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Rojo Clavel de la companyia Lalinea és el 

resultat de la col·laboració entre TMB i 

el Teatre Lliure. Consta d’una exposició a 

l’Espai Mercè Sala i d’una intervenció 

artística per diferents estacions -la línia de 

metro fictícia Rojo Clavel-. 

 

Lalinea és la companyia resident del 

programa d’Ajuts a la creació Carlota 

Soldevila 20/21 del Teatre Lliure i obrirà al 

públic el seu work in progress José y la 

Barcelona disidente a l’Espai Lliure de 

Montjuïc a partir del 17 de març de 2021.   

 

Els dos projectes de la companyia sorgeixen 

de la voluntat de descobrir qui va ser José 

Tenorio i de reconstruir el seu relat de vida, 

a través de la memòria col·lectiva de la 

Barcelona LGTBI+ dels anys 70 i 80. El 

projecte és per davant de tot un escut contra 

el silenci i l’oblit. A través de testimonis 

reals es teixeix un arxiu de la dissidència 

sexual i de gènere d’aquells anys. 

 

 
 

 

https://www.tmb.cat/ca/sobre-tmb
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/jose-y-la-barcelona-disidente-work-progress
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/jose-y-la-barcelona-disidente-work-progress
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La figura de José Tenorio 
 

 

© Pep Herrero / TMB 

José Tenorio no va ser un personatge públic, era una persona anònima que, 

com moltes altres, es va refugiar a la ciutat per poder viure a la seva 

manera. Fill de Cadis, des de ben jove va tenir clar que volia ser 

transformista. Al 1971 va venir a Barcelona per provar sort als escenaris, 

malgrat mai va poder dedicar-s'hi professionalment. Tot i que va mantenir 

una bona relació amb la família, duia una vida reservada: ni ell explicava 

detalls, ni la família feia preguntes. Al 1993 va morir de sida al seu poble 

natal, La Línea de la Concepción. La seva història real i el motiu de la seva 

mort van ser amagats. 

 

Úrsula Tenorio, directora de la companyia i besneboda del protagonista, vol 

homenatjar el seu besoncle i les vides de persones, com ell, van decidir 

viure la seva identitat plenament, tot i les normes socials de l’època. El 

projecte uneix anècdotes íntimes i personals amb els fets més significatius 

de la història LGTBI+ i, d’aquesta manera, crea una narració que connecta 

fets quotidians i individuals amb els grans canvis socials i polítics del país. 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ I FOTOS 

www.teatrelliure.com/ca/gener

al/rojo-clavel-introduccio 

http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-introduccio
http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-introduccio
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Sobre l’exposició Rojo Clavel 
 

 

© Pep Herrero / TMB 

 

 

L’Espai Mercè Sala (estació Diagonal) acollirà del 17 de febrer al 30 de març l’exposició Rojo Clavel. 

 

La proposta traça la cronologia de José Tenorio des de la seva arribada a Barcelona (1971) fins al 

seu retorn a La Línea de la Concepción, Cadis (1993). El relat s’enllaça amb la història del col·lectiu al 

llarg d'aquest període.  

 

A través del teixit de veus i dels documents que es comparteixen en aquesta exposició -i a la línia de 

metro Rojo Clavel- es pretén donar resposta a la pregunta: qui va ser José Tenorio?  

 

“Estimada visitant, t’encoratgem a continuar amb la recerca, per a explorar juntes la seva memòria i 

reviure-la, mentre caminem per la fina frontera entre l’oblit i el record, entre la hipòtesi i la realitat”.  
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Sobre la línia de metro Rojo Clavel 
 

 

© Pep Herrero / TMB 

 

La línia de metro fictícia Rojo Clavel comparteix la documentació recollida 

durant el procés de creació del work in progress José y la Barcelona 

disidente.  Entenent la ciutat com a mapa de la memòria, s’estableix un 

recorregut per la vida de José Tenorio a través de les parades de metro de 

Barcelona, reconstruint així un itinerari que transita aquells passatges 

urbans que tenen una connexió significativa amb ell i amb el col·lectiu 

LGTBI+. 

