


XIV Festival MUTIS 2023
del 17 de març al 2 d’abril

Desarraigo
de Teatro de lo Ausente

Divendres 17 demarç, 19h. Fabra i Coats

Final de trayecto
de Misael Sanroque

Divendres 17 demarç, 20h. Fabra i Coats

Un quadre, una paret,
una piscina

d'Héctor Mellinas
Divendres 17 demarç, 21 h. Fabra i Coats

Identitat Glitch
de Sabrina Rodríguez

Dissabte 18 demarç. Fabra i Coats

Los Piragüistas
de Jorge Prieto

Dissabte 18 demarç, 19h. Fabra i Coats

El eco del silencio
de la cia. La Tejida

Dissabte 18 demarç, 21h. Fabra i Coats

Repoblar l'ànima en
temps demascareta
de la cia. Maravilla Theatre

Diumenge 19 demarç, 20h. Fabra i Coats

Lameva àvia és
immortal (assaig d'un

possible funeral)
de Gisela Saló

Divendres 31 demarç, 20h. Teatre Lluïsos

I'M (NOT) GOOD
de la Cia. Miratges

Dissabte 1 d'abril, 20h. Lluïsos Teatre

Puente/cicatriz
d'Atanasio Cadena
Dissabte 1 d'abril. Mexcat.

La Roda de la Felicitat
d'Adrià Serra Perejil

Diumenge 2 d'abril, 18h. Teatre Lluïsos
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MUTIS a escena

En aquesta edició del Festival hem seleccionat 11 espectacles de nova creació
emergents, seguint així la missió principal del festival de donar veu a aquelles
companyies que es troben en els primers anys de recorregut professional o en el
seu procés de gestació i, per suposat, que mostrin rigor i professionalitat a l'hora
de plantejar tant la seva creació com la seva producció.  

Entre la programació es troben obres de nova creació com l’anterior Premi a
Millor Text Breu per l'Acadèmia d'Arts Escèniques d'Espanya ‘Final de trayecto’ de
Misael Sanroque (Mamut, Fabra i Coats), ‘La meva àvia és inmortal (assaig d'un
possible funeral)’ de Gisela Saló (De creació Kunstant, Lluïsos de Gràcia), I'm (not)
good de la Cía. Miratges (Lluïsos de Gràcia), ‘La Roda de la Felicitat’ d'Adrià Serra
Perejil (Lluïsos de Gràcia) i Puente/Cicatriz de Atanasio Cadena (Centre cultural
Mexcat).

També hi ha teatre físic o espectacles que exploren nous llenguatges com ‘Los
piragüistas’ de Jorge Prieto (Delinfame, Fabra i Coats), ‘Desarraigo’ de Teatro de
lo Ausente (Fabra i Coats), ‘Identidad Glitch’ de Sabrina Rodríguez (Fabra i Coats),
‘Repoblar el alma en tiempos de mascarilla’ de la Cía. Maravilla Theatre (Fabra i
Coats) i ‘El eco del silencio’ de la cía. La Tejida (Fabra i Coats), a més d’‘Un quadre,
una paret, una piscina’ d'Héctor Mellinas (Fabra i Coats) inspirats en els textos
clàssics i l’univers de Shakespeare.

web oficial: www.mutis.es
xarxes del festival: @festivalmutis

contacte premsa: Alberto Rizzo +34 676 75 61 88
festivalmutis@gmail.com
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Desarraigo
de Teatro de lo Ausente
Divendres 17 de març, 19h. Fabra i Coats Fàbrica
de creació

Sinopsi
Desarraigo és una peça de teatre contemporani basada en la
implicació del públic a l'escena i la seva col·laboració en la
creació. Consisteix en una posada en escena que serà habitada
per una persona del públic, que viurà una experiència individual
a través de jocs i reflexions proposades per les creadores, que la
guiaran mitjançant el telèfon mòbil. La resta del públic observarà
des del pati una peça escènica formada per les imatges que
conforma aquest habitant, un text projectat i un pla sonor i visual
important. Així, es conceben dos tipus de participació, la de
l'espectador que hi participa des del cos i l'acció, i la de
l'espectador que hi participa des de l'observació.

