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DIVENDRES 9 DE JUNY
espai bota 1

20:30

Itàlia T

ASCATEC
LA CONsulta
Benvolgut
Altre,
És primavera a
Barcelona i, un any més,
et donem la benvinguda a
l’Altre Festival. Del 8 a l’11 de juny
La Fabra i Coats s’omplirà de teatre,
dansa, música, circ i regadores vingudes
d’arreu del món mundial per oferir-te més
de 25 espectacles que et deixaran bocabadat.
Senyores i senyors, passin i vegin les Companyies
aterrades de Praga, Manacor, Sant Cugat, Trieste, Nou
Barris... per explicar-te qui som, com som i què hi fem
aquí. Cultura popular en estat pur per transformarnos, descobrir-te a tu mateix, als Altres i gaudir de
l’espectacle com mai ho havies fet abans.
Salut Mental, Altre!
Tot l’equip de l’Altre Festival

DIJOUS 8 DE JUNY
FÀBRICA DE CREACIÓ

20:30

ESPECTACLE INAUGURAL

S’inaugura l’Altre Festival i donem la
benvinguda a artistes, públic i a tots
aquells que, d’una manera o altra, heu
fet possible tot això.
Un piano, Joan Manuel Serrat, James
Rhodes i una regadora vermella. Una
combinació impossible... fins avui.
Relaxeu-vos, desplegueu tots els sentits
i deixeu-vos endur per la música.

JOAN
MANUEL SERRAT MÚSICA
Poble Sec

JAMES RHODES MÚSICA I COL·LOQUI
Gran Bretanya

Benvinguts a l’Altre Festival, amics.
Que comenci l’espectacle!
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DIVENDRES 9 DE JUNY
espai bota 1

20:30

Itàlia T

ACCADEMIA DELLA FOLLIA
Dettagli inutili

T

Barcelona

13:15

DISSABTE 10 DE JUNY
espai bota 2

Aixec
el muerto va de luto
Som una Companyia
de Teatre amateur que
pertany al Club Social
Aixec. Espontanis,
aprenem dia a dia a
ser més diversos, crítics,
eclèctics i apassionats.
Ens agrada fer soroll
i trencar amb la rutina
i la monotonia. Volem fer
alçar la gent, despertar
inquietuds adormides i
remoure emocions ocultes.

Impazzire è come attraversare lo specchio.
Nulla cambia, apparentemente sei ancora tu, eppure tutto è alla rovescia.

Embogir és com travessar un mirall.
Res no canvia, aparentment encara ets
tu, malgrat tot està al revés.

6

A El muerto va de luto ens trobem a la petita i, fins ara, selecta funerària Nietos de
Sócrates. És un dimarts de pluja, el segon dia de la vetlla de l’il·lustríssim i, gens
agraciat, Don Torcuato Badmington i, en uns instants, els morts seran dos: està a
punt de cometre’s un assassinat. Qui serà l’assassí? La dolça i adorable veïna Regina
Rato? Serà Custodio Badmington, el sentit i impacient fill del primer difunt? O
Agustín Sócrates, el sempre atent amo de la funerària? Serà la romàntica i soferta
filla del mort, Cecilia Badmington? O el pusil·lànime George Washington? Benvolgut
espectador, et convidem a resoldre el misteri...
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DISSABTE 10 DE JUNY
espai bota 1

12:00

Les Canàries T

ASCATEC
LA CONsulta

Ap Barcelona

19:00

DIJOUS 8 DE JUNY
IURTA

ACTIVAMENT
LA MIRADA DE L’ALTRE

Onze parelles artístiques formades per artistes professionals i amateurs
protagonitzen una obra conjunta on es combinen diverses disciplines artístiques;
pintura, escultura, collage i grafits. Un projecte en el que col·laboren i cooperen
persones del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés,
l’Associació Activament i l’Associació d’artistes plàstics de Cerdanyola del Vallés.