 

La proposta convida a descobrir les vivències amagades als espais que 

visitem diàriament. Les estacions de metro de la línia Rojo Clavel disposen 

de diversos cartells on es podrà trobar un codi QR que convida a descobrir 

més sobre la figura de José Tenorio i el seu context. Escanejant-lo també es 

podran escoltar els testimonis de persones que van viure la Barcelona dels 

70 i els 80.  

 

La línia Rojo Clavel passa per les estacions següents: 

 

Parada 1: Sants Estació 

Parada 2: La Sagrera 

Parada 3: Clot 

Parada 4: Catalunya 

Parada 5: Liceu 

Parada 6: Paral·lel 

Parada 7: Poble Sec 

Parada 8: Fontana 

Parada 9: Diagonal 

Parada 10: Hospital Clínic

https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/jose-y-la-barcelona-disidente-work-progress
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/jose-y-la-barcelona-disidente-work-progress
https://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-1-sants-estacio
https://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-2-la-sagrera
https://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-3-clot
https://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-4-catalunya
https://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-5-liceu
https://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-6-parallel
https://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-7-poble-sec
https://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-8-fontana
https://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-9-diagonal
https://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-10-hospital-clinic
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SANTS ESTACIÓ 

JOSÉ, POR LAS CALLES DE  BARCELONA 

CORRIERON CIENTOS DE MARIQUITAS 

ANDALUCES 

  

Sants és el lloc d’arribada de molts viatgers per antonomàsia. Com el José 

venen a Barcelona buscant una ciutat que els permeti descobrir i explorar la 

seva pròpia identitat d’una manera més lliure. Per aquest motiu hem volgut 

iniciar el recorregut en aquesta estació. 

  

José neix a La Línea de Concepción de Cadis al 1948. Creix en una 

Espanya de postguerra i fam, en un poble acostumat a l’estraperlo i al 

contraban degut a la seva situació fronterera amb Gibraltar. Fill d’una família 

nombrosa, de ben petit ja va rebre l’etiqueta de mariquita pel seu gust per 

tot allò femení. Per aquest motiu, la seva relació amb el seu pare va ser molt 

complicada, fins al punt que va haver de fugir de casa als 16 anys. 

  

José arriba a Barcelona al 1971. Com molts altres andalusos, fuig del poble 

per refugiar-se en l’anonimat que ofereix la ciutat. A continuació podreu 

escoltar testimonis de persones que ens parlen del context gadità, com 

també del context de Barcelona en el moment de la seva arribada. 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ i ÀUDIOS 

www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-

clavel-1-sants-estacio 

http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-1-sants-estacio
http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-1-sants-estacio
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LA SAGRERA 

MARICÓN, ESO ES LO QUE YO QUERIA OIR 

JOSÉ 

  

La Sagrera va ser per al José el punt de connexió amb la resta de la família 

que vivia a Barcelona. Malgrat que el seu pare no va acceptar mai la seva 

homosexualitat, el seu germà gran i el seu nebot van ajudar-lo en els 

moments més difícils. Tot i així, tractaven la seva identitat com un secret 

que s’hagués d’amagar. Segurament per aquest motiu sempre va ser 

reservat amb la família. El seu nebot el descriu com una persona callada, 

poc donada a parlar. Com a resultat del silenci i del secret familiar, de la 

seva vida només queda la façana de qui va ser. 

  

En aquesta parada hem recollit veus que parlen d'experiències amb la 

família i els amics. També hem volgut abordar aspectes com la memòria 

històrica i l’oblit en el context de la homosexualitat.   

 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ i ÀUDIOS 

www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-

clavel-2-la-sagrera 

 

http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-2-la-sagrera
http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-2-la-sagrera
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CLOT 

SE METÍA EN LA CAMA CON EL TIO QUE ME 

GUSTABA, JOSÉ 

  

Durant els anys 80, el José viu amb la seva parella al barri del Clot. 

