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Un espectacle de 
Projecte Comunitari 
PI(E)CE dins del 
programa europeu 
CREATIVE RAPPORT
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19H

Una peça audiovisual creada 
durant el confinament de 
primavera i estiu de 2020:
un viatge colpidor cap a l’íntim 
redescobriment dels nostres 
cossos i del nostre espai vital 
en la incertesa fantasmal del 
pas dels mesos.
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ESTE LUGAR 2020



Este lugar 2020 és una peça audiovisual creada durant el confinament de primavera i estiu 
de 2020. La peça, sorgida enlloc de l’espectacle escènic que havíem de fer durant aquest 
període, és un testimoniatge del pas dels dies, les inquietuds, esdeveniments de tota 
mena, així com de les nostres sensacions en espais que sobtadament adquirien noves 
reverberacions: la nostra casa i les cases dels altres, a les quals teníem accés gràcies a les 
plataformes de videoconferència. Un viatge colpidor cap a l’íntim redescobriment dels 
nostres cossos i del nostre espai vital en la incertesa fantasmal del pas dels mesos.
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Des de la temporada 2011-2012 el Tantarantana desenvolupa un projecte de teatre comunitari intergeneracional i 
intercultural: el Projecte PI(E)CE, dirigit per la coreògrafa Constanza Brncic i el dramaturg Albert Tola.
PI(E)CE e s va originar com a projecte de teatre comunitari dins les aules: PI(E)CE Educatiu és un taller anual realit-
zat en horari lectiu que consisteix en la creació i l’exhibició d’una peça de teatre i dansa a través de la investigació 
col·lectiva d’un grup divers format per alumnes de l’aula d’acollida, estudiants d’arts escèniques i gent gran del 
barri del Raval. Després de deu anys de recorregut, el projecte ha crescut donant lloc a la companyia PI(E)CE, 
integrada per aquells participants en les diferents edicions del PI(E)CE educatiu que s’han sentit identificats amb 
el projecte i volen seguir aprofundint en el procés de creació artística. La companyia PI(E)CE està formada per 
persones de procedències ben diverses i edats compreses entre els 15 i els 80 anys.
Des de la temporada passada, la companyia PIECE forma part del programa europeu Creative Rapport, juntament 
amb altres tres projectes ACTA (Regne Unit), Historieberättarna (Suècia) i Teatr Grodzki (Polònia). Creative Rapport 
és un projecte de cooperació entre aquest quatre partners europeus que, al llarg de 31 mesos, facilita espais de 
trobada artística entre persones refugiades i comunitats d’acollida, utilitzant i desenvolupant diferents pràctiques 
artístiques i col·laboratives. Cadascun dels quatre projectes participants al Creative Rapport desenvolupa una obra 
amb un tema en comú: la integració i la defensa dels drets de les persones migrades des de la visió de diferents 
disciplines creatives. La companyia PI(E)CE s’aproparà al tema mitjançant una combinació de paraula i moviment, 
convertint experiències individuals dels membres de la companyia en experiència col·lectiva mitjançant la grava-
ció d’una pel·lícula. El resultat de les quatre propostes es podrà veure on-line a partir del juny 2021.
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