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SETEMBRE 
2021

OCTUBRE
2021

NOVEMBRE
2021

DESEMBRE
2021

GENER
2022

FEBRER
2022

MARÇ
2022

ABRIL
2022

MAIG
2022

JUNY
2022

JULIOL
2022

Funcions de L’habitació blanca 
a la Sala Flyhard.

Re-estrena d’Estigmes a la Sala Flyhard.

Re-estrena de La vida pornogràfica 
a la Sala Flyhard.

Estrena de Família (im)possible 
a la Sala Flyhard.

Gires Estigmes, El pequeño poni, 
Lo nuestro, La vida pornogràfica.

Fi de la reducció d’aforament als teatres.

Gires d’Ovelles, Els dies mentits, 
La vida pornogràfica.

Gires d’Ovelles, Els dies mentits, 
La vida pornogràfica i NUA

Funcions de Lo nuestro a l’Aquitània Teatre.

Gira de Família (im)possible.
Funcions de NUA al Versus Glòries.

Gira de NUA.

Funcions d’Ovelles al Teatre Borràs.

Ovelles al Teatre Poliorama.

Gires El pequeño poni, Els dies mentits, 
La vida pornogràfica.

Gires Lo nuestro, Ovelles, NUA, 
Els dies mentits.

Gires Estigmes, El pequeño poni, Lo nuestro.

Funcions de Família (im)possible 
a la Sala Flyhard.

Estrena d’El sensespai a la Sala Flyhard.

Funcions d’El sensespai a la Sala Flyhard.

Funcions d’El sensespai a la Sala Flyhard.

Estrena de La pell fina a la Sala Flyhard.

Funcions de La pell fina 
a la Sala Flyhard.

Estrena de Negatius 
a la Sala Flyhard (FESTIVAL GREC). 
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OBRA

DADES DE BALANÇ TEMPORADA 21 | 22

L’HABITACIÓ BLANCA 20 555 93,59%

ESTIgMES 14 254 60,33%

VIDA PORNOGRÀFICA 24 597 67,76%

FAMÍLIA (IM)POSSIBLE 43 1.615 99,26%

EL SENSESPAI 47 1.436 72,64%

LA PELL FINA 49 2.068 99,47%

NEGATIUS**

PROMIG TEMPORADA 21/22**

20

217

750

7.275

89,18%

86,41%

de Josep Maria Miró

de Concha Milla

de Carles Mallol

de Carol López

de Lara Díez Quintanilla

de Carmen Marfà i Yago Alonso

de Sílvia Navarro

** dades provisionals, a 4/08

TOTAL
FUNCIONS

TOTAL
ESPECTADORS

% OCUPACIÓ
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NEGATIUS

AUSTRÀLIA

LA PELL FINA

FAMILIA (IM)POSSIBLE

LA NIT DEL PEIX KIWI

TÍTOL A DETERMINAR

Del 15 de setembre
al 10 d’octubre de 2022

Del 27 d’octubre
al 19 de desembre de 2022

Gener-febrer 2023

Març-abril 2023

Maig-juny 2023

Juliol 2023

de Sílvia Navarro

de Israel Solà

de Carmen Marfà i Yago Alonso

de Carol López

de Josep Julien

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 22 | 23
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Estrenem nova temporada consolidant la nostra aposta per una 
línia clara de programació: produccions pròpies a partir de textos inèdits 
de dramaturgs i dramaturgues d’ara i d’aquí.

Aquesta serà la nostra dotzena temporada. Sembla que hem recuperat 
certa normalitat després de dos anys estranys, i enguany ens volem en-
focar en els reptes que tenim pendents.

LA DIVERSITAT A ESCENA

Des que vam obrir la Flyhard el 2010 sempre hem comptat amb 
autores i directores. D’una forma absolutament orgànica sempre hi ha 
hagut presència femenina en les nostres programacions i equips artís-
tics i tècnics, però és cert que fa uns cinc anys vam posar el focus en 
la presència de les dones en la nostra programació. No volem treure’l 
d’aquí, el focus, ja que encara queda molt recorregut per fer, moltíssim, 
sinó que el volem ampliar i multiplicar, perquè són moltes les veus, les 
mirades, els matisos, que estan infrarepresentats en l’escena catalana i 
que han de ser-hi.

