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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

Amb la col·laboració de Amb el suport de

HORARIS
De dimecres a dissabte  
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h

AFORAMENT
6 persones

DURADA 
2 h

LLOC 
Montjuïc

IDIOMA
En castellà

PREU
9 € - 29 € / 
Abonament Katharsis 39 € 
(3 entrades)

Què ens defineix? Aquesta és la pregunta que 
centra l’edició de Katharsis 2022, que va lligada 
a l’origen d’aquest programa especial en el 
qual ens qüestionem constantment què és 
teatre. Els projectes programats aquest gener 
intenten respondre al concepte d’identitat: què 
és i com influeixen en aquesta idea abstracta 
la nostra història personal i col·lectiva, el nostre 
cos, les nostres arrels i nacionalitats, la nostra 
classe social, el nostre gènere, els nostres 
desitjos i pors, i l’espai i temps que compartim 
amb els altres.

CREACIÓ, TEXTOS  
I INTERPRETACIÓ 
El arabesco

COCREACIÓ ESCÈNICA  
I TÈCNICA
Daniel Miracle

COL·LABORADORS
Michael Gadish, Hannah Bilsky, 
Olga Miracle i Hugo Barbosa

PRODUCCIÓ EXECUTIVA
Pamela Gallo

AGRAÏMENTS
Víctor Molina, Laia Alberich,  
Jordi Berenguer, Luís Paadin  
i Sei Watanabe

AMB EL SUPORT DE
Teatre Lliure, Festival Citemor, 
Festival Linha de fuga, Neokinok  
i Telenoika

Ens fa l’efecte que al públic de teatre no  
li agradarà gaire aquest espectacle; hi ha 
massa referències històriques i, a estones, 
sembla una classe d’institut.

Irònicament, als apassionats de la història 
tampoc els interessarà gaire una obra, poc 
acadèmica, que no només omet noms i dates 
rellevants sinó que, a més, és explicada amb 
objectes, fent una mica de teatre.

Com si això no fos prou, l’obra dura dues 
hores i, tot i que al principi et faci gràcia, ja 
veuràs com, al final, se’t farà una muntanya.

El arabesco

cia. El arabesco
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