La formació teatral ASCATEC representa La Consulta adaptació lliure de La maté
porque era tuya del dramaturg Jorge Moreno.
La Consulta es una absurda comèdia en clau d’humor negre. En una consulta
psiquiàtrica, el doctor Mengele es troba davant del cas més difícil de la seva vida:
Xurde Márquez, un pacient amb un diagnòstic sorprenent. A partir d’aquest
moment i durant tota la sessió psiquiàtrica, descobrirem el més embolicat i
profund de la ment humana: un recorregut per la biografia de Xurde i els records
que han marcat la seva vida. Com és la línia fina que separa bogeria de realitat? Pot
la realitat superar la ficció? Recordin que no tot és el que sembla...
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DISSABTE 10 DE JUNY
espai bota 1

17:00

Reus T

BELLISSENS
Esta es tu radio
Amb més de vint actors en escena, Esta es tu radio s’apropa al públic a través
d’un programa de ràdio amb entrevistes en directe mentre es repassa la història
de la música des dels anys 60 fins a l’actualitat. Entre els locutors de ràdio i les
actuacions musicals intercalades, es representen les diferents dècades musicals
al llarg de la història i es configura el guió d’una obra creada des de la imaginació
de tota la Companyia de Teatre de Bellissens amb l’esforç, treball emocional i
implicació, també, de tots els usuaris.

T

Sant Andreu

13:00

DISSABTE 10 DE JUNY
FÀBRICA DE CREACIÓ

GRUP DE TEATRE CENTRE
REHABILITACIÓ SANT ANDREU
VINCLES

Vincles és una comèdia hilarant que mostra les misèries d’una família de l’alta
burgesia que, arran de la mort del patriarca i del repartiment de la seva
suculenta herència, s’enfronta a una situació que afectarà les relacions entre
els seus membres.

10

11

DISSABTE 10 DE JUNY
FÀBRICA DE CREACIÓ

11:00

Barcelona T

COMPANYIA KALIDOSKOPI
Endins… més endins

D

Les Corts

11:00

DISSABTE 10 DE JUNY
FÀBRICA DE CREACIÓ

COMPANYIA EL CLUB
EN MOVIMENT

Endins... més endins és un espectacle que barreja dansa, música i teatre fruit de
cinc anys de treball. La companyia aprofundeix en el coneixement del cos a través
de l’expressió artística, de les experiències i dels sentiments, i desenvolupa la
imaginació per crear un llenguatge propi amb la dansa i la poesia.
La mirada està posada en anar més enllà, trencar les limitacions per gaudir de
les capacitats. Endins, tot queda endins i jo vull treure-ho: visualitzar-ho i dansarho, declamar-ho i projectar-ho envers la nostra essència. Entre nosaltres i amb
vosaltres... Endins i cap en fora i des de fora, endins.

En moviment és una proposta on la dansa és el motor principal. La dansa ens ha
ensenyat a desplaçar-nos per l’espai amb diverses combinacions de passos i ritmes,
a buscar –a partir del moviment– la part creativa de cadascú fins a crear una
composició coreogràfica conjunta. Esperem que ho gaudiu!
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DISSABTE 10 DE JUNY
FÀBRICA DE CREACIÓ

11:00

Mallorca T

ESTEPA TEATRE
Un dia d’estiu

Ti

Alacant

09:30 / 11:30

DIVENDRES 9 DE JUNY
CENTRE CÍVIC BARÓ DE VIVER

FÀBRICA DE PARAULES

El niño que salió de un agujero negro
De matinada el bosc s’omple amb
els somriures i els jocs de Hansel i
Gretel; dos germans a qui els encanta
reinventar els contes de sempre, viatjar
a llocs inexistents o preparar grans
batalles per enfrontar-se a enemics
imaginaris. Coneixen tots els secrets
que amaga aquest lloc, inclús el de
l’estrany nen que viu dins el pou. Un
petit incident els portarà a enfrontar-se
a les seves pròpies pors i a descobrir el
poder transformador de l’amistat.
El Niño que salió de un agujero negro és
el nostre desig de transformar el món i
omplir-lo de somnis de llibertat.

