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El Límbic és un festival de creació contemporània radicalment diferent. La 
seva programació uneix els creadors més destacats, arriscats i trencadors 
en les seves disciplines. Ho demostren els premis i reconeixements en al-
tres festivals i l’èxit del públic d’allà on han participat. 

Des de Marc Sarrats i Oye Sherman, que omplen teatres cada setmana 
amb els seus monòlegs, passant per la promesa de la dansa experimen-
tal, Mabel Olea, o la Premi Nacional de Cultura i coreògrafa Núria Guiu, 
fins a la jove pianista Marina Herlop, que ha rebut mostres d’admiració 
de, fins i tot, Björk.  

El festival també recull una gran mostra que fa visible la qualitat i la di-
versitat de la música en català feta i escoltada pels joves, amb noms com 
Renaldo i Clara, Lildami i Triquell, que estrenen disc, o els mallorquins 
Da Souza. 

La referencialitat aconseguida en altres festivals passa per noms com en 
Quim Girón i la Moon Ribas, que presentaran una proposta performativa 
coproduïda pel Sismògraf i la Fira de Tàrrega i, la jove comanyia Col·lectiu 
Desasosiego, que mostrarà l’obra Un segundo bajo la arena, basada en 
Lorca i guanyadora del premi Moritz 2022 de la Fira Tàrrega.

A més, el Límbic té el propòsit de ser un festival que provoqui creacions 
originals i produccions pròpies, com ho farà la la inauguració de la nostra 
jove cupletista per excel·lència, Glòria Ribera, i fomentar la trobada entre 
artistes que no han treballat mai junts, tal com fa el recital de poesia i músi-
ca electrònica de Maguette Dieng, Carles Rebassa i Laia Carbonell. També 
vol ser motor de certs desplaçaments lingüístics com el de l’Oyirum, que 
farà en català un dels seus monòlegs feministes i anticapacitistes. 
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Que el Límbic és un festival radicalment contemporani ho demostra, 
també, l’especial Tardeo, el pòdcast de Ràdio Primavera Sound que An-
drea Gumes farà en directe amb entrevistes a Quim Carandell (La Lud-
wig Band), Ikram Bouloum i Clara Peya. 

En definitiva, una programació d’alta volada que uneix en dues tardes i 
dues nits una trentena de creadors joves imprescindibles amb propostes 
que volen fer-nos experimentar un desplaçament i una reflexió crítica a 
través de l’humor, la dansa, el teatre, la poesia… El Límbic, en definitiva, 
vol ser una festa que celebri els nostres joves creadors oferint la possibi-
litat de veure’ls gratuïtament en un entorn inmillorable, com ho és Sitges.
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LA GLÒRIA DEL LÍMBIC
GLÒRIA RIBERA

Títol de l’activitat: 
La Glòria del Límbic

Artista / col·lectiu: Glòria Ribera

Disciplina: Performance - Teatre

Dia: 5 de maig de 2023

Hora: 18 h

Durada: 30 min

Espai: Platja de Sant Sebastià

Edat recomanada: tots els públics

L’activitat: 

La glòria del Límbic són la trentena d’artistes que hi participen i cadascun 
dels vint-i-dos espectacles que tindran lloc durant dos dies a Sitges. Ho 
són també, sense cap mena de dubte, el públic, i els veïns i veïnes de la 
vila. Estrictament, però, la Glòria del Límbic és la cupletista, cantactriu, 
vedet, dandi i folklòrica Glòria Ribera. És per això que li hem demanat 
que cobreixi de glòria el festival, i que ho faci inaugurant-lo amb el que 
millor fa: cantar cuplets catalans i versionar la cançó d’avantguarda dels 
anys vint. No vindrà sola. Ens farà cantar. Glòria al Límbic!

Biografia/es dels participants: 

Glòria Ribera és cupletista, cantactriu, vedet, dandi i folklòrica. Graduada 
en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona i formada en cant 
clàssic, violoncel i escriptura creativa. Treballa per la revisió i recupera-
ció de la cançó d’avantguarda dels anys vint. El seu primer espectacle, 
Versiones parciales y erróneas de mi vida y mi gloria, es va poder veure a 
l’Antic Teatre, al cicle Noves Escenes de la Fundació Catalunya - La Pe-
drera i al Molino de Barcelona, entre altres. 
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El 2021 estrena PARNÉ, en coproducció amb FiraTàrrega, Fira Mediterrà-
nia de Manresa, TNT Terrassa Noves Tendències i l’Antic Teatre de Bar-
celona. S’ha pogut veure al Temporada Alta, al Festival Vilart, a Terrats en 
Cultura, al FASTT Empordà, al Cool Days de Mallorca i al Festival Escena 
Poblenou, entre altres. 

Ribera és membre de la companyia José y sus Hermanas, amb qui ha 
estrenat les obres Los bancos regalan sandwicheras y chorizos, Arma 
de construcción masiva, Explore el jardín de los Cárpatos i Concurso de 
malos talentos.

Crèdit de les fotografies: 
Vicens Giménez, Alessia Bombaci, Paula Freixