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INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ
En l’imaginari col·lectiu de les persones del nostre país, abunden els En l’imaginari col·lectiu de les persones del nostre país, abunden els 
personatges hilarants que ha generat el món de l’espectacle, ja sigui a personatges hilarants que ha generat el món de l’espectacle, ja sigui a 
través de televisió, teatre, monòlegs, pallassos, mags, etcètera. través de televisió, teatre, monòlegs, pallassos, mags, etcètera. 

La llista és molt i molt llarga, es podrien dir noms com el gran Eugenio, La llista és molt i molt llarga, es podrien dir noms com el gran Eugenio, 
Andreu Buenafuente, Berto Romero, Pepe Rubianes, així com en Joan Andreu Buenafuente, Berto Romero, Pepe Rubianes, així com en Joan 
Gràcia, en Carles Sans i el Paco Mir, mítics integrants del Tricicle. Gràcia, en Carles Sans i el Paco Mir, mítics integrants del Tricicle. 

Si un s’atura a analitzar-ho, la gran majoria dels humoristes del país són Si un s’atura a analitzar-ho, la gran majoria dels humoristes del país són 
homes, a causa segurament de la mateixa inèrcia de la societat. És cert homes, a causa segurament de la mateixa inèrcia de la societat. És cert 
que en els últims anys s’ha anat trencant amb aquesta tendència, però des que en els últims anys s’ha anat trencant amb aquesta tendència, però des 
de la Federació d’Ateneus es vol contribuir a fer el canvi.de la Federació d’Ateneus es vol contribuir a fer el canvi.

Per això s’ha organitzat el cicle Dona i Humor, que consisteix en 3 Per això s’ha organitzat el cicle Dona i Humor, que consisteix en 3 
espectacles que faran una gira entre gener i maig de 2022 per 5 ateneus espectacles que faran una gira entre gener i maig de 2022 per 5 ateneus 
diferents. Aquests espectacles són: diferents. Aquests espectacles són: EllesElles, de la Mireia Casado i la Cia. , de la Mireia Casado i la Cia. 
Melancòmica, Melancòmica, Ja us he reconegutJa us he reconegut, de ‘The Feliuettes’ i , de ‘The Feliuettes’ i La volta al món La volta al món 
en 80 tiesen 80 ties, de Georgina Llauradó i Joan Codina. Els ateneus que acolliran , de Georgina Llauradó i Joan Codina. Els ateneus que acolliran 
el cicle són El Casino l’Aliança del Poblenou, la Societat Cultural Sant el cicle són El Casino l’Aliança del Poblenou, la Societat Cultural Sant 
Jaume de Premià de Dalt, el Casino de Calaf, la Verbena de Sant Joan de Jaume de Premià de Dalt, el Casino de Calaf, la Verbena de Sant Joan de 
Vilatorrada i el Casal Català dels Hostalets de Pierola. Vilatorrada i el Casal Català dels Hostalets de Pierola. 

ELLES
Mireia Casado i la Cia. Melancòmica



SinopsiSinopsi
Una peça d’humor satíric que fa un bon repàs als clixés de gènere i treu a 
escena els grans temes femenins dels quals ningú parla. 

A l’escenari tres joves actrius amb molta energia i amb una química escènica 
innegable, parteixen des dels seus propis cossos i la seva pròpia realitat per 
repassar en clau d’humor grans temàtiques de gènere i sexistes. 

La Melancòmica és una jove companyia emergent nascuda el 2016, que es 
nodreix a parts iguals de l’humor i la crítica social. Debuta amb CIRERES 
(&lentejuelas), un cabaret amb música en directe que s’estrena al Teatre 
Llantiol de Barcelona i es prorroga en diverses ocasions amb gran èxit de la 
crítica.

• Idea i direcció: Mireia Casado

• Actrius: Paula Joseph, Mireia Casado, Agnès Jabbour / Ivette Novell

Educació sexual i feminisme per a tots els públics.

ELLES
Mireia Casado i la Cia. Melancòmica



SinopsiSinopsi
The Feliuettes proposen un recorregut per les cançons més representatives de 
Núria Feliu, en format concert teatralitzat. 

Diferents situacions i personatges, molt d’humor i també moments per a 
homenatjar la figura de Núria Feliu, a través de les seves cançons, que tothom 
coneixerà, però interpretades d’una manera diferent. Arranjades a tres veus 
per Gerard Sesé.

Una comèdia musical que es presenta com un thriller hilarant amb girs 
sorprenents i morts inesperades, que beu de la ironia i la sàtira del món 
del clown i l’humor anglès dels Monty Python més genuïns i que permetrà 
descobrir l’univers de Feliu a tots aquells qui no la coneixien. 

