraPíndoles
Jueves, 13 de junio de 2019
El Ca stell de Montjuïc va acollir aquest
passat cap de setmana la 5a edició del
Festival Píndoles de teatre breu que va
assolir més del 90% docupació . Gràcies al
festival, les portes del Castell es van obrir per
a més de 2000 persones en un horari en què
habitualment la fortalesa roman tancada.
El jurat del Festival Píndoles va premiar les
obres La noia de la benzinera, d Aina de Cos,
Margarita d Irene Minovas i Tot inclòs de
Jordi Centelles , que faran una gira pel Teatre
Tantarantana (18 de juny), el Maldà Teatre
(21 de juny) i la Sala Flyhard (26 de juny) Lobra preferida del públic va ser Guardar la roba de Martí
Costa , que també es sumarà a aquesta gira per les 3 sales barcelonines. Gràcies a la gran presència de
programadors durant el festival (64 professionals de 32 municipis diferents), totes les obres estrenades tindran
oportunitat dentrar en un catàleg per ser programades arreu de Catalunya en el marc de la GiraPíndoles.
El Premi Residència Cal Gras , que ofereix una residència artística duna setmana a Cal Gras (Avinyó, el
Bages) va ser per a Petjades de la companyia Pau Palaus. A més, el jurat va voler fer una menció especial a
lespectacle convidat Longing for #1 de Giulia Spattini per la seva sensibilitat, lestètica i la qualitat de lartista.
Més sobre el festival Píndoles Des del 2015 el Festival Píndoles busca convertir-se en el referent del teatre
breu professional a Catalunya. A la vegada, comparteix un altre objectiu com és el de portar les arts escèniques
fora dels espais habituals . El Festival aposta clarament per estrenes i fomenta la igualtat doportunitats entre
autors i autores amb una selecció de textos 100% anònima, a càrrec duna comissió pròpia
El Festival
Píndoles és linici dun projecte molt més gran: La GiraPíndoles ! Les obres estrenades al festival tenen la
oportunitat dentrar en un catàleg per ser programades arreu de Catalunya en un format itinerant pels espais
més singulars de cada municipi. Municipis en molts casos petits, on no hi arriba loferta cultural convencional
o les gires de grans espectacles i productores. La GiraPíndoles ja ha fet més de 150 parades i vol seguir
creixent per tenyir de teatre i cultura cada racó de Catalunya!
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TeatreBarcelona
https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/pindoles-festival-de-teatre-breu-en-espais-vius-2019-neus-monico-fernandez-173847

Lun, 10 de jun de 2019 00:00
Audiencia: 3.365

Ranking: 5

VPE: 25,24

Página: 1

Tipología: online

Víctimes
Lunes, 10 de junio de 2019
Una de les cites que intento no perdrem és la del Festival Píndoles.
Aquest any les dates han estat els dies 7, 8 i 9 de juny del 2019. Durant aquests tres dies s&#8217;han pogut
veure unes 20 propostes de microteatre. Lloc: diversos espais del Castell de Montjuïc.
Aquest any només he pogut veure dues de les peces que es representaven dissabte: &#8220;Veus&#8221;
i &#8220;La noia de la benzinera&#8221;. La primera en els soterranis del castell on estan les cel·les, la
segona en una de les oficines.
&#8220;Veus&#8221;, un text de Josep Maria Ribaudí, dirigit per Marc Torrecillas i interpretat per Marc
Barbena.
Es pot viure sentint veus dins el cap? Es pot ser feliç sense poder aturar-les? Unes veus que et recorden
coses, que no paren de martellejar dins del teu cervell i que t&#8217;obliguen a fer coses&#8230; En pots
ser responsable&#8230;?
&#8220;Veus&#8221; és un drama que ens fa reflexionar sobre les guerres i les seves conseqüències. Ens
parla de les víctimes, les que van morir i les que van sobreviure en pateixen les conseqüències.
És un text colpidor, dur, incòmoda.
Valoració *****
&#8220;La noia de la benzinera&#8221; , un text escrit i dirigit per Aina de Cos, i interpretat per Lucía Sánchez
Cervera i Neus Cortès. Premi de Teatre de Butxaca de Ciutadella.
En una galaxia no molt llunyana, certs delictes no compten. Però totes tranquil·les i tranquils. Parlem d&#8217;
un altre univers. Aquí tot està bé. La justícia ens protegeix.
&#8220;La noia de la benzinera&#8221; ens fa reflexionar sobre el sistema judicial. És un text colpidor que
ens parla de violència de gènere, de abús sexual i de com la víctima injustament es converteix Escrita a partir
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TeatreBarcelona
https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/pindoles-festival-de-teatre-breu-en-espais-vius-2019-neus-monico-fernandez-173847

Lun, 10 de jun de 2019 00:00
Audiencia: 3.365

Ranking: 5

VPE: 25,24

Página: 2

Tipología: online

de fets reals i de la pròpia experiència de l&#8217;autora.
Com podeu veure la meva elecció ha estat la de dues propostes dramàtiques, d&#8217;aquelles que surts
amb el cor encongit.
Valoració *****
La tria ha estat del tot encertada.
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Companyia de titelles
http://orquestrain.blogspot.com/2019/06/el-nostre-pas-pel-festival-pindoles-del.html

Dom, 9 de jun de 2019 18:51
Audiencia: 1.000
VPE: 1,00

Ranking: 2
Página: 1

Tipología: blogs

El nostre pas pel Festival Píndoles del 2019
Domingo, 9 de junio de 2019
Reportatge a TV3 de les actuacions del Festival Píndoles al castell de Montjuïc nosaltres hi erem amb el
nostre teatret lambe - lambe i el microespectacle "El gran Camuñas" una funció que dura 3 minuts per tant
sols 3 persones cada passi . Va ser una producció de La Pupila produccions que al llarg dels tres dies dins
del festival (7,8 i 9 de juny) el públic a pogut conèixer 9 creacions diferents daquesta tècnica de teatre "Lambe
lambe" vingudes de diferents països . El secret de les caixes misterioses per un forat. .
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Voltar i Voltar per les Arts
https://voltarivoltar.com/2019/06/09/309-festival-pindoles-2019-segona-jornada-castell-de-montjuic-2019-06-08-temp-18-19-espectacles-no-231-a-236/

