
AMOR I FÀSTIC
Dimecres 10 de maig a les 19 h
Lloc: Biblioteca Trinitat Vella-J.Barbero

POESIA VINTAGE (CLÀSSICS)
Dimecres 24 de maig a les 19 h
Lloc: Biblioteca Trinitat Vella-J.Barbero

POESIA BREU: SHOT POÈTIC
Dimecres 17 de maig a les 19 h
Lloc: Biblioteca Trinitat Vella-J.Barbero

REC   17’
POETITZA’T

Centre Cívic Trinitat Vella
Biblioteca Trinitat Vella - J.Barbero

Durant maig i juny

Selecció de poesia al voltant de l’amor i el 
desamor.

Diuen que al pot petit hi ha la bona confitura.
Comprova-ho amb aquesta selecció de 
poesies breus i contundents.

Recorregut per la poesia clàssica. 
Mirem enrere per descobrir els orígens.

Qui diu que la poesia és avorrida? 
Des del REC’17 volem demostrar que no a través 
d’accions poètiques de petit format amb propos-
tes clàssiques i contemporànies que no et deixa-
ran indiferent i també amb la intenció d’apropar la 
poesia a tots els públics d’una manera divertida i 
inesperada.
Organitza: Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero i 
Centre Cívic Trinitat Vella. Més informació a:
ccivics.bcn.cat/trinitatvella
http://www.bcn.cat/bibtrinitatvella

ESPAI ESCÈNIC: 
PÍNDOLES POÈTIQUES

REC’17: PÍNDOLES POÈTIQUESINAUGURACIÓ: Filat poètic a la plaça
4 de maig a les 17.30h
Lloc: Plaça de la Trinitat
Com a inauguració del cicle REC’17 se celebarà una 
acció a la Plaça de la Trinitat on la poesia será la pro-
tagonista.
Es crearà una instal·lació participativa a la plaça: un 
filat on s’hi penjaran poesies escrites pels participants, 
creant un entrellaçat poètic.
CLOENDA: Jam poètica i micro obert
Dijous 15 de juny a les 19h
Lloc: Espai Foradada
Com a cloenda del Cicle s’oferirà una sessió de jam 
poètica i micro obert.
Activitat relacionada amb la exposició “REALMENTE 
ZORRA”.

EXPO: REALMENTE ZORRA

EXPO: MOSTRA FEMART ‘17
De l’1 al 31 de maig ; Espai Foradada, Espai Via Bar-
cino i Biblioteca Trinitat Vella - José Barbero.
Inauguració: 5 de maig a les 18h (Biblioteca) i 19h 
(Brindis al Centre Cívic); Diverses artistes de el 
col·lectiu FemArt.

De l’1 al 30 de juny; Espai Foradada.
Inauguració, divendres 2 de juny a les 18.30h.
Exposició vinculada al REC’17
Artista: Mariona Battle, fotògrafa.
@marionabattle.media

Consulta més informació sobre les exposicions a: 
ccivics.bcn.cat/trinitatvella



EL COÑO DE LA BERNARDA
Dissabte 20 de Maig a les 19h
Cia. Señoras Bien
Dirigit per Maria Martinez i Dani Ruiz.

A principis dels anys 80, un grup de recluses de la Presó 
de Dones de la Trinitat Vella s’ajunta per a fer una peça tea-
tral. “El coño de la Bernarda” mostra, en to de comèdia, un 
procés d’alliberament pel qual van passar aquestes dones 
després de molts anys de prohibicions a causa del Règim.
La companyia Señoras Bien és un grup de teatre nascut l’any 
2016 a partir del taller de Teatre per a Senyores que es por-
ta a terme al Centre Cívic Trinitat Vella – Espai Via Bàrcino.
Repartiment: Manoli Aldomar, Mari Luz Ibañez, 
Mari Hernandez, Angela Huertas i Manoli Garrido.

BODAS DE SANGRE (de F. Garcia Lorca)

Dissabte 3 de Juny a les 19h
Cia. Lana in Red
Direcció de Laura María González

Basada en una història real, Bodas de Sangre és una tra-
gèdia atemporal, a on teatre i poesia acompanyen els ac-
tes, paraules, símbols i silencis, tractats amb gran bellesa 
i rotunditat i sempre amb Andalusia de fons, una Andalusia 
somiada, difuminada, poc present en tots i en tot. Els perso-
natges presenten una lluita constant, com una guerra entre 
“dos cavalls”: dignitat i gelosia; llum i ombres; mentida i ve-
ritat; societat contra un mateix. Què sentim? Què hem de 
fer? Què podem fer? Què ens deixen fer? Què volem fer? 
QUÈ ANEM A FER? Amor i sang. Vida i mort. I l’Amor per 
sobre de tot. Com sentiment irrefrenable i que pot amb tot. 
La Cia. Lana in Red té el seu orígen en alumnes de l’ac-
tivitat extraescolar de teatre dels instituts Doctor Puigvert 
(Sant Andreu) i Salvat Papasseït (La Barceloneta). Ac-
tualment establerts a la Trinitat Vella i formant part de l’As-
sociació teatral La Jarra Azul. Lo nuestro es puro Teatro!!
Repartiment: Ana Aroca, Dafne Barnet, Ianae Bartolomé
Anabel Maurel, Xavi Berruezo, Xavi Cenzano i Andy García

TERROR I MISÈRIA 
DEL TERCER REICH 
Divendres 9 de Juny a les 20:30h
Cia. 3 es Multitud
Direcció de Meriu López

Terror i misèria del Tercer Reich és una famosa peça teatral 
de Bertold Brecht estrenada a l’exili al 1938. L’obra són pe-
ces independents entre sí, que mostren i analitzen la vida a 
l’Alemanya Nacional Socialista dels anys 30, sotmesa al rè-
gim d’humiliació, persecució i terror, essència  de la psico-
logia del nazisme. Amb una reunió de trames tan tòpiques 
com estremidores, el propi autor va explicar que aquelles 
històries conformaven “una catàleg d’actituds, les actituds 
de guardar silenci, mirar per damunt de les espatlles, sen-
tir-se espantat, etc.:el comportament en una dictadura.”
La companyia ha seleccionat 11 de les 24 escenes de 
l’obra original i ha convertit aquest drama en un cabaret.
La Cia. “3 és multitud” forma part de l’Associació Teatral La 
Jarra Azul.
Joaquín Gasa, Laia López, Quim Moral, Dani Ruíz, Laia 
Campos i Andrés Sánchez

DEMÈNCIA (LUNACY) (de Sandra Perlman)
Dissabte 10 de Juny a les 19h
Cia. Teatre Naia

El prometedor actor Edwin Forrest rep la visita d’una des-
coneguda que li proposa conèixer el seu pare, el Lear 
perfecte. Decidirà seguir-la? Serà aquest un acte de com-
passió, bojeria o només el somni d’un actor fet reali-
tat? Quin preu estem disposats a pagar per la perfecció?
Teatre Naia és un petit grup de teatre amateur amb prop 
de 20 anys d’història, molts d’ells col·laborant amb el Cen-
tre Cívic Trinitat Vella i amenitzant la Festa Major del barri. 
El nostre únic objectiu és apropar el teatre als barris, gau-
dir compartint amb vosaltres la nostra passió pel teatre.
Cornèlia Lamb : Marta Gudiol; Edwin Forrest : Carlos Falo
Benjamin Lamb : Xènius Miralles

REC ‘17: Espai escènic ENTRE CANDILEJAS


