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Motor de promoció i visibilitat
On són les creadores de menys de
trenta anys? Quines oportunitats
tenen els i les joves que es volen professionalitzar en l’àmbit
de les arts escèniques un cop han
acabat els estudis d’art dramàtic? Quanta energia es desaprofita
en l’aventura cap a la professionalització i quant talent perdem
en aquest camí feréstec?
Començar una carrera en qualsevol
àmbit professional és complicat.
En el terreny de les arts escèniques ho és molt. Cal tenir un
bon projecte entre mans, saber on
i com el podem vendre, i comptar
amb una estructura sòlida que pugui resistir les embranzides d’un
mercat inestable i sovint precari
o conservador.
Jordi Duran i Roldós
Director Festival Z

Començar una carrera també té a
veure amb el fet que no et coneguin, que no t’agafin el telèfon
o no et responguin els correus
electrònics quan et presentes i
presentes la teva feina, que et
jutgin pels encerts que has endegat com has pogut o pels errors
de principiant que, tant en l’àmbit de la gestió com en el de la
creació, poden desaparèixer gràcies a l’acompanyament de professionals amb més trajectòria, gràcies d’unes condicions de treball
dignes o bé, senzillament, amb el
pas del temps i la paciència que
no ens deixem tenir.
El Festival Z neix amb la voluntat d’esdevenir un motor de promoció i visibilitat de creadors i

creadores escèniques de menys de
trenta anys i també un espai de
reflexió i de transmissió de coneixement transgeneracional entre professionals amb més i menys experiència. Volem esborrar
fronteres entre unes i altres, i
contribuir a la regeneració del
mercat escènic català gràcies a
la participació de persones joves. Estem convençudes que aquestes creadores estan capacitades
per convocar públics que estem
perdent als teatres, posar accent
en temes i formes escèniques que
no estem atenent i representar un
món divers on els i les catalanes
som molt més del que estem acostumades a descobrir a les imatges
que projecten els miralls de la
cultura oficial.
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Programació a cop d’ull
Dia

Hora

Activitat

Tipus

Lloc

Entrada

16/07

10:00

Obertura FestivalZ

Inauguració

CC La Mercè

Gratuïta

Inauguració exposició fotogràﬁca: 30 ulls, múltiples mirades (*)

16/07

10:30

Presentacions de projectes I

Activitat PRO

CC La Mercè

Inscripció

16/07

11:30

Fem match!

Activitat PRO

CC La Mercè

Inscripció

16/07

12:00

Representativitat, censura i llibertat d’expressió -

Cercle de Debat i

Auditori CC La Mercè

Gratuïta (cal

Conﬂictes i

tensions entre drets culturals

Reﬂexió

entrada)

16/07

18:00

Entre polièster (Cia. Atzucac)

Teatre

Auditori CC La Mercè

8€

16/07

20:00

Pilar de dos (Cia. Pilar de Dos)

Dansa

Plaça del Pallol

3€

16/07

21:00

L’Últim Síﬁr (Cia. Quisigui)

Transdisciplinar

Teatre Municipal de

8€

Girona

17/07

10:00

Presentació del Col·lectiu El Contenidor

Activitat PRO

Claustre CC La Mercè

Inscripció

17/07

10:30

Presentacions de projectes II

Activitat PRO

CC La Mercè

Inscripció

17/07

11:30

Fem match!

Activitat PRO

CC La Mercè

Inscripció

17/07

12:00

Humor, riure i paròdia - Potència, perills i dilemes entorn a la

Cercle de Debat i

Auditori CC La Mercè

Gratuïta (cal

legitimació o subversió d'estereotips i opressions

Reﬂexió

entrada)

17/07

18:00

Trilök (ArtsTrilök)

Teatre

Auditori CC La Mercè

8€

17/07

20:00

Hermana, ya no (Katja Diao)

Teatre

Teatre Municipal de

8€

Girona
(*)L’exposició fotogràﬁca 30 ulls, múltiples mirades es podrà visitar els dies 16 i 17 de juliol de 10h a 14h i de 16h a 20h.
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Espectacles

Entre polièster
On: Auditori CC La Mercè
Dia i hora: Divendres 16 juliol a
les 18h
Preu: 8 €
Companyia: Cia. Atzucac
La Clàudia i la Dolça examinen amb
cura el món que les envolta i allò
que veuen les desafia a un joc amarat
de sorpresa. A vegades ens ofereixen
l’absurditat de veure el final de qui
no s’ha sabut abstreure de la força
xucladora d’un món virtual. O bé ens
escenifiquen el joc del fora i del
dins en una ciutat que, més enllà
del balcó emparat per flors boniques,
ensenya la seva hostilitat. Canten la
natura de colors que atreu la vida
animada: quina enveja! I fan divertit l’avorriment. Una escenificació
de la paradoxa que ens envolta, que
desprèn aquell humor intel·ligent
que sap trobar sempre tresors en la
subtilesa del dia a dia.

