
______________________________________________________________ un camí creatiu 

 
SORTIDES A ESPECTACLES  

 

Benvolguts i benvolgudes, us detallem a continuació les properes activitats que tenim 
concertades per als mesos de JUNY i JULIOL de 2021  
  

DIUMENGE 13 de juny de 2021 a les 18h - TEATRE NACIONAL 
 

L’EMPERADRIU DEL PARAL·LEL - Autoria Lluïsa Cunillé Direcció Xavier Albertí   
Amb:  Pere Arquillué, Montse Esteve, Chantal Aimée, Alejandro Bordanove, Oriol 
Genís, Maria Hinojosa, Sílvia Marsó, Mont Plans, Jordi Domènech, Aina Sánchez, 
Roberto G. Alonso, Carme Sansa i Albert Mora. 
 

Pocs mesos abans que es proclami la Segona República, Barcelona plora la seva artista 
més estimada i aclamada: Palmira Picard, «L’Emperadriu del Paral·lel». Mentre la gran 
avinguda de l’oci barceloní es troba de dol, l’efervescència nocturna ha convocat al bar La 
Tranquil·litat tota mena d’artesans de l’escenari, pensadors llibertaris, escriptors bohemis i 
altres agitadors heterodoxos, que s’embriagaran a la salut i memòria de la gran celebritat. 
Com una vibrant simfonia escènica, la autora fa dansar - a ritme de cuplets, proclames 
polítiques i agudeses tavernàries - l’ebullició popular del Paral·lel dels anys vint i el frenesí 
dels primers anys trenta, que aviat es veurien condemnats a empassar-se d’un sol glop 
tanta amargor. 
 
 

 

DIUMENGE 11 de JULIOL de 2021 a les 19h - REIAL ACADÈMIA 
DE MEDICINA C/ del Carme, 47  

Metro: Línia 2 Sant Antoni (7 min a peu) o Línia 3 Liceu (6 min a peu) 

ELS DARRERS DIES DE GAUDÍ - Autoria Marc Angelet Amb: Carolina Morro, Laura 
Carbonell, Aina Gomis, Josep Sucarrats. 
 

"Tot el que s'ha dit sobre la mort d'Antoni Gaudí, és fals. Entorn de la misteriosa figura de 
l'arquitecte universal, s'amaguen conspiracions, enigmes, sectes, símbols ocults, plànols 
fins ara desconeguts... O al menys, això és el que defensa una arquitecta, que presenta la 
seva Tesi Doctoral: Els últims dies de Gaudí. Mentre la jove fa la seva presentació, 
veurem in situ els últims moments d'Antoni Gaudí que corroboraran o contradiran la versió 
de la jove arquitecta. El va matar un tramvia? Va ser assassinat? Va fugir de la seva 
pròpia fama? Per què triga tant la Sagrada Família a acabar-se? Una obra de teatre que 
barreja passat i present, misteri, humor. On fabular al voltant del personatge de Gaudí. On 
el públic és tribunal, còmplice i prendrà part activa en la resolució d'enigmes. 
I tot això en el marc incomparable de l'Amfiteatre Anatòmic de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya. Just a la banda d'on, diuen, que va morir Gaudí... o no ... " 
 
 
 
 
 

Reserveu les vostres entrades el més aviat possible. 
 
 
 

INFORMACIÓ I RESERVES:  A.C.A.   Tel. 93 318 65 95 de 9 a 13 h 
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