Un dia d’estiu és un espectacle de creació col•lectiva a partir d’històries reals
viscudes durant l’estiu pels intèrprets. Moments especials que han quedat gravats
a la memòria, històries plenes de vitalitat i emoció que volem compartir.
Us convidam a capbussar-vos amb nosaltres dins aquests moments refrescants i
mediterranis, on la realitat i la ficció es mesclen com les algues i l’arena. Perquè qui
de nosaltres no té un bon record d’un dia d’estiu? Ens veim a la mar!
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DISSABTE 10 DE JUNY
IURTA

13:45

Barcelona Ld

GRUP ESCRIPTURA CREATIVA

Una odisea en Madrid

Una Odisea en Madrid és
una lectura dramatitzada
d’un text creat de manera
conjunta. El punt de partida
és el següent: què haguessin
fet el Quijote i Sancho Panza
davant el cop d’estat del
23F de 1981? No et perdis
aquesta nova visió, o revisió,
dels clàssics literaris i de la
història contemporània.
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T

Barcelona

20:30

DIVENDRES 9 DE JUNY
IURTA

LA PISCIFACTORIA
Jappy barry, Mrs President
La resident més antiga de
l’hospital psiquiàtric La Casa
Blanca, a qui tothom coneix com
la Presidenta, està a punt de fer
65 anys. La resta de residents i els
treballadors de l’hospital li estan
preparant una festa.
La Presidenta, que està ingressada
des de sempre, pateix una
esquizofrènia catatònica i no
es mou mai del lloc on està
asseguda. No ha parlat mai,
no ha interaccionat mai amb
ningú. Sempre ha estat allà...
En aquesta festa, a poc a poc, l’íntim va sortint a la superfície i els nostres herois
podran mostrar l’origen de les seves ferides, els seus secrets, la manca d’amor
i el sentiment d’injustícia social. Al mateix temps podrem veure els temes que
envolten la salut mental, els malalts i els professionals que hi conviuen dia a dia
(solidaritat, estigma, relació metge-pacient, creativitat, percepció social...).
Es tracta d’un espectacle improvisat que es construeix amb la complicitat
del públic. Cada representació és única!

17

19:00

ACTIVAMENT, Barcelona
La mirada de l’altre

IURTA

ESPAI BOTA 1

COMPANYIA EL CLUB, Les Corts
En moviment
COMPANYIA KALIDOSCOPI,
Barcelona
Endins… més endins
ESTEPA TEATRE, Mallorca
Un dia d’estiu

11:00
FÀBRICA DE CREACIÓ

Ap

INAUGURACIÓ
JOAN MANUEL SERRAT, Poble Sec
FÀBRICA DE CREACIÓ Música
JAMES RHODES, Gran Bretanya
Música i col·loqui

ASCATEC, Les Canàries
La Consulta
TROBADES EN ESCENA, Mataró
Present en moviment

12:00

20:30

M

ESPAI BOTA 1

13:15

C. CÍVIC BARÓ DE VIVER

19:00
ESPAI BOTA 2

20:30
IURTA

20:30
ESPAI BOTA 1

Ti

MIRACLE TEATRE,
Sant Feliu de Llobregat
Silencio

T

LA PISCIFACTORIA, Barcelona
Jappy Barry, Mrs President

T

ACCADEMIA DELLA FOLLIA, Itàlia
Dettagli inutili

T

22:00

TONI MIRA, Barcelona
FÀBRICA DE CREACIÓ Retalls de soledat

GRATUIT

T

TEATRE

M MÚSICA

13:45
16:00
EXTERIOR

17:00
ESPAI BOTA 1

19:15
20:30
ESPAI BOTA 2

Ti

TEATRE INFANTIL

Ap ARTS PLÀSTIQUES
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D

D

T

T

M

BELLISSENS, Reus
Esta es tu radio

T

Ci

CIRC

Ld

19:00
ESPAI BOTA 1

T

M

T

LECTURA DRAMATITZADA

T

TEATRE LA MURALLA, Tarragona
La màgia de la vida

T

TEATRO DE PACOTILLA & ELS 6 SENTITS,
Barcelona
T
Kit de construcció

TEATRE LLEURE, Sant Cugat
L’altre malalt imaginari

T

ORQUESTRA DE LA BONA SORT,
Palafolls

M

LA CALDERA, Barcelona
Jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres, elles
CLAUSURA
CIRC VERMUT i CIRC BOMBETA ,
Mataró
El Mur
ENTREGA DEL II PREMI PEP CLUSA

