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Espectacle d’àudio-teatre 
en format ruta pels 
carrers i places del barri 
del Raval de Barcelona.

Dins del projecte de creació 
dramatúrgica entre 
Barcelona i Bogotà: El Cicló 
Internacional 2018-2020.

ESPECTACLE D’ÀUDIO-TEATRE EN RECORREGUT

LA NOCHE
SIN TIEMPO



Espectacle d’àudio-teatre en ruta pels carrers i places del barri del Raval de Barcelona.

Una obra de teatre escrita entre cinc autors i autores catalans i cinc de colombians i ambien-
tada a Bogotà canvia de format i de ciutat i es transforma en una ruta acústica pel barri del 
Raval. Tota una experiència de creació escènica... en moviment! 

El Polete, malhumorat, sentimental, delinqüent i sant, mira de sobreviure i de viure als carrers 
del Raval. Se sent un estrany, un estranger,  i potser fins i tot ho és. Passa droga, viu enamorat 
de la Daisy i du a terme bones accions que no ho semblen a primera vista. Però darrerament ha 
succeït alguna cosa, un fet crucial que li ha esborrat la memòria, i aquest estat d’estranyesa ha 
anat augmentant: ja no coneix els carrers, ni el barri, pràcticament ja no es coneix a si mateix. 
Resseguint les passes d’aquest heroi discret farem un viatge pel laberint de la seva memòria, 
que és a l’hora la memòria del barri del Raval: crisol d’orients, món social i literari, on personatges 
anònims es troben cercant una moralitat dins el que la societat considera immoral.
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ESPECTACLE EN
CASTELLÀ · 82’

HORARIS DELS
RECORREGUTS
Dimecres, dijous i 
divendres 18:30H · 19H 
· 19:30H · 20H · 20:30H
Dissabtes i diumenges 
17:30H · 18H · 18:30H · 
19H · 19:30H · 20H · 
20:30H
Cada sessió tindrà un aforament 
màxim de 12 persones que 
sortiran des del Tantarantana.
No caldrà anar en grup sinó que 
el públic tindrà la llibertat d’anar 
al seu ritme.

IMPORTANT!
Es precisa de material 
tecnològic per iniciar la ruta 
audio-teatral. Des del Teatre 
Tantarantana proporcionarem 
equips de MP3 i auriculars*, 
no obstant el públic pot portar 
els seus propis auriculars.

*Des del Tantarantana i el Festival Grec 
vetllarem per la higiene i cura del 
material tot netejant i desinfectant 
cada aparell i proporcionant gel 
hidroalcohòlic a tothom qui ho sol·liciti.

PREU
6€  PREU ÚNIC

LA NOCHE SIN TIEMPO

Composició, espai sonor i so
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ADRIÀ OLAY
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LAURA VILA KREMER
Coordinació del projecte
JULIO ÁLVAREZ
Direcció de producció
FERRAN MURILLO
Ajudant de producció
ANDRÉS SANTOS
Fotografies
MOGGY AMRANI  fotografia del cartell
PAU MASALÓ  fotomuntatge del cartell
JOAN REY  fotografies en ruta

INFORMACIÓ PRÀCTICA DURANT LA RUTA 

Coproducció amb el Festival Grec de Barcelona 2020, Institut de Cultura,
Ajuntament de Barcelona i Teatre Tantarantana.

És imprescindible l’ús correcte de la mascareta.

Si tens qualsevol incidència, o et perds durant la ruta, pots contactar 
amb el servei d'atenció al públic.

93 441 70 22
CAP DE TAQUILLA:
ANDRÉS SANTOS