Conviuen fins que, un cop diagnosticat de la SIDA, el José torna a La Línea 

de la Concepción. Durant tots aquests anys la família només va coincidir un 

cop amb la seva parella. Diuen que es deia Jordi i que s’assemblava al Rock 

Hudson, era molt alt i el José l'anomenava el larguirucho. 

  

La parada del Clot engloba relats relacionats amb la parella, la visió de 

l’amor i les relacions sexuals. 

 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ i ÀUDIOS 

www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-

clavel-3-clot 

http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-3-clot
http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-3-clot
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CATALUNYA 

JOSÉ, EL PEOR ENEMIGO DE UN MARICÓN ES 

UN MARICÓN DE ARMARIO 

  

Si als anys 80 haguéssiu anat al Corte Inglés de Plaça Catalunya, 

probablement hi hauuríeu trobat el José. Ens han explicat que va treballar 

allà en aquella època, tot i que la feina que va fer varia segons qui l'explica. 

Hi ha qui diu que era botiguer en una sabateria, d'altres que netejava els 

magatzems a la nit. Durant aquells anys va tenir moltes altres feines, 

treballava de conserge en una escola o arreglant bicicletes en una botiga. 

Ens preguntem si durant algun període va aconseguir treballar de 

transformista. 

  

A l’estació de Catalunya podreu trobar algunes de les experiències que van 

viure persones gais entorn de la feina. 

 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ i ÀUDIOS 

www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-

clavel-4-catalunya 

http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-4-catalunya
http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-4-catalunya
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LICEU 

NO SOMOS MACHOS, PERO SOMOS 

MUCHAS, JOSÉ 

  

Aquesta frase mítica de Paco España resumeix l’esperit de tota una 

generació que no es va resignar a ser ciutadana de segona categoria. Al 

1977 la Rambla és testimoni de la primera manifestació LGTBI+ de l’Estat 

espanyol. Ens preguntem com va ser per a José poder acudir a aquest 

acte històric. Volem respondre aquesta pregunta amb els testimonis 

següents. 

 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ i ÀUDIOS 

www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-

clavel-5-liceu 

http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-5-liceu
http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-5-liceu
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PARAL·LEL 

JOSÉ, ACTUANDO CON SU BATA DE COLA 
  

Si haguéssim d’esbrinar quina de les dives de la Copla encarnava José en 

les seves actuacions, diríem Rocío Jurado. Sovint, a la cuina o fent 

tasques de la llar, cantava 'Un clavel'. A casa seva tenia vestits de 

folclòrica i dues perruques, l'una de rossa i l’altra de morena. Potser la 

segona, la feia servir per interpretar Sara Montiel, a qui també admirava 

molt.   

  

El Paral·lel és ben conegut per la seva vinculació a l'inici del segle xx amb 

els cabarets i el transformisme, per aquest motiu hem emplaçat en 

aquesta parada històries relacionades amb aquest tipus d’espectacles 

durant els anys 70 i 80. 

 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ i ÀUDIOS 

www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-

clavel-6-parallel

http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-6-parallel
http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-6-parallel
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POBLE SEC 

ENCONTRÉ MARIQUITAS FELICES, JOSÉ 
  

El primer cop que la família em parla del José és per dir-me que li 

agradava molt el teatre. Després em van explicar que volia ser actor i que, 

per aquest motiu, s’escapà de casa als 16 anys per anar a Madrid. 

Malauradament aquesta estada va durar poc, al cap de sis mesos la 

família el va trobar i, com que era menor d’edat, el van obligar a tornar al 

poble.  

   

A l'inici del segle xx el barri del Poble Sec obre una gran quantitat de 

teatres i cabarets. Molts artistes nacionals i internacionals troben en 

aquest barri un espai d’acollida on crear i desenvolupar la seva identitat.  

   

A continuació trobareu relats que ens parlen del teatre durant la dècada 

dels 80, però també del cinema, de la interpretació i dels carnavals.  