• Intèrprets: Maria Cirici, Laia Alsina i Riera, Laura Pau i Gerard Sesé

• Arranjaments musicals: Gerard Sesé

JA US HE RECONEGUT
The Feliuettes

LA VOLTA AL MÓN EN 80 TIES 
Georgina Llauradó i Joan Codina



JA US HE RECONEGUT
The Feliuettes

SinopsiSinopsi
L’obra proposa un viatge teatral i musical a través del teatre documental, L’obra proposa un viatge teatral i musical a través del teatre documental, 
la performance, les cançons, la imatge i la dansa amb el que el públic la performance, les cançons, la imatge i la dansa amb el que el públic 
descobrirà a 80 ties, sovint silenciades. descobrirà a 80 ties, sovint silenciades. 

Veurem com ressona avui en dia el que van fer i sobretot el que van ser. Una Veurem com ressona avui en dia el que van fer i sobretot el que van ser. Una 
actriu que també canta i una pianista que l’acompanya guien a l’espectador actriu que també canta i una pianista que l’acompanya guien a l’espectador 
en aquest recorregut emotiu, combatiu però també divulgatiu i divertit. en aquest recorregut emotiu, combatiu però també divulgatiu i divertit. 
Aquest és el seu homenatge a totes les aventureres. Aquest és el seu homenatge a totes les aventureres. 

A totes les ties intrèpides, inconformistes, idealistes, innovadores i A totes les ties intrèpides, inconformistes, idealistes, innovadores i 
irrepetibles que les han precedit i que o bé no coneixem o bé no reivindiquem irrepetibles que les han precedit i que o bé no coneixem o bé no reivindiquem 
prou. No les hi caben totes les que són, però sí que ho són totes les que hi prou. No les hi caben totes les que són, però sí que ho són totes les que hi 
estan. 80 Ties.estan. 80 Ties.

Intèrprets: Georgina Llauradó i Cristina MartínezIntèrprets: Georgina Llauradó i Cristina Martínez

Direcció: Joan CodinaDirecció: Joan Codina

LA VOLTA AL MÓN EN 80 TIES 
Georgina Llauradó i Joan Codina





FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYAFEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA (FAC) (FAC)
La Federació d’Ateneus de Catalunya treballa des de 1983 per potenciar, facilitar La Federació d’Ateneus de Catalunya treballa des de 1983 per potenciar, facilitar 
i millorar la tasca de les gairebé 180 entitats socioculturals a les quals ofereix el i millorar la tasca de les gairebé 180 entitats socioculturals a les quals ofereix el 
seu suport i assessorament en àmbits tant diversos com el jurídic, el comptable, seu suport i assessorament en àmbits tant diversos com el jurídic, el comptable, 
el formatiu, de gestió i de reconeixement, la imatge corporativa i les aplicacions el formatiu, de gestió i de reconeixement, la imatge corporativa i les aplicacions 
informàtiques.informàtiques.

Els ateneus, agents culturals de primer ordre amb una àmplia xarxa d’espais escènics, Els ateneus, agents culturals de primer ordre amb una àmplia xarxa d’espais escènics, 
troben en les companyies teatrals els millors aliats per oferir espectacles de qualitat troben en les companyies teatrals els millors aliats per oferir espectacles de qualitat 
als seus associats. És per això, que les arts escèniques en totes les seves disciplines als seus associats. És per això, que les arts escèniques en totes les seves disciplines 
tenen tant valor per a les entitats, ja que entre les dues existeix aquesta simbiosi de la tenen tant valor per a les entitats, ja que entre les dues existeix aquesta simbiosi de la 
qual es nodreixen mútuament. Segons Pep Morella, president de la FAC, qual es nodreixen mútuament. Segons Pep Morella, president de la FAC, “els ateneus “els ateneus 
som un punt de referència per als veïns i socis dels ateneus i, alhora, esdevenim un som un punt de referència per als veïns i socis dels ateneus i, alhora, esdevenim un 
espai de creació i punt de trobada per als artistes professionals”.espai de creació i punt de trobada per als artistes professionals”.

XARXA DE TEATRES D’ATENEUS DE CATALUNYA XARXA DE TEATRES D’ATENEUS DE CATALUNYA (XTAC)(XTAC)
La XTAC va néixer amb l’objectiu de dinamitzar la programació de les sales de teatre La XTAC va néixer amb l’objectiu de dinamitzar la programació de les sales de teatre 
d’aquests equipaments a partir de quatre grans iniciatives: producció, programació d’aquests equipaments a partir de quatre grans iniciatives: producció, programació 
coordinada, residències teatrals i aliances. coordinada, residències teatrals i aliances. 

A banda de treballar per la programació, la XTAC s’ha convertit en una eina de suport A banda de treballar per la programació, la XTAC s’ha convertit en una eina de suport 
als teatres dels ateneus, oferint acompanyament i formació als programadors, als teatres dels ateneus, oferint acompanyament i formació als programadors, 
avantatges i descomptes econòmics en espectacles i en proveïdors, oferint a les avantatges i descomptes econòmics en espectacles i en proveïdors, oferint a les 
entitats una plataforma de venda d’entrades compartida, fomentant un intercanvi entitats una plataforma de venda d’entrades compartida, fomentant un intercanvi 
permanent entre els teatres que en formen part i generant sinèrgies entre els espais, permanent entre els teatres que en formen part i generant sinèrgies entre els espais, 
tot promovent aliances amb projectes professionals i amateurs.tot promovent aliances amb projectes professionals i amateurs.