Dramatúrgia, interpretació i direcció: Dolça Alcanyís i Macias, i
Clàudia Vicens i Bartolí
Disseny de l’espai sonor: Pau Iribarne
Disseny d’il·luminació: Víctor Figueroa
Veu en off: Martí Segura
Espai escènic i vestuari: Dolça Alcanyís i Macias, i Clàudia Vicens i
Bartolí
Comunicació: Marina Altimira Homet
(xarxes), Víctor Figueroa Sans (vídeo i fotografia) i Quim Gibert (fotografia)
Col·laboració: Faberllull (Olot),
Escola Universitària ERAM.
Agraïments: Diables de l’Onyar, Eva
Grabuleda, Enric Famada, Can Cornellà i La Carmanyola.
Teatre
A partir de 12 anys
Durada de l’espectacle: 1h
Idioma: Català
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Pilar de dos
On: Plaça de Pallol
Dia i hora: Divendres 16 juliol a
les 20h
Preu: 3 €
Companyia: Pilar de dos
Pilar de dos és una peça de dansa
que mira al món dels castells incorporant els diferents elements que
formen part del ritual casteller
als cossos de dues ballarines. Amb
l’ajuda d’aquests elements, la música, els moviments dels castellers
o la indumentària, les ballarines
crearan un joc de dansa contemporània, que poc a poc serà clau per a
la construcció d’un pilar.

Idea, creació i interpretació: Clàudia Gómez i Raquel Viñuales
Interpretació musical: Iñaki Plaza
-Trikitixa (acordió diatònic basc) i
percussions
Composició musical: Adrià Dilmé
Enregistrament i mescla musical: Estudis Santa Pau i Adrià Dilmé
Disseny il·luminació: Arnau Pardo
Amb el suport de: ÉsDansa, Fira Mediterrània, Sismògraf, el Graner i
Dansàneu.
Agraïments: Escola Municipal de Dansa de Celrà i Centre Cívic de Porqueres (Girona)
Dansa
Tots públics
Durada de l’espectacle: 20 min
Idioma: sense text
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L’últim Sífir
On: Teatre Municipal de Girona
Dia i hora: Divendres 16 de juliol a
les 21:30h
preu: 8€
Companyia: Quisigui
Les societats occidentals insisteixen el fet de ser: ser algú, ser
alguna cosa, ser un ésser diferent
de la resta. Sífir és una paraula polisèmica del Kurmanji que significa
res, zero o nul. Aquesta peça escènica transdisciplinar se centra en
el cas d’un poble, d’una societat i
d’un personatge que d’entrada no són
res, i que acabaran sent res.

Creació: Aram Pou Clavell i Jordi
Pasqual
Interpretació: Aram Pou Clavell
Disseny de vestuari: Atena Pou Clavell
Confecció de vestuari: Mª Mercè Rovira
Disseny gràfic: Jan Barceló
Escenografia: Aram Pou Clavell
Disseny de so: Miquel Feliu
Disseny de llums: Francesc Gago
Suport tècnic: Baowatt productions
Fotografía: Àlex Griffin
Vídeo: Aleix Hosta
Espais de creació: L’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu Ajuntament de Sabadell / L’Animal a
l’Esquena - Mal Pelo / Centre d’arts
escèniques El Canal - Ajuntament de
Salt / La Factoria de les arts escèniques - Ajuntament de Banyoles
/ Ateneu Popular Coma Cros / Escola universitària ERAM - UDG / La nau
BAOWATT / Sala La Planeta
Transdisciplinar
A partir de 6 anys
Durada de l’espectacle: 65 min.
Idioma: Català
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Trilök
On: Auditori CC La Mercè
Dia i hora: Dissabte 17 de juliol a
les 18h
Preu: 8€
Companyia: ArtsTrilök
Les hijras són un col·lectiu desconegut a gran part de el món i sovint
estigmatitzat, tot i que la seva
existència es remunta a fa més de
quatre mil anys.
La comunitat Trilök sobreviu gràcies a les benediccions realitzades
en casaments i naixements, però ha
de seguir estrictament les normes de
la congregació. Guru Mata és la mare
que té cura de totes les hijras i
l’encarregada que les normes se segueixin rigorosament.
Trilök s’inspira en la vida de les
hijras a l’Índia per construir un
relat escènic calidoscòpic al voltant d’una comunitat de persones de
gènere dissident que no s’identifiquen amb el binomi home-dona.
A partir d’una història real.
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Intèrprets: Flor Laiño, Didac Jurado, Berta Calvo, Nicolás Morizon i
Guillem Coca.
Cocreació: Harpreet Gill i
Flor Laiño
Direcció: Harpreet Gill
Dramatúrgia: Clàudia Ferrer
Coreografia: Maria Illa
Espai escènic i vestuari: Harpreet
Gill i Flor Laiño
Espai sonor: Marc García
Il·luminació: Harpreet Gill
Maquillatge: Mireia Baltron
Ambientació: Flor Laiño
Fotografia: Quim Gibert
Ajudant de direcció: Guillem Coca
Producció executiva: Harpreet Gill i
Flor Laiño
Teatre
A partir de 12 anys
Durada de l’espectacle: 70 min.
Idioma: català i castellà

