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TEATRE
Diversos espais
Fins al 28 de juliol
L’ànimA dEL bus
Martí Torras / Jordi Martínez  

TeaTre poliorama
Fins al 29 de juliol
dubTE
John Patrick Shanley / Sílvia Munt 

sala BeckeTT
Fins al 29 de juliol
EL pRincipi d’ARquimEdEs
Josep Maria Miró i Coromina

TeaTre romea
Fins al 29 de juliol
sEnyoRETA JúLiA 
Patrick Marber /  
Josep Maria Mestres

la seca espai Brossa
Fins al 29 de juliol
pALLARinA, poETA i puTA  
(A pARTiR dE Carn avall,  
dE doLoRs miquEL)
Dolors Miquel / Mar Gómez / 
Magda Puyo 

mercaT De les Flors - sala om
15-18 de juliol
ViATgEs
José Sanchis Sinisterra /  
Ferran Audí

mercaT De les Flors - sala pB
16-18 de juliol
LA nAnA buniLdA mEnJA 
mALsons 
Charly Trama Teatre / Nona Asensio

TeaTre Grec
19-22 de juliol
à LA ViLLE dE... bARcELonA 
Joan Ollé

mercaT De les Flors - sala mac
19-22 de juliol
EL VídEo no EL VEu ningú
Martin Crimp / Carme Portaceli

TeaTre lliure - sala FaBià 
puiGserver
20-21 de juliol 
EL gRAn TEATRo dEL mundo
Calderón de la Barca /  
Carles Santos / Calixto Bieito 

mercaT De les Flors - sala pB
24-26 de juliol
psEudo 
Marcel·lí Antúnez Roca

TeaTre lliure - sala FaBià 
puiGserver
25-28 de juliol 
ThE mAsTER And mARgARiTA
Complicite / Simon McBurney

i més...

Amb EL supoRT dE:

pATRocinAdoRs dEL gREc 2012 FEsTiVAL dE bARcELonA



AuTOR 
PeP Pla / albert boronat
DRAMATúRGiA 
albert boronat
DiReCCió 
PeP Pla
iNTeRPReTACió 
M. Dolors Duocastella, Martha carbonell, IsIs Martín, 
XavI sáez, JauMe sangrà I JoseP vallhonrat 
eSCeNOGRAFiA 
José novoa
MOviMeNT 
JauMe sangrà
veSTuARi 
MírIaM coMPte
DiSSeNy D’iL·LuMiNACió 
JoseP M. caDafalch
viDeOCReACió 
Ian gehlhaar
eSPAi SONOR 
raMon cIércoles
AJuDANT De DiReCCió 
lavInIa hervás
PRODuCCió exeCuTivA 
ProMocIons teatrals DegIra, sl

Agraïments: Q-Ars Teatre, Marc Boada, Artur Martínez,  
Pep Paré, Albert Novellón i Sílvia Bartés

una coproducció del Grec 2012 Festival de Barcelona i el CAeT  
(Centre d’Arts escèniques de Terrassa).

espectacle sobretitulat pel Come&See.

especTacle De creació

ZERo
PeP Pla / albert boronat

Segons dictava un antic costum del Japó medie-
val, arribat el moment en què un avi de la família 
deixava de ser ja un braç més per treballar la ter-
ra i passava a ser només una boca que alimen-
tar, el fill havia de carregar el pare sobre la seva 
esquena i pujar-lo fins al cim de la  muntanya de 
Naraiama per abandonar-lo allà fins que li arri-
bés la mort.

Aquesta tradició garantia la possibilitat de sub-
sistència i perpetuació de la família deixant 
espai per a un nou naixement, és a dir, per a un 
futur nou múscul per al camp. Aquesta mesura 
socioeconòmica sembla persistir subtilment en 
l’actualitat i al nostre propi món, caracteritzat 
també per tenir la productivitat com a valor su-
prem. Zero pretén ser un dispositiu d’obertura a 
preguntes i reflexions sobre la gestió de la ve-
llesa que nosaltres mateixos, futurs vells, estem 
exercint. L’ombra de la muntanya de Naraiama 
sembla projectar-se arreu, des dels discursos 
mediàtics d’identificació del que és jove amb 
el que és bo, fins als darrers discursos del Fons 
Monetari internacional.  

TEATRE LLiuRE - 
EspAi LLiuRE 
dEL 12 AL 15 dE JuLioL
DuRADA 70’
eSPeCTACLe eN CATALà