Tenim molta feina per davant, la fotografia de la nostra programació, 
com passa en el conjunt de l’escena teatral catalana, no reflecteix la di-
versitat de la nostra societat, tots plegats ens hem de conjurar per fer-ho 
possible. 

L’ACCESSIBILITAT DE LA SALA FLYHARD

En aquest sentit també ens marquem com un objectiu a curt ter-
mini fer de la Sala Flyhard un espai més accessible, garantint l’accés a 
un públic més divers. Les dimensions i característiques arquitectòniques 
de la sala ens limiten, però no volem que això ens impedeixi poder oferir 
el nostre teatre a tothom que s’hi vulgui acostar. En aquest sentit, estem 
treballant per poder oferir puntualment funcions amb audiodescripció 
per a persones amb visibilitat reduïda i també dotarem la sala de càme-
res robotitzades que ens permetin emetre alguna funció en streaming 
i posteriorment oferir les gravacions amb subtitulació per a les persones 
amb discapacitat auditiva.

CONSOLIDACIÓ DE PÚBLICS

Després dels mesos de restriccions a causa de la pandèmia el pú-
blic ens va demostrar que volia tornar al teatre. També és cert, però, 
que hem notat una davallada notable d’espectadors, en general, a l’es-
cena teatral catalana. No traurem l’entrellat de quins són els motius per 
aquesta manca de públic i tampoc tenim fórmules màgiques per omplir 

les platees. Però tenim clar que quan oferim propostes de qualitat, el 
públic ens recolza. És cert que la nostra sala és petita, tenim poc més 
de 40 butaques a omplir, però això no vol dir que a vegades no costi 
omplir-les o que quan ho fem no tingui mèrit. Volem seguir treballant 
per fer consolidar i créixer el nostre públic, amb funcions escolars per 
a instituts, activitats paral·leles com xerrades o post-funcions amb con-
vidats que ens amplien la mirada de les nostres obres (la temporada 
passada, per exemple, vam comptar amb Marina Garcés o Lídia Pujol, 
entre altres, aquests que encetarem al setembre tindrem a Jordi Borràs 
o Txell Feixas), o seguint amb la col·laboració amb La Carbonera, que 
ens proposa lectures complementàries relacionades amb les temàtiques 
de les nostres estrenes.

LA FLYHARD AL TERRITORI

Volem seguir teixint complicitats, amb el barri, amb els agents 
culturals i socials propers que poden sumar valor als nostres projectes, i 
també fer-ho més enllà de Sants i de Barcelona: les gires per tot el territo-
ri català estan més que consolidades i enguany voltarem amb propostes 
tant diferents com EL SENSESPAI o LA PELL FINA, entre d’altres, i 
treballarem per enfortir la col·laboració amb espais teatrals i agents cul-
turals de les Illes Balears, incrementant-hi les gires de les nostres obres. I 
al març estrenarem la versió castellana de L’HABITACIÓ BLANCA, 
de Josep Maria Miró al Teatro Español de Madrid.
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Hem configurat la temporada 22-23 a partir de tres estrenes i 
dues reposicions. Novament una temporada formada íntegrament 
per produccions pròpies, un segell del qual cada dia n’estem més 
convençuts: convertir la nostra sala en l’espai per mostrar una sèrie 
de produccions que es couen d’inici a final a la Flyhard, significa 
poder mantenir unes condicions laborals pels equips que formen part 
d’aquestes produccions (condicions que van més enllà de la Flyhard, ja 
que tenen continuïtat en les gires o les temporades en altres espais de 
la ciutat), significa també seguir consolidant una línia prou definida 
com perquè el públic sàpiga què s’hi trobarà, però alhora investigant 
les fronteres de la pròpia línia amb propostes tan diferents com 
NEGATIUS, una obra a mig camí entre el teatre documental i la ficció 
metateatral o FAMÍLIA (IM)POSSIBLES, una comèdia amb tocs 
musicals que parteix d’improvisacions.

