
Gràcia Autèntica

Una producció de

Un passeig amb i per Gràcia ple
d’històries divertides, un passeig Autèntic!



Neix d’una idea original de Verónica Pallini, directora de
L’autèntica i del projecte, que volia fer un homenatatge al barri de
Gràcia p. Va convocar a l’escriptora Victoria Bermejo i a Josep
Maria Contel, president del Taller d’Història de Gràcia per acotar
entre els tres el terreny i, més tard, el músic Daniel Landry va
posar la rumba i la frescor al trajecte. "Gràcia Autèntica” ens
descobreix les múltiples capes d’història que amaga un dels
indrets amb les places més viscudes de Barcelona.  

Gràcia Autèntica

T’agradaria descobrir alguns
llocs secrets? Traspassar
murs i carrers? Voldries posar-
te unes ulleres de raig X per
veure-ho tot tot i escoltar
històries fabuloses que ningú
coneix!? Si vols viatjar cap al
passat i viure una aventura
pels carrers de la Vila de
Gràcia, para atenció! T’ho
explicarem tot a cau d’orella i
ho mirarem tot amb els ulls
ben oberts. Et vens?  

SINOPSI

Teatre sonor
Idioma: Català

Duració: 40 minuts aprox.
Recomanada per infants a partir de 6 i a les seves famílies



Es tracta d'un recorregut immersiu que ens permet redescobrir la
història del barri a través d’una experiència vivencial auditiva. És
fàcil: les instruccions es donen mitjançant un dispositiu mp3 i
marquen un trajecte per quatre de les principals places de la Vila
que acumulen segles d’històries: La Plaça de La Virreina, la Plaça
del Diamant, la Plaça Rovira i la Plaça del Nord  Una proposta de
teatre acústica que trenca amb els parametres clàssics de públic
i espectador, ja que l’obra està al carrer i cadascú marca el seu
propi ritme. Una activitat pedagògica que posa al centre
l’experiència en l’aprenentatge i que possibilita viure i caminar
el barri d’una manera diferent: Més atenta, més desperta, més
curiosa, més viva.  



Plaça de la Virreina
Plaça del Diamant
Plaça Rovira
Plaça del Nord

Teatre viu a peu de carrer per conèixer la història de la
Vila de Gràcia.

QUATRE PLACES

OBJECTIU



Idea original i direcció: Verónica Pallini
Autora: Victoria Bermejo
Música: Daniel Landry

Veu en off: Carla Torres
Fotografia i vídeo: Sergi Garriga
Assessorament històric: Josep M. Contel Ruiz (Taller d'història de
Gràcia)

Una producció de L’autèntica amb el suport de:

FITXA ARTÍSTICA



Reproductor  Energy Sistem MP3 Clip Bluetooth Coral
JVC HA-S180-W-E - Auriculars de Diadema Tancats
amb Cable de 1,2m. Cascos Plegables i Lleugers amb
So d'Alta Qualitat i Sistema Deep Bass. Color Blanc.
Planol amb el recorregut

La instal·lació consta de:

Requeriments tècnics



Sortim a premsa!



Maria va assistir el 28/08/2021
Excel·lent!
Molt recomanable. Original i divertit per a tota la família. Vam gaudir de
les històries i la música.

Xènia va assistir el 27/09/2021  

“Gràcia Autèntica” 
Fantàstica ruta per la història de Gràcia en família  

Natàlia va assistir el 25/092021  
“Coneix Gràcia” 
Un recorregut especial per a fer amb família i descobrir detalls
únics! 

Maribel va assistir el 12/09/2021 
“Ens ho hem passat pipa coneixent el barri” 
Hem descobert llocs que amaguen histories molt a prop de
casa que desconeixíem completament. Hem ballat al carrer i
hem aprés una mica d'història. Molt recomanable! 

El públic opina



Doctora en Antropologia Social per la Universitat de
Barcelona (Excel·lent Cum Laude per unanimitat).
Actriu, docent i investigadora teatral. Llicenciada en
Antropologia Social per la Universitat de Buenos Aires i
Màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona.
Especialitzada en pedagogia teatral explora diverses
tècniques de creativitat associades al treball expressiu i
terapèutic. Imparteix classes de formació teatral des de
1993 en institucions i universitats. L’any 2006 funda La
Escuelita, Estudi de Formació Teatral a Barcelona i
actualment dirigeix L’autèntica, abans Porta4, continuació
del primer projecte, ara ampliat a escola de formació
avançada que inclou una sala d’exhibició. Així mateix, fa
classes en l’àmbit universitari i ha publicat nombrosos
articles sobre la dinàmica teatral i cultural. Complementa
la seva formació amb activitats continuades com actriu i
directora teatral.

Ha treballat en gairebé tots els àmbits de la cultura: ha
fet de redactora, entrevistadora i editora en el món del
còmic; guionista i realitzadora de programes culturals i
infantils a la televisió; creativa en publicitat; actriu al
teatre; col·labora amb artistes, museus i premsa i ha
escrit una vintena de llibres. Socia de SGAE.
Entre les seves obres trobem: "Contes per explicar en
un minut", "Fan, la niña invisible", "No menjo!"...

Verónica Pallini - Idea Original

Victoria Bermejo - Autora



 
President del Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis.
Vinculat a la premsa local des del 1981, ha treballat a la
revista Carrer Gran de Gràcia, Ràdio Castelldefels, entre
d’altres. És historiador “d’història local” i un estudiós de la
construcció de refugis antiaeris. D’aquí les seves
publicacions “Gràcia en temps de bombes”, “Temps de
refugis”, “El Subsòl com a supervivència”, “La Festa Major
de Gràcia vista pels fotògrafs Ramírez”, “l’Abans de
Gràcia” i “El campanar de Gràcia”.  

Músic i educador social. Exmembre del grup d’animació Nifú
Nifà i de la banda Rumba Expresso. Actualment lidera el
grup “Landry el Rumbero”, una formació que va crear sota
l’impuls d’Antonio Ciscus Carbonell, productor musical i net
de l’Oncle Mandel, fundador de la Unió Gitana de Gràcia. 

Josep Maria Contel - Assessorament
històric

Daniel Landry - Música 



Producció i programació: info@lautenticateatro.com
Premsa: comunicacio@lautenticateatro.com

 

931854840 - 699123139
 

www.lautenticateatro.com

https://youtu.be/B-dHsRKvRUc