 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ i ÀUDIOS 

www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-

clavel-7-poble-sec

http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-7-poble-sec
http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-7-poble-sec
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FONTANA 

JOSÉ, ¿DE ESTO ENTIENDES? 
  

A finals del franquisme i durant la transició, com podia conèixer homes 

amb qui tenir relacions, el José? Quins punts de trobada hi havia en 

aquella època a la ciutat? Com podia saber si la persona que li agrada era 

homosexual?  

  

A finals dels 70 el barri Gòtic va ser el nucli de trobades on es 

concentraven la majoria de locals d’ambient, però a mitjans dels 80 els 

locals es comencen a ubicar per damunt de Diagonal i per Gràcia. 

Més  endavant es va conformar el que avui coneixem per gaixample. 

  

En aquests enregistraments d’àudio podreu escoltar com evolucionen els 

llocs de trobades entre homes, així com les experiències personals que 

s’hi vivien allà. 

 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ i ÀUDIOS 

www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-

clavel-8-fontana 

 

http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-8-fontana
http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-8-fontana
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DIAGONAL 

JOSÉ, CRÈIEM EN LA REVOLUCIÓ SEXUAL 

  

Aprofitant la transversalitat conceptual que ens ofereix l’Avinguda 

Diagonal, un via que creua tota la ciutat, en aquesta estació hem volgut 

mostrar una panoràmica general de l’esperit que es respirava durant la 

dècada dels 80 a Barcelona dins el col·lectiu d’homes homosexuals. A 

través d’aquestes vivències desitgem entendre millor per què el José va 

triar aquesta ciutat per construir la seva vida. 

 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ i ÀUDIOS 

www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-

clavel-9-diagonal 

http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-9-diagonal
http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-9-diagonal
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HOSPITAL CLÍNIC 

JOSÉ, VEURE ÉS COMPRENDRE 

  

Sens dubte, un dels motius que més van contribuir a amagar la història del 

José va ser l’estigmatització de les persones seropositives. El José va ser 

diagnosticat del VIH a l'inici dels 90. Durant un temps va estar ingressat a 

l’Hospital Clínic de Barcelona. Després d’això va tornar a La Línea de la 

Concepción, on va morir. Hi ha molts dubtes respecte de per què va 

decidir tornar al poble d’on havia marxat feia més de 20 anys, i on la SIDA 

encara despertava més rebuig. Intentem esbrinar-ho a través de les veus 

que construeixen el relat de la parada de metro d’Hospital Clínic. 

 

 

 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ i ÀUDIOS 

www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-

clavel-10-hospital-clinic 

http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-10-hospital-clinic
http://www.teatrelliure.com/ca/general/rojo-clavel-10-hospital-clinic
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BIOGRAFIA 

Lalinea 

companyia 
 

Lalinea neix de trobades atzarosos dins dels límits de l'Institut de Teatre. Allà, vam 

decidir donar-nos el permís per explorar allò que l'acadèmia ens suggeria però que, a 

causa dels temps de la burocràcia, no ens permetia indagar. I a poc a poc, entre 

pràctiques escèniques, pràctiques comuns i treballs de final de carrera vam anar 

confluint. Ens trobàvem en  aquells buits que permetien connectar persones de diferents 

especialitats i disciplines. I així, vam anar formant un grup heterogeni on materialitzar  

interrogants,  inquietuds, coneixements i sensibilitats  des  de  l'acte escènic; 

replantejant-nos i redescobrint quina era l'essència i síntesi d'aquest acte.  

 

D'aquesta  manera  hem  creat  peces  dins  del  marc  acadèmic -a  excepció  de 

Histèriques que es va programar a Lluïsos Teatre a l'abril de 2018- que ens han permès 

anar afinant una visió artística i un llenguatge comú. Els treballs de Lalinea prenen com a  

punt de partida fets reals per a construir realitats escèniques que transitin de la vivència 

individual a l'experiència compartida. Sota el lema Allò personal és polític la tragèdia  

personal s'exposa davant  del  públic  com  un  poema  visual  on  s'uneixen  imatges  

plàstiques en moviment, text i actes performàtics. Es pretén generar així, un relat 

fragmentat que deixi l'espai i el temps per a la imaginació, i que permeti a cada 

espectadora complementar la peça amb la seva pròpia subjectivitat. 