NEGATIUS, escrita i dirigida per Sílvia Navarro, va sorgir de la Con-
vocatòria de Projectes d’On el teatre Batega i es va estrenar en copro-
ducció amb el Grec 2022. Després de quatre setmanes en cartell als 
mesos de juliol i agost, al setembre de 2022 es podrà veure durant qua-
tre setmanes més.  

AUSTRÀLIA, escrita i dirigida per Israel Solà (director de La Calòri-
ca) serà la primera producció nova de la Sala Flyhard de la temporada 
22-23. Ja fa uns anys, Israel Solà va treballar amb nosaltres en un pro-
jecte col·lectiu que vam dur a terme a Àtrium Viladecans amb motiu 
de l’aniversari de l’entitat. Ens vam quedar amb ganes de comptar amb 
ell en una producció de la sala. Ens fa especial il·lusió tenir-lo com a 
director, però sobretot com a autor “novell”, ja que AUSTRÀLIA és el 
seu primer text en solitari, una comèdia dramàtica sobre les maternitats 
i, sobretot, sobre els vincles familiars, basada en fets reals, que es veurà a 
la sala del 27 d’octubre al 19 de desembre.

Començarem el 2023 amb dues reposicions: LA PELL FINA de Car-
men Marfà i Yago Alonso (gener-febrer 2023) i FAMÍLIA (IM)POS-
SIBLE de Carol López (març-abril 2023). Som una sala que produeix 
i exhibeix, ens agrada donar espai a veus noves, oferir l’estructura, el 
múscul que hem desenvolupat durant aquests anys, per tal que l’apro-
fitin creadors i creadores diversos, d’aquesta manera retornem, redis-
tribuïm, les ajudes que rebem com a sala i productora. Alhora, però, 
volem que aquestes produccions tinguin el màxim recorregut possible, 
que les pugui veure el màxim de públic, que girin pel territori, que crei-
xin, en definitiva. Una temporada a la Flyhard significa, com a màxim, 
uns 1.800 o 2.000 espectadors. Estem convençuts que les nostres obres 
tenen més públic i, per això, sovint les reposem, com és el cas d’aquestes 
dues produccions que van exhaurir entrades molt abans d’acabar fun-
cions a sala. 

Al maig de 2023 estrenarem la segona nova producció de la temporada: 
LA NIT DEL PEIX KIWI, un monòleg escrit i dirigit per Josep Julien 
i protagonitzat per Santi Ricart. La proposta va ser seleccionada dins 
la Convocatòria de projectes d’On el teatre batega 22-24 i ens planta 
davant les aventures i desventures d’un mentider professional: un actor. 
Podria ser un thriller, però també una comèdia i alhora un melodrama, 
aquesta peça acaba sent un viatge que explora les debilitats que ens con-
verteixen en els essers patètics i meravellosos que som. 

A LA SALA FLYHARD

EXTERIOR I GIRES

Aquesta temporada també tindrem activitat fora de la Sala 
Flyhard: L’estrena de la versió en castellà de L’HABITACIÓ 
BLANCA de Josep Maria Miró al Teatro Español de Madrid, on farà 
temporada del 9 de març al 9 d’abril. 

I per Catalunya i les Illes Balears tindrem en gira els espectacles: EL 
SENSESPAI, NUA, FAMÍLIA (IM)POSSIBLE, LA PELL 
FINA i OVELLES. 
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“Sempre hi ha una opinió, un enquadrament” diu Robert Capa a l’obra. 
Aquesta obra el té, també, és clar. Al centre de la  història però (o de la imat-
ge) Gerda Taro. Perquè el nostre enquadrament, que va començar amb la 
Laura i el Roger ha estat sempre posar-la de nou ella al capdavant, d’on 
la Història mai l hauria d’haver esborrat. Ella, que no s’amagava. Ella, 
a qui no podem entendre sense ell tampoc. Ella, a qui mai completarem. 
És el nostre enquadrament, només. Endré l’estimava fins al punt de no 
estimar més quan ella va morir. Al front, a la Guerra Cívil, els republicans 
l’estimaven per la seva alegria i nosaltres, l’equip l’hem estimat també, co-
neixent-la. És inevitable, crec. Estimar-la, estimar-los. Però no, aquesta no 
és una història d’amor.”