19:15
EXTERIOR

Ld

TAKI, Barcelona

DANSA

18:15
IURTA

T

STUDIO CITADELA, Txèquia
Kabaret Artaud

18:00
18:00

PROTAGONISTES NOSALTRES,
Terrassa
Floristeria Primavera

FÀBRICA DE CREACIÓ

T

FÀBRICA DE CREACIÓ

GRUP ESCRIPTURA CREATIVA,
Barcelona
Una odisea en Madrid

IURTA

D

D

AIXEC, Barcelona
El muerto va de luto

ESPAI BOTA 2

FÀBRICA DE PARAULES, Alacant
El niño que salió de un
agujero negro

ESPAI BOTA 1

GRUP DE TEATRE CENTRE
REHABILITACIÓ SANT ANDREU
Vincles

13:00
FÀBRICA DE CREACIÓ

09:30
11:30

17:00

LA TRIFULGA DELS FÚTILS, Barcelona
El Coronel Ocell

FABRA I COATS
C/SANT ADRIÀ 20 BARCELONA

ESPAI
BOTA
1i2

ENTRADA

AGENDA

12:30

FÀBRICA DE
CREACIÓ

IURTA

COMPRA LES ENTRADES A LA WEB DEL FESTIVAL
WW.LALTREFESTIVAL.CAT

D

Ci

DIUMENGE 11 DE JUNY
espai bota 1

12:30

Barcelona T

LA TRIFULGA DELS FÚTILS
El Coronel Ocell
Guerra + Follia + Trifulga + Teatre =
Paradoxa + Transparència + Il·lusió +
Llar
«Vosaltres no heu estat creats per
aquest món, senyores i senyors,
perquè aquest món va ser creat per
als que són iguals que tots». Repeteixi
vostè aquesta frase tantes vegades
com sigui necessari fins que les
paraules s’esvaeixin sense sentit.
Et voilà!
Teatreros, tots i totes, de cuina a
foc lent, i amb una alegria que ens
desborda: la de trobar-nos cada
assaig, la de compartir les nostres
visions, la de conèixer-nos i aprendre
uns i altres dels uns i dels altres, la de
prendre’ns-ho tot amb una seriositat
tan poc seriosa, la d’observar la nostra
creació amb orgull.
Ah! I respecte a El coronel ocell, gràcies
senyor Boitxev, la seva obra és molt
inspiradora. Tant és així, que avui hem
quedat aquí per explicar-la a tota
aquesta gent que tenim davant.
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T

Sant Feliu de Llobregat

19:00

DIVENDRES 9 DE JUNY
espai bota 2

MIRACLE TEATRE
Silencio

Una comunitat de veïns on habita el
silenci i la paraula és convidada només
de tant en tant. Situacions quotidianes
plenes d’humor. Els personatges es
troben, es saluden, s’estimen i, fins i
tot, s’escolten. Una aventura que ens
conviden a viure des de la mirada
silenciosa.
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DIUMENGE 11 DE JUNY
iurta

18:15

Palafolls M

ORQUESTRA DE
LA BONA SORT

T

Terrassa

19:15

DISSABTE 10 DE JUNY
FÀBRICA DE CREACIÓ

PROTAGONISTES NOSALTRES
Floristeria Primavera

La música és un factor terapèutic de primer ordre perquè sedueix sense imposar.
Un bon exemple de l’aplicació terapèutica de la música en l’expressió creativa és
el projecte de l’Orquestra de la Bona Sort. Coordinada per José Manuel Pagán al
Centre de dia per a malalts mentals El Molí d’en Puigvert, la banda està composta
per bateria, baix, teclat, guitarra elèctrica, guitarra flamenca, percussions, set
cantants solistes i cors. Moltes de les cançons són creacions pròpies. Els concerts
de l’Orquestra de la Bona Sort són un gran esdeveniment i estan carregats
d’emotivitat. Tothom a ballar!