 

D'altra banda, considerem que tota peça artística aborda el gènere d'una manera 

implícita. No tenir en compte el discurs que s'està generant ja és un posicionament 

polític. Per això és voluntat de la companyia abordar de forma directa el discurs de 

gènere en la creació artística, qüestionant-nos a nosaltres mateixes i obrint la mirada a  

altres maneres de fer que integrin i respectin les identitats de totes. Posem especial  

atenció a la figura de la dona, ja que és un col·lectiu del qual formem part. 

 

 

BIOGRAFIA 

Úrsula Tenorio 

creació 
 

Graduada en Art Dramàtic en l'especialitat d'Interpretació-Text per l'ESAD Institut de Teatre de 

Barcelona (2018). També ha realitzat estudis de Direcció Escènica i Dramatúrgia (2017) a la mateixa 

institució. Ha estudiat Tècniques d'Interpretació amb Agustí  Estadella (2011-2012), Dansa Clàssica 

(2011-2012) i Dansa Contemporània  amb Silvia Machado (2008) i a l’Espai Dansa la Serradora de 

Mollet de Vallès (2005). Ha cursat Teatre Social: l'art com eina de Treball de i per a l'educació a la 

Fundació Catalana de l'Esplai (2010). 

 

Acadèmicament  ha  treballat com a actriu amb Clara Segura en el muntatge El ventall de  Lady 

Windermere  (2015) i amb Carme Portaceli al Teatre Estudi amb Les circumstàncies de Klara (2016). 

Destaquen també les col·laboracions realitzades com actriu i creadora en diferents projectes 

acadèmics amb el director Nico Jongen a Els Baixos Fons (2015), el  dramaturg Lucas Ubach a 

Estricta Vigilància (2016), i la ballarina Carmen Gómez en el seu TFG El Pacto (2018).  
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Per altra banda, com a creadora, acadèmicament ha dirigit la intervenció artística Human  Garden 

realitzada als jardins de la Universitat de Barcelona situada a Plaça Universitat (2016), Un món 

perfecte (2016) a partir d’un fragment de Casa de Nines de Henrik Ibsen, i l’adaptació del monòleg de 

La dona jueva de Bertolt Brecht amb el títol de Frau (2017). Ha  escrit, dirigit i interpretat el seu TFG 

Vestido de flores para una niña de seis  años  (2018)  i  ha  codirigit  el  TFG  de l’intèrpret de físic i 

visual Adrea Pellejero Sólo vine a Bañarme (2019). 

 

Professionalment  ha  treballat  com  actriu  amb  la  Carlota  Subirós  al  CCCB  amb With My 

Wholeheartmindbody (2016), i amb l’Aitor Galisteo al Teatre Can Gomà de Mollet de Vallès amb 

Vuelven (2007). Com a creadora ha dirigit Histèriques a Lluïsos Teatre, projecte guanyador de la 

residència de creació 2018 amb el qual va rebre l’assessorament de La Perla 29. També ha treballat 

com a professora de teatre (2005 –2014) a l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès.  

 

També  s’ha  vist  influenciada  pels  treballs  realitzats  amb  creadores  emergents com l’artista 

plàstica Marta Lofi, l’artista sonor Llorenç Balaguer (a.k.a Hannah) i el creador i   investigador d’art i 

tecnologia Albert Chamorro, director de la companyia Uratri, i amb el qual col·labora actualment en el 

projecte No hay tierra más allà produït amb la col·laboració del Festival Noves Tendències de 

Terrassa i el CAET. 