Hermana, ya no
On: Teatre Municipal de Girona
Dia i hora: Dissabte dia 17 de juliol a les 20h
Preu: 8€
Companyia: Katja Diao
Hermana, ya no és un monòleg d’autoficció en el qual l’actriu d’origen
senegalès Katja Diao ens fa arribar
la seva experiència i la seva visió
sobre temes de raça i de gènere.
“Crec que sóc el resultat d’un experiment. No em reconec ni la cara
ni el cos. Posseeixo una memòria que
no recordo i que no em pertany. Estic en un escenari ple de sal. Vaja,
sóc una més de les hereves d’aquesta
història borrosa. Tinc un somni dels
mil dimonis: defensar la història i
la identitat negra, apostar pel teatre africà, descolonitzar la ment i
el cos.”

Direcció: Katja Diao - Colectivo Angustia Sale de Fiesta
Mirada externa: Xicu Masó
Intèrpret: Katja Diao
Espai sonoi i selecció musical: Katja Diao
Producció i distrubició: Asociación
Africa Moment, Barcelona 2020
Amb la col·laboració de: Africa moment 2020, El graner – Centre de
creació de dansa i arts vives
Teatre
A partir de 12 anys
Durada de l’espectacle: 50 min
Idioma: català i castellà
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Representativitat, censura i llibertat d’expressió - Conflictes i tensions entre drets culturals
On: Auditori CC La Mercè
Dia i hora: Divendres 16 juliol a
les 12h
Preu: gratuït (reserva prèvia al web
del festival)
Ponents: Amb Bruna Tomàs, Sònia Masuda Mora, Roger Fernández Cifuentes
i la moderació de Laura Pujol.
Conferència / Debat
Durada: 105 min.
Idioma: Català
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Cercles de debat i reflexió
Quan el debat entorn a la representativitat en les arts i la cultura
es posa sobre la taula, apareixen
opinions i punts de vista en tensió.
Mentre que algunes veus reivindiquen
la necessitat de polítiques i estratègies que garanteixin els drets
culturals de tothom, d’altres argumenten que aquestes polítiques xoquen
amb la seva llibertat d’expressió i
que, per tant, esdevenen polítiques
de censura. Amb aquest cercle volem
aprofundir en aquests conflictes i per
això convidem a diversxs agents de
l’escena catalana amb qui reflexionar
sobre aquest tema i intentar elaborar estratègies col·lectives per
a respondre a alguns interrogants,
com: Què falta perquè l’escena catalana sigui més diversa i plural?
Quins conflictes hi ha entre el dret
a la llibertat d’expressió i el dret
en participar en la vida cultural?
Es pot parlar de censura a la llibertat d’expressió si hi ha l’obligació legal de contractar tenint en
compte quotes de gènere, edat, ètniques i/o racials?

“Nuestra mejor venganza será la alegría”. Aquest lema central de la Marcha de las Putas (Slutwalk, Canadà,
2011) o dinàmiques de resignificació
de l’insult com la del col·lectiu
queer, ens poden portar a pensar que
en l’humor podem trobar una alternativa de resistència les forces opressores. Per altra banda, precisament
a través de l’humor - riure’ns dels
altres, sovint col·lectius vulnerables i oprimits - ha estat i segueix
essent una forma de violència, misogínia i dominació colonial.
Humor, riure i paròdia - Potència,
perills i dilemes entorn a la legitimació o subversió d’estereotips i
opressions.
On: Auditori CC La Mercè
Dia i hora: Dissabte 17 juliol a les
12h
Preu: gratuït (reserva prèvia al web
del festival)
Ponents: Amb Marc Buxaderas, Sílvia
Albert Sopale, Març Llinàs i la moderació de Laura Pujol.
Conferència / Debat
Durada: 105 min.
Idioma: Català