Dom, 9 de jun de 2019 13:53
Audiencia: 155

Ranking: 3

VPE: 0,31

Página: 1

Tipología: blogs

309 FESTIVAL PÍNDOLES 2019 segona jornada Castell de Montjuïc
2019.06.08 (temp. 18/19 espectacles nº 231 a 236)
Domingo, 9 de junio de 2019
FESTIVAL PÍNDOLES 2019 segona jornada (temp. 18/19 espec. nº 231 a 236) Teatre MENTRESTANT TU
I JO QUÈ FEIEM (+) Dansa Poesia QUAN CAU (+) Teatre MARGARITA () Teatre LA NOIA DE LA BENZINERA
() Multidisciplinar SWINGABADY CINETUNES (+) Teatre TOT INCLÒS () VOLTAR i VOLTAR per les Arts
Escèniques Per Imma Barba & Miquel Gascón Dissabte dia 8 és la nostra segona i última jornada al Festival
Píndoles denguany. Diumenge ens espera una nova marató de teatre al Lliure de Gràcia. Fem cap al Castell
de Montjuïc, aquest cop sense entrebancs circulatoris i esperem a linici del primer dels espectacles que tenim
avui programats. Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.De nou, tenim set propostes a
la nostra agenda però, per motius personals que no vénen al cas, només en veurem sis. Fins ara en aquest
Blog, ja fa 9 anys, sempre hem publicat la nostra opinió sobre tots els espectacles que hem vist i precisament
per aquesta raó, no ens bé de gust escriure absolutament res duna de les propostes que shan representat
en aquesta jornada. Avui el nostre guia serà en Toni. El primer espectacle de la nit: 8. Teatre MENTRESTANT
TU I JO QUÈ FEIEM (+) Una mare (Margarita Ponce) i una filla (Montse Folgado) estan a casa, la mare està
preparant un munt de tapers i té mal al braç que li han operat. La filla està embarassada i és dramaturga.
Temporalment ha anat a viure amb els pares i ens parla de la peça que està escrivint on la mare nés la
protagonista. El pare treballa i el germà descansa. Estic embarassada. La meva mare insisteix a ser dins meu.
Estic embarassada de ma mare? O és ella qui segueix embarassada de mi? Com seria si donés a llum a la
meva pròpia mare? I el moment definitiu en el qual ens hauríem de separar? A tot això, on eren ells? I
mentrestant, mama, tu i jo què fèiem? Una peça que parla de la unió i la dependència malaltissa entre una
mare i una filla, i la necessària i irreversible separació que ha docórrer per força. Mare i filla que deixen de
ser una per ser dues persones. Trencament emocional. Col·lateralment, el paper dels homes dins de la família
apropem loli, el tovalló i de postres ??? Emocionalment presents, físicament absents. Això és el que pensem
que ens volien explicar, però malauradament no ens ha acabat darribar la manera de fer-ho i per tant la
proposta ens ha descol·locat una mica. Molt creïble la interpretació de la mare. Dramatúrgia: Elisenda Coll
Direcció: Beatriz Bonet i Elisenda Coll Intèrprets: Montse Folgado i Margarita Ponce Producció: La Cítrica
Idioma: català Gènere: Drama - Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.I sense pausa
passem al segon espectacle: 9 Dansa Poesia QUAN CAU (+) Un espectacle que barreja dansa i poesia.
Dues intèrprets que juguen a veures i no veures, a voler la posició de laltra, a trobar els límits de la proximitat
i les combinacions possibles entre les dues veus i els dos cossos. Aquesta peça ens ha incomodat inicialment
quan Bel Carruana emet sons sense articular cap paraula, però aquesta incomoditat sha transformat de
seguida en complaença davant de la peça que ella i Azucena Momo han construït. Una peça plena de bellesa
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i plasticitat on la dansa i la poesia es fusionen amb una sincronització quasi perfecta. Dramaturgia, direcció i
interpretació: Bel Carruana i Azucena Momo Ajudantía de direcció: Ingrid Codina Idioma: català i francès
Gènere: Poesía-dansa - Ens dirigim a lexterior del castell i ens asseiem al voltant del pou, on Margarita parla
per telèfon. 10 Teatre MARGARITA () I Margarita (Irene Minovas) ens explica que parlava amb els de Glovo
que sendarrerien en la comanda. I ens parla de què per celebrar els inicis de setmana laborals, cada dilluns
demanen un McDonalds a Glovo. Perquè poden fer-ho. Perquè arribat el cas, també poden pagar suplement
si plou. Quan la revelació continguda dins una patata fregida desestabilitza a la Margarita, ella necessitarà
reafirmar la seva base o no dormir mai més. La seva parella seu al sofà, ella rep la comanda que li porta en
Joel, el repartidor de Glovo. Fantasieja sexualment amb ell mentre signa la recepció, i, recollida la comanda,
seu al sofà a sopar. Avui la patata fregida té un gust estrany, de fracàs. Però fracàs??, si té feina, té parella i
té pis, com pot sentir el gust del fracàs? Un monòleg escrit per la mateixa intèrpret que ens ha agradat molt,
i que amaga moltes veritats disfressades de comicitat. No és un fracàs realment acomodar-se amb el que es
té, sense qüestionar si és allò el que es vol tenir ? La interpretació dIrene Minovas ens ha atrapat. Dramatúrgia
i interpretació: Irene Minovas Direcció: Héctor Rull Fotografía, disseny de cartell i video: Lucia Momu Idioma:
català Gènere: comèdia - Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.Són dos quarts de deu
i ara tenim una petita pausa fins a la següent peça, aprofitem per menjar un entrepà, que avui per sort hem
portat fets de casa, i també beure una canya; han desaparegut dues de les tres roulottes que oferien menjar
ràpid, que hi havia el dia anterior. A les deu del vespre, de nou al nostre fanal de trobada, per anar a veure la
quarta proposta del dia. 11 Teatre LA NOIA DE LA BENZINERA () Una sala petita de ledifici de les oficines
del Castell, dues dones a tocar de nosaltres estan molt serioses. Neus Cortès té els ulls anegats i cara
dangoixa, Lúcia Sánchez Cervera la tranquil·litza. Estan en una roda de reconeixement i la Neus ha didentificar
els seus agressors. Té por que la vegin a través del vidre. Lucía lacompanya i li diu tot anirà bé. Una altra
escena ens parla de dues amigues que estan de festa, estan contentes i veuen un grup de nois que les miren.
Volen divertir-se i satansen a ells flirtejant. En una galàxia no molt llunyana, certs delictes no compten. Però
totes tranquil·les i tranquils. Parlem dun altre univers. Aquí tot està bé. La justícia ens protegeix. La policia,
dura, inflexible, insensible, interroga la noia que ha estat agredida: havies begut? Quan havies begut? Quina
roba portaves? Com de curts els pantalons? Et vas resistir? Vas cridar? La noia tenia por del seu ex, però
tothom, la policia, la mare, el pare, els amics, tothom li repetia tot anirà bé però no va anar bé, va morir
carbonitzada quan el cotxe on el seu ex la portava retinguda es va estimbar contra una benzinera. Un seguit
de petites escenes colpidores, magistralment interpretades i un text dAina de Cos que no deixa respirar.
Aquesta proposta ha estat Premi de dramatúrgia 2018 del Teatre de Butxaca a Ciutadella (Menorca). Per
nosaltres ha estat, sense cap mena de dubte, la millor de les 13 propostes que hem vist. Dramatúrgia i direcció:
Aina de Cos Intèrprets: Lucía Sánchez Cervera i Neus Cortès Fotografía: Quique Mongay Disseny de cartell:
Cristina de Cos Idioma: català Gènere: drama - Un altre descans, en aquest cas voluntari, ens permet anar
a fer un talladet abans de veure les dues últimes propostes del dia. 12 Multidisciplinar SWINGABADY
CINETUNES (+) Swingabadi Cinetunes és un espectacle que rememora les aventures dels dibuixos animats
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antics i oblidats, a través dun viatge musical en directe. En tots els festivals o maratons de teatre sempre hi
ha una proposta que no tarriba o que no creus que encaixi. Per nosaltres, enguany, i tenint en compte que
no veurem les propostes de diumenge, Swingabady Cinetunes ha estat lúnica peça que ens ha decebut. La
paret de ledifici del Cos de Guàrdia, no és la idònia per fer projeccions i també ho vam dir al Píndoles de lany
passat. La rugositat que presenta deforma molt les imatges. Però a banda daixò pensem que a la proposta
que ens ha presentat Jim Rek li falta quelcom i té poc contingut. Potser seria un espectacle més adequat per
canalla (tampoc estem massa segurs que a ells els arribes massa), o potser nosaltres no hem estat prou
receptius però només potser. Com a idea inicial és bona, en recuperar dibuixos animats oblidats però .
Dramaturgia, direcció i interpretació: Jim Rek Idioma: Català Gènere: Multidisciplinar - Tornem a
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El Festival de Teatre Breu Píndoles ocupa el castell de Montjuïc
Domingo, 9 de junio de 2019
El microteatre o teatre breu són obres de menys de quinze minuts representades en petits espais. El Festival
Píndoles recull les últimes produccions i les estrena al castell de Montjuïc. Qualsevol espai de la fortalesa es
converteix en escenari aquest cap se setmana. Píndoles és l'escenari de la dramatúrgia jove i un curiós i
intens espectacle per al públic.
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Bon teatre en petites dosis &#8211; 2ª jornada
Domingo, 9 de junio de 2019
Teatre &#8211; MENTRESTANT TU I JO QUÈ FEIEM (2, 5 sobre 5)
Dansa &#8211; Poesia &#8211; QUAN CAU (3, 5 sobre 5)
Teatre &#8211; MARGARITA (4 sobre 5)
Teatre &#8211; LA NOIA DE LA BENZINERA (5 sobre 5)
Multidisciplinar &#8211; SWINGABADY CINETUNES (1, 5 sobre 5)
Teatre &#8211; TOT INCLÒS (3 sobre 5)
Dissabte dia 8 és la nostra segona i última jornada al Festival Píndoles d&#8217;enguany. Diumenge ens
espera una nova marató de teatre al Lliure de Gràcia.
Fem cap al Castell de Montjuïc, aquest cop sense &#8220;entrebancs circulatoris&#8221; i esperem a l&#8217;
inici del primer dels espectacles que tenim avui programats. De nou, tenim set propostes a la nostra agenda
però, per motius personals que no vénen al cas, només en veurem sis. Avui el nostre guia serà en Toni.
8. Teatre &#8211; MENTRESTANT TU I JO QUÈ FEIEM (+)
Una mare (Margarita Ponce) i una filla (Montse Folgado) estan a casa, la mare està preparant un munt de
tapers i té mal al braç que li han operat. La filla està embarassada i és dramaturga. Temporalment ha anat a
viure amb els pares i ens parla de la peça que està escrivint on la mare n&#8217;és la protagonista. El pare
&#8220;treballa&#8221; i el germà descansa.
Estic embarassada. La meva mare insisteix a ser dins meu. Estic embarassada de ma mare? O és ella qui
segueix embarassada de mi? Com seria si donés a llum a la meva pròpia mare? I el moment definitiu en el
qual ens hauríem de separar? A tot això, on eren ells? I mentrestant, mama, tu i jo què fèiem?
Una peça que parla de la unió i la dependència malaltissa entre una mare i una filla, i la necessària i irreversible
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separació que ha d&#8217;ocórrer per força. Mare i filla que deixen de ser una per ser dues persones.
Trencament emocional. Col·lateralment, el paper dels homes dins de la família &#8230; apropem l&#8217;
oli, el tovalló i de postres ??? Emocionalment presents, físicament absents.
Això és el que pensem que ens volien explicar, però malauradament no ens ha acabat d&#8217;arribar la
manera de fer-ho i per tant la proposta ens ha descol·locat una mica. Molt creïble la interpretació de la mare.
9 &#8211; Dansa &#8211; Poesia &#8211; QUAN CAU (+)
Un espectacle que barreja dansa i poesia. Dues intèrprets que juguen a veure&#8217;s i no veure&#8217;s,
a voler la posició de l&#8217;altra, a trobar els límits de la proximitat i les combinacions possibles entre les
dues veus i els dos cossos.
Aquesta peça ens ha incomodat inicialment quan Bel Carruana emet sons sense articular cap paraula, però
aquesta incomoditat s&#8217;ha transformat de seguida en complaença davant de la peça que ella i Azucena
Momo han construït.
Una peça plena de bellesa i plasticitat on la dansa i la poesia es fusionen amb una sincronització quasi perfecta.
10 &#8211; Teatre &#8211; MARGARITA ()
I Margarita (Irene Minovas) ens explica que parlava amb els de Glovo que s&#8217;endarrerien en la comanda.
I ens parla de què per celebrar els inicis de setmana laborals, cada dilluns demanen un McDonalds a Glovo.
Perquè poden fer-ho. Perquè arribat el cas, també poden pagar suplement si plou.
Quan la revelació continguda dins una patata fregida desestabilitza a la Margarita, ella necessitarà reafirmar
la seva base o no dormir mai més.
La seva parella seu al sofà, ella rep la comanda que li porta en Joel, el repartidor de Glovo. Fantasieja
sexualment amb ell mentre signa la recepció, i, recollida la comanda, seu al sofà a sopar. Avui la patata fregida
té un gust estrany, de fracàs.
Però fracàs??, si té feina, té parella i té pis, com pot sentir el gust del fracàs?
Un monòleg escrit per la mateixa intèrpret que ens ha agradat molt, i que amaga moltes veritats disfressades
de comicitat. No és un fracàs realment acomodar-se amb el que es té, sense qüestionar si és allò el que es
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vol tenir ? La interpretació d&#8217;Irene Minovas ens ha atrapat.
Per poder veure la ressenya original en la seva totalitat cal clicar en aquest ENLLAÇ
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308 FESTIVAL PÍNDOLES 2019 primera jornada Castell de Montjuïc
2019.06.07 (temp. 18/19 espectacles nº 224 a 230)
Sábado, 8 de junio de 2019
FESTIVAL PÍNDOLES 2019 primera jornada (temp. 18/19 espec. nº 224 a 230) Teatre VETE A APRENDER
ÁFRICA (+) Circ HIDRATICA (+) Dansa LONGING FOR #1 (+) Teatre GUARDAR LA ROBA () Teatre CASA
(+) Teatre MY HEART WILL GO ON () Teatre JOLIE () VOLTAR i VOLTAR per les Arts Escèniques Per Imma
Barba & Miquel Gascón Després del petit tastet del diumenge passat als Lluïsos de Gràcia, ahir divendres
dia 7 vam fer cap al Castell de Montjuïc per assistir a la primera jornada del FESTIVAL PÍNDOLES en la seva
cinquena edició. Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.Un entorn privilegiat, una tarda
lluminosa i esplèndida, unes magnífiques vistes de la ciutat, una càlida acollida i un cafetó, ens fan oblidar el
trànsit que hem trobat per tota la ciutat i especialment accedint a Montjuïc, on al vespre tindria lloc el concert
dEd Sheeran a lEstadi Olímpic. I a les vuit tenim el primer dels espectacles daquesta jornada: Teatre VETE
A APRENDER ÁFRICA (+) El nostre grup acompanyat den Martí, es dirigeix a la seu de les oficines del Castell
on, a un despatx del primer pis, tindrà lloc aquesta representació. En un primer moment som només dotze
espectadors, però el grup sanirà engrandint a mesura que avança la nit. La sinopsi del petit programa del
festival indica: 1 Parella interètnica + 1 Sogra racista + 1 Mapa dÀfrica = 1 Mala combinació Una noia jove
blanca (Anabel Riquelme) sha casat en secret amb un home madur de color (Oswaldo Martín), ell està divorciat
i té un fill. A la sogra (Eva Cailà) no li agrada gens aquest matrimoni i quan els visita no deixa de fer comentaris
de caràcter racista. Descobrirem també que és homòfoba. Un plantejament a priori interessant, una comèdia
que deriva cap a un discurs molt demagògic i gaire previsible. Pensem que necessita un replantejament. Les
interpretacions una mica exagerades. Dramatúrgia: Raquel Fradera Direcció: Raquel Fradera i Ángel Sardà
Intèrprets: Eva Cailà, Anabel Riquelme i Oswaldo Martín Vestuari: Ángel Sardà Disseny cartel: Magem Torrella
Ass Idioma: català Gènere: comèdia - Tornem al nostre punt de trobada, el fanal de la cantonada, per fer
reagrupament i ens dirigim de nou a les oficines on a lexterior tindrà lloc el segon dels espectacles del dia.
Aquí ens ajuntem dos grups. Circ HIDRATICA (+) Llegim en el programa de mà: Un got en un equilibri inestable.
Un pas al buit. Un vast buit. Un got buit. Linestable i el sòlid, fràgil i dúctil, plaent i molest. Lúltim punt de
desequilibri abans de lequilibri. Una mena de basal o petit estany amb un pam daigua, una noia asseguda en
una galleda i dues galledes més amb una copa i una ampolla buida. Sona la música i Nicoletta Battaglia
comença. Una barreja de dansa, circ, equilibri i mímica, una feina mil·limètricament pensada i duna més que
remarcable plasticitat. Quan acaba la paraula que ens ve als llavis, es Bonic !! Dramatúrgia: Nicoletta Battaglia
i Iván Tomasevic Direcció: Ruben Río Intèrpret: Nicoletta Battaglia Producció: 147 artesorios Il.luminació:
Iván Tomasevic Música: La Banda del Minuto Idioma: sense text Gènere: altres disciplines Circ - Aquesta
presentació amb diapositives necessita JavaScript.I de nou al punt de trobada per anar a lespai número 20
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situat a laltra banda del pati darmes. Allà ens espera el tercer espectacle del dia. Dansa LONGING FOR #1
(+) La història dun amor acabat. Una promesa trencada, un cor desarmat en soledat sorda. Ell, ella i el seu
renaixement. Un intèrpret per a tres personatges. Quan es trenca alguna cosa on anem? A què ens mantenim
per no caure en ruïnes? Un noi seu en una tauleta i escriu cartes que no arriba a enviar. Saixeca i va cap al
final de la sala tot deixant enrere el noi. Veiem la noia que balla desesperadament el seu desamor. Lluita amb
ella mateixa per treures lanell del dit. De mica en mica sembla ressorgir de la seva desesperació i deixant
enrere el passat es transforma en un altre dona que ens canta i parla. És en aquest punt on pensem que
potser el discurs és una mica massa llarg pel fet que està expressat en italià (sense traducció) i només hem
entès algunes paraules .. Obviant aquest petit detall, Giulia Spattini, nascuda a Módena, ballarina i actriu, ens
ha ofert una peça molt elaborada i duna gran bellesa. Dramatúrgia, direcció i interpretació: Giulia Spattini
Música: Francesco Traverso Idioma: Italià Gènere: Dansa - Aquesta presentació amb diapositives necessita
JavaScript.Són dos quarts de deu de la nit quan, una mica més abrigats, ens dirigim a un altre de les sales
del pati darmes per veure la quarta proposta. Teatre GUARDAR LA ROBA () A la sala una rentadora i un jove
(Martí Costa) assegut al costat, estem a una bugaderia. De cop crits a lexterior (cal dir que sentenen amb
dificultat) i una noia (Berta Pipó) entra corrents a la bugaderia amb un abric a la mà. Un abric que no és della
i que no vol rentar. Entre tots dos sinicia un diàleg que sovint frega labsurd, però que ens deixa literalment
atrapats. La interpretació den Martí, que és també lautor del text, és molt convincent; interpreta a una persona
aparentment una mica disminuïda, i ho fa duna manera molt creïble i tendre. Val a dir que en Martí Costa ja
ens va agradar molt al Píndoles 2018 amb la seva peça Aquest sol, hi és per a tots ?. Aquí tot val diners. Jo
ja ho he après. Lautobús, el pa, el cafè, la rentadora Tu Jo Dues persones desconegudes es troben
accidentalment un dia qualsevol en una bugaderia. Les seves particulars maneres dentendre el món, els seus
problemes i els seus desitjos es posaran a fer voltes tot buscant la manera de saltar de la roda i anar endavant.
Un dia qualsevol O no. Una proposta que ens ha agradat molt. Dramatúrgia: Martí Costa Direcció: Clara
Manyós Intèrprets: Martí Costa i Berta Pipó Fotografía: Cesc Maymó Vestuari: Marina Prats Video: Edu
Escudero i Clara Manyós Idioma: català Gènere: comedia - I ara, ens toca pujar lescala de cargol de la torre
de vigilància, més de cent graons, ja que a dalt ens espera la cinquena proposta de la nit: Teatre CASA (+)
Tres actors, tres històries, tres persones que han de marxar del seu país per intentar viure. Una dona gallega
(Maribel Martín Julián) que viu a Barcelona sen va a lArgentina. Ens explica la seva arribada a aquell país,
les seves expectatives i la seva dura realitat. Una dona gran sense fills, una solterona, a qui tothom es pensa
que pot tocar. Un nen basc (Víctor Vela Salgado) és portat a Rússia fugint de la Guerra civil espanyola i perd
el contacte amb la seva família. No rep cartes. Només recorda insistentment el seu nom i la data del seu
naixement. Evoca els dinars de la mare i li recorda que era només una separació temporal. Un immigrant
(Miguel Muniente Ortega) fuig del seu país en una pastera, naufraguen i ell arriba nadant a la costa. Lespera
un centre dinternament. Casa parla dun lloc compartit: el mar. Dun somni compartit: la llar. Duna incertesa
compartida: la destinació. Casa parla de tres viatges Una proposta que ens ha agradat força, destacant les
interpretacions de la Maribel i en Víctor que han estat molt sòlides i convincents. Això si, ens haurien calgut
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mantes Quin fred x10 !!! Dramatúrgia: La Malavella Direcció: Francesca Vella Intèrprets: Maribel Martín Julián
Miguel Muniente Ortega i Víctor Vela Salgado Idioma: castellà Gènere: drama - Una pausa més llarga, ens
permet prendre un entrepà que comprem al bar de la plaça. Ben abrigats ens asseiem a una de les taules i
esperem a la propera proposta, la sisena de la nit. Teatre MY HEART WILL GO ON () Una peça estructurada
en cinc capítols que comença justament pel capítol final, quan la Helena (Marina Font) espera la nit de cap
dany i li demana a una amiga danar juntes a una discoteca que han reinaugurat després de patir un incendi.
A la cadira una planta crescuda. El Carles sestima bojament lHelena. La seva feina com a periodista no li
deixa gaire temps lliure i la convivència sen resisteix. Però ell estaria disposat a fer qualsevol cosa per ella.
El Marc és un jugador de f
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El festival de microteatre torna a Montjuïc
Sábado, 8 de junio de 2019
Per segon any consecutiu se celebra al
Castell de Montjuïc el Festival Píndoles , el
certamen de microteatre per excel·lència al
nostre país. Shi exhibeixen 20 espectacles
de petit format : 14 de teatre de text (la meitat
drames, laltra meitat comèdies, tres de circ i
clown, dos de dansa i un de multidisciplinari.
Quinze són estrenes que han estat seleccionades
entre 150 propostes rebudes pels organitzadors.
El Píndoles Off inclou també tres espectacles
de teatre lambe-lambe, un tipus de teatre danimació que es realitza en petites capses escèniques . El Castell
de Montjuïc ofereix múltiples espais de representació, alguns de tant espectaculars com la torre del castell.
El concurs del Festival Píndoles Les 20 obres exhibides participen en un concurs que presideix un jurat i en
el qual vota també el públic . Les quatre obres guanyadores (tres descollides pel jurat i una pels espectadors)
es reestrenaran a El Maldà, la Sala Flyhard i el Tantarantana. A banda daquesta exhibició a Barcelona, algunes
de les píndoles es podran veure a diversos indrets del territori català , atès que, com cada any, el festival ha
convidat nombrosos programadors (enguany una seixantena). El funcionament del Píndoles és el tradicional:
grups duna trentena despectadors segueixen un itinerari per diverses píndoles escèniques. Cada cop que se
nacaba de veure una, cal tornar al punt de reunió (el Pati dArmes) per tal de reunir-se amb el guia que
acompanya el grup al proper espai. És la cinquena edició del certamen, que antigament se celebrava a lAlberg
Xanascat, al barri del Coll.
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Bon teatre en dosis petites &#8211; 1ª jornada
Sábado, 8 de junio de 2019

Teatre &#8211; VETE A APRENDER ÁFRICA (2, 5 sobre 5)
Circ &#8211; HIDRATICA (3, 5 sobre 5)
Dansa &#8211; LONGING FOR #1 (3, 5 sobre 5)
Teatre &#8211; GUARDAR LA ROBA (4 sobre 5)
Teatre &#8211; CASA (3, 5 sobre 5)
Teatre &#8211; MY HEART WILL GO ON (4 sobre 5)
Teatre &#8211; JOLIE (3 sobre 5)
Després del petit tastet del diumenge passat als Lluïsos de Gràcia, ahir divendres dia 7 vam fer cap al Castell
de Montjuïc per assistir a la primera jornada del FESTIVAL PÍNDOLES en la seva cinquena edició.
Un entorn privilegiat, una tarda lluminosa i esplèndida, unes magnífiques vistes de la ciutat, una càlida acollida
i un cafetó, ens fan oblidar el trànsit que hem trobat per tota la ciutat i especialment accedint a Montjuïc, on
al vespre tindria lloc el concert d&#8217;Ed Sheeran a l&#8217;Estadi Olímpic.
I a les vuit tenim el primer dels espectacles d&#8217;aquesta jornada:
Teatre &#8211; VETE A APRENDER ÁFRICA (2, 5 sobre 5)
El nostre grup acompanyat d&#8217;en Martí, es dirigeix a la seu de les oficines del Castell on, a un despatx
del primer pis, tindrà lloc aquesta representació. En un primer moment som només dotze espectadors, però
el grup s&#8217;anirà engrandint a mesura que avança la nit.
La sinopsi del petit programa del festival indica:
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1 Parella interètnica + 1 Sogra racista + 1 Mapa d&#8217;Àfrica = 1 Mala combinació
Una noia jove blanca (Anabel Riquelme) s&#8217;ha casat en secret amb un home madur de color (Oswaldo
Martín), ell està divorciat i té un fill. A la sogra (Eva Cailà) no li agrada gens aquest matrimoni i quan els visita
no deixa de fer comentaris de caràcter racista. Descobrirem també que és homòfoba.
Un plantejament a priori interessant, una comèdia que deriva cap a un discurs molt demagògic i gaire previsible.
Pensem que necessita un replantejament. Les interpretacions una mica exagerades.
Circ &#8211; HIDRATICA (3, 5 sobre 5)
Llegim en el programa de mà:
Un got en un equilibri inestable. Un pas al buit. Un vast buit. Un got buit. L&#8217;inestable i el sòlid, fràgil i
dúctil, plaent i molest. L&#8217;últim punt de desequilibri abans de l&#8217;equilibri.
Una mena de basal o petit estany amb un pam d&#8217;aigua, una noia asseguda en una galleda i dues
galledes més amb una copa i una ampolla buida. Sona la música i Nicoletta Battaglia comença.
Una barreja de dansa, circ, equilibri i mímica, una feina mil·limètricament pensada i d&#8217;una més que
remarcable plasticitat.
Quan acaba la paraula que ens ve als llavis, es Bonic !!
&#8230;.la resta d&#8217;espectacles a continuació&#8230;
Per veure la ressenya original en la seva totalitat, cal clicar en aquest ENLLAÇ
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El Festival Píndoles celebra su quinta edición con un cartel paritario
Viernes, 7 de junio de 2019
El teatro breve vuelve a la ciudad condal de
la mano del Festival Píndoles, que se
instalará en el Castillo de Montjuïc a partir de
hoy y hasta el domingo nueve de junio. El
evento celebra su quinta edición, y lo hace
con una programación de 20 piezas teatrales,
en la que se encuentran 15 estrenos y la
presencia de dos obras invitadas: Longing for
#1 de Giulia Spattini, y La noia de la benzinera
de Aina de Cos. Además, el cartel de este año
cuenta con una selección totalmente paritaria
de sus participantes, algo que han
conseguido mediante una convocatoria anónima que no permite conocer la identidad ni género de los elegidos,
dejando la creación artística como el único elemento juzgable. El festival, que lleva celebrándose desde
2015, tiene como razón de ser el descubrimiento de nuevos talentos y la profesionalización del teatro breve,
un subgénero del que quieren convertirse en referentes para poder visibilizarlo y romper la barrera que lo
separa de otros géneros breves como los cortos de cine, que reciben más referentes e importancia. En ese
sentido, la organización busca reivindicar los mismos formatos en el teatro y demostrar que una obra de 15
minutos también puede emocionar. Pero el mundo del micro teatro no es el único descubrimiento que el
público del Píndoles puede hacer este fin de semana, ya que el festival también quiere llevar artes las escénicas
fuera de su espacio habitual y reubicarlas, por ejemplo, en el Castillo de Montjuïc. Con la fortaleza barcelonesa
como localización, dan rienda suelta a los asistentes para que exploren los rincones más desconocidos del
castillo, sitios en los que ni siquiera llegan las visitas turísticas, y que el público podrá descubrir de la mano
de los guías píndoles . Congregados en la sala de armas, los espectadores deberán aguardar hasta que su
guía les lleve a la localización secreta en la que se realice su obra elegida, dejado la incógnita volar hasta el
último momento. De las 20 obras que forman la programación, 15 son estrenos inéditos, y todas ellas han
sido seleccionadas mediante la convocatoria anónima, sólo con la excepción de las dos obras invitadas. Este
año, las invitadas vienen de más allá de Cataluña: Desde Italia, Giulia Spattini presentará su Longing for #1 ,
y desde Menorca La noia de la benzinera , que escribe y dirige Aina de Cos y ganó el premio de Dramaturgia
de Teatre de Nutxaca de Ciutadella en Menorca el año pasado. Paralelamente, el festival también seleccionará
los mejores espectáculos de la edición, que se volverán a programar por poblaciones catalanas como parte
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de la GiraPíndoles. El festival, por el que otros años han pasado nombres como Lara Díez, David Anguera,
Albert Salazar o Silvia Navarro, sigue valorando por encima de todo la intimidad y el petit comité . Damos
mucho valor al pequeño formato, ya que permite que exista una relación más directa con el espectador asegura
la organizadora, Maria Soler. Son 15 minutos muy intensos, así que miramos de situar las sillas cerca del
escenario, de manera que se convierte en una experiencia teatral totalmente diferente a la que se pueda
encontrar en la mayoría de festivales. Las entradas se pueden comprar de forma anticipada en la página web
por 4¤, o bien en taquilla por 5¤.
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Cinc obres de teatre de curta durada i llarga intensitat
Viernes, 7 de junio de 2019
Aquest cap de setmana se celebra la cinquena edició del Festival Píndoles. Us suggerim cinc dels 20
espectacles que es representen al Castell de Montjuïc Albert Salazar va guanyar el premi Max a millor actor
per A.K.A. (Also Known As) . Lara Díez triomfa al Teatre Akadèmia amb Les oblidades . Són dos dels intèrpets
que han passat pel Festival Píndoles, una trobada dedicada a les arts escèniques breus i de proximitat en la
qual és clara l'aposta per nous talents. Des d'aquest divendres fins diumenge, podrem veure a la zona del
Castell de Montjuïc, en espais vius (qualsevol lloc es pot convertir en un escenari!), 18 propostes inèdites de
diversos autors i autores, a més de dues obres convidades: Longing for #1 , una performance de la italiana
Giulia Spattini, i La noia de la benzinera , escrita i dirigida per Aina de Cos, premiada al festival del Teatre de
Butxaca de Ciutadella. Les obres, de diferents disciplines, com la dansa, la poesia, el circ, el clown , la
performance o el teatre dobjectes, es representaran durant les tardes de divendres, dissabte i diumenge en
quatre sessions. Hem fet una tria de cinc peces, però en podrien haver estat més. Tot el festival s'ho val.
Guardar la roba
Un bon dia dues persones desconegudes es troben accidentalment en una bugaderia.
"Aquí tot val diners. Jo ja ho he après. L'autobús, el pa, el cafè, la rentadora... Tu... Jo...", diuen. Les particulars
maneres d'entendre el món d'aquest parell d'individus, els seus problemes i els seus desitjos, es posaran a
fer voltes tot buscant la manera de saltar de la roda i anar endavant. Un dia qualsevol... Però res no és fàcil,
per tirar endavant. Escrit i interpretat (amb Berta Pipó) per Martí Costa i sota la direcció de Clara Manyàs,
aquesta comèdia també farà que ens plantegem algunes preguntes. Divendres, a les 20.00, 21.00, 22.00 i
23.00. Quan cau
Azucena Momo i Bel Carruana han creat un espectacle que combina dansa i poesia.
Totes dues, que també es dirigeixen i interpreten la peça, juguen, d'alguna manera, a veures i no veures, a
voler cadascuna la posició de laltra, a trobar els límits de la proximitat i les combinacions possibles entre les
dues veus i els dos cossos. Tot un exercici de dansa, moviment i tendresa. Dissabte, a les 18.00, 19.00, 20.00
i 21.00. Petjades
Un nen de Polònia i el seu avi, romanès, propietari d'una petita botiga d'espècies a
Varsòvia, han d'emigrar durant la Segona Guerra Mundial i es converteixen en refugiats. L'avi, en cadira de
rodes, depèn físicament i emocionalment del suport incondicional del seu net, que no el deixarà en cap moment,
i hauran de superar obstacles que són tan amargs que només queda donar-los la volta i riure. Crear un món
nou, un joc contagiós per escapar-se de la realitat, junts. Compartint el riure. Una dramatúrgia sense text de
la companyia Paul Palaus, experta en aquest format i en aquesta temàtica, amb Adrian Schwarzstein compartint
la direcció. El mateix Pau Palaus, amb Manu Barandiaran (que també hi ha posat la música) són els intèrprets.
Diumenge, a les 18.00, 19.00, 20.00 i 21.00. Bèsties dEducació Primària En Pol té vuit anys. Avui havia
danar dexcursió amb els companys de classe, però els seus pares no el deixen. A última hora, han descobert
que el tutor del seu fill no ha estat prou honest amb els propòsits de la sortida. Estan disposats a exigir-li
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explicacions. Què és el que els ha molestat tant? Joan Ramon Gironès ha escrit, dirigeix i interpreta, amb
Begoña Miranda i Kedar Levi, aquesta comèdia farcida d'objectes i de gestos. Diumenge, a les 18.30,
19 .30, 20 .30 i 21 .30 . ¿Nos hacemos un Ibsen?
Tres amigues comparteixen unes copes a la sortida
del teatre. Res d'extraordinari, però... estan a punt de fer una cosa que els pot canviar la vida. El que vol
explicar aquest text de Nando López, dirigit per César Barló i amb Olga Goded, Alda Lozano i Conchita Piña
donant vida a les tres amigues, és que una funció teatral pot acabar tenint efectes secundaris inesperats,
sobretot si, quan tornem a la realitat després de "viure" una obra de teatre, el nostre món se'ns fa petit.
Diumenge, a les 18.00, 19.00, 20.00 i 21.
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Cinc obres de teatre de curta durada i llarga intensitat
Viernes, 7 de junio de 2019
Aquest cap de setmana se celebra la
cinquena edició del Festival Píndoles. Us
suggerim cinc dels 20 espectacles que es
representen al Castell de Montjuïc
Un
moment de 'Petjades', de la companyia Pau
Palaus. Albert Salazar va guanyar el premi
Max a millor actor per A.K.A. (Also Known As)
. Lara Díez triomfa al Teatre Akadèmia amb
Les oblidades . Són dos dels intèrpets que
han passat pel Festival Píndoles, una trobada
dedicada a les arts escèniques breus i de proximitat en la qual és clara l'aposta per nous talents. Des d'aquest
divendres fins diumenge, podrem veure a la zona del Castell de Montjuïc, en espais vius (qualsevol lloc es
pot convertir en un escenari!), 18 propostes inèdites de diversos autors i autores, a més de dues obres
convidades: Longing for #1 , una performance de la italiana Giulia Spattini, i La noia de la benzinera , escrita
i dirigida per Aina de Cos, premiada al festival del Teatre de Butxaca de Ciutadella. Les obres, de diferents
disciplines, com la dansa, la poesia, el circ, el clown , la performance o el teatre dobjectes, es representaran
durant les tardes de divendres, dissabte i diumenge en quatre sessions. Hem fet una tria de cinc peces, però
en podrien haver estat més. Tot el festival s'ho val. Guardar la roba
Un bon dia dues persones
desconegudes es troben accidentalment en una bugaderia. "Aquí tot val diners. Jo ja ho he après. L'autobús,
el pa, el cafè, la rentadora... Tu... Jo...", diuen. Les particulars maneres d'entendre el món d'aquest parell
d'individus, els seus problemes i els seus desitjos, es posaran a fer voltes tot buscant la manera de saltar de
la roda i anar endavant. Un dia qualsevol... Però res no és fàcil, per tirar endavant. Escrit i interpretat (amb
Berta Pipó) per Martí Costa i sota la direcció de Clara Manyàs, aquesta comèdia també farà que ens plantegem
algunes preguntes. Divendres, a les 20.00, 21.00, 22.00 i 23.00. Quan cau
Azucena Momo i Bel
Carruana han creat un espectacle que combina dansa i poesia. Totes dues, que també es dirigeixen i interpreten
la peça, juguen, d'alguna manera, a veures i no veures, a voler cadascuna la posició de laltra, a trobar els
límits de la proximitat i les combinacions possibles entre les dues veus i els dos cossos. Tot un exercici de
dansa, moviment i tendresa. Dissabte, a les 18.00, 19.00, 20.00 i 21.00. Petjades
Un nen de Polònia
i el seu avi, romanès, propietari d'una petita botiga d'espècies a Varsòvia, han d'emigrar durant la Segona
Guerra Mundial i es converteixen en refugiats. L'avi, en cadira de rodes, depèn físicament i emocionalment
del suport incondicional del seu net, que no el deixarà en cap moment, i hauran de superar obstacles que són
tan amargs que només queda donar-los la volta i riure. Crear un món nou, un joc contagiós per escapar-se
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de la realitat, junts. Compartint el riure. Una dramatúrgia sense text de la companyia Paul Palaus, experta en
aquest format i en aquesta temàtica, amb Adrian Schwarzstein compartint la direcció. El mateix Pau Palaus,
amb Manu Barandiaran (que també hi ha posat la música) són els intèrprets. Diumenge, a les 18.00, 19.00,
20.00 i 21.00. Bèsties dEducació Primària
En Pol té vuit anys. Avui havia danar dexcursió amb els
companys de classe, però els seus pares no el deixen. A última hora, han descobert que el tutor del seu fill
no ha estat prou honest amb els propòsits de la sortida. Estan disposats a exigir-li explicacions. Què és el
que els ha molestat tant? Joan Ramon Gironès ha escrit, dirigeix i interpreta, amb Begoña Miranda i Kedar
Levi, aquesta comèdia farcida d'objectes i de gestos. Diumenge, a les 18.30, 19 .30, 20 .30 i 21 .30 . ¿Nos
hacemos un Ibsen?
Tres amigues comparteixen unes copes a la sortida del teatre. Res d'extraordinari,
però... estan a punt de fer una cosa que els pot canviar la vida. El que vol explicar aquest text de Nando López,
dirigit per César Barló i amb Olga Goded, Alda Lozano i Conchita Piña donant vida a les tres amigues, és que
una funció teatral pot acabar tenint efectes secundaris inesperats, sobretot si, quan tornem a la realitat després
de "viure" una obra de teatre, el nostre món se'ns fa petit. Diumenge, a les 18.00, 19.00, 20.00 i 21.00.
Recomanar a
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Nits al Castell de Montjuïc
Viernes, 7 de junio de 2019
Arriba l estiu 2019 a Barcelona i una de les
propostes que així ho indica és el tret de
sortida de les Nits al Castell de Montjuïc . A
continuació us expliquem les activitats que hi
trobareu des de principis de juny i fins al 29.
Programa de Divendres, 7, dissabte, 8, i
diumenge, 10 de juny Nova edició, la 5a,
de Festival Píndoles , un microfestival de
microteatre. Això sí, espectacles curts però
elevats en intensitat / de 3 a 5 ¤ / divendres i
dissabte, de 20 a 0 h, i diumenge, de 18 a 22 h Dissabte, 15 de juny Coincidint amb la celebració del 150
aniversari del Poble-sec , el Castell de Montjuïc rendirà homenatge al barri. Curses al matí, tallers al migdia,
castellers a la tarda i concert a la nit / gratuït Dissabte, 22 de juny El millor circ de la ciutat puja a Montjuïc
amb l Ateneu Popular de Nou Barris , que presentarà un espectacle inèdit i contemporani. Curiositat? Us
haureu desperar a la data! / gratuït / dissabte, de 20 a 0 h, espectacle de 21.30 a 22.30 h Dissabte, 29 de
juny El punt final de les Nits al Castell estarà ple dactivitats culturals que aniran a càrrec dEl Graner, centre
de creació de dansa i arts vives. Àer i Nuà són els dos espectacles de dansa -liderats per Laia Santach i
Raquel Gualtero- que podreu veure al pati darmes / dissabte, de 20 a 0 h, espectacle de 21.30 a 22.3
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Colau mou fitxa... i compta amb els vots
Viernes, 7 de junio de 2019
La brúixola: 7 de juny La líder dels comuns
presenta candidatura a l'alcaldia després de
reunir-se amb el PSC i abans de convocar
les bases. Els vots de Collboni i Valls la
podran fer alcaldessa. També són notícia la
ronda de contactes amb Felip VI, la decisió
del supercomputador europeu, Neymar,
Shakira i el festival Píndoles
Qui pilotarà
l'Ajuntament de Barcelona a partir del 15 de
juny? La pregunta encara no té una resposta
definitiva, però l'observació dels fets i la consulta als protagonistes apunta en un escenari més probable que
d'altres. I la resolució més factible a hores d'ara és que Ada Colau disposi d'un segon mandat. La determinació
dels comuns per concretar una fórmula que els permeti retenir l'alcaldia i la falta de sintonia evidenciada amb
ERC condueixen a aquesta hipòtesi. Les dues forces més votades, les que tenen més coincidències
programàtiques, no es posen d'acord. Ernest Maragall ha aturat les converses amb Barcelona en Comú i
Colau ja ha presentat candidatura a l'alcaldia , un moviment executat després que l'alcaldessa en funcions
es reunís amb el PSC. Els comuns convocaran les bases aquest divendres en un plenari deliberatiu, un cop
la coordinadora del partit va analitzar la reunió de Colau amb el partit de Jaume Collboni. De les bases se
n'espera una decisió telegrafiada, la de ratificar la candidatura a l'alcaldia de la líder de la formació plantejada
ahir. De fet, es votarà. Les veus crítiques difícilment apareixeran. El moviment, que els comuns presenten
com la millor manera de superar l'"estancament" pels vetos creuats entre ERC i el PSC, evidencia que els
socialistes són els socis preferents de Colau. Per retenir l'alcaldia, l'alcaldessa en funcions compta que Collboni
i Manuel Valls la votin. Si els comuns recorren als vots prestats de la dreta, Valls es convertirà en protagonista
del mandat. El segon gran beneficiat seria Collboni, que ja divisa tornar al govern municipal. Com avançava
Sara González , el PSC ja es planteja assumir les àrees de seguretat, turisme i economia, mentre fonts
socialistes admeten que ells sí que mantenen una "mínima" interlocució amb Valls. Però Collboni vol tancar
el pacte per repartir-se l'executiu abans del 15 de juny . És la seva mesura de pressió, conscient d'on sortiran
els vots. La política és capritxosa. Pocs havien previst aquestes coordenades en plena campanya . La veu
dels presos entra a la Zarzuela. Mentre la Moncloa tancava la porta a una reunió amb Quim Torra , la ronda
de contactes de Felip VI amb les forces amb representació al Congrés va portar ahir Laura Borràs i Jaume
Asens a reunir-se amb el rei. Borràs, que va substituir Jordi Sànchez -vetat pel Suprem-, va entregar una
carta al monarca en nom del pres de Junts per Catalunya , a més de l'informe del grup d'experts de l'ONU en
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què es demana l'alliberament dels dirigents independentistes. Borràs i també Asens han retret a Felip VI el
discurs del 3 d'octubre. Segons el dirigent d'En Comú Podem , el rei va crear amb les seves paraules un "clima
d'hostilitat i exaltació" contra el sobiranisme que no ha desaparegut. Les recepcions a la Zarzuela no han
aclarit amb quina majoria serà president Pedro Sánchez. Ara bé, el líder del PSOE ja ha acceptat l'encàrrec
del monarca. Tots pendents del supercomputador. La Comissió Europea farà públic aquest divendres quina
és la ciutat que acollirà el 2021 el supercomputador més potent del continent, i Barcelona n'és una de les
aspirants, després que el Barcelona Supercomputing Center (BSC) hi presentés candidatura. L'ordinador
tindrà, com a mínim, una capacitat de 200 petaflops per segon. Un petaflop són mil bilions d'operacions de
càlculs per segon. El supercomputador MareNostrum 4, que ara és la joia de la corona del BSC, té un rendiment
màxim de 13,7 petaflops, de manera que les màquines que projecta Europa per al 2021 significaran un salt
qualitatiu molt important. El processament de dades a través de la supercomputació pot ser aplicable en els
àmbits de la salut, la recerca o la indústria. Vist i llegit Que la variable del negoci té influència rellevant en
la indústria farmacèutica és innegable. Però l'equilibri entre fer rendible l'activitat comercial i els avenços
associats als progressos mèdics no es va respectar a Pfizer . Almenys així ho detalla una investigació minuciosa
de The Washington Post , que conclou que la multinacional va amagar indicis recollits pel seu equip
d'investigadors sobre els beneficis d'un fàrmac per prevenir l'alzheimer. El rotatiu, que cita fonts de la
farmacèutica, apunta que la firma va aturar assajos clínics -de grans costos econòmics- que haurien facilitat
explorar un nou ús d'un medicament de la farmacèutica per tractar l'alzheimer. Pfizer va decidir a principis del
2018, tot i disposar d'aquesta informació, que el més convenient era tancar l'activitat d'una divisió centrada
en la investigació neurològica. Ho va fer seguint el camí d'altres companyies que havien patit fracassos en el
desenvolupament d'altres medicaments, amb les conseqüents pèrdues econòmiques. El nom propi Neymar
és l'home que acapara més titulars a la premsa esportiva. Fa temps, però, que és notícia pel que fa lluny de
la gespa. I continuarà sent així. Lesionat just abans de la Copa Amèrica i sense el futur clar malgrat l'hipotètic
retorn al Barça, el brasiler s'enfronta a un nou embat de la justícia per un altre episodi fosc de la seva vida
personal. Les acusacions de violació i de revelació de converses privades amenacen la reputació del futbolista
i l'obligaran a explicar-se als tribunals. Per entendre la deriva de la carrera de Neymar, val la pena aturar-se
en l'article firmat des de Sao Paulo per Breiller Peres a El País . L'entorn del futbolista està envoltat de
comportaments excessius i poc respectuosos amb la figura de la dona. A més, el futbol sembla haver-se
convertit en un assumpte secundari per al brasiler. La frase de la setmana
"No existeix cap deute amb
Hisenda" . Per via d'un comunicat , sense fer declaracions i esquivant la premsa congregada als jutjats
d'Esplugues de Llobregat, Shakira va defugir les acusacions de frau fiscal en la seva compareixença davant
la jutge que pilota la investigació. La cantant, que va entrar pel pàrquing dels jutjats per evitar els focus - Aida
Morales hi va ser present i us ho explica aquí- , considera que "no deu cap quantitat a Hisenda" i, segons els
seus advocats, sempre "ha complert amb les seves obligacions tributàries". Així ho va detallar en seu judicial.
La investigació ve de lluny: se li atribueix un presumpte frau fiscal de més de 14,5 milions d'euros per eludir
impostos a través de 14 societats ubicades en paradisos fiscals, com les Illes Caiman, Illes Verges Britàniques
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i Panamà. El de Shakira no és el primer cas, ni serà l'últim, d'una estrella de la música que és escrutada sobre
la gestió del seu patrimoni. Els imperdibles Agafem forces tots plegats abans de la setmana que ens espera:
arriben les últimes jornades del judici de l'1-O al Tribunal Suprem -amb el torn d'última paraula per als presosi la recta final de les negociacions abans de la constitució dels ajuntaments. Si voleu aprofitar el cap de setmana
de parèntesi, us plantegem dues propostes: la primera, el festival Revela't -entre Vilassar de Dalt i Barcelona-,
amb exposicions fotogràfiques centrades en la complexa relació entre lésser humà i el planeta; la segona, el
festival Píndoles , que programa espectacles teatrals de curta durada al Castell de Montjuïc. A la secció de
sèries que cada divendres us acosta Víctor Rodrigo , la recomanació és diversa aquesta setmana , amb el
retorn de Black Mirror (Netflix) i The Handmaid's Tale (HBO), llargament esperades. Bon cap de setmana!
Joan Serra i Carné redactor en cap de NacióDigital Vols rebre "La brúixola" de NacióDigital cada divendres
al matí al teu correu electrònic? Fes clic aquí per subscriure't-hi Mostra el teu compromís amb NacióDigital
. Fes-te subscriptor per només 5,90¤ al mes , perquè la informació de qualitat té un valor. Fes-te subscriptor
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El Festival Píndoles de Barcelona programa lo nuevo de Aina de Cos
Viernes, 7 de junio de 2019
El montaje La noia de la benzinera , de la
actriz y autora teatral mallorquina Aina de Cos
, se representará este sábado, a las 19.00
horas, en el Castillo de Montjuïc de
Barcelona, en el marco de la quinta edición
del Festival Píndoles , dedicado a
espectáculos de corta duración . La obra se
azó con el Premi Teatre de Butxaca de
Ciutadella en mayo de 2018 y ya se ha
representado en Mallorca, Menorca, Madrid,
Huesca y Lleida. «La participación en Píndoles nos permite entrar a formar parte del catálogo del festival y
nos abre las puertas para exhibir La noia de la benzinera por Cataluña, además las cinco obras ganadoras
optan al premio de ser representadas en el Teatre Maldà, el Tantarantana y la Sala Flyhard de Barcelona, los
días 18, 21 y 26 de junio», declaró la dramaturga. La obra, producida por El Somni e interpretada en Barcelona
por las actrices Neus Cortès y Lucía Sánchez Cervera , se inspira en casos reales de violencia de género . «
Por un lado, está el asesinato de Andrea, una chica de 20 años de Vila-Real, a manos de su ex compañero,
que tenía una orden de alejamiento, estrellándose contra una gasolinera, en el coche donde la había metido
a la fuerza», contó De Cos, quien apuntó que «también está la manera de tratar a la superviviente de una
violación múltiple durante los juicios a los agresores». La autora añadió que «yo misma sufrí una agresión
física, un apuñalamiento y me quedé congelada, sin poder reaccionar, y lo que explico sobre la rueda de
reconocimiento son mis propios recuerdos». Un momento clave de la pieza surge con la pregunta, por parte
de un juez, de si la víctima tenía alguna relación con los acusados, cuestión que inquieta y desubica a la
protagonista, y la hace dudar ya que con esa interpelación se acaba sintiendo juzgada. «Como creadora y
como mujer, tengo que aprovechar la fuerza del teatro para contar todo lo que remueva a la persona, para
poder lanzar un grito directo a los órganos vitales», señaló Aina de Cos. En su faceta de autora, la mallorquina
acaba de ser finalista de la primera edición del concurso de textos teatrales En Vi-u de Sóller, con el texto
Fumata blanca , galardón que se llevó Jaume Miró con La vida espera . «Es una obra sobre memoria histórica,
un homenaje a las mujeres republicanas», avanzó De Cos, de Fumata blanca .
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El Festival Píndoles celebra su quinta edición con un cartel paritario
Viernes, 7 de junio de 2019
El Castillo de Montjuïc se convierte en la sede
del teatro breve este fin de semana El teatro
breve vuelve a la ciudad condal de la mano
del Festival Píndoles, que se instalará en el
Castillo de Montjuïc a partir de hoy y hasta el
domingo nueve de junio. El evento celebra
su quinta edición, y lo hace con una
programación de 20 piezas teatrales, en la
que se encuentran 15 estrenos y la presencia
de dos obras invitadas: Longing for #1 de
Giulia Spattini, y La noia de la benzinera de Aina de Cos. Además, el cartel de este año cuenta con una
selección totalmente paritaria de sus participantes, algo que han conseguido mediante una convocatoria
anónima que no permite conocer la identidad ni género de los elegidos, dejando la creación artística como el
único elemento juzgable.
El festival, que lleva celebrándose desde 2015, tiene como razón de ser el
descubrimiento de nuevos talentos y la profesionalización del teatro breve, un subgénero del que quieren
convertirse en referentes para poder visibilizarlo y romper la barrera que lo separa de otros géneros breves
como los cortos de cine, que reciben más referentes e importancia. En ese sentido, la organización busca
reivindicar los mismos formatos en el teatro y demostrar que una obra de 15 minutos también puede emocionar.
Pero el mundo del micro teatro no es el único descubrimiento que el público del Píndoles puede hacer este
fin de semana, ya que el festival también quiere llevar artes las escénicas fuera de su espacio habitual y
reubicarlas, por ejemplo, en el Castillo de Montjuïc. Con la fortaleza barcelonesa como localización, dan rienda
suelta a los asistentes para que exploren los rincones más desconocidos del castillo, sitios en los que ni
siquiera llegan las visitas turísticas, y que el público podrá descubrir de la mano de los guías píndoles .
Congregados en la sala de armas, los espectadores deberán aguardar hasta que su guía les lleve a la
localización secreta en la que se realice su obra elegida, dejado la incógnita volar hasta el último momento.
De las 20 obras que forman la programación, 15 son estrenos inéditos, y todas ellas han sido seleccionadas
mediante la convocatoria anónima, sólo con la excepción de las dos obras invitadas. Este año, las invitadas
vienen de más allá de Cataluña: Desde Italia, Giulia Spattini presentará su Longing for #1 , y desde Menorca
La noia de la benzinera , que escribe y dirige Aina de Cos y ganó el premio de Dramaturgia de Teatre de
Nutxaca de Ciutadella en Menorca el año pasado. Paralelamente, el festival también seleccionará los mejores
espectáculos de la edición, que se volverán a programar por poblaciones catalanas como parte de la
GiraPíndoles. El festival, por el que otros años han pasado nombres como Lara Díez, David Anguera, Albert
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Salazar o Silvia Navarro, sigue valorando por encima de todo la intimidad y el petit comité . " Damos mucho
valor al pequeño formato, ya que permite que exista una relación más directa con el espectador" asegura la
organizadora, Maria Soler. "Son 15 minutos muy intensos, así que miramos de situar las sillas cerca del
escenario, de manera que se convierte en una experiencia teatral totalmente diferente a la que se pueda
encontrar en la mayoría de festivales". Las entradas se pueden comprar de forma anticipada en la página
web por 4¤, o bien en taquilla por 5¤.
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Festival Píndoles: Teatre de petit format al Castell de Montjuïc
Viernes, 7 de junio de 2019
20 obres, 15 destrena, que mostren el nou
talent de lescena barcelonina en espais
normalment tancats al públic.El Festival
Píndoles es descriu com una mostra de teatre
breu en espais vius, convertint-se en un dels
esdeveniments més originals en aquestes
dates a la ciutat. Durant tres dies, el Castell
de Montjuïc omplirà els seus racons més
amagats de vint obres de curta durada,
quinze delles estrenes, que destaquen per ser propostes arriscades de part del nou talent barceloní. El festival,
que arriba enguany a la seva cinquena edició, programa espectacles per un nombre reduït despectadors en
espais molt singulars que normalment estan tancats al públic. Les obres, de no més de quinze minuts, no
només són teatrals, sinó que també hi podem trobar dansa, poesia, circ, clown, performance o teatre dobjectes.
Totes elles tindran quatre funcions i tractaran una àmplia diversitat de temàtiques: socials, contemporànies,
universals o quotidianes. A part de les peces seleccionades a través duna convocatòria anònima, se nhan
convidat dues duna qualitat demostrada: Longing for #1, una performance de Giulia Spattini presentada a la
2ª edició del Festival di microteatro Bonsai a Ferrara, i La noia de la benzinera, escrita i dirigida per Aina de
Cos i guanyadora del Premi de Dramatúrgia del Teatre de Butxaca de Ciutadella 2018.A part de obres, el
Castell de Montjuïc també tindrà food trucks i el Píndoles Off, un recull despectacles de lambe-lambe, un tipus
de teatre d'animació que es realitza dins de petites capses escèniques exclusivament per a una persona. El
Festival Píndoles es farà els dies 7, 8 i 9 de juny.+ infoDel divendres, 7 juny 2019 al diumenge, 9 juny
2019Horaris7 i 8/06 19 h, 9/06 17 hCastell de MontjuïcInformació4 euroshttps://www.barcelona.cat/
barcelonacultura/ca/recomanem/festival-pindoles-2019
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Coses per fer a BCN durant el pont
Jueves, 6 de junio de 2019
Tant si ja sou uns experts en el món del surf
com si us acabeu d'iniciar o si sempre heu
admirat aquells surfistes que s'atrevien amb
les onades més temudes, aquest és el vostre
festival! La comunitat surfera de la ciutat ha
crescut (i segueix creixent!) de manera
imparable i després de 5 anys de Barcelona
Surf Film Festival, aquesta edició s'ha volgut
fer un pas més enllà i s'ha apostat per un
festival que englobi l'experiència del surf en
tota la seva plenitud sota el nom Barcelona Surf Festival. Concerts i sessions de DJ com la d'en Pau Roca o
la banda Ocata, workshops per fer skateboards, conferències, exposicions, tallers, una shaping room per veure
com es crea una taula de surf en directe, un surf market on trobareu les últimes tendències
de botigues com Surfnature o Wet Dreams Surf Shop, i, per descomptat, la projecció de films de surf que fan
un recorregut pel passat, present i futur d'aquest estil de vida. Avui dia Barcelona compta amb la comunitat
surfera més gran del territori i és per això que s'ha volgut triar la ciutat comtal per gaudir d'aquest súper
esdeveniment. A més, el festival tindrà lloc al Club Natació Barcelona, arrelat a l'esport aquàtic de la ciutat
des de més de 100 anys i amb una ubicació perfecta, a la platja de la Barceloneta, ben a prop de les ones!
Recordeu que podeu venir amb tota la família perquè també hi haurà activitats per als més petits de la casa.
Podreu fer un taller de pintura de taules de surf, gaudir d'una zona on aprendre com
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'La noia de la benzinera', pieza invitada en el Festival Píndoles de Barcelona
Jueves, 6 de junio de 2019
Compartir Facebook Twitter Whatsapp Linkedin Mail Facebook Twitter Whatsapp diariodemallorca.es » Cultura
» / La función de la obra de teatro breve de la autora mallorquina será el sábado, día 8 de junio clàudia darder
palma 06.06.2019 | 15:00 La pieza de la dramaturga , La noia de la benzinera, que se alzó con el , sigue su
camino por los escenarios y festivales. Su próxima parada será en el Festival Píndoles (Barcelona) este
próximo sábado, 8 de junio. Participará en el encuentro como obra invitada. La obra de la mallorquina hace
unos meses y también fue from on Vimeo. El Festival Píndoles es uno de los programas más importantes de
Cataluña respecto a la programación de obras de teatro de corta duración en espacios no convencionales.
Este año celebra su quinta edición los días 7, 8 y 9 de junio en el Castell de Montjuïc. Durante todo el fin de
semana un número reducido de espectadores podrá ver espectáculos cortos en espacios singulares de la
fortaleza. Habitualmente cerrados al públicos, estos lugares se convertirán en escenarios de obras inéditas
de teatro breve y también de piezas de otras disciplinas como danza, poesía, circo o teatro de objetos. El
festival apuesta por estrenos y fomenta la igualdad de oportunidades entre autores y autoras. Las actrices
que participarán en Píndoles con La noia de la benzinera son Neus Cortès y Lucia Sanchez Cervera. Neus
será Carlota y Lucia interpretará a los demás personajes: la policía, la abogada y la amiga. Compartir en
Twitter Compartir en Facebook Más información Temas relacionados: Barcelona Benzinera Cultura Estrenos
Festivales Noia Obras Teatro

54 / 88

ABC.es
http://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3129330

Jue, 6 de jun de 2019 11:15
Audiencia: 1.948.652

Ranking: 7

VPE: 12.393,43

Página: 1

Tipología: online

Veinte obras de teatro breve participan en el Festival Píndoles de Montjuïc
Jueves, 6 de junio de 2019
Veinte obras de teatro breve, quince de ellas estrenos, forman parte de la programación del Festival Píndoles
que se celebrará en el Castillo de Montjuïc del 7 al 9 de junio. Según ha informado Píndoles, la programación
de este año es paritaria y el 50 % de los autores son mujeres, el 45 % hombres y el resto es de autoría
compartida. El Festival Píndoles llega este año a su quinta edición con la intención de ser referente en el
terreno del teatro breve profesional y de llevar las artes escénicas fuera de los espacios habituales. Durante
todo el fin de semana se programarán espectáculos de corta duración dirigidos a un número reducido de
espectadores en lugares singulares de la fortaleza. Espacios habitualmente cerrados al público se convertirán
en escenarios improbables de obras inéditas de teatro breve y también de diferentes disciplinas como la
danza, la poesía, el circo, el clown, la performance o el teatro de objetos. Fruto de la convocatoria anónima
y pública que se abrió el pasado diciembre se han seleccionado 18 propuestas escénicas que constituyen el
grueso de la programación. Además se ha invitado a dos compañías procedentes de festivales de fuera de
Cataluña: "Longing for #1", que Giulia Spattini presentó en la 2ª edición del Festival di microteatro Bonsai de
Ferrara (Italia); y "La noia de la benzineria", de Aina de Cos, ganadora del Premio de Dramaturgia del Teatre
de Butxaca de Ciutadella (Menorca) 2
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'Veus...', de l'igualadí Josep Maria Ribaudí, es representa aquest cap de
setmana al festival barceloní Píndoles
Jueves, 6 de junio de 2019
La peça de ligualadí es podrà veure en espais
del Castell de Montjuïc, dissabte al vespre
Aquest cap de setmana se celebra a
Barcelona el 'Píndoles', un dels certamens de
microteatre amb més prestigi de Catalunya.
I entre les obres que s'hi podran veure hi ha
'Veus...' de l'igualadí Josep Maria Ribaudí.
Un monòleg aspre, punyent, que tracta "els
mil dies de setge de Sarajevo". Això és
'Veus...' una obra de microteatre que arriba
aquest cap de setmana al festival de
microteatre barceloní 'Píndoles'. L'ha escrit
un igualadí, Josep Maria Ribaudí' i serà interpretat per Marc Barbena sota la direcció de Marc Torrecillas. Les
representacions seran aquest dissabte, 8 de juny. Se'n faran quatre funcions, de 8 a 11 del vespre, al Castell
de Montjuïc. És la cinquena edició d'aquest festival, que té per lema, "Teatre breu en espais vius". El certamen
obrirà les portes d'espais de la fortalesa habitualment tancats al públic, convertint-los en escenaris improbables
per acollir a un nombre reduït despectadors. El festival portarà a escena les darreres novetats i estrenes en
el món del teatre breu i de les arts escèniques de proximitat.
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Veinte obras de teatro breve participan en el Festival Píndoles de Montjuïc
Jueves, 6 de junio de 2019
Barcelona, 6 jun (EFE).- Veinte obras de teatro breve, quince de ellas estrenos, forman parte de la programación
del Festival Píndoles que se celebrará en el Castillo de Montjuïc del 7 al 9 de junio.
Según ha informado Píndoles, la programación de este año es paritaria y el 50 % de los autores son mujeres,
el 45 % hombres y el resto es de autoría compartida.
El Festival Píndoles llega este año a su quinta edición con la intención de ser referente en el terreno del teatro
breve profesional y de llevar las artes escénicas fuera de los espacios habituales.

Durante todo el fin de semana se programarán espectáculos de corta duración dirigidos a un número reducido
de espectadores en lugares singulares de la fortaleza.
Espacios habitualmente cerrados al público se convertirán en escenarios improbables de obras inéditas de
teatro breve y también de diferentes disciplinas como la danza, la poesía, el circo, el clown, la performance
o el teatro de objetos.
Fruto de la convocatoria anónima y pública que se abrió el pasado diciembre se han seleccionado 18 propuestas
escénicas que constituyen el grueso de la programación.
Además se ha invitado a dos compañías procedentes de festivales de fuera de Cataluña: "Longing for #1",
que Giulia Spattini presentó en la 2ª edición del Festival di microteatro Bonsai de Ferrara (Italia); y "La noia
de la benzineria", de Aina de Cos, ganadora del Premio de Dramaturgia del Teatre de Butxaca de Ciutadella
(Menorca) 2018.EFE
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Nits al Castell
Miércoles, 5 de junio de 2019
Arriba lestiu a Barcelona i una de les
propostes que així ho indica és el tret de
sortida de les (de Montjuïc). A continuació us
expliquem les activitats que hi trobareu des
de principis de juny i fins el 29. Programa
Divendres 7, dissabte 8 i diumenge 10 de juny
Nova edició, la 5a, de Festival Píndoles , un
microfestival de microteatre. Això si,
espectacles curts però elevats en intensitat
/ de 3 a 5 ¤ / dv. i ds. de 20 a 0 h, dg. de 18
a 22 h Dissabte 15 de juny Coincidint amb la celebració del 150 aniversari del Poble Sec , el Castell de
Montjuïc rendirà homenatge al barri. Curses al matí, tallers al migdia, castellers a la tarda i concert a la nit /
gratuït Dissabte 22 de juny El mejor circ de la ciutat puja a Montjuïc de la ma de l Ateneu Popular de Nou
Barris , que presentarà un espectacle inèdit i contemporani. Curiositat? Us haureu desperar a la data! / gratuït
/ ds. de 20 a 0 h, espectacle de 21.30 a 22.30 h Dissabte 29 de juny El punt final de les Nits al Castell
estarà ple dactivitats culturals que aniran a càrrec dEl Graner, centre de creació de dansa i arts vives. Àer i
Nuà són els dos espectacles de dansa -liderats per Laia Santach i Raquel Gualtero- que podreu veure al pati
darmes / ds. de 20 a 0 h, espectacle de 21.30 a 22.3
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Divendres arrenca el Festival Píndoles al Castell de Montjuïc!
Martes, 4 de junio de 2019
El Festival Píndoles arriba enguany a la
cinquena edició que celebrarà els dies 7, 8 i
9 de juny al Castell de Montjuïc . Durant tot
el cap de setmana es programaran
espectacles de curta durada, per a un nombre
reduït despectadors en indrets singulars de
la fortalesa . Espais habitualment tancats al
públic, es convertiran en escenaris
improbables dobres inèdites de teatre breu i
també de diferents disciplines com la dansa,
la poesia, el circ, el clown, la performance o
el teatre dobjectes. En total, 3 tardes/nits
de teatre breu (es reivindica que les obres de quinze minuts també poden ser intenses, palpitants i de gran
qualitat) en espais vius (es fuig dels teatres perquè qualsevol lloc pot convertir-se en un escenari). Les
diferents obres que es presentaran faran 4 passis i tractaran una àmplia diversitat de temàtiques: socials
(racisme, justícia, feminisme, maternitat, refugiats), contemporànies (xarxes socials, tecnologia), universals
(amor, viatges, relacions.) o quotidianes.
VINT OBRES, QUINZE ESTRENES! Un any més, el Festival
Píndoles presentarà les darreres novetats i estrenes en el món de les arts escèniques breus i de proximitat,
proposant una experiència de descoberta i esdevenint una plataforma dinamitzadora del nou talent (noms
com Lara Díez, David Anguera, Albert Salazar o Sílvia Navarro han passat pel Píndoles abans). Fruit de la
convocatòria anònima i pública que es va obrir el passat desembre, i que denota laposta del festival per la
igualtat doportunitats, shan seleccionat 18 propostes escèniques inèdites de diversos autors i autores que
constitueixen el gruix de la programació. A part, sha convidat dues obres : Longing for #1 , una performance
de Giulia Spattini presentada a la 2ª edició del Festival di microteatro Bonsai a Ferrara (festival coorganitzat
pel Píndoles amb Ferrara Off Teatro i lAjuntament de la mateixa ciutat), i La noia de la benzinera , escrita i
dirigida per Aina de Cos i guanyadora del Premi de Dramatúrgia del Teatre de Butxaca de Ciutadella (Menorca)
2018, festival amb el qual col·labora el Píndoles. Ledició denguany és, a més, una programació paritària tal
i com reflecteixen les xifres: Autoria : 9 homes (45%), 10 dones (50%), 1 mixta (5%) Direcció : 10 homes
(50%), 7 dones (35%), 3 mixtes (15%) Interpretació : 14 homes (39%), 22 dones (61%)
EXPERIÈNCIA
PÍNDOLES 100%! El Castell de Montjuïc, que durant 3 dies serà lescenari del festival referent del teatre breu
professional, sambientarà amb food trucks , un servei de bar a preus assequibles i experiències úniques! I
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és que a part de la vintena dobres que es podran descobrir, el Píndoles també oferirà al mateix recinte del
Castell el Píndoles Off , on l Agrupació Teatral Lambe-Lambe presentarà cada dia tres espectacles diferents
de lambe-lambe, un tipus de teatre danimació que es realitza dins de petites capses escèniques exclusivament
per a un/a espectador/a. A més, el públic també serà protagonista durant el festival i podrà votar la millor
peça pel Premi del Públic . Un premi amb quatre guanyadors (tres escollits pel jurat i el quart pel públic) que
reestrenaran les seves obres a El Maldà , la Sala Flyhard i el Tantarantana en forma despectacle itinerant.
I prèviament al festival, el diumenge 2 de juny, el Festival Píndoles oferirà lespectacle Racons de Contes
als Lluïsos de Gràcies , la versió infantil del Píndoles amb tres obres breus de teatre familiar. Programació
per dies:
DIVENDRES 7 de juny Obres de: Martí Costa ( Guardar la roba) , Nicoletta Battaglia i Iván
Tomasevic ( Hidratica ), Roger Vidal ( Jolie) , La Malavella ( Casa) , Giulia Spattini ( Longing for #1) , Rosa
Molina ( My heart will go on) , Raquel Fradera ( Vete a aprender África ). DISSABTE 8 de juny Obres de:
Azucena Momo i Bel Carruana ( Quan cau) , Jordi Centelles ( Tot inclòs) , Josep Maria Ribaudí ( Veus ), Aina
de Cos ( La noia de la benzinera), Irene Minovas (Margarita), Elisenda Coll (Mentrestant tu i jo què fèiem)
, Jim Rek ( Swingabady Cinetunes ). DIUMENGE 9 de juny Obres de: Sadurní Vergés ( Com si et tingués
al costat) , Nando López ( Nos hacemos un Ibsen?) , Companyia Pau Palaus ( Petjades) , Joan Ramón Gironès
( Bèsties dEducació Primària) , Anna Colell ( Febre viral) , Teia Moner ( Puces Cirkus Moner) MÉS SOBRE
EL FESTIVAL PÍNDOLES Des del 2015 el Festival Píndoles busca convertir-se en el referent del teatre breu
professional a Catalunya. A la vegada, comparteix un altre objectiu com és el de portar les arts escèniques
fora dels espais habituals . El Festival aposta clarament per estrenes i fomenta la igualtat doportunitats entre
autors i autores amb una selecció de textos 100% anònima, a càrrec duna comissió pròpia El Festival
Píndoles és linici dun projecte molt més gran: La GiraPíndoles ! Les obres estrenades al festival tenen la
oportunitat dentrar en un catàleg per ser programades arreu de Catalunya en un format itinerant pels espais
més singulars de cada municipi. La GiraPíndoles ja ha fet més de 150 parades.
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El matí de Barcelona
Martes, 4 de junio de 2019
La setmana dels horaris i la contaminació de la ciutat carrer a carrer, a 'El matí de Barcelona'

Imatge del moll del rellotge i de pescadors
La reforma horària es comença a concretar aquest dimarts amb les mesures que aprovarà el govern de la
Generalitat per avançar cap a uns nous horaris que facin més compatible la vida laboral, social i familiar. Les
conclusions del judici del procés al Tribunal Suprem i un mapa interactiu sobre la contaminació als carrers de
la ciutat són també altres qüestions destacades a &#8216;El matí de Barcelona&#8216;.
Es posa en marxa la reforma horària
Aquest dimarts, el govern de la Generalitat aprova les primeres mesures per complir els requisits de la reforma
horària com, per exemple, evitar els sopars institucionals, canviant-los per esmorzars o dinars, i tancar els
edificis públics abans de les vuit del vespre. Internament, es vol convocar les reunions a les quatre de la tarda
i acabar-les, com a molt tard, a les sis. En parlem amb:
Alexis Serra, director de l&#8217;Oficina de la Reforma Horària
Fabián Mohedano, impulsor de la Reforma Horària a Catalunya
Jordi Cavero, gerent de Serveis i Esports de la Diputació de Barcelona
Àngels Secanella, gerent de Tortillas Nagual
Jordi Mayné, president de la Comissió de Participació del Consell Escolar de l&#8217;Eixample
Segueix el debat en directe aquí, de dilluns a dijous, de 9h a 10h:
Les conclusions del judici
Aquest dimarts arriba un dels moments clau del judici del procés: l&#8217;exposició al Tribunal Suprem de
les conclusions definitives de les acusacions. Al matí serà el torn dels quatre fiscals i, a la tarda, de l&#8217;
advocacia de l&#8217;estat i de Vox. En parlem amb Anna Boza, advocada penalista i civil:
La contaminació, carrer a carrer
Aquesta setmana, s&#8217;ha posat en marxa un mapa interactiu que permet preveure els desplaçaments
a la ciutat, a peu o en bicicleta, en funció de la contaminació. En parlem amb Laia Romero, directora de Lobelia:
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L&#8217;actualitat a les xarxes
La decisió del Suprem de no permetre a Jordi Sànchez de participar en les converses amb el rei, el nou
sistema operatiu d&#8217;Apple, la nova samarreta del Barça i el nou &#8216;hit&#8217; de Letícia Sabater,
entre les qüestions més comentades a les xarxes. Ens ho explica l&#8217;Albert Puyuelo:
Gimcana cultural
La Bea Rodríguez ens presenta algunes propostes per als pròxims dies, com el Tast a la Rambla, la Setmana
de les Terrasses o el Festival Píndoles, entre d&#8217;altres.
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El cap de setmana ideal a Barcelona
Martes, 4 de junio de 2019
Les millors 30 propostes per esprémer al màxim el cap de setmana a Barcelona
En aquesta guia trobareu les millors 10 propostes per a divendres, els 10 millors plans per dissabte i 10 idees
per passar el diumenge. Festivals, cinema, teatre, concerts... Ja sigueu dels que planifiquen aquests dies per
avançat o dels que improvisen a última hora, aquí trobareu un munt de coses per fer a Barcelona. No teniu
excusa, us espera un cap de setmana increïble!
NO T'HO PERDIS: Coses per fer gratis el cap de setmana.
(...)
Què fer
Festival Píndoles 2019
Castell de Montjuïc, Sants - Montjuïc
7 Jun 2019-9 Jun 2019
Cinquena edició d'aquest festival de teatre de petit format, en espais reduïts i de curta durada. Del 7 al 9 de
juny es programaran una vintena espectacles (15 estrenes) per a un nombre reduït d&#8217;espectadors en
indrets singulars del Castell de Montjuïc que proposaran una experiència de descoberta i serviran de plataforma
dinamitzadora del nou talent. Tindran lloc en espais habitualment tancats al públic que es convertiran en
escenaris improbables d&#8217;obres inèdites de teatre breu i també de diferents disciplines com la dansa,
la poesia, el circ, el clown, la performance o el teatre d&#8217;objectes de les quals es faran 4 passis i que
tractaran una gran diversitat de temàtiques:
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Festival Píndoles 2019
Lunes, 3 de junio de 2019
Cinquena edició d'aquest festival de teatre de
petit format, en espais reduïts i de curta
durada. Del 7 al 9 de juny es programaran
una vintena espectacles (15 estrenes) per a
un nombre reduït despectadors en indrets
singulars del Castell de Montjuïc que
proposaran una experiència de descoberta i
serviran de plataforma dinamitzadora del nou
talent. Tindran lloc en espais habitualment
tancats al públic que es convertiran en
escenaris improbables dobres inèdites de
teatre breu i també de diferents disciplines
com la dansa, la poesia, el circ, el clown, la performance o el teatre dobjectes de les quals es faran 4 passis
i que tractaran una gran diversitat de temàtiques: socials (racisme, justícia, feminisme, maternitat, refugiats...),
contemporànies (xarxes socials, tecnologia...), universals (amor, viatges, relacions....) o quotidianes.
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El Festival Píndoles celebra su quinta edición con el mejor teatro de pequeño
formato
Lunes, 3 de junio de 2019
El Festival Píndoles celebra este año su
quinta edición, del 7 al 9 de junio en el Castell
de Montjuïc . El festival llena el fin de semana
de espectáculos teatrales y performances
de corta duración, en formato íntimo y en
sitios singulares de la fortaleza barcelonesa.
F: Festival Píndoles 2018, de Aitor Rodero
El Festival Píndoles ofrece una serie de
estrenos de microteatro en áreas normalmente
prohibidas al público del Castell de Montjuïc
Tras cinco años asentándose como referente
del teatro breve en Cataluña, el Festival
Píndoles presenta las últimas novedades y
los últimos estrenos en el mundo de las artes
escénicas de proximidad, proponiendo una
interesante y nueva forma de ver y vivir el
teatro. El Castell de Montjuïc se presenta
como el escenario perfecto para la
representación de las piezas, abriendo al público del Píndoles áreas que normalmente están prohibidas. El
festival sigue apostando por los estrenos, fomentado así la igualdad de oportunidades entre autores con una
selección de textos 100% anónima. De esa forma, este año se estrenarán de forma inédita obras como
Guardar la Roba de Martí Costa , Margarita de Irene Minovas o Mentrestant tu i jo què feiem , de Elisenda
Coll . Además, se estrenarán piezas de otras disciplinas más alejadas del teatro y más cercanas a la
performanc , como Swingabadi Cinetunes de Jim Rek o Hidratica de Nicoletta Battaglia ; confirmando el
compromiso del Festival Píndoles con el teatro en todas sus vertientes. Cartel oficial de la 5ª edición del
Festival Píndoles, a cargo de Òscar Llobet. Cortesía del Festival Píndoles Cada microobra durará 15 minutos,
y se podrán ver todas de forma seguida. Las entradas ya están a la venta a un precio de 4¤ por espectáculo
(5¤ en taquilla), con descuentos con el Carnet Jove y el Tr3sc. Del 7 al 9 de juni o , podéis disfrutar del teatro
desde otra perspectiva con el Festival Píndoles .
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Las noches en el Castillo de Montjuïc
Lunes, 3 de junio de 2019
La última de las Nits al Castell de Montjuïc
pondrá el foco en la danza, en colaboración
con el centro de danza y artes vivas El Graner.
Dos propuestas muy genuinas inundarán de
movimiento el patio de armas: 'Aer' es un
montaje de Laia Santach, una pieza de danza
contemporánea y música electrónica que
dirige una mirada actual y social a la danza
tradicional popular del contrapaso, mientras
que 'Nuà 'es la conjunción de una voz, la de
Anaïs Oliveras, y un cuerpo, el de Raquel
Gualtero, creadora de la pieza, que se
trenzan a partir de obras musicales de los siglos XI y XII y que se proponen "liar" y anudar a los espectadores.
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Nits al Castell 2019
Lunes, 3 de junio de 2019
Festival Píndoles (2018)

Por Laura Rosal

¿Dónde?
Castillo de Montjuïc
Ctra. de Montjuïc, 66
Ay, las noches de verano en Barcelona, ¡cómo las echábamos de menos! Salir con sandalias, pasear, tomar
algo en las terrazas con amigos&#8230; ¿Buscas algo de oferta cultural? Pues atento, porque la ciudad está
efervescente estos días. Con la llegada de junio vuelven al Castillo de Montjuïc su fascinante ciclo Nits al
Castell. Un balcón desde el que asomarnos a la ciudad y que reunirá eventos para todos los gustos que van
desde el teatro al circo, pasando por conciertos, danza y poesía. ¡Saca la agenda y apunta bien las fechas!
Los días 1, 7, 8, 9, 15, 22 y 29 de junio podremos disfrutar de la magia nocturna que nos ofrece las Nits al
Castell. Además, muchas de las actividades son gratuitas (o a precios muy reducidos) y para saciar el apetito
habrá una selección de foodtrucks con deliciosas recetas y programación de DJ&#8217;s para bailar como
si no hubiera un mañana. Además, para facilitarnos la vuelta a casa han habilitado un servicio gratuito de bus
lanzadora que sale desde el castillo hasta plaza España de 22h a 0:30 horas (última salida).
Para este segundo fin de semana de junio, celebraremos juntos la quinta edición del Festival Píndoles, unas
jornadas dedicadas al microteatro con un programa de lujo. Echa un vistazo a la web para elegir tu noche y
apúntala en rojo. ¡Allí nos vemos!
//fotografía de Aitor Rodero
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299 Teatre FESTIVAL PÍNDOLES INFANTILS Racons de contes Lluïsos de
Gràcia 2019.06.02 (temp. 18/19 espectacles nº 216 217 218)
Domingo, 2 de junio de 2019
FESTIVAL PÍNDOLES INFANTILS Racons de contes (temp. 18/19 espectacles nº 217 218 219) VOLTAR
i VOLTAR per les Arts Escèniques Per Imma Barba & Miquel Gascón I de nou en arribar el mes de juny
senceta una nova edició del FESTIVAL PÍNDOLES, la cinquena, que tindrà lloc el cap de setmana del 7 al 9
de juny al Castell de Montjuïc. I com un tastet del Festival, torna als Lluïsos de Gràcia lespectacle Racons de
Contes que ha tingut lloc avui diumenge dia 2. Racons de Contes manté lessència de sempre, proposant un
circuit amb tres espectacles infantils breus a diferents espais de la seu dels Lluïsos de Gràcia, a la plaça del
Nord. Aquest format itinerant fomenta una experiència de descoberta, una nova manera de veure i viure el
teatre i altres disciplines artístiques, com són els titelles, el teatre dombres i la narració. Tres històries amagades
per diferents espais de lentitat. Els contes que shan pogut veure han estat: VES A DORMIR, GECKO! () de
El Gecko con botas. La companyia El Gecko con botas està formada per la titellaire Clementina Kura-kura,
lactor i dramaturg argentí Damián Bojorque i lactriu italiana Susanna Bolgna. Un grup que va néixer a Indonèsia
en 2016, lloc on la Clementina i en Damián es van formar en lart del teatre dombres. Gecko és un dels
protagonistes del primer espectacle de la companyia, i es tracta dun llangardaix, un dels més grans que
existeixen, original de lÀsia. La companyia combina diferents tradicions per a explicar històries i posar en
escena espectacles plens de significats. VES A DORMIR, GECKO ! ens situa a la jungla on lelefant dorm i
és despertat per Gecko que no pot dormir. Diu que la llum de les cuques de llum no el deixen dormir i lelefant
intentarà esbrinar el motiu. El grup dels gomets grocs hem estat acompanyats a la sala blava dels Lluïsos on
ens esperaven la Clementina i el Damián que ens han explicat la història den Gecko, amb el llenguatge del
teatre dombres utilitzant unes ombrel·les, ajudats per alguns instruments de percussió i les llums. Aquesta
presentació amb diapositives necessita JavaScript.Ves a dormir Gecko Teatre dombres Intèrprets i autoria:
El Gecko con botes (Camián Bojorque i Clementina Kura-kura) Idioma: castellà i català Durada: 15 minuts Desprès ens hem dirigit a una sala situada al final duna escala petita. I allà hem pogut veure LILLA DEN
LLUÍS () de Mon Mas. LILLA DEN LLUÍS és un recorregut pels diferents llibres de Lluís Farré (Barcelona
1970), escriptor i il·lustrador. Amb aquest recorregut es passa per diferents llibres daquest autor, com LOvella
Paquita, Ulls negres o Endrapallibres que apareixen com pinzellades enmig de la narració. Mon Mas es defineix
com a trapezista de la paraula que porta una motxilla plena de contes curts i llargs, fets a mà, ben cuinats per
explicar a cau dorella, dins del llit, a lhospital, per festa major, a la biblioteca o al terrat. En Lluís vol
ser masover com el seu avi i tenir cura de les ovelles fins que descobreix la seva vocació descriptor.
Lovella Paquita, cansada de dur la vida monòtona i sense canvis de tota ovella, decideix deixar el ramat i anar
a veure món, començant per la ciutat de Barcelona. A banda danar a escoltar òpera, visitar el zoo i treure
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llibres de la biblioteca municipal per poder-los llegir al metro, acabarà descobrint ledifici on viu el Lluís Farré,
escriptor i il·lustrador. Paraules, objectes, sons, gest i un polsim de clown. sacseja i escolta! Una narració
engrescadora que ha fet participar als nens presents a la sala i que abans de marxar han acaronat lovella
Paquita. Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.Lilla den Lluís Narració Intèrpret: Mon
Mas Idioma: català Durada: 15 minuts - I daquí ens dirigim al tercer espai dels Lluïsos per tal de veure la
tercera de les propostes. HISTÒRIES DE LLETRES () de lEstenedor teatre LEstenedor teatre és una
companyia que va néixer de la mà de David Laín el 1978, i que porta més de 30 espectacles i més de 40 anys
dhistòria. HISTÒRIES DE LLETRES és un espectacle representat amb titelles de sobretaula i un bon grapat
de lletres que tenen molt de joc. Lletres que poden explicar una història en forma de moltes paraules juntes
i que compta amb la participació activa del públic. Un campanar, una estàtua i una turista . Una A i una U i en
David Laín ens engresca en una divertida història, però sobretot el més important és que els nanos han gaudit
un munt participant molt activament. I com els nanos no volien que lespectacle arribes a la seva fi, en David
Laín ens ha ofert un Bonus track improvisat a partir de 3 paraules, (amor, quatre i cinc), que ha recollit entre
el públic infantil. Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.Històries de lletres Titelles Idea,
construcció i manipulació: David Laín Idioma: català Durada: 15 minuts - Han estat tres contes en tres formats
diferents, tots ells engrescadors i duna gran qualitat.
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Festival Píndoles Familiar als Lluïsos de Gràcia
Domingo, 2 de junio de 2019

I de nou en arribar el mes de juny s&#8217;enceta una nova edició del FESTIVAL PÍNDOLES, la cinquena,
que tindrà lloc el cap de setmana del 7 al 9 de juny al Castell de Montjuïc.
I com un tastet del Festival, torna als Lluïsos de Gràcia l&#8217;espectacle Racons de Contes que ha tingut
lloc avui diumenge dia 2.
Tres històries amagades per diferents espais de l&#8217;entitat.
Els contes que s&#8217;han pogut veure han estat:
VES A DORMIR, GECKO! () de El Gecko con botas.
La companyia El Gecko con botas està formada per la titellaire Clementina Kura-kura, l&#8217;actor i
dramaturg argentí Damián Bojorque i l&#8217;actriu italiana Susanna Bolgna. Un grup que va néixer a
Indonèsia en 2016, lloc on la Clementina i en Damián es van formar en l&#8217;art del teatre d&#8217;ombres.
Gecko és un dels protagonistes del primer espectacle de la companyia, i es tracta d&#8217;un llangardaix,
un dels més grans que existeixen, original de l&#8217;Àsia.
La companyia combina diferents tradicions per a explicar històries i posar en escena espectacles plens de
significats.
VES A DORMIR, GECKO ! ens situa a la jungla on l&#8217;elefant dorm i és despertat per Gecko que no
pot dormir. Diu que la llum de les cuques de llum no el deixen dormir i l&#8217;elefant intentarà esbrinar el motiu.
El grup dels gomets grocs hem estat acompanyats a la sala blava dels Lluïsos on ens esperaven la Clementina
i el Damián que ens han explicat la història d&#8217;en Gecko, amb el llenguatge del teatre d&#8217;ombres
utilitzant unes ombrel·les, ajudats per alguns instruments de percussió i les llums.
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
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L&#8217;ILLA D&#8217;EN LLUÍS () de Mon Mas.
L&#8217;ILLA D&#8217;EN LLUÍS és un recorregut pels diferents llibres de Lluís Farré (Barcelona 1970),
escriptor i il·lustrador. Amb aquest recorregut es passa per diferents llibres d&#8217;aquest autor, com &#8220;
L&#8217;Ovella Paquita&#8220;, &#8220;Ulls negres&#8221; o &#8220;Endrapallibres&#8221; que
apareixen com pinzellades enmig de la narració.
Mon Mas es defineix com a trapezista de la paraula que porta una motxilla plena de contes curts i llargs, fets
a mà, ben cuinats per explicar a cau d&#8217;orella, dins del llit, a l&#8217;hospital, per festa major, a la
biblioteca o al terrat.
En Lluís vol ser masover com el seu avi i tenir cura de les ovelles fins que descobreix la seva vocació d&#8217;
escriptor. L&#8217;ovella Paquita, cansada de dur la vida monòtona i sense canvis de tota ovella, decideix
deixar el ramat i anar a veure món, començant per la ciutat de Barcelona. A banda d&#8217;anar a escoltar
òpera, visitar el zoo i treure llibres de la biblioteca municipal per poder-los llegir al metro, acabarà descobrint
l&#8217;edifici on viu el Lluís Farré, escriptor i il·lustrador.
Paraules, objectes, sons, gest i un polsim de clown&#8230;. sacseja i escolta!
Una narració engrescadora que ha fet participar als nens presents a la sala i que abans de marxar han acaronat
l&#8217;ovella Paquita.
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;HISTÒRIES DE LLETRES () de l&#8217;Estenedor teatre
L&#8217;Estenedor teatre és una companyia que va néixer de la mà de David Laín el 1978, i que porta més
de 30 espectacles i més de 40 anys d&#8217;història.
HISTÒRIES DE LLETRES és un espectacle representat amb titelles de sobretaula i un bon grapat de lletres
que tenen molt de joc. Lletres que poden explicar una història en forma de moltes paraules juntes i que compta
amb la participació activa del públic.
Un campanar, una estàtua i una turista &#8230;. Una A i una U i en David Laín ens engresca en una divertida
història, però sobretot el més important és que els nanos han gaudit un munt participant molt activament.
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&#8230; I com els nanos no volien que l&#8217;espectacle arribes a la seva fi, en David Laín ens ha ofert un
&#8220;Bonus track&#8221; improvisat a partir de 3 paraules, (amor, quatre i cinc), que ha recollit entre el
públic infantil.
Per poder veure la ressenya original, només cal clicar en aquest ENLLAÇ
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Festiva Píndoles 2019
Martes, 28 de mayo de 2019
Cinquena edició d'aquest festival de teatre de petit format, en espais reduïts i de curta durada. Del 7 al 9 de
juny es programaran una vintena espectacles (15 estrenes) per a un nombre reduït d&#8217;espectadors en
indrets singulars del Castell de Montjuïc que proposaran una experiència de descoberta i serviran de plataforma
dinamitzadora del nou talent. Tindran lloc en espais habitualment tancats al públic que es convertiran en
escenaris improbables d&#8217;obres inèdites de teatre breu i també de diferents disciplines com la dansa,
la poesia, el circ, el clown, la performance o el teatre d&#8217;objectes de les quals es faran 4 passis i que
tractaran una gran diversitat de temàtiques: socials (racisme, justícia, feminisme, maternitat, refugiats...),
contemporànies (xarxes socials, tecnologia...), universals (amor, viatges, relacions....) o quotidianes.
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Festival Píndoles / Racons de contes
Sábado, 25 de mayo de 2019
Ja tenim l&#8217;estiu aquí, culturistes! I amb l&#8217;estiu els festivals, com el Píndoles, d&#8217;
espectacles d&#8217;arts escèniques de curta durada i de proximitat, que enguany proposa per al públic
familiar Racons de contes.
Aquesta sessió consta d&#8217;un recorregut de tres espectacles de curta durada que s&#8217;amaguen
entre els diversos espais dels Lluïsos de Gràcia. Aquest format suposa una nova manera d&#8217;
experimentar diferents disciplines artístiques com el teatre d&#8217;ombres, els titelles o la narració. En
aquest circuit, els més petits viuran el teatre des de la descoberta d&#8217;històries com la del gecko, l&#8217;
únic animal de la jungla que no pot dormir; els mil i un relats que poden explicar les lletres; o les vivències de
l&#8217;ovella Paquita, que abandona el ramat per anar a veure món i coneixerà el dia a dia del Lluís, escriptor
i il·lustrador, i dels seus veïns.
Descobrireu tots els racons?
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El Festival 'Píndoles' reivindica el teatre de petit format
Jueves, 23 de mayo de 2019
BARCELONA, 23 Maig (EUROPA PRESS) La cinquena edició del Festival 'Píndoles'
torna a portar el teatre de petit format al
Castell de Montjuïc amb la representació de
20 espectacles, 15 dels quals seran estrenes,
segons ha explicat l'Institut de Cultura de
Barcelona (Icab) en un comunicat aquest
dijous.
La voluntat del festival --que se
celebrarà el 7, 8 i 9 de juny a diversos espais
de la fortalesa normalment tancats al públic-és reivindicar les arts escèniques breus i de proximitat, i les obres que es presentaran tractaran temàtiques
socials, contemporànies i quotidianes.
L'organització ha anunciat que l'edició d'aquest any oferirà una
programació paritària en autoria, en direcció i en interpretació, i de les 20 obres que passaran per l'escenari,
dos són convidades -- 'Longing for #1' i 'La noia de la benzinera'.
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El teatre de petit format torna al Castell de Montjuïc amb el Festival Píndoles
Jueves, 23 de mayo de 2019
El Festival Píndoles torna al Castell de
Montjuïc de Barcelona amb una vintena
d'espectacles de curta durada, per un nombre
reduït d'espectadors i en llocs singulars de la
fortalesa. El festival, que se celebrarà entre
el 7, el 8 i el 9 de juny, oferirà entre la vintena
d'espectacles una quinzena d'obres inèdites
de teatre breu, d'un quart d'hora
aproximadament. Hi haurà varietat, també,
de disciplines com la dansa, la poesia, el circ,
el clown, la performance o el teatre
d'objectes. Les obres es faran en quatre
passis i tractaran temàtiques socials com el racisme, el feminisme o la maternitat, les xarxes socials, la
tecnologia o valors universals com amor, viatges o relacions. El festival aposta pel nou talent, amb noms com
Lara Díez, David Anguera, Albert Salazar o Sílvia Navarro. L'aposta, a més, és paritària, amb autors, directors
i intèrprets homes i dones equitatius. De fet, l'organització ha seleccionat 18 obres a través d'una convocatòria
anònima i pública amb propostes de diversos autors, que constitueixen el gruix de la programació. A part, s'ha
convidat dues obres: 'Longing for #1', de Guiliua Spattani, i que ja se va presentar al festival de Ferrara, i 'La
noia de la benzinera', escrita i dirigida per Aina de Cos i guanyadora del Premi de Dramatúrgia de Teatre de
Butxaca de Ciutadella, a Menorca, el 2018. El festival Píndoles també oferirà el 'Píndoles Off', tres espectacles
diferents de lambe-lambe, un tipus de teatre en petites capses escèniques exclusivament per un espectador.
El públic podrà votar la millor peça del Premi del Públic. Els guanyadors, tres escollits pel jurat i un quart pel
públic, reestrenaran les seves obres a El Maldà, la Sala Flyhard i el Tantarantana. Abans del festival, el dia
2 de juny, s'oferirà el 'Racons de Contes' als Lluïsos de Gràcies, la versió infantil del certamen.
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FESTIVAL PÍNDOLES 2019
Jueves, 23 de mayo de 2019
El Festival Píndoles celebra su 5ª edición los días 7, 8 y 9 de junio de 2019, donde llevará a escena las últimas
novedades y estrenos en el mundo del teatro breve y de las artes escénicas de proximidad.
Este año el Castillo de Montjuïc volverá a ser la sede del Festival y abrirá las puertas de esta fortaleza
habitualmente cerrada al público, convirtiendo sus espacios en escenarios improbables para acoger a un
número reducido de espectadores.
El Festival presenta 20 propuestas escénicas, en su mayoría inéditas, que se harán en 4 pases y que tratarán
una amplia diversidad de temáticas: sociales (racismo, justicia, feminismo, maternidad, refugiados &#8230;),
contemporáneas (redes sociales, tecnología &#8230;), universales (amor, viajes, relaciones &#8230;.) o
cotidianas.
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FESTIVAL PÍNDOLES 2019
Jueves, 23 de mayo de 2019
El Festival Píndoles celebra su 5ª edición los días 7, 8 y 9 de junio de 2019, donde llevará a escena las últimas
novedades y estrenos en el mundo del teatro breve y de las artes escénicas de proximidad.
Este año el Castillo de Montjuïc volverá a ser la sede del Festival y abrirá las puertas de esta fortaleza
habitualmente cerrada al público, convirtiendo sus espacios en escenarios improbables para acoger a un
número reducido de espectadores.
El Festival presenta 20 propuestas escénicas, en su mayoría inéditas, que se harán en 4 pases y que tratarán
una amplia diversidad de temáticas: sociales (racismo, justicia, feminismo, maternidad, refugiados &#8230;),
contemporáneas (redes sociales, tecnología &#8230;), universales (amor, viajes, relaciones &#8230;.) o
cotidianas.
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El teatre de petit format torna al Castell de Montjuïc amb el Festival Píndoles
Miércoles, 22 de mayo de 2019
ACN Barcelona.-El Festival Píndoles torna al Castell de Montjuïc de Barcelona amb una vintena despectacles
de curta durada, per un nombre reduït despectadors i en llocs singulars de la fortalesa. El festival, que se
celebrarà entre el 7, el 8 i el 9 de juny, oferirà entre la vintena despectacles una quinzena dobres inèdites de
teatre breu, dun quart dhora aproximadament. Hi haurà varietat, també, de disciplines com la dansa, la poesia,
el circ, el clown, la performance o el teatre dobjectes. Les obres es faran en quatre passis i tractaran temàtiques
socials com el racisme, el feminisme o la maternitat, les xarxes socials, la tecnologia o valors universals com
amor, viatges o relacions. El festival aposta pel nou talent, amb noms com Lara Díez, David Anguera, Albert
Salazar o Sílvia Navarro. Laposta, a més, és paritària, amb autors, directors i intèrprets homes i dones
equitatius. De fet, lorganització ha seleccionat 18 obres a través duna convocatòria anònima i pública amb
propostes de diversos autors, que constitueixen el gruix de la programació. A part, sha convidat dues obres:
Longing for #1, de Guiliua Spattani, i que ja se va presentar al festival de Ferrara, i La noia de la benzinera,
escrita i dirigida per Aina de Cos i guanyadora del Premi de Dramatúrgia de Teatre de Butxaca de Ciutadella,
a Menorca, el 2018. El festival Píndoles també oferirà el Píndoles Off, tres espectacles diferents de lambelambe, un tipus de teatre en petites capses escèniques exclusivament per un espectador. El públic podrà votar
la millor peça del Premi del Públic. Els guanyadors, tres escollits pel jurat i un quart pel públic, reestrenaran
les seves obres a El Maldà, la Sala Flyhard i el Tantarantana. Abans del festival, el dia 2 de juny, soferirà el
Racons de Contes als Lluïsos de Gràcies, la versió infantil del certamen. Per a VilaWeb el vostre suport ho
és tot Si podeu llegir VilaWeb és perquè milers de persones en són subscriptors i fan possible que la feina
de la redacció arribe a les vostres pantalles. Vosaltres podeu unir-vos-hi també i fer, amb el vostre compromís,
que aquest diari siga més lliure i independent. Perquè és molt difícil de sostenir un esforç editorial del nivell
de VilaWeb, únicament amb la publicitat. Som un mitjà que demostra que el periodisme és un combat diari
per millorar la societat i que està disposat sempre a prendre qualsevol risc per a complir aquest objectiu. Amb
rigor, amb qualitat i amb passió. Sense reserves. Per a vosaltres fer-vos subscriptor és un esforç petit, però
creieu-nos quan us diem que per a nosaltres el vostre suport ho és tot. Vicent Partal Director de VilaWeb
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El teatre de petit format torna al Castell de Montjuïc amb el Festival Píndoles
Miércoles, 22 de mayo de 2019
Redacció 324 22/05/2019 - 22.00 ACN Barcelona.-El Festival Píndoles torna al Castell de Montjuïc de
Barcelona amb una vintena d'espectacles de curta durada, per un nombre reduït d'espectadors i en llocs
singulars de la fortalesa. El festival, que se celebrarà entre el 7, el 8 i el 9 de juny, oferirà entre la vintena
d'espectacles una quinzena d'obres inèdites de teatre breu, d'un quart d'hora aproximadament. Hi haurà
varietat, també, de disciplines com la dansa, la poesia, el circ, el clown, la performance o el teatre d'objectes.
Les obres es faran en quatre passis i tractaran temàtiques socials com el racisme, el feminisme o la maternitat,
les xarxes socials, la tecnologia o valors universals com amor, viatges o relacions. El festival aposta pel nou
talent, amb noms com Lara Díez, David Anguera, Albert Salazar o Sílvia Navarro. L'aposta, a més, és paritària,
amb autors, directors i intèrprets homes i dones equitatius. De fet, l'organització ha seleccionat 18 obres a
través d'una convocatòria anònima i pública amb propostes de diversos autors, que constitueixen el gruix de
la programació. A part, s'ha convidat dues obres: 'Longing for #1', de Guiliua Spattani, i que ja se va presentar
al festival de Ferrara, i 'La noia de la benzinera', escrita i dirigida per Aina de Cos i guanyadora del Premi de
Dramatúrgia de Teatre de Butxaca de Ciutadella, a Menorca, el 2018. El festival Píndoles també oferirà el
'Píndoles Off', tres espectacles diferents de lambe-lambe, un tipus de teatre en petites capses escèniques
exclusivament per un espectador. El públic podrà votar la millor peça del Premi del Públic. Els guanyadors,
tres escollits pel jurat i un quart pel públic, reestrenaran les seves obres a El Maldà, la Sala Flyhard i el
Tantarantana. Abans del festival, el dia 2 de juny, s'oferirà el 'Racons de Contes' als Lluïsos de Gràcies, la
versió infantil del certamen. Publicitat
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El teatre de petit format torna al Castell de Montjuïc amb el Festival Píndoles
Miércoles, 22 de mayo de 2019
El públic podrà veure una vintena d'obres, la
majoria estrenes, de curta durada i en indrets
singulars de la fortalesa ACN Barcelona.El Festival Píndoles torna al Castell de
Montjuïc de Barcelona amb una vintena
d'espectacles de curta durada, per un nombre
reduït d'espectadors i en llocs singulars de la
fortalesa. El festival, que se celebrarà entre
el 7, el 8 i el 9 de juny, oferirà entre la vintena
d'espectacles una quinzena d'obres inèdites de teatre breu, d'un quart d'hora aproximadament. Hi haurà
varietat, també, de disciplines com la dansa, la poesia, el circ, el clown, la performance o el teatre d'objectes.
Les obres es faran en quatre passis i tractaran temàtiques socials com el racisme, el feminisme o la maternitat,
les xarxes socials, la tecnologia o valors universals com amor, viatges o relacions. El festival aposta pel nou
talent, amb noms com Lara Díez, David Anguera, Albert Salazar o Sílvia Navarro. L'aposta, a més, és paritària,
amb autors, directors i intèrprets homes i dones equitatius. De fet, l'organització ha seleccionat 18 obres a
través d'una convocatòria anònima i pública amb propostes de diversos autors, que constitueixen el gruix de
la programació. A part, s'ha convidat dues obres: 'Longing for #1', de Guiliua Spattani, i que ja se va presentar
al festival de Ferrara, i 'La noia de la benzinera', escrita i dirigida per Aina de Cos i guanyadora del Premi de
Dramatúrgia de Teatre de Butxaca de Ciutadella, a Menorca, el 2018. El festival Píndoles també oferirà el
'Píndoles Off', tres espectacles diferents de lambe-lambe, un tipus de teatre en petites capses escèniques
exclusivament per un espectador. El públic podrà votar la millor peça del Premi del Públic. Els guanyadors,
tres escollits pel jurat i un quart pel públic, reestrenaran les seves obres a El Maldà, la Sala Flyhard i el
Tantarantana. Abans del festival, el dia 2 de juny, s'oferirà el 'Racons de Contes' als Lluïsos de Gràcies, la
versió infantil del certamen.
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El teatre de petit format torna al Castell de Montjuïc amb el Festival Píndoles
Miércoles, 22 de mayo de 2019
ACN Barcelona.-El Festival Píndoles torna al Castell de Montjuïc de Barcelona amb una vintena d'espectacles
de curta durada, per un nombre reduït d'espectadors i en llocs singulars de la fortalesa. El festival, que se
celebrarà entre el 7, el 8 i el 9 de juny, oferirà entre la vintena d'espectacles una quinzena d'obres inèdites de
teatre breu, d'un quart d'hora aproximadament. Hi haurà varietat, també, de disciplines com la dansa, la poesia,
el circ, el clown, la performance o el teatre d'objectes. Les obres es faran en quatre passis i tractaran temàtiques
socials com el racisme, el feminisme o la maternitat, les xarxes socials, la tecnologia o valors universals com
amor, viatges o relacions. El festival aposta pel nou talent, amb noms com Lara Díez, David Anguera, Albert
Salazar o Sílvia Navarro. L'aposta, a més, és paritària, amb autors, directors i intèrprets homes i dones
equitatius. De fet, l'organització ha seleccionat 18 obres a través d'una convocatòria anònima i pública amb
propostes de diversos autors, que constitueixen el gruix de la programació. A part, s'ha convidat dues obres:
'Longing for #1', de Guiliua Spattani, i que ja se va presentar al festival de Ferrara, i 'La noia de la benzinera',
escrita i dirigida per Aina de Cos i guanyadora del Premi de Dramatúrgia de Teatre de Butxaca de Ciutadella,
a Menorca, el 2018. El festival Píndoles també oferirà el 'Píndoles Off', tres espectacles diferents de lambelambe, un tipus de teatre en petites capses escèniques exclusivament per un espectador. El públic podrà votar
la millor peça del Premi del Públic. Els guanyadors, tres escollits pel jurat i un quart pel públic, reestrenaran
les seves obres a El Maldà, la Sala Flyhard i el Tantarantana. Abans del festival, el dia 2 de juny, s'oferirà el
'Racons de Contes' als Lluïsos de Gràcies, la versió infantil del certamen.
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El teatre de petit format torna al Castell de Montjuïc amb el Festival Píndoles
Miércoles, 22 de mayo de 2019
El Festival Píndoles torna al Castell de Montjuïc de Barcelona amb una vintena d'espectacles de curta durada,
per un nombre reduït d'espectadors i en llocs singulars de la fortalesa. El festival, que se celebrarà entre el
7, el 8 i el 9 de juny, oferirà entre la vintena d'espectacles una quinzena d'obres inèdites de teatre breu, d'un
quart d'hora aproximadament. Hi haurà varietat, també, de disciplines com la dansa, la poesia, el circ, el clown,
la performance o el teatre d'objectes. Les obres es faran en quatre passis i tractaran temàtiques socials com
el racisme, el feminisme o la maternitat, les xarxes socials, la tecnologia o valors universals com amor, viatges
o relacions. El festival aposta pel nou talent, amb noms com Lara Díez, David Anguera, Albert Salazar o Sílvia
Navarro. L'aposta, a més, és paritària, amb autors, directors i intèrprets homes i dones equitatius.
De fet, l'organització ha seleccionat 18 obres a través d'una convocatòria anònima i pública amb propostes
de diversos autors, que constitueixen el gruix de la programació. A part, s'ha convidat dues obres: 'Longing
for #1', de Guiliua Spattani, i que ja se va presentar al festival de Ferrara, i 'La noia de la benzinera', escrita i
dirigida per Aina de Cos i guanyadora del Premi de Dramatúrgia de Teatre de Butxaca de Ciutadella, a Menorca,
el 2018.
El festival Píndoles també oferirà el 'Píndoles Off', tres espectacles diferents de lambe-lambe, un tipus de
teatre en petites capses escèniques exclusivament per un espectador.
El públic podrà votar la millor peça del Premi del Públic. Els guanyadors, tres escollits pel jurat i un quart pel
públic, reestrenaran les seves obres a El Maldà, la Sala Flyhard i el Tantarantana.
Abans del festival, el dia 2 de juny, s'oferirà el 'Racons de Contes' als Lluïsos de Gràcies, la versió infantil del
certamen.
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Festival Píndoles 2019
Lunes, 20 de mayo de 2019
7, 8 i 9 de juny, Castell de Montjuïc
El Festival Píndoles arriba a la cinquena edició, i ho farà els dies 7, 8 i 9 de juny del 2019 al Castell de Montjuïc.
Durant tot el cap de setmana es programaran espectacles de curta durada, per a un nombre reduït d&#8217;
espectadors en indrets singulars de la fortalesa. Espais habitualment tancats al públic, es converteixen en
escenaris improbables d&#8217;obres inèdites de teatre breu i també de peces de diferents disciplines com
la dansa, la poesia, el circ o el teatre d&#8217;objectes.
Un any més, el Festival Píndoles presentarà les darreres novetats i estrenes en el món de les arts escèniques
breus i de proximitat, proposant una experiència de descoberta. Una nova manera de veure i viure el teatre!
Més info i programació AQUÍ
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Una obra de Josep M. Ribaudí, al Festival Píndoles de Barcelona Dilluns, 13
maig 2019. 03:00
Martes, 14 de mayo de 2019
Veus... és un monòleg sobre el setge de
Sarajevo El Píndoles, un dels festivals de
microteatre més importants del país, ha donat
a conèixer la programació de la seva
cinquena edició, que se celebrarà al Castell
de Montjuïc els dies 7, 8 i 9 de juny. Com diu
el seu lema, "Teatre breu en espais vius", el
festival obrirà les portes despais de la
fortalesa habitualment tancats al públic,
convertint-los en escenaris improbables per
acollir a un nombre reduït despectadors. El
festival portarà a escena les darreres
novetats i estrenes en el món del teatre breu i de les arts escèniques de proximitat. Un dels textos inèdits
seleccionats és "Veus...", un monòleg de l'igualadí Josep Maria Ribaudí.
En total, el programa aplega 13
textos inèdits de teatre breu, entre els quals hi ha "Veus...", escrit per l'igualadí Josep Maria Ribaudí Martí; i
5 peces escèniques d'altres disciplines. L'obra de Ribaudí és "un monòleg, dur, sobre els mil dies de setge
de Sarajevo", com explica l'autor. Serà interpretat per Marc Barbena sota la direcció de Marc Torrecillas. En
aquest enllaç podeu veure el teaser de "Veus..."
[embedded content]
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Llega junio y llegan las Nits al Castell
Miércoles, 1 de mayo de 2019

Es posible que la historia de Barcelona se pudiese explicar tomando el Castillo de Montjuïc como referencia.
Como si fuera un balcón desde el que asomarse (literal y metafóricamente) a la ciudad y apreciar su estética
y su historia: desde sus episodios bélicos en el siglo XVIII hasta los más trágicos de principios del XX.
Su importancia no es en vano. Y quizás por ello, el Castillo de Montjuïc es el escenario del evento cultural del
verano: del evento cultural total que reúne a casi todas las disciplinas. Teatro, música, circo, poesía y danza
se encuentran en el nuevo patio de armas del Castillo de Montjuïc. Y lo hacen por las noches para dar forma
a las Nits al Castell.
(Inciso: si piensas que subir hasta el Castillo de Montjuïc exige una preparación física determina o un tiempo
del que no dispones, hemos de decirte que se ha habilitado un servicio gratuito de bus lanzadora que sale
desde plaza España a partir de las 22h).
Retomando el tema: las Nits al Castell son una serie de eventos que tendrán lugar los siguientes días: 1, 7,
8, 9, 15, 22 y 29 de junio. Emociones de todo tipo al servicio del asistente que podrá disfrutar (gratis, en
algunos casos) de multitud de actividades. También de una gastrozona con foodtrucks y DJ&#8217;s.
Sábado 1 de junio (Gratis)

Horario: de 20:00 a 00:00 (espectáculo de 21:30 a 22:30)
Poesía e interpretación; palabra y escena. El sábado 1 de junio tendrá lugar toda una poetry slam en el Castillo
de Montjuïc. Se trata de una competición poética ágil y dinámica que está protagonizada por poetas y por el
público.
Viernes 7, Sábado 8 y Domingo 9 de junio (precio: de 3 a 5¤)
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Festival Píndoles / Lloc: Castell de Montjuic / Data: 08-09-10.06.2018.
Fotògraf: © Aitor Rodero.
Horario: viernes y sábado de 20:00 a 00:00 y domingo de 18:00 a 22:00
El segundo fin de semana de junio se celebrará la quinta edición del Festival Píndoles. El Festival Píndoles
es un microfestival de microteatro. Aunque el prefijo micro no debe llamar a engaños: son espectáculos cortos
en duración y elevados en intensidad. Más info en este link.
Sábado 15

Festival Píndoles / Lloc: Castell de Montjuic / Data: 08-09-10.06.2018.
Fotògraf: © Aitor Rodero.
Coincidiendo con la celebración del 150 aniversario del Poble Sec, el Castillo de Montjuïc rendirá también
homenaje a uno de los barrios más icónicos de Barcelona. Running por la mañana, talleres al mediodía,
castellers durante la tarde y concierto a la noche. Planazo.
Sábado 22 (Gratis)

Festival Píndoles / Lloc: Castell de Montjuic / Data: 08-09-10.06.2018.
Fotògraf: © Aitor Rodero.
Horario: de 20:00 a 00:00 (espectáculo de 21:30 a 22:30)
El mejor circo de la ciudad sube a una de sus zonas más altas. El Ateneo Popular de Nou Barris ha organizado
un número llamado a agradar a todos los asistentes. Un espectáculo inédito y contemporáneo que, para más
inri, es gratuito.
Sábado 29 (Gratis)

Festival Píndoles / Lloc: Castell de Montjuic / Data: 08-09-10.06.2018.
Fotògraf: © Aitor Rodero.
Horario: de 20:00 a 00:00 (espectáculo de 21:30 a 22:30)
El colofón, el punto final, el cierre a estos fines de semana de vibrante actividad cultural correrá a cargo de
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El Graner, centro de creación de danza y artes vivas. Àer y Nuà, dos espectáculos de danza liderados por
Laia Santach y Raquel Gualtero respectivamente, inundarán de danza el patio de armas.
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