Sílvia Navarro, autora i directora

Text seleccionat a la convocatòria de textos 
d’On el teatre batega 20-22

PREMI FREDERIC RODA DE TEATRE 2020 
(Diputació de Barcelona i Agrupació Dramàtica 

de Barcelona – ADB).

XXXII PREMI DE LA CRÍTICA DELS ESCRIPTORS 
VALENCIANS (PCEV) 

com a millor obra de teatre.

Amb un format íntim, a cavall entre el teatre documental i la ficció 
metateatral, Negatius és un projecte que aborda la figura de Robert 
Capa des d’una òptica de ficció. La trama repassa els fets més rellevants 
de la biografia dels fotoreporters de guerra Gerta Pohorylle i Endre 
Ernö Friedman (creadors del pseudònim R.C.) per tal d’entendre 
com la figura de Pohorylle, que signava les fotos com a Gerda Taro, 
va desaparèixer de la història, va ser invisibilitzada. També porta a 
debat l’ètica periodística en la narració de conflictes bèl·lics o la revisió 
de la pròpia història (no només la seva sinó pel fet que ambdós foren 
personatges cabdals en la Guerra Civil Espanyola i com va quedar 
fotografiada) i pretén interpel·lar l’espectador i convidar-lo a reflexionar.

SINOPSIS
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Autoria i direcció: Sílvia Navarro
Repartiment: Laura Riera i Roger Vidal
Ajudant de direcció: Tona Siñol
Escenografia i vestuari: Tània Gumbau
Disseny d’il·luminació: Xavi Gardés i Fernando Portillo
Espai sonor: Sílvia Navarro
Imatge: Juanjo Marín i Roser Blanch
Vídeo: Juanjo Marín
Disseny gràfic: Laia Alsina Astorga
Alumna en practiques dramatúrgia i direcció (IT): Eddy Janeth
Comunicació i xarxes socials: Elisenda Riera Rovira
Premsa: Clara Cols Torras
Cap tècnic sala i tècnic de funció: Xavi Gardés
Cap tècnic gires: Fernando Portillo
Administració: Josep Maria Milla i Sergio Matamala
Distribució: Elisenda Riera Rovira 
Producció executiva: Clara Cols Torras i Sergio Matamala

Una coproducció de: Flyhard Produccions SL i Festival Grec 
de Barcelona
Amb el suport de: l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona 
i l’Institut Català de les Empreses Culturals

Agraïments: Marta Viaplana, Elisabet Perna, Marina Mestres, 
Anna Morgades, Vicky Cahisa, Roger Julià, Jordi Casado i Núria 
Rocamora.

Durada de l’espectacle: 75 minuts
Idioma: català

#NegatiusSF

FOTOGRAFÍES

FITXA ARTÍSTICA MATERIAL D’INTERÉS

WEB

CLIPS DE PREMSA

https://drive.google.com/drive/folders/1ogMa_d166zVYv3XAREPwWHDbWlGWkPfu?usp=sharing
https://www.salaflyhard.com/negatius
https://vimeo.com/salaflyhard/negatiusclipspremsa 
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“Quan una amiga meva va explicar en una taula entre col·legues que via-
tjaria a Austràlia a donar-li un òvul a la seva germana perquè pogués ser 
mare, de seguida va sorgir el debat: «A mi em sembla molt bé», «jo no po-
dria fer-ho», «però com ho has de fer? Tu seràs la mare!». Ràpidament vaig 
veure que hi havia alguna cosa interessant en aquella situació que desafiava 
els nostres paràmetres sobre què vol dir ser família. 

En un món on el concepte família evoluciona molt ràpidament, ens hem de 
plantejar que vol dir exactament aquesta paraula. La família ve donada 
o es pot triar? La família és la sang o és el vincle? A priori pensem que tots 
estaríem d’acord en la resposta, però en situacions més complexes com la que 
planteja Austràlia de seguida notes els límits d’aquestes afirmacions. 

