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HORARI
De dimecres a dissabte  
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
16/12 a les 16.00 h

DURADA 
1 h 45’

LLOC 
Gràcia

IDIOMA
En castellà

ACCESSIBILITAT
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17/12 audiodescripció

COL·LOQUI
Després de cada funció,  
debat amb la companyia!
Inclòs en la durada  
de l’espectacle

EDAT RECOMANADA
A partir de 14 anys
(ESO i Batxillerat)

ESPECTACLE INCLÒS A
El Lliure del futur

#CASA
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Casa. Tots hem viscut alguna vegada en una. 
La dibuixem de petits. Cridem el seu nom 
per salvar-nos quan juguem a tocar i parar. 
D’adolescents ens en volem anar de casa. 
De grans hi volem morir. És de les primeres 
paraules que aprenem en un altre idioma. En 
algun moment et preguntes quan casa teva va 
començar a ser “la casa dels teus pares”.

Però què és casa.

Vaig agafar l’enregistrador i vaig preguntar a 
més de 40 persones molt diverses què era 
casa per a elles. Vaig escoltar històries de 
desnonaments, gentrificació i especulació 
immobiliària, cases d’acollida, cases 
tutelades, la crisi del 2008, la COVID, la crisi 
dels refugiats, la migració, els ‘menas’, les lleis 
d’urbanisme, els ‘xanxullos’ i les hipoteques.

Després ho vaig transcriure paraula per 
paraula (aquesta és una obra documental 
verbatim) i vaig anar trobant els protagonistes 
de la meva història, a qui vaig canviar el nom i 
poca cosa més: un arquitecte que va construir 
més de 500 habitatges però que a la seva 
filla, en herència, li deixarà uns fonaments; 
un noi que porta mitja vida en una residència 
de menors; una jove refugiada veneçolana 
que va aconseguir l’asil gràcies a una cançó 
de Nirvana; un home amb diversitat funcional 
que lluita per ser independent; una activista 
de la PAH amb qui enamorar-nos a París.

I un home de la NASA que ho observa tot.

El repartiment va fer una lectura per a les 
persones entrevistades, vam plorar, vam riure 
i ens vam posar a treballar. En un espai que 
recorda un set de cinema, les seves històries 
s’entrecreuen per formar-ne una de sola. 
Casa és un relat intergeneracional que es fa 
preguntes sobre l’article 47 de la Constitució, 
i sobre el camí de retorn a casa. Perquè quan 
estem perduts, quan estem cansats, com 
trobem el camí per tornar a casa? I en això de 
l’habitatge, nosaltres qui som, l’Elliot o l’E.T.?

Lucía Miranda
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