La peça reflexiona sobre alguns temes fonamentals de la
societat contemporània com ara el treball, l'amor, la llibertat o la
mort, i ho fa des del punt de vista de la joventut actual, en un
format de peça paisatge i basada en històries reals que les
creadores han anat recopilant mitjançant entrevistes amb joves.
Aquestes històries són deliberadament reorganitzades i
ficcionades, alhora que es posen en relació amb conceptes
filosòfics del pensament contemporani, extrets d'una investigació
profunda en pensadors com ara Martin Heidegger, Jiddu
Krishnamurti, John Stuart Mill, Angèlica Liddell o Byung-Chul Han
entre d'altres.

2



Comprar entrades: https://entradium.com/events/desarraigo
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Final de trayecto
deMisael Sanroque
Divendres 17 de març, 20h. Fabra i Coats Fàbrica
de creació

Sinopsi
L'última estació de tren en un erm terrós. Dos homes esperen en
aquestaestació sense nom, sense cartells ni senyals. Un és més
jove que l'altre, però tots dos porten gavardina i cap sap
–exactament– on estan ni quan arribarà el tren. La interrupció
d'una dona que busca al seu fill els farà plantejar-se si realment
estan esperant alguna cosa o si «l'espera» és un bucle o la il·lusió
d'uns llimbs on només cal «esperar al tren».Quan dos
desconeguts no tenen res millor a fer parlen del temps... I els dos
homes i la dona parlen del temps, passen el temps i recorden
uns altres temps, quan treballaven en un circ ambulant i no els
preocupava agafar el tren.
 
Premi a Millor Text Breu por l'Acadèmia d'Arts Escèniques
d'Espanya (2022).

Comprar entrades: https://entradium.com/events/final-de-trayecto
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Un quadre, una paret, una
piscina
d'HéctorMellinas a partir de textos deW.
Shakespeare
Divendres 17 demarç, 21 h. Fabra i Coats Fábrica de creació

Sinopsi
 
A partir d'alguns dels parlaments més populars dels reis de les
tragèdies de William Shakespeare, Un quadre, una paret, una piscina
reflexiona sobre la relació que mantenim els uns amb els altres quan,
en ocupar un mateix espai, la societat ens obliga a competir per
fer-nos valer. Què passa, però, quan no ens en sortim i l'ansietat i la
depressió afloren? I, si aquests trastorns contemporanis només
podem resoldre'ls expressant-nos en veu alta, com s'ho pot fer un
actor que no treballa i que, per tant, està privat d'aquesta catarsi?

Comprar entrades:
https://entradium.com/events/un-cuadre-una-paret-una-piscina
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Identitat Glitch
de Sabrina Rodríguez
Dissabte 18 de març. Fabra i Coats Fàbrica de
creació

Identitat Glitch és una performance multidisciplinària en la qual
Sabrina Rodríguez fusiona dansa, butoh, teatre físic, art glitch imprès
en tèxtil, música noise experimental i audiovisual reproduït en una
màscara amb pantalla LED; tot de creació pròpia. Què ocorre quan el
que som xoca amb les expectatives d'un món hiperconectat?
 
Sinopsis
Internet ens ha connectat i ens ha brindat tot un nou món de
possibilitats, però en una societat en la qual es pretén que cada
persona sigui una marca personal senzilla i coherent, l'error és
inevitable. La solució tal vegada implica assumir i encarnar aquest
error, per a crear una cosa nova, sense límits; perquè som molt més
que la suma de les nostres parts.

