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Teatre Arnau Itinerant,
un projecte artístic i comunitari
que recupera l’ànima de l’últim
teatre de barraca de Catalunya

ELS VALORS D’UN TEATRE SENSE SEU
L’Arnau és el darrer teatre de barraca de la ciutat de 
Barcelona i de tot Catalunya. Demanava a crits que 
algú el salvés. I va ser el Paral·lel, que l’havia vist 
alçar-se i apagar-se, qui ho va aconseguir. La lluita 
veïnal és el motor del nou teatre Arnau Itinerant, un 
projecte artístic que hibrida les arts escèniques i 
vives, els projectes comunitaris i la recuperació de 
la memòria del Paral·lel. 

Es tracta d’un teatre arrelat als barris del Raval,
el Poble-sec i el Paral·lel que va presentar-se 
públicament l’any 2018.

L’aposta de l’Arnau Itinerant 
és clara: esdevenir un 
laboratori sociocultural que 
transformi els barris amb 
ingredients com el risc, la 
creativitat, 
l’experimentació i 
l’autogestió. I una de les 
singularitats d’aquest teatre 
és, precisament, el seu model 
especial de gestió 
publicocomunitària. 



UN TEATRE 
NÒMADA

L’Arnau Itinerant és un teatre 
sense seu, perquè va néixer 
pendent de les obres de 
rehabilitació de l’edifici històric de 
l’Arnau, situat a l’avinguda 
Paral·lel de Barcelona. “El fet de 
no tenir seu és una oportunitat 
artística que ens ha permès 
imaginar nous formats i posar el 
focus en el contingut en lloc del 
continent”, defensen les 
impulsores del projecte cultural, 
que té el suport de l’Institut de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Barcelona.

UN TEATRE
ARRELAT

Emmirallat en altres iniciatives 
existents, com ara l’Ateneu 
Popular 9 Barris o el Teatro del 
Barrio de Madrid, el que fa 
peculiar el nou Teatre Arnau és 
que l’equipament és de titularitat 
municipal i la gestió és 
comunitària, és a dir, que són els 
veïns i les veïnes els qui 
seleccionen els projectes artístics 
que s’integren a la programació 
amb la voluntat de dignificar les 
professions culturals, evitar-ne la 
precarització, feminitzar-les i 
descolonitzar-les. A més, la 
programació que dissenyen cada 
any reflecteix l’arrelament als tres 
barris que envolten l’antic edifici, i 
això converteix el teatre en un 
actiu urbà del Paral·lel.



LA HISTÒRIA DE L’ARNAU:

UN TEATRE QUE 
EXPERIMENTA

L’Arnau Itinerant és un teatre que 
no solament farà teatre: vol ser un 
banc de proves vivencial on 
s’experimentin altres maneres de 
crear i de gestionar. El compromís, 
la cooperació i la militància 
formen part de l’ADN dels 
projectes programats des de 2018 i 
fins ara –5 espectacles, 11 
projectes artístics i comunitaris, i 
un arxiu virtual.
La creativitat, la interculturalitat i 
l’economia social i solidària són 
alguns dels puntals del projecte 
cultural i artístic, que treballa en 
xarxa amb desenes d’entitats. Al 
voltant dels projectes que han 
format part d’aquests quatre anys 
de trajectòria, s’hi apleguen 
desenes de treballadores 
culturals, entre actrius, actors, 
tècniques, mediadores i 
professionals escèniques. 

UN TEATRE QUE 
DIGNIFICA

La prioritat de l’Arnau Itinerant no 
és omplir butaques, sinó treballar 
en propostes teatrals on les 
condicions laborals siguin dignes. 
La comunitat que impulsa el nou 
teatre defuig la cultura com a 
recurs econòmic i l’abraça com a 
eina de transformació social. El 
dret a la pràctica i al consum 
cultural, així com la lluita contra 
les desigualtats d’accés a la 
cultura, han inspirat el projecte 
des del seu naixement.



El Teatre Arnau Itinerant té ànima abans que 
cos. Mentre tenen lloc les obres de 
rehabilitació de l’emblemàtic teatre barceloní, 
que segons fonts municipals podrien 
començar durant el proper mandat, una 
comunitat formada per entitats, veïnat i 
professionals dels barris del Raval, el 
Poble-sec i el Paral·lel s’encarrega de 
gestionar el teatre. Sense aquesta comunitat 
no hi hauria Arnau, i el que la fa particular és 
el model de governança: assembleari, 
democràtic i horitzontal.

En l’organització de l’Arnau Itinerant, una 
assemblea general té la sobirana en la presa 
de decisions i un espai de coordinació les 
executa. Les tasques són repartides en grups 
de treball i comissions, i l’espai de projectes 
acull el diàleg entre responsables dels 

projectes artístics. Així, la cultura de base és 
el pinyol de la gestió, producció i 
comunicació dels projectes. Són els veïns i 
veïnes, persones provinents de les arts 
escèniques i les arts vives, i les diverses 
entitats dels territoris implicats els que 
decideixen el full de ruta d’aquest projecte 
artístic i els que estan teixint les bases per 
als anys vinents.

El model de governança és un laboratori, un 
model que està en revisió constant per 
adequar-se a les necessitats de la base social 
i dels barris diversos.

LA
 G

ES
TI

Ó COMUNITÀRIA DE L’ARNAU



La història de l’Arnau és la història d’una 
reapropiació veïnal, d’esperit combatiu i 
popular. De la convicció que la cultura pot 
transformar els barris, entitats i col·lectius 
procedents de les arts escèniques, la cultura, 
la història, l’arquitectura, l’educació i els 
moviments socials han configurat un 
ecosistema cultural amb la voluntat de fer 
renéixer l’antic Teatre Arnau.
Els orígens del Teatre Arnau es remunten a 
final del segle XIX, a la confluència entre els 
carrers Tàpies i Nou de la Rambla. Punt 
neuràlgic de l’oci popular del Paral·lel, per 
l’Arnau s’han representat tots els gèneres 
teatrals i musicals.

La seva identitat va lligada a l’evolució dels 
barris, que n’han defensat la recuperació:

— Tancat l’any 1999 per un avançat estat de 
deteriorament, tota una comunitat 
mobilitzada va lluitar perquè el Teatre Arnau 
no caigués en l’oblit ni es convertís en un 
hotel. Diverses plataformes van evitar la 
demolició de l’edifici emblemàtic de la ciutat i 
del Paral·lel.

— L’any 2006, la Plataforma Arnau-Paral·lel va 
ocupar uns dies el teatre abandonat per 
reclamar un espai cultural alternatiu.

— El 2010, la pressió veïnal va fer que 
l’Ajuntament comprés l’edifici del Teatre 
Arnau per dos milions d’euros a una església 
evangèlica xinesa.

— El 2012, la Plataforma Salvem l’Arnau va 
alertar de l’estat ruïnós de l’edifici i del perill 
d’enderrocar-lo.

— El 2015, la Plataforma Recuperem l’Arnau 
va ampliar la base social amb veïnes i veïns, 
activistes i professionals de l’àmbit escènic, 
cultural i social en una crida als tres barris 
adjacents al teatre (Poble-sec, Raval i Sant 
Antoni) i va redactar un manifest. El van 
signar 18 plataformes veïnals, 9 gestores 
culturals, 10 periodistes culturals, 7 
equipaments i sales, 8 cooperatives socials, 4 
entitats d’àmbit acadèmic i administratiu i 
professionals escènics de 104 companyies de 
teatre.

— Entre el 2015 i el 2016 es van celebrar 
quatre gales per reivindicar el teatre a la plaça 
Raquel Meller, amb la participació d’una 
seixantena de professionals de les arts 
escèniques i vives. Una trentena d’artistes 
d’arreu del món, a més, van pintar el mur de la 
façana de l’antic teatre a iniciativa de l’Arnau 
Gallery, que pertany al projecte internacional 
d’Open Walls.

— L’any 2016 la lluita veïnal va aconseguir que 
l’Ajuntament impulsés un procés participatiu 
molt ric i plural en què es va decidir que 
l’Arnau esdevingués un equipament 
municipal innovador que fusionés les arts 
escèniques, la recuperació de la memòria de 
l’edifici i el Paral·lel, així com el treball amb la 
comunitat dels barris contigus.

Arran de tot aquest procés, el 2018 va néixer 
el Teatre Arnau Itinerant, que enguany celebra 
la quarta temporada.

LA HISTÒRIA DE L’ARNAU:

CRÒNICA D’UNA LLUITA VEÏNAL DEMPEUS



Les barraques de fira van ser un element molt 
característic de l’oci popular al tombant dels 
segles XIX i XX. Aquestes construccions 
itinerants oferien espectacles on s’exhibien 
habilitats circenses, atraccions excèntriques 
o arts de carrer als marges dels circuits 
habituals. Amb l’objectiu de retre un 
homenatge a aquests elements tan 
representatius, neix la Barraca de Fira del 
Paral·lel, un projecte comunitari de 
trobades entre la memòria oral i les arts 
escèniques que pren forma d’espectacles 
itinerants, tallers i xerrades sobre la memòria 
històrica de les barraques de fira. 
El projecte està coordinat per les 
associacions Inter-Acció i Carabutsí (Premi 
Ciutat de Barcelona en Cultura Popular i 
comunitària 2019) i és fruit de la hibridació i 
la col·laboració de diferents entitats i del 
veïnat del Raval, Poble-sec i Sant Antoni. Una 
de les particularitats d’aquesta proposta és 
que compta amb una nombrosa presència 
de diferents comunitats arrelades al 
territori, com la Magribina, la pakistanesa i 
també la comunitat gitana, que està present 
tant en l’espectacle com en el disseny general 
del projecte. Així mateix, inclou la presència 
de joves del Raval, que participaran en la 
construcció de la barraca i la col·laboració 

artística de joves de diferents associacions i 
entitats, com Calàbria 66, Xamfrà, El Rei de la 
Màgia, El Gecko con Botas. En el vessant 
d’investigació de la memòria oral i la història, 
es compta amb els treballs d’Enric H. March i 
LaLaberinta.
El programa està format per diversos eixos, 
que inclouen conferències i debats al voltant 
de les barraques de fira ambulants i l’oci 
popular a Barcelona; espectacles d’arts 
considerades injustament menors, com el 
teatre d’ombres gitanes, la màgia de prop i la 
música d’arrels (representada, en aquest cas, 
per la rumba catalana). Finalment, es 
construirà una barraca de fira ambulant per 
esdevenir una finestra al passat i una porta al 
futur i per recuperar el carrer com a lloc de 
trobada, d’aprenentatge i de diversió. La 
construcció d’aquesta barraca serà obra del 
jovent del Raval, aplegades en les entitats 
Impulsem, Colectic, La Gavina i l’Ateneu del 
Raval, mitjançant diferents tallers coordinats 
per l’artista urbà Khader Alkayati; el disseny i 
la creació aniran a càrrec d’Eduard Pérez.
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La Barraca de Fira del Paral·lel.
Memòria oral, arts de carrer
i participació ciutadana



Xerrada a càrrec 
d’Enric H. March

On s’explicarà la història de les 
barraques de fira, l’oci popular i 
l’espai públic.

Centre Cívic Cotxeres Borrell.
8 de juny de 18 a 19:30 h

Taula rodona
entre el públic
i especialistes
en l’oci popular
i l’espai urbà

En què s’analitzaran experiències 
sobre la manera de relacionar-nos 
amb l’espai públic, quines són les 
necessitats actuals de la 
ciutadania i com la nova barraca 
de fira pot vehicular aquestes 
necessitats i convertir-se en un 
escenari obert a tothom. Taula 
moderada per Enric H. Marc amb 
la presència de la historiadora 
Mercè Tatjer, l’antropòleg Andrés 
Antebi i el faquir Testa.

Centre Cívic Cotxeres Borrell. 
22 de juny de 18 a 19:30 h

Quines activitats s’hi inclouen?

Màgia, ombres
i música

En el marc de mostra de teatre La 
Troiana de l’Espai Veïnal Calàbria 
66, es farà un espectacle de màgia 
a càrrec de Pere Rafart; de teatre 
d’ombres, a càrrec del Grup de 
dones gitanes de l’Ass Carabutsí i 
El Gecko con Botas, i de música 
rumbera amb el grup Asos de la 
Rumba (amb Peret Reyes, Sam, 
Mosketón, Rambo i Muchacho i 
els joves músics de l’Ass 
Carabutsí), que representen 
quatre generacions de rumbers. 
També hi participen el grup 
musical dels Trapelles del Mercat 
de Sant Antoni.

Fossat Mercat de Sant Antoni 
“Sala Mercat”. 30 maig d’11:30 a 
13:30 h

Màgia i música

Espectacle amb el mag Pere 
Rafart i música rumbera amb el 
grup Asos de la Rumba, en 
col·laboració amb Xamfrà i els 
seus grups musicals, així com 
altres entitats de Sant Antoni.

Jardins de Sant Pau. 3 de juliol de 
17:30 a 20:30 h

Ronda de Sant Antoni (Tamarit/ 
Floridablanca). 11 de juliol d’11:30 
a 13:30 h



Arnau, musica’t!!! és un projecte musical, 
interdisciplinari i comunitari que combina 
la creació artística, la producció cultural i 
la recuperació de la memòria històrica del 
Teatre Arnau i el seu entorn. Els protagonistes 
d’aquesta proposta són els alumnes de 
l’Escola Collaso i Gil i l’Institut Milà 
Fontanals, els dos centres educatius més 
propers a l’Arnau que han viscut en pròpia 
pell el procés de creació d’un musical, alhora 
que han treballat la memòria històrica de les 
comunitats que habiten els barris del Raval, 
Sant Antoni i el Poble-sec.
El musical s’estrenarà el 26 de maig a 
l’amfiteatre del Grec, a Barcelona, davant 
d’un públic restringit com a conseqüència de 
la pandèmia, però també serà enregistrat per 
a les persones que vulguin gaudir de 

l’espectacle més endavant des de casa. 
El projecte artístic converteix la música en 
una eina d’inclusió per a totes les edats i 
tots els col·lectius, afavoreix que la 
comunitat educativa s’identifiqui amb un 
projecte del barri i teixeix noves 
col·laboracions entre entitats i persones que 
viuen, treballen o estudien als barris limítrofs 
de l’Arnau.
Darrere de la proposta, hi ha l’Escola de 
Músics i JPC, un centre nascut el 1992 i amb 
una trajectòria sòlida d’ensenyament i 
pràctica musical al barri del Raval, al Districte 
de Ciutat Vella, a Catalunya i a l’estranger. 
L’entitat actualment promou la música com a 
mitjà de cohesió a 24 escoles i instituts de 
Ciutat Vella i del Besòs.

‘Arnau, musica’t!!!’,
un musical que uneix jovent, memòria i barri



De l’1 al 3 de juliol la Sala Apolo acollirà 
Passar revista, un espectacle de la 
companyia LAminimAL que clou la 
programació de l’Arnau Itinerant 2021 i forma 
part del Festival Grec de Barcelona.

L’espectacle es representarà de l’1 al 3 de 
juliol a la mítica Sala Apolo del Paral·lel, que 
reobrirà de nou les portes per a l’ocasió.

Passar revista porta a l’actualitat una 
expressió artística que va triomfar 
especialment al Paral·lel durant la primera 
meitat del segle XX: la revista. La companyia, 
dirigida per Daniela De Vecchi, proposa 
reflexionar sobre aquest gènere, sobre la 
transgressió i la ruptura de patrons socials 
que va suposar en aquell moment amb l’afany 
de portar-lo a l’actualitat: una societat 
capitalista, fortament globalitzada, que 
anul·la tots els intents de trencar amb l’ordre i 
neutralitza la desobediència. Per fer-ho, 
proposa un espectacle de teatre, dansa i 
música, amb alguns temes propis creats per 
la compositora Irina Prieto, i ressuscita al 
personatge de la vedet, una figura artística 
necessària que aposta per la transgressió 
com a generadora de canvis o d’un nou 
sistema possible.

La protagonista d’aquest espectacle podria 
ser la mítica cupletista Raquel Meller, però 
també Marisol, Janis Joplin, Nina Simone i 
Pina Bausch, o altres de més actuals com 
Amy Winehouse o la mateixa Rosalía. Alicia 
Pérez-Cabrero, Andrea Marinel·lo, Eloi Benet, 
Carles Cruces i Neus Soler interpreten cinc 
personatges de tres generacions diferents 
que ens parlaran de l’art, de la 
transgressió, de l’espectacle i reconstruiran 
o desconstruiran diferents versions d’aquesta 
vedet del segle XXI: una actriu jove i 
talentosa, una violinista apassionada, una 
ballarina retirada, un assistent de direcció 
aspirant a actor i una gran diva. Només una 

artista com aquesta és capaç d’imaginar-se 
un camí propi i desafiar els 
convencionalismes.

Amb aquest esperit, l’espectacle de 
LAminimAL, escrit per Jordi Casado i Olivas, 
presenta un món de somnis impossibles, un 
món de fum i de llautó brillant que pren la 
forma d’un teatre enderrocat, abandonat, 
venut, comprat i reconquerit per la ciutat, un 
espai des del qual preguntar-se què és avui la 
revista i de quina manera el seu poder de 
transgressió ens pot salvar de la barbàrie.

LAminimAL Teatre és un col·lectiu escènic 
nascut el 2010 a la Sala Beckett que ha 
produït obres com El suïcidi de l’elefant 
hipotecat (2012) i La supervivència de les 
lluernes (2014), totes dues dirigides per 
Daniela de Vecchi, o Els reis de Shakespeare 
escriuen el discurs de Phillipe the Sixth, 
d’Albert Pijuan, estrenat al Festival de Teatre 
Indie de Barcelona 2019, entre moltes altres. 
Aquest és el seu darrer espectacle i el primer 
produït pel Teatre Arnau Itinerant 2021. 

‘Passar revista’, una producció del Teatre 
Arnau Itinerant i LAminimAL Teatre.

Dramatúrgia: Jordi Casado Oliva
Direcció: Daniela De Vecchi
Direcció de producció: Aina Juanet
Interpretació: Alicia Perez-Cabrero, Andrea 
Marinel·lo, Eloi Benet i Carles Cruces
Assessorament i documentació: Neus Molina
Assistents de direcció: Jordi Casado Oliva i 
Carles Cruces
Composició musical: Irina Prieto
Direcció musical: Neus Soler
Coreografia: Alicia Perez-Cabrero
Escenografia i vestuari: Lola Belles
Assistent de vestuari: Filipa Campos
Il·luminació: Ignasi Bosch
Cap tècnic: Pau Segura

LAminimAL Teatre Arnau actualitza
la mítica revista del Paral·lel a la Sala Apolo



El format radiofònic ha estat l’escollit per 
donar vida a un dels projectes més 
emocionants i singulars de l’Arnau Itinerant 
2021. Es tracta de la Metziràdio, un laboratori 
sociocultural des d’on, setmanalment i en 
forma de programa de ràdio, s’han compartit 
experiències i vivències particulars de les 
dones i persones de gènere no binari que 
viuen al Raval i que usen drogues per 
sobreviure múltiples situacions de violència i 
vulnerabilitat. 

Darrere d’aquest projecte, hi ha els col·lectius 
Metzineres i Raval Tep. Metzineres té com a 
lema Entorns d’aixopluc per a dones que usen 
drogues sobrevivint violències i és el primer 
programa integral de reducció de danys 
exclusiu per a dones fet a Catalunya. Raval 
Tep, per la seva banda, és una associació 
formada per un grup d’educadores i 
educadors socials que volen consolidar la 
tecnologia com a eina d’empoderament.

Comunitat, arts i històries personals han 
dialogat en la Metziràdio, que s’ha 
desenvolupat en deu sessions on s’han 
tractat temàtiques lligades a l’actualitat del 
Raval. Les protagonistes, les Metzineres, han 
parlat de violències contra les dones, de dret 
a la salut, de sensellarisme, de presó, de 
treball sexual, d’identitats de gènere, de la 
vida al Raval, de maternitats, 
d’interseccionalitat i de consum de drogues, 
sempre amb l’objectiu de generar debats 
enriquidors i d’enfortir els sentiments de 
pertinença i de comunitat. 

Els programes s’han enregistrat cada 
divendres des de desembre fins al març a 
l’espai autogestionat Àgora Juan Andrés del 
Raval i s’han construït sempre amb el suport 
d’elements artístics com la teatralització, la 
música i la poesia. A cada sessió, hi han 
participat entre 5 i 12 persones diferents i tots 
els programes han comptat amb la presència 
de l’actriu Vidda Priego (que ha donat forma a 
la secció “Heroïnes”, dedicada a relatar una 
història de vida vinculada amb la temàtica del 
programa) i la presentadora i locutora Marta 
Molina. “Amb aquest projecte se’ns ha obert 
la possibilitat d’experimentar amb l’eina de la 
ràdio per mostrar moltes de les capacitats 
artístiques de les dones, sempre amb un 
rerefons que busca mostrar que es tracta de 
dones i persones de gènere no binari 
creatives, resilients, poderoses, solidàries, 
divertides i, en resum, heterogènies”, explica 
Aura Roig, impulsora de Metzineres.

Així, el resultat del projecte és un programa 
radiofònic format per deu sessions que s’ha 
convertit en un altaveu per a persones que 
històricament han estat silenciades i que, 
amb les seves històries i experiències vitals, 
ens mostren que hi ha altres realitats, 
múltiples i complexes, que també han de 
formar part d’un projecte integrador i inclusiu 
com l’Arnau Itinerant.

Metziràdio. Un altaveu radiofònic
per a dones silenciades del Raval 



Aquest mes de maig també arrenca el 
projecte Raval Cuir en el marc de l’Arnau 
Itinerant. Impulsat per #desgenerant, la 
plataforma de diversitat i gènere de l’Ateneu 
del Raval, aquesta iniciativa vol retre un 
homenatge al Raval com a espai de 
transformisme, tot recuperant part del 
patrimoni immaterial i material dels cabarets 
del barri de la mà de les seves protagonistes.

Durant tot el mes de maig, l’Ateneu del Raval 
acollirà entrevistes, actuacions i històries de 
vida de set artistes; tres llegendes del 
transformisme dels anys seixanta, setanta, 
vuitanta i quatre artistes i activistes drag 
actuals, que seran les protagonistes d’un 
documental dirigit per Sebastian Niño i 
produït per La Casa Fàbrica de Cinema 
Comunitari del mateix Ateneu i que tractarà 
sobre el diàleg intergeneracional entre elles, 
tant a través d’entrevistes grupals com de 
converses en el backstage.

El xou tindrà com a protagonistes Ruben 
Antón —que també col·labora en la producció 
del projecte i és un dels principals difusors 
del col·lectiu a través de Drag Is Burning)—; 
Gilda Love, Juan Reina i Marvin Salas, així 
com les artistes i activistes La Moreno 
—historiadora de l’art i autora del llibre 
Décollage. Mónica del Raval como 
Vanguardismo—, que exercirà el rol de 
presentadora; Lana Vuli —científicx i youtuber 
difusorx de la ciència des d’una perspectiva 
queer a través del seu canal Queer’s 

Science—; Translocura —activista migrant 
amb una proposta escènica plena de 
reivindicació—, i Adrián Amaya —cantant, 
actor i showman que, tot i la seva joventut, 
conserva un estil que recorda els clàssics—, 
que també col·labora en la producció 
artística. 

Les tres actuacions tindran lloc els dissabtes 
15, 22 i 29 de maig a l’auditori de l’Ateneu del 
Raval, amb aforament reduït, on el públic 
podrà gaudir de dues hores d’aquest art 
popular d’avantguarda. El documental, que 
portarà per títol “De(s)generadas”, es 
presentarà el dia 26 de juny, coincidint amb la 
setmana de l’orgull LGTBI+, també a l’Ateneu 
del Raval.

Raval Cuir. Al rescat
de la memòria viva del transformisme al Raval
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