
El 2018, es va celebrar la II Mostra de Teatre Breu amb l’exhibició de 3 projectes de les 

següents companyies: 

AQUEST SOL, HI ÉS PER A TOTS?   
Cia. Un sol sol 
Teatre Social. Català. 30 minuts. Recomanada a 
partir de 13 anys. 
  

 
  

SINOPSI 
La vida tranquil·la d’un home es capgira quan una bomba cau sobre casa seva. La Guardia 

Costiera Italiana i Les Forces Armades de Malta reben trucades de socors des d’una barcassa al 

mig del Mediterrani. 

 

Quina és la seva reacció? Guerra, exili i auxili són els temes d’actualitat propera, candent i 

cíclicament històrica que es toquen en aquesta obra teatral -creada lliurement a partir de les 

converses telefòniques filtrades pel diari L’Espresso el 2017, fragments de Mercè Rodoreda i la 

cançó Marxar de Guillem Ramisa- que vol mantenir la memòria viva. 

 Aquesta peça es va presentar en l’edició 2018 de Stripart, Porta4 hi col·labora.   

 

LA COMPANYIA 

Els membres de la companyia es van conèixer a l’Escola Eòlia de Barcelona on coincideixen en 

la formació d’interpretació. Els anys de treball conjunt a classe els hi han brindat moltes hores 

de treball conjunt i la possibilitat de col·laborar en la feina feta tant dins com fora de l’aula.  

Així, aquestes experiències els hi han fet créixer una connexió i una entesa tant en l’àmbit 

interpretatiu com en la inquietud de crear peces pròpies que expressin i parlin d’inquietuds 

personals, socials, culturals i polítiques d’una manera crítica. 
 

 

 

(GUANYADORA DEL PREMI MOSTRA DE 

TEATRE BREU 2018) 



 

FIRST ROUND 
Las Fritas 

Comèdia. Català i castellà. 20 minuts. Recomanada a partir de 13 anys. 

 

 
 

SINOPSI 
 
“Elige una vida, una carrera, un trabajo, una familia. Elige wonderbra, muffins, selfies… Elige tu 

sexo, define tu estilo.” 

Sota el judici constant i l’atenta mirada de la nostra societat opressora, viatjarem de la mà de 

l’Àlex veient com afronta, assumeix i pateix les situacions de masclisme quotidià que ens 

trobem les dones constantment en les diferents etapes de la nostra vida. 

“First Round”, la vida és com un ring de boxa. 

 

First Round és la primera obra de microteatre de Las Fritas. Aquesta peça posa el dit a l’ull i un 

mirall al públic, sense filtres ni maquillatge. A qui veiem a través d’aquest mirall és a l’Àlex, una 

noia que va vivint i rebent els cops, de vegades invisibilitzats, que ens propina el sistema 

patriarcal en el que vivim. Nosaltres posem el focus en totes aquelles petites coses quotidianes 

que van calant en ella i van conformant la seva personalitat i la construcció dels rols de gènere. 

First Round és una comèdia àcida, una sàtira, una crítica a aquesta societat que ens marca el 

camí i ens observa de ben aprop. Aquesta peça ha sigut el resultat d’un procés de creació així 

que tant la dramatúrgia, la direcció i la interpretació corre a compte de Las Fritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



NI PÍO 
Cia. Títeres desde Abajo 
Titelles. Gestual. 20 minutos. Recomanada per a tots els públics. 
  
 

 

 
SINOPSI 

La tempesta arrossega a Pío a l’interior d’un presidi on cau malferit i sense possibilitat 

d’escapar. El guardià dels murs intentarà reeducar-lo perquè no repeteixi els errors del passat, 

però no és capaç d’entendre que la naturalesa de Pío és indomable i el seu instint de volar més 

fort que qualsevol cadena. 

 

Ni Pío es va ser construint com un mosaic, com una unió possible entre diferents disciplines 

artístiques: la música i la titella de guant. Al principi desconeixíem el rumb que prendria el 

nostre “pajarraco” ‘Pío’, però la veritat és que la mateixa presó que havíem creat per a ell ens 

va ser donant les claus oportunes. Al cap i a la fi, l’instint artístic està subjecte a la matèria de 

la qual es parteix i això és per això que Pío pot convertir aquests objectes lúgubres com són 

unes reixes o unes cadenes en un terreny fèrtil per a la ment desitjosa de llibertat. 

 

Ni Pío és un espectacle apte per a públics de totes les edats. De fet, pot entendre’s com el 

viatge iniciàtic de qui desitja expressar-se lliurement i no deixa de trobar barreres de tot tipus 

en el seu camí. 

  

LA COMPANYIA 

“No somos ni de aquí ni de allá, somos trotamundos y nos dejamos enamorar por la cultura 

que nos rodea. Contamos historias que creemos que son necesarias. También difundimos una 

forma de arte que amamos, los títeres.” 

 

 