FAC  ii  XTAC



PROGRAMACIÓ PROGRAMACIÓ 
XTAC 2022XTAC 2022

PRODUCCIÓ FACPRODUCCIÓ FAC
QUASI OPERAQUASI OPERA

 companyia ‘Il·luminati’ companyia ‘Il·luminati’

Amb l’afany de donar suport a la gestió dels teatres dels Amb l’afany de donar suport a la gestió dels teatres dels 
ateneus, la ateneus, la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) va crear va crear 

l’any 2016, la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC).l’any 2016, la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC).

Cada any, la FAC produeix un espectacle que es representa Cada any, la FAC produeix un espectacle que es representa 
en elsteatres de la XTAC, la en elsteatres de la XTAC, la xarxa de teatres més gran de xarxa de teatres més gran de 

CatalunyaCatalunya, amb un total de , amb un total de 38 ateneus38 ateneus..

La XTAC té com a objectiu La XTAC té com a objectiu dinamitzardinamitzar aquests espais teatrals  aquests espais teatrals 
oferint oferint formacióformació als programadors,  als programadors, avantatges i descomptesavantatges i descomptes  

econòmics en la econòmics en la programació d’espectaclesprogramació d’espectacles, i un ampli , i un ampli catàleg catàleg 
d’obresd’obres disponibles per girar, així com un intercanvi permanent  disponibles per girar, així com un intercanvi permanent 

entre els teatres que en formen part.entre els teatres que en formen part.

L’oferta de la XTAC inclou una producció pròpia anual, que L’oferta de la XTAC inclou una producció pròpia anual, que 
enguany és enguany és Quasi OperaQuasi Opera, de la cia. , de la cia. Il·luminatiIl·luminati, espectacles que, espectacles que

compten amb el suport econòmic de la FAC i d’altres obres compten amb el suport econòmic de la FAC i d’altres obres 
d’interès, a més d’una novetat que es presenta enguany: d’interès, a més d’una novetat que es presenta enguany: 

Dona i HumorDona i Humor. . 

En total, per a quest 2022, estan previstes En total, per a quest 2022, estan previstes 118 actuacions de 118 actuacions de 
21 espectacles21 espectacles diferents que aniran girant arreu dels diversos  diferents que aniran girant arreu dels diversos 

teatres d’ateneus de la Xarxa. A la pàgina següent es pot trobar teatres d’ateneus de la Xarxa. A la pàgina següent es pot trobar 
gran part de tota la programació de la XTAC per l’any 2022.gran part de tota la programació de la XTAC per l’any 2022.

XARXA DE TEATRES D’ATENEUSXARXA DE TEATRES D’ATENEUS
 DE CATALUNYA (XTAC) DE CATALUNYA (XTAC)



PROGRAMACIÓ PROGRAMACIÓ 
XTAC 2022XTAC 2022

PRODUCCIÓ FACPRODUCCIÓ FAC
QUASI OPERAQUASI OPERA

 companyia ‘Il·luminati’ companyia ‘Il·luminati’

CICLE DONA I HUMOR CICLE DONA I HUMOR 
ELLESELLES -  - Mireia Casado i cia. ‘Melancòmica’Mireia Casado i cia. ‘Melancòmica’

LA VOLTA AL MÓN EN 80 TIESLA VOLTA AL MÓN EN 80 TIES -  - Georgina Llauradó i Joan CodinaGeorgina Llauradó i Joan Codina

JA US HE RECONEGUTJA US HE RECONEGUT  - - ‘The Feliuettes’‘The Feliuettes’

ESPECTACLES DESTACATSESPECTACLES DESTACATS
ARREL REBELARREL REBEL  - ‘Esbart Joaquim Ruyra’- ‘Esbart Joaquim Ruyra’

MAGIA & COMÈDIA ALS ATENEUS MAGIA & COMÈDIA ALS ATENEUS - Gerard Borrell- Gerard Borrell
DEL CAOS A L’ÈXTASIDEL CAOS A L’ÈXTASI  - - Jordi Coromina i Francesc BravoJordi Coromina i Francesc Bravo
JOAN VAZQUEZ & THE FEELING GOOD SWING TRIOJOAN VAZQUEZ & THE FEELING GOOD SWING TRIO

PÒSIT PÒSIT - - ‘Meri Yanes produccions’‘Meri Yanes produccions’
KUMULUNIMBU KUMULUNIMBU - - companyia ‘l’Ortiga’companyia ‘l’Ortiga’