«Bon dia, sóc la Rosa, la tercera generació de la floristeria Primavera. Cada matí em
llevo a les sis i, com he fet els últims 32 anys de la meva vida, obro el negoci familiar.
A vegades em sento la psicòloga del barri. Les flors són com les persones: algunes
punxen, d’altres són maques però verinoses, n’hi ha que s’enreden i no et deixen
anar i d’altres necessiten molt amor. N’hi ha de dèbils com les orquídies i de fortes
com els cactus, que poden viure sols al mig del desert. D’altres donen fruits, algunes
aporten alegria i, fins i tot, algunes tenen sorpreses amagades sota terra.»
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DISSABTE 10 DE JUNY

TARDA
VESPRE

Barcelona R

RÀDIO NIKOSIA
Des del cor de l´Altre Festival, Ràdio Nikosia emet un programa
especial en directe. Un moment per reflexionar sobre el Festival,
els seus orígens i les seves perspectives de futur. Un espai per
debatre sobre les relacions possibles entre l’art, el teatre, les
persones i l’anomenada bogeria. Un moment, també, per a
les entrevistes en profunditat i una oportunitat per conèixer
de prop els actors, directors i companyies que formaran part
d’aquesta nova edició. Els esperem.

T

M

20:30

Txèquia

DISSABTE 10 DE JUNY
espai bota 2

STUDIO CITADELA
Kabaret ArtAud
“L’Artaud importa. Més enllà del teatre
i de la literatura, contribueix a la nostra
comprensió de la bogeria, de com
és ser alhora esquizofrènic paranoide
i geni, observant i descrivint la seva
demència. No podem deixar de
reconèixer i aprendre del que
ens evoca la seva obra”.
- John Simon, Saturday Review
“El Teatre de la Crueltat ha estat creat per retornar al món del teatre una concepció
apassionada i convulsa de la vida… Aquesta crueltat, que serà sagnant quan calgui
però no sistemàticament, pot ser identificada amb una mena de puresa moral
severa que no té por de pagar el preu que calgui a la vida”.
(Antonin Artaud, Segon manifest del Teatre de la Crueltat, 1933)
Des del 2011, la Companyia de Teatre de Bohnice ha portat una versió d’aquesta
producció a diversos festivals internacionals d’Alemanya i Itàlia. El 2016, aquesta
companyia poc convencional celebrà el seu vint-i-cinquè aniversari.
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DISSABTE 10 DE JUNY
eXTERIOR

16:00

Barcelona M

TAKI

T

Tarragona

17:00

DIUMENGE 11 DE JUNY
espai bota 1

TEATRE LA MURALLA
La mÀgia de la vida
Una parella de mags es prepara per representar un espectacle de màgia. Però
no una màgia qualsevol, sinó una màgia molt especial: la Màgia de la Vida....
A l’escenari aniran apareixent màgies de totes les menes i de tots els temps
acompanyades de música o silencis... però cap serà la màgia que busquem, perquè
la veritable màgia de la vida es troba dins d’un mateix; és la màgia que tots
portem a dins i que apareix quan sentim amor incondicional. Per acabar, tots junts
rapejaran la cançó «Haz que circule» i un petit concert convidarà el públic a gaudir
de la màgia de la música....

Taki promou el folklore modern llatinoamericà, amb ritmes llatins com la salsa
i la cumbia fusionats amb la marxa del reggae i l’ska, sense deixar de costat els sons
andins de les muntanyes i les tonades de la música afro equatoriana; la unió entre
allò urbà i allò rural, dicotomia mística de la realitat llatinoamericana.
El txarango com a instrument principal i cants de cerimònies originàries marquen
una sonoritat particular, portant allà on va l’esperit dels Andes. Els concerts venen
carregats d’energia i colors, en un context de globalitat total, la música llatina és
la música del moment. Taki compta amb experiència internacional i ha fet
presentacions del seu disc Todo El Mundo Sueña en el Bus (2014) a Buenos Aires,
Padua, Quito, Guayaquil, Cuenca, Madrid, Hamburg...
Actualment resideix a Barcelona, on juntament amb el grup TakiSounds, està
preparant noves produccions de cara a finals d’any.
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DIUMENGE 11 DE JUNY
espai bota 2

18:00

Sant Cugat

T

TEATRE LLEURE
L’Altre malalt imaginari

L’altre malalt imaginari està inspirada en l’obra de Molière, estrenada al 1673, i
que gira al voltant de la hipocondria. La companyia de Teatre Social de l’Espai
de Lleure de l’Ateneu Santcugatenc i els Tallers de teatre Silvia Servan de la Unió
Santcugatenca, amb la direcció de Roger Casadellà, presenten aquesta nova creació
que convida a reflexionar, a través del cos, sobre com ens comportem davant la
malaltia. Es tracta d’una obra de creació col·lectiva que ofereix una oportunitat
per plantejar quin paper juguen l’estigma social i l’autoestigma a l’hora d’acollir
un diagnòstic de malaltia mental. Què significa estar malalt? Com actuo davant la
malaltia? Com em sento davant d’un diagnòstic? Com estic de salut mental?
Què faig per la salut mental?
28