 

 

BIOGRAFIA 

Enric Naudi 

creació 
 

Escenògraf format a l’Institut del Teatre de  Barcelona (2003–2008). Durant  la seva  

trajectòria  participa  com  a  escenògraf, dissenyador  d’il·luminació, director d’art, 

constructor i coordinador tècnic en més de quaranta projectes, dels quals en destaca els 

següents: forma part de l’equip artístic de José Menchero en la construcció de les 

cavalcades de Reis Mags de  Barcelona (2006 –2008); dissenya i construeix l’espai 

escènic del musical Pegados (2010) dirigit per Victor Conde i guanyador del  Premi  Max  

2011; al  2010 és coordinador tècnic del Gran Teatre del Liceu on participa en 

produccions com Carmen dirigida per Calixto Bieito o La dama de les piques dirigida per 

Gilbert Deflo; i treballa com a cap del taller de construccions escenogràfiques de l’Institut 

del Teatre de Barcelona (2011 –2018).  

 

Des de 2014 treballa com a docent impartint l’assignatura de Fusteria Teatral a l’ESTAE 

Institut del Teatre de Terrassa. En els últims anys combina la docència amb treballs 

dedicats a la comunicació. Al 2017 treballa com a Director d’Art per MGP Agencyen  les  

campanyes publicitàries Mi momento sofà i Fiesta del descanso de l’empresa 

Conforama. Al 2018 és cap del taller i producció de Elrow. Actualment és Director de 

Producció de l’agència de creativitat The New Story Tellers, que crea campanyes per a 

l’Empresa Bacardí.  
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Fitxa artística 
 

COMPANYIA 

Lalinea 

 

CREACIÓ 

Úrsula Tenorio i Enric Naudi 

 

DISSENY SONOR 

Llorenç Balaguer 

 

COL·LABORADORS 

Goliarda Parda, Aleix Garcia, 

Alejandro Avrai, Andrea Pellejero, 

Maria Codina, Miguel Galván, Sergio 

Camacho i Rut Girona 

 

TESTIMONIS 

Carme Vidal, Ferran Pujol, Jaume 

Piqué, Joan Tallada, Joaquim 

Roqueta, Jordi Petit, Jordi Samsó, 

José Romero, Leopold Estapé, 

Nazario Luque, Rafael Cáceres, 

Vicenç Ferrer   

 

PRODUCCIÓ 

Teatre Lliure i TMB 

 

ENTITATS COL·LABORADORES 

Centre LGTBI de Barcelona, Fundació 

Enllaç i Casal Lambda 

 

AMB EL SUPORT DE  

Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya 
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Informació 
pràctica 
exposició 
 
IDIOMA 

Català 

 

DATES 

Del 17/02 a l’11/04 

 

HORARIS  

De dilluns a divendres de 10.00 h a 20.00 h 

 

LLOC 

Espai Mercè Sala (metro Diagonal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

XARXES  

@lalinea.arts 

#RojoClavelTMBLliure  

#FundacióTMB  

#TMBCultura 

 

 

  

 

 

 

Informació 
pràctica work 
in progress 
 
IDIOMES 

Català i castellà 

 

DATES 

Del 17/03 al 21/03 

 

HORARIS  

De dimecres a dissabte a les 20.00 h 

Diumenge a les 18.00 h 

 

PREU 

Gratuït 

 

LLOC 

Montjuïc. Espai Lliure 

 

 

 

 

 

 

 

 

XARXES  

@lalinea.arts 

#ResidènciesLliure  

#JoséYLaBarcelonaDisidente  

 

CONTACTE 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

Mar Solà 

M. 675 44 98 86 

premsa@teatrelliure.com  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/lalinea.arts/
https://twitter.com/search?q=%23RojoClavelTMBLliure&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23Fundaci%C3%B3TMB&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23TMBCultura&src=typed_query
https://www.instagram.com/lalinea.arts/
https://twitter.com/hashtag/Resid%C3%A8nciesLliure
https://twitter.com/search?q=%23Jos%C3%A9YLaBarcelonaDisidente%20&src=typed_query
mailto:premsa@teatrelliure.com
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Col·laboradors i patrocinis 

 