Austràlia és un road trip que reflexiona sobre els vincles familiars a partir 
de la història de tres germanes que han perdut el contacte i no són conscients 
de la degradació de la seva relació. Tres germanes que, tot i haver tingut 
experiències vitals molt semblants, es  rebel·len com estranyes en l’edat adul-
ta. Austràlia és també la història de tres dones que d’una manera o una 
altra s’han d’enfrontar al dilema de tenir descendència o no. Amb tot el 
que això comporta: les seves pors i les seves pressions, els seus desitjos i les seves 
frustracions.”

Israel Solà, autor i director

L’Elena ha rebut una trucada des d’Austràlia on la seva germana Laia li 
pregunta si li donaria un òvul per poder tenir un fill amb el seu marit, 
l’Andy. Ella no ha trigat ni dos segons a contestar que sí, i ara, està a 
punt de creuar mig planeta per sotmetre’s al procés d’hormonació i 
donació. La seva germana gran, la Mercè, s’ha entestat a acompanyar-la 
tant sí com no. Serà la primera vegada en molt de temps que estan les 
tres germanes juntes. L’Elena té molt clar que faria qualsevol cosa per la 
seva germana. Al cap i a la fi, són família.

SINOPSIS
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Autoria i direcció: Israel Solà
Repartiment: Ester Cort, Carme Poll, Meritxell Huertas 
i Brian Lehane
Ajudant de direcció: Adrià Masbernat
Escenografia i vestuari: Clàudia Vila
Disseny d’il·luminació: Xavi Gardés
Espai sonor: Guillem Rodríguez
Imatge i vídeo: Juanjo Marín 
Disseny gràfic: Laia Alsina Astorga
Comunicació: Elisenda Riera Rovira
Premsa: Clara Cols Torras
Cap tècnic sala i tècnic de funció: Xavi Gardés
Cap tècnic gires: Fernando Portillo
Administració: Josep Maria Milla i Sergio Matamala
Distribució: Elisenda Riera Rovira 
Producció executiva: Clara Cols Torras i Sergio Matamala

Una producció de: Flyhard Produccions SL 
Amb el suport de: l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona
i l’Institut Català de les Empreses Culturals

Durada de l’espectacle: a determinar
Idioma: català

#AustraliaSF

FOTOGRAFÍES

FITXA ARTÍSTICA MATERIAL D’INTERÉS

WEB

https://drive.google.com/drive/folders/1Akt7VHgBgxiRSyqg1QbtWFs2Xw7Rklyy?usp=sharing 
https://www.salaflyhard.com/australia
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“LA PELL FINA parla de tot allò que no estem preparats per dir ni per re-
bre. Dir la veritat està molt bé, però... què passa quan aquesta veritat ofèn? 
Cal dir-la? Aquesta obra reflexiona, en clau d’humor, sobre la manera 
que tenim de tractar-nos. Ens cuidem prou els uns als altres? Temes com la 
maternitat, el talent o les relacions de parella posen de manifest que tenir 
cura dels altres segueix sent una assignatura pendent.”

Carmen Marfà i Yago Alonso, autors i directors

El Nacho i la Miranda, una jove parella de Barcelona, visiten uns amics 
que acaben de ser pares per conèixer el petit Jan. Tot sembla anar bé fins 
que el Nacho deixa anar, sense donar-li molta importància, que el bebè 
de l’Eloi i la Sònia... és molt lleig. A partir d’aquí, i tot i que els recent 
estrenats pares intenten treure ferro a l’assumpte, l’ambient s’enrareix i 
comencen a sortir a la llum algunes altres veritats que fins ara cadascú 
guardava.