D

Barcelona

19:00

DIUMENGE 11 DE JUNY
espai bota 1

LA CALDERA

Jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres, elles

Treballant el moviment personal i inspirant-nos en accions quotidianes i personals,
busquem una història per explicar des del cos i les emocions. Ho fem des de la
individualitat però també des del moviment coreogràfic coral i des de l’escolta de
grup i el treball col·lectiu.
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DIUMENGE 11 DE JUNY
fàbrica de creació

18:00

Barcelona T

TEATRO DE PACOTILLA
& ELS 6 SENTITS
Kit de construcció

Els personatges es trobaran amb situacions absurdes. Jugaran amb els objectes com
a projecció de la seva identitat i seran empesos a preguntar-se qui són i qui és l’altre
que els mira, retornant-se un esguard esbiaixat o... potser no tant.
No trobaran una sola resposta. S’enfrontaran a alguns dels jos interns possibles,
reals i ficticis, que els permetran sortir d’ells mateixos, somiar, viure altres mons i
identitats; viatjar del jo vers l’altre, trobar-se amb allò desconegut, reconèixer-se
en allò compartit, acceptar les diferències com un valor suggeridor que oferirà a
l’espectador ressonàncies diverses i la invitació a practicar l’aventura de ser un altre.
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D

Barcelona

22:00

DIVENDRES 9 DE JUNY
fàbrica de creació

TONI MIRA
Retalls de soledat

1 espai, 8 persones, 15 columnes, 32 cordes, 100 cadires…. Sembla que podríem
descriure l’espectacle amb números i, en gran mesura, tindria la bellesa de la seva
simetria. Però ens oblidaríem dels altres protagonistes: uns ballarins que, tot i ballar
junts al mateix temps, ballen en soledat, amb les seves pors i incerteses, amb
la seva alegría i expansió cap els altres. Ballen cap a un públic proper, testimoni
de la construcció d’un seguit de retalls….retalls de soledat.
							
Mónica
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DISSABTE 10 DE JUNY
espai bota 1

12:00

Mataró D

TROBADES EN Escena
Present en moviment

Ci

Mataró

19:15

DIUMENGE 11 DE JUNY
EXTERIOR

CIRC VERMUT i CIRC BOMBETA

EL MUR

A partir de les pròpies vivències, la necessitat d’expressar i la creació col·lectiva,
sorgeix Present en moviment. Qui som en el present? Com ens relacionem amb
nosaltres mateixos/es? I amb l’entorn? Present en moviment proposa un recorregut
per explorar i reconèixer qui som, fixar-nos en com tenim el cos a cada moment, en
com el transformem, en quina disponibilitat està i en la pròpia honestedat corporal.
La dansa és una metàfora de la vida que ens permet ser, acceptar com es mou el
nostre cos, com es comunica i com reacciona amb el contacte.

Nou artistes en escena, cubs, llum, treball col·lectiu
i una frase: «Si caminem sols, anem més de pressa;
si caminem junts, arribem més lluny». Aquests són
els elements que encapsulen l’essència de Mur, un
espectacle de circ vital, poètic i integrador en què les
construccions impossibles impulsen als personatges
a treballar de manera col·lectiva per assolir un
objectiu comú: desconstruir un mur per edificar un
nou món.
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En la seva segona edició,
l’Altre Festival i la Fundació
Congrés Català de Salut
Mental, fan entrega del
Premi d’Arts Escèniques i
Salut Mental Josep Clusa al
millor espectacle d’enguany.
És un premi d’àmbit
internacional atorgat a
companyies artístiques,
col·lectius o entitats que
presentin un espectacle
dins el marc de l’edició
2017 de L’Altre Festival. La
seva finalitat és premiar la
qualitat d’un projecte on
conflueixin l’art, la reflexió
i la relació entre persones
amb trastorn mental,
professionals de les arts
escèniques i la ciutadania.
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