Comprar entrades: https://entradium.com/events/identidad-glich
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Los Piragüistas
de Jorge Prieto
Dissabte 18 de març, 19h. Fabra i Coats Fàbrica de
creació

Sinopsi
Dos homes aparentment amics en una competició de piragüisme
discuteixen sobre la idea de suïcidi d'un d'ells i acaben perduts al
mar. Un estrany Gondoler apareix i els remolca fins a un vaixell. Allà,
dos estranys mariners els esperen per transportar les ànimes cap al
Més Enllà.
 
 La companyia
Delinfame és una companyia de teatre creada a Madrid per actors,
directors i músics formats, en la seva majoria, en Réplika Teatre.
Treballen un codi textual i físic, la comicitat del joc, el surrealista i
l'absurd. Es llancen amb una dramatúrgia pròpia: Els Piragüistes.
Una posada en escena de treball col·lectiu sota les directrius de
l'entrenament físic per a aconseguir l'espontaneïtat del cos en
escena.

Comprar entrades: https://entradium.com/events/identidad-glich
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El eco del silencio
de la cia. La Tejida
Dissabte 18 demarç, 21h. Fabra i Coats Fàbrica de
creació

El Eco del silencio és una reacció, un crit enfront de la realitat de ser
dona.

Acceptem de mirar i despullar les nostres ferides. És una anomenada a
la sororitat per a acceptar que la culpa no és nostra, mai ho ha estat i
mai ho serà Necessitemmostrar que hi ha una paraula per a designar

el culpable i va molt més enllà d'un nom propi. Per aquesta raó no
volem apuntar a ningú i deixem la pregunta oberta amb un toc

d'esperança.

Cridem perquè no ens podem quedar callades enfront de les víctimes,
no podem oblidar a les nostres germanes.

El malson és real.
 
Sinopsi
En la teva condició de dona, en quin moment t'han silenciat i perquè?
Quines sensacions físiques et provoca el silenci? Aquestes preguntes
van ser el punt de partida de la nostra recerca a la qual van participar
diverses dones compartint els seus testimoniatges respecte al silenci.
En El eco del silencio veiem dues dones que s'acompanyen en la decisió
de dir el que s'han guardat fa molt temps, cadascuna amb la seva
història i les seves pròpies pors s'impulsen per a fer sentir la seva veu.
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Comprar entrades:
https://entradium.com/events/el-eco-del-silencio-barcelona

9



Repoblar l'ànima en temps de
mascareta
de la cia. Maravilla Theatre
Diumenge 19 de març, 20h. Fabra i Coats Fàbrica
de creació

Sinopsi
"Repoblar l'ànima en temps de mascareta" és un espectacle ritual
de teatre corporal i performatiu basat en els principis de Grotowsky.
Inspirat en un fet real sobre el COVID i les conseqüències de
sobreviure a ell a escala existencial i filosòfic. Quatre performers es
submergeixen en un viatge escènic replet d'imatges, risc físic i
emoció extrema a través dels seus cossos, donant vida a un text
fiqui teatral. Un acte litúrgic que enfronta en escena la vida i la mort
en un muntatge de teatre metafísic.

L'obra explora amb un to irònic i cínic, el distòpic univers al qual hem
estat exposats aquests anys de pandèmia a través de la
manipulació dels mitjans i de les extremes mesures per intentar
mantenir-nos tancats i manipulats amb provocació i irreverència.

Escènicament, a través de 2 textos col·lectius i 4 monòlegs. Els/les
performers se submergeixen en el text per tal de donar una visió
més íntima, violenta i emocional de com trobar la manera de
sobreviure a aquesta "nova normalitat" i la necessitat de redimir-se
a un mateix. I repensar la nova existència post-Covid, sense fugir de
la confrontació individual i la commoció amb l'altre.
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Partim d'una història real, totalment verídica, en la qual el principal
involucrat és el director i dramaturg que va estar ingressat amb
pneumònia bilateral a l'Hospital Clínic. Què fer quan has estat a punt
de morir producte d'una pandèmia universal? Passat el xoc inicial,
Daniel el té clar: fer d'una experiència traumàtica una obra de
teatre. Un relat verídic que esdevé en ficció.