SINOPSIS

NOMINACIÓ - Millor espectacle de proximitat

NOMINACIÓ - Millor interpretació de repartiment 
per Biel Duran

NOMINACIÓ - Millor interpretació revelació 
per Ángela Cervantes

NOMINACIÓ - Millor text original
Carmen Marfà i Yago Alonso

Espectacle en gira durant la temporada 22/23
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Autoria i direcció: Carmen Marfà i Yago Alonso
Repartiment: Ángela Cervantes, Biel Duran, Francesc Ferrer, 
Laura Pau
Escenografia: Elisenda Pérez
Vestuari: Nídia Tusal
Estudiant en pràctiques de vestuari: Èlia Domínguez
Disseny d’il·luminació:  Xavi Gardés
Imatge: Juanjo Marin 
Disseny gràfic: Laia Alsina
Comunicació i xarxes socials: Flyhard i El Ramat
Premsa: Flyhard i El Ramat
Cap tècnic sala i tècnic de funció: Xavi Gardés
Cap tècnic gires: Fernando Portillo
Administració: Josep Maria Milla i Sergio Matamala
Distribució: Elisenda Riera Rovira 
Producció executiva: Clara Cols Torras i Sergio Matamala

Una producció de: Flyhard Produccions SL - Sala Flyhard
Amb la col·laboració de: El Ramat Produccions
Amb el suport de: l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona 
i l’Institut Català de les Empreses Culturals 

Amb la col·laboració de: Lluïsos de Gràcia i Llibreria Montseny
Amb el patrocini de: ZEN Barcelona Eyewear i KUMI Sneakers.
Agraïments: Clara Laguillo

Durada de l’espectacle: 75 minuts
Idioma: català

#LaPellFinaSF

FOTOGRAFÍES

FITXA ARTÍSTICA MATERIAL D’INTERÉS

WEB

https://drive.google.com/drive/folders/1Akt7VHgBgxiRSyqg1QbtWFs2Xw7Rklyy?usp=sharing 
https://www.salaflyhard.com/lapellfina
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“Vaig néixer a finals dels seixanta. Les meves amistats homosexuals van 
passar-se l’adolescència fingint sentir el que no sentien i plens de dubtes per-
què tampoc no tenien referents propers on emmirallar-se. La majoria van 
reconèixer-se a si mateixes quan van començar la universitat, d’altres encara 
van esperar una mica més…
En canvi avui, els meus alumnes es defineixen majoritàriament com a bi-
sexuals i alguns també, com a no binaris. Els canvis socials van de pressa.
No fa tant de temps veure una parella del mateix sexe besant-se en un espai 
públic ens provocava un cert impacte i ara, en la majoria dels casos, ho 
tenim normalitzat. L’homosexualitat ja no és un tabú en la nostra societat, 
malgrat l’onada de rebuig que estem vivint recentment. Però si parlem de 
transsexualitat, la cosa es complica. És un tema que ens genera moltes pre-
guntes, dubtes, discussions i opinions confrontades.

Us proposo un joc. Tanqueu els ulls i tracteu de visualitzar la següent imat-
ge: una persona alletant el seu nadó. Segurament tothom imagina una 
dona, la mare. Però us vull plantejar una altra imatge: un home, el pare, 
però amb pits plens de llet per alimentar la criatura que ha parit. Sembla 
impossible però és possible. 

FAMILIA (IM)POSSIBLE va d’això. De visibilitat la diferència. Sense 
fer-ne cap tesis ni adoctrinar ningú. I a més, en clau de comèdia. No hi 
ha cap pretensió de riure’ns d’un tema tan delicat i que ens suscita tantes 
qüestions que semblen no tenir una única resposta. Es posarà l’accent en els 
prejudicis que tenim. No importa les teories que defensem en públic sobre la 
identitat de gènere, tot esdevé diferent quan passa a casa teva.”

Carol López, autora i directora

La Sara i L’Albert són uns pares joves, d’ideologia progressista, i oberts a 
dialogar sobre qualsevol tema. Però quan la Clàudia, la seva única filla, 
els presenta l’Eric, la seva nova parella, un noi trans amb qui vol formar 
una família, tots els prejudicis, els dubtes i la ignorància surten a la llum. 
Perquè no importa el que defensem en públic, tot esdevé diferent quan 
passa a casa teva.
FAMÍLIA (IM)POSSIBLE és una comèdia que parla dels prejudicis 
que tenim sobre la diversitat de gènere. I alhora tracta de visibilitzar 
nous models de família.

SINOPSIS

NOMINACIÓ - Millor interpretació revelació 
per Ian Bermúdez

NOMINACIÓ - Millor direcció 
per Carol López

Espectacle en gira durant la temporada 22/23
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Autoria i direcció: Carol López
Repartiment: Jordi Andújar, Dolo Beltrán, Ian Bermúdez 
i Paula Jornet
Ajudantia de direcció: Núria Torres
Disseny d’escenografia: Jose Novoa
Construcció d’escenografia: Fernando Portillo
Vestuari: Nídia Tusal
Espai sonor: Paula Jornet
Disseny de so: Jordi Busquets i Xavi Gardés
Disseny d’il·luminació:  Xavi Gardés i Jose Novoa
Imatge: Roser Blanch 
Disseny gràfic: Laia Alsina
Comunicació i xarxes socials: Elisenda Riera Rovira
Premsa: Clara Cols Torras
Cap tècnic sala i tècnic de funció: Xavi Gardés
Cap tècnic gires: Fernando Portillo
Administració: Josep Maria Milla i Sergio Matamala
Distribució: Elisenda Riera Rovira 
Producció executiva: Clara Cols Torras i Sergio Matamala

Una producció de: Flyhard Produccions SL - Sala Flyhard
Amb el suport de: l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona 
i l’Institut Català de les Empreses Culturals 

Agraïments: Marc Rosich, Munich, Sala Beckett i Teatre Lliure

Durada de l’espectacle: 60 minuts
Idioma: català

#FamiliaImpossibleSF 

CLIP DE PREMSA

FOTOGRAFÍES

FITXA ARTÍSTICA MATERIAL D’INTERÉS

WEB

https://vimeo.com/salaflyhard/lpfclipsdepremsa 
https://drive.google.com/drive/folders/1KK_PCAD8DCmHQuHOfOpaH2vhQklZRl6C?usp=sharing
https://www.salaflyhard.com/familiaimpossible
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La nit del peix kiwi és una mentida, una fugida endavant, una via morta. 
Algú ha quedat atrapat dins d’aquesta història com una mosca en una te-
ranyina, algú que se’ns assembla bastant. I no, fugir o mentir no son opcions 
vàlides pel pobre paio. La ficció és només un barri de la realitat, i al nostre 
desesperat protagonista li costarà Deu i ajuda trobar el camí per arribar al 
centre. A estones thriller, a estones comèdia i a estones melodrama, aquesta 
peça explora les debilitats que ens converteixen en els essers patètics i merave-
llosos que som. Seguir les aventures i desventures d’un mentider, d’un pro-
fessional de la ficció, pot tenir premi. Existeix la possibilitat que arribem en 
algun moment a descobrir, amagades en els racons més inesperats d’aquesta 
peli d’estafadors, minúscules i precioses partícules de veritat de la bona.

Josep Julien, autor i director

La vida professional i afectiva d’un artista barceloní de classe mitjana 
està atrapada fa temps en un laberint de frustracions professionals i 
personals. A partir d’un esdeveniment imprevist en un sopar, aquesta 
vida entrarà en un procés de desconstrucció exprés dels elements que 
havien representat, fins que l’acció de la peça arrenca, els pilars de la 
identitat artística i personal del protagonista.

SINOPSIS

Text seleccionat a la convocatòria de textos 
d’On el teatre batega 22-24
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Autoria i direcció: Josep Julien
Repartiment: Santi Ricart
Ajudantia de direcció: Pepo Blasco
Disseny d’escenografia i vestuari: Anna Tantull
Disseny d’il·luminació i de so:  Xavi Gardés 
Imatge: Juanjo Marin
Disseny gràfic: Laia Alsina
Comunicació i xarxes socials: Elisenda Riera Rovira
Premsa: Clara Cols Torras
Cap tècnic sala i tècnic de funció: Xavi Gardés
Cap tècnic gires: Fernando Portillo
Administració: Josep Maria Milla i Sergio Matamala
Distribució: Elisenda Riera Rovira 
Producció executiva: Clara Cols Torras i Sergio Matamala

Una producció de: Flyhard Produccions SL - Sala Flyhard
Amb el suport de: l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona 
i l’Institut Català de les Empreses Culturals 

Durada de l’espectacle: pendent
Idioma: català

#PeixKiwiSF

FITXA ARTÍSTICA MATERIAL D’INTERÉS

WEB

https://www.salaflyhard.com/lanitdelpeixkiwi
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Entrades anticipades: 
15€ + comissió de venda (0,80€) 

Preu promocional fins a una setmana abans de l’estrena de l’obra, a 
través de la nostra web.