En aquesta trobada explorarem aquestes qüestions de la mà de tres artistxs escènicxs que fan servir l’humor
com a mitjà i com a bandera. Pensar
l’humor des de la seva vinculació
als contextos, les experiències, la
direccionalitat i les condicions.
Potser des d’aquí podrem trobar resposta a preguntes com aquestes: Podem fer broma de tot? Existeixen o
han d’existir els límits per al seu
llenguatge? Què ens ofèn i per què?
Des de quines relacions podem - hem
de? - trobar-ne els límits? Com podem apropiar-nos d’aquesta eina perquè esdevingui emancipadora i subversiva?
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30 ulls, múltiples mirades
On: Claustre del CC La Mercè
Inauguració: 16 de juliol, 10h
Dia i hora: 16 i 17 de juliol de 10h
a 14h i de 16h a 20h
Preu: Gratuït
30 ulls, múltiples mirades és el resultat d’un taller de creació transdisciplinar i transgeneracional al
voltant del tema de la llibertat
d’expressió. Però també el resultat
d’una trobada entre persones: creadores joves, treballadores socials
i educadores, i usuàries del PIL
(Salt), un servei social residencial
per a menors d‘edat de 16 a 18 anys
tutelades per l‘Administració de la
Generalitat de Catalunya i per persones majors d‘edat de 18 a 21 anys
ex tutelades, que en el moment de
la seva arribada al nostre territori eren menors d’edat i es trobaven
soles.
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Exposició fotogràfica

Coordinació - Melissa Caminha
Acompanyament creatiu - Diego Espada
Artistes / educadores: Marta Ribas i
Jordi Cumaleras
Amb la participació de: Abdelillah
Amagroud, Abdenabi Hamri, Brahim
Ouissaden, Cristopher Omar Hernández, Emma Viladomat Garcia, Geordan
Varon Arias, Hannan el Akad, Josep
Gabriel Morales Piferrer, Mansata Diedhiou Coly, Mohamed Aberray,
Mohamed Bouadar, Mohamed Cheriat,
Oriol Roig Dueñas, Rachid Ben Brahim, Yacouba Diallo.
Una producció del Festival Z i la
Plataforma d’Inserció Laboral de
Salt.
Amb la col·laboració del Centre Cívic Sant Narcís, Ateneu Popular Coma
Cros, Centre Cultural La Mercè i
l’IES Salvador Sunyer i Americ.

Activitats professionals
Obertura del Festival i presentació
de l’exposició fotogràfica 30 ulls,
múltiples mirades
Quan? 16 i 17 de juliol de 10h a 14h
i de 16h a 20h
On? Claustre del Centre Cultural La
Mercè
Què? Presentació oficial de l’edició beta del Festival Z, així com de
l’exposició 30 ulls, múltiples mirades amb la participació dels i les
participants al taller coordinat pel
Festival Z i la Plataforma d’Inserció Laboral de Salt.
Presentació del Col•lectiu
El Contenidor
Quan? Dia 17, 10.00h – 10:30h
On? Claustre del Centre Cultural La
Mercè
Qui? Col•lectiu El Contenidor
Què? Presentació del Col·lectiu El
Contenidor i de l’estudi de presència de creadores <30 anys a les programacions de Girona i rodalies.

Presentacions de projectes I

Fem match! – Esmorzar

Quan? Dia 16, 10.30h - 11.30h
On? Claustre del Centre Cultural La
Mercè
Què? Presentació de projectes escènics produïts o en producció l’any
2021 per creadores <30.
Qui? Amb Ivan Bustos, Maria Cambil i
Col·lectiu OBDC.

Quan? Dia 16, 11.30h - 12.00h
On? Claustre del Centre Cultural La
Mercè
Què? Espai de trobada informal entre
les participants.

Presentacions de projectes II

Fem match! – Esmorzar

Quan? Dia 17, 10.30h - 11.30h
On? Claustre del Centre Cultural La
Mercè
Què? Presentació de projectes escènics produïts o en producció l’any
2021 per creadores <30.
Qui? Amb l’Associació La Intempèrie,
el Col·lectiu Desasosiego i Ane Da
Silva.

Quan? Dia 17, 11.30h - 12.00h
On? Claustre del Centre Cultural La
Mercè
Què? Espai de trobada informal entre
les participants.
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Informació pràctica
Enllaç de venda d’entrades a www.festivalz.org

CONTACTE PREMSA

Dani Chicano
634510097
premsa@festivalz.org

Amb col·laboració de:

Fundaci— Privada Joan Bosc
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