Aquest és l'origen de "Repoblar l'ànima en temps de mascareta" un
viatge personal a través d'una "apocalipsi" mediàtica i sanitària. Una
història personal que es converteix en col·lectiva, on l'espectador
deixa de ser espectador.

Comprar entrades:
https://entradium.com/events/repoblar-l-anima-en-temps-de-mascaret

a
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Lameva àvia és immortal
(assaig d'un possible funeral)
de Gisela Saló
Divendres 31 demarç, 20h. Teatre Lluïsos de Gràcia.

Sinopsis
La meva àvia és immortal (assaig d'un possible funeral) és una
peça íntima de teatre documental on, seguint l’estructura d’un
concert en format assaig, la neta i els fills de la Teresa (la Babita)
ens fan viatjar per la vida de l’àvia a través de les seves cançons
preferides, les seves històries, els records de les cintes de vídeo 8, les
infinites trucades de telèfon en temps de Covid... mentre es
preparen per la seva mort des de l’humor i l’amor. Un funeral abans
de temps transformat en peça escènica musical. Un espectacle
permanentment viu i en constant transformació.

Comprar entrades: https://www.lluisosteatre.cat/entrades/compra/335
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I'M (NOT) GOOD
de la Cia. Miratges
Dissabte 1 d'abril, 20h. Lluïsos Teatre

"I'M (NOT) GOOD" és aquell buit interior.
Valeria és una noia jove que es busca a si mateixa a través de

l'autoconstrucció, i l'autodestrucció constant, a causa de l'ideal de
l'amor tòxic, que tan present està en aquesta societat basada en

la producció, la imatge i la dependència emocional, prenent
l'imaginari col·lectiu del personatge d'Amy Winehouse com a

referent.
 
Sinopsi
Tots i totes tenim un fet a la història que mai oblidarem. El de
Valeria és el dia de la mort de la cantant Amy Winehouse. Aquesta
notícia, suposarà un abans i un després a la seva vida. Com vol
ser? Com ha de ser? De qui s'ha d'enamorar? S'ha d'enamorar?
Estem a punt de descobrir la història de la Valeria, una noia
empastifada de sexe, drogues i alcohol, per decisió pròpia?
 
Cia. Miratges
La companyia neix amb l'objectiu de produir el projecte I'M (NOT)
GOOD i ha anat creixent a base d'experiències, aprenentatges i
persones que han sumat i aportat els seus coneixements, cos, veu,
ganes i energies. Integrada actualment per l'actriu Marina Callís,
els actors Martí Serralloga i Sergio Crespo, i la dramaturga i
directora Sara Castro, té una curta però intensa trajectòria.

Comprar entrades: https://www.lluisosteatre.cat/entrades/compra/336
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Puente/cicatriz
d'Atanasio Cadena
Dissabte 1 d'abril. Mexcat.

Sinopsi
Fals documental que narra la història de la Cecília, una dona que
s'enfronta a les seves pors, al dolor del seu ésser femení i les seves
herències a través d'una relació amorosa. El seu camí es veu
travessat per situacions que la faran replantejar-se d'on ve la
permissivitat del dolor i adonar-se'n de qui és ella.

Aquest espectacle interdisciplinari crea un univers a través de la
trobada entre la dansa, la multimèdia i el teatre per portar a
l'espectador a reflexionar sobre la condició de la dona dintre la
nostra societat.

14



La Roda de la Felicitat
d'Adrià Serra Perejil
Diumenge 2 d'abril, 18h. Teatre Lluïsos de Gràcia.

Sinopsi
La Carolina, una ambiciosa influencer, decideix que la seva parella,
el Fèlix, sortirà amb ella a les xarxes socials. Ell, en canvi, s'hi nega.
Per fer-lo canviar d'opinió, la Carolina comptarà amb l'ajuda d'en
Dani, un coach motivacional que els canviarà la vida a tots dos.

Comprar entrades: https://www.lluisosteatre.cat/entrades/compra/337
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