Entrades web o taquilla: 
18€ + comissió de venda (0,80€)

Preu de les entrades comprades a través de la web o a les taquilles de la 
sala a partir d’una setmana abans de l’estrena de l’obra.

T’oferim la possibilitat de comprar entrades sense data tancada, perquè 
regalis o et regalis una o diverses obres de la temporada en curs.
Com funciona? 
 1. Has de comprar el Regala(‘t) que vulguis
 2. Rebràs un codi al teu correu electrònic
 3. En el moment de fer la compra tu (o la persona a qui
      l’hagis regalat) has d’introduir el codi.

Tria el Regala(‘t) que més t’encaixi:

F2
• regala(‘t) 2 entrades per l’obra que vulguis sense data tancada.
• PREU: 36€ (+ comissió de venda) *

*cada entrada et surt a 18€, és el mateix preu que a la web o a taquilla, 
però en aquest cas la data no està tancada.

F4
• regala(‘t) 4 entrades, per la mateixa obra o per a obres diferents.
• PREU: 60€ (+ comissió de venda) **

**cada entrada et surt a 15€

PREUS ENTRADA REGALA(‘T) TEATRE

ABONAMENT TEATRES DE PROXIMITAT / ON EL 
TEATRE BATEGA

Ben aviat us concretarem com funciona
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• Les entrades són numerades.
• T’agrairem que arribis al teatre amb més de 15 minuts d’antelació.
• La taquilla i la sala s’obren 20 minuts abans de començar la funció.
• Les funcions comencen puntualment.
• Un cop començada la funció no es pot accedir a la sala.
• No es tornarà l’import de les entrades. Només es tornarà l’import de 
les entrades en cas que s’anul·li la funció des de la Sala Flyhard.

POLÍTICA DE CANVIS:

Les entrades es poden canviar fins a 48 hores abans de la funció.
Per gestionar el canvi cal que enviïs un mail a: 
taquilla@salaflyhard.com 

 • Pots canviar les entrades per la mateixa obra per a la qual
 havies adquirit entrada; sempre dins la mateixa temporada i
 no per reposicions en temporades posteriors.

 • Els canvis estan subjectes a la disponibilitat de les entrades:
 es faran canvis sempre que quedin entrades disponibles.

 • Si arribes tard a la funció, no es podran tornar a canviar les
 entrades ni es farà la devolució de l’import.

PREUS ENTRADA
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Direcció artística i producció: Sergio Matamala i Clara Cols Torras
Comunicació i distribució: Elisenda Riera Rovira
Premsa: Clara Cols Torras
Direcció tècnica sala: Xavi Gardés
Direcció tècnica gires: Fernando Portillo
Administració: Josep Maria Milla
Imatge: Juanjo Marín
Disseny gràfic: Laia Alsina 

EQUIP FLYHARD

El 2006 neix la productora teatral Flyhard Produccions i l’any 2010 
decidim obrir la nostra pròpia sala, la Sala Flyhard, al barri de Sants de 
Barcelona, on programem principalment produccions pròpies sempre 
a partir de textos de dramaturgs catalans contemporanis. 

Entre les produccions estrenades durant aquests anys destaquen Un 
home amb ulleres de pasta, Smiley, una història d’amor, El rei borni, Litus, 
Ego, La Pols, New Order, Tortugues: La desacceleració de les partícules, Life 
Spoiler, Sàpiens, AKA (Also Known As), Ovelles, Lo Nuestro, entre altres.
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Clara Cols Torras
premsa@salaflyhard.com 
690 90 12 50

Elisenda Riera
distribucio@salaflyhard.com 
666 44 68 42

info@salaflyhard.com 

taquillla@salaflyhard.com 

93 432 24 77

Contacte Premsa

Contacte distribució i comunicació

Sala Flyhard / Flyhard Produccions
C/ Alpens 3, Barcelona www.salaflyhard.com


