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Semblava que el fenomen del 
microteatre, que tant ha arrelat 
en altres ciutats com per 
exemple Madrid, no acabava de 
tenir el seu lloc a arcelona  er 
sort, recentment han sorgit 
iniciatives molt interessants i de 
qualitat on aquesta varietat de 
dramatúrgia omple espais més 
enllà dels escenaris habituals. 
l estival ndoles és una 

d’aquestes iniciatives i si sou 
joves autors de teatre us estan 

buscant per donar-vos una 
alegria!

l festival se celebrarà el  i el 
7 de juny a un lloc 
espectacularment bonic, l’alberg 
Mare de Déu de Montserrat, al 
barri de allcarca i el Coll, per  
fins al 5 abril esteu a temps 
d’enviar les vostres obres. Un 
jurat format per Marc Rosich 
(dramaturg), Jacobo Julio Roger 
(dramaturg i director del festival 
Cabanyal Íntim) i Roger Ribó 

(actor i dramaturg) triarà set de 
les vuit obres que es 
programaran –quatre cada dia–. 
La vuitena sortirà de la segona 
edició del cicle #NanoTeatre.

Els requisits són presentar 
textos inèdits –en català o 
castellà– pensats per entre un i 
quatre actors i creats per a ser 
representats en espais reduïts. 
La durada de l’espectacle ha de 
ser de 15 minuts com a mínim i 
de 20 minuts com a màxim.

Es busquen nous textos de microteatre!
El estival índoles, que es farà el  i 7 de juny, obre la 
convocat ria per rebre textos ns al 5 d’abril 

Els combatents més ferotges
Els lmogàvers eren els soldats 
aut noms que van lluitar entre 
els segles XII i XV a la Corona 
d’ ragó i a la de Castella. Van 
aconseguir notorietat en 
nalit ar el període de 

conquesta dels emirats 
islàmics peninsulars. Després, i 
en veure que era complicat 
reintroduir-los a la societat civil, 
van formar part de la Companyia 
Catalana d’Orient, creada per 
Roger de Flor. Van participar en 
la Guerra de Sicília i han passat 
a la hist ria per ser homes 

agressius, hàbils en la batalla i 
pel seu crit de guerra: 
“Desperta ferro!”. 

Les tropes d’infanteria, amb 
Roger de Flor com a cap 
d’aquests lluitadors 
mercenaris, protagonitzaran la 
sessió Vins amb ist ria que 
Jordi Creus, editor de Sàpiens, 
conduirà el dimarts 24 a El 300 
del Born.

Com sempre, la xerrada anirà 
acompanyada d’un tast de 
quatre vins seleccionats per 
Juanma Holgado, sommelier del 

Bar à Vins de la Fàbrica Moritz 
Barcelona. Seran un Batlliu de 
Sort Biu, un assopisciaro 
Guardiola, un vi del Celler Hugas 
de Batlle i un vi grec, un Gaia 
d’ ssyrti o fermentat en bóta. 
L’activitat té un preu de 10 
euros i heu de reservar lloc 
enviant un correu a 
confirmacions@moritz.com. 

Vins amb història es farà el dt. 
24 a El 300 del Born (plaça 
Comercial, 12). 19 h. 10 €. 
www.moritz.cat

 més, les obres 
seleccionades participaran en 
un concurs d’on es triaran tres 
guanyadores que faran una 
petita gira per tres de les sales 
de la ciutat que més aposten per 
la innovació teatral i els joves 
creadors: Àtic22 –dins del cicle 
Curts de Teatre–, el Círcol Maldà i 
la Sala Flyhard.

El Festival índoles compta 
amb Cerveses Moritz com a 
patrocinador i amb un aliat molt 
especial, l’espai on tindrà lloc. 
L’alberg Mare de Déu de 

Montserrat és molt més que un 
allotjament, és un projecte social 
i cultural per als veïns del barri. 
És una casa burgesa de principis 
del segle XX, d’arquitectura entre 
modernista i neomorisca, que 
permetrà veure les obres en llocs 
diferents del que estem 
acostumats a veure, com un 
bosc, una terrassa amb vistes a 
tota Barcelona, un dormitori o 
una antiga capella.

Festival Píndoles es farà el 6 i 
7 de juny a l’alberg Mare de Déu 
de Montserrat.  
www.festivalpindoles.cat

Tres de les 
vuit obres 
seleccionades 
faran una petita 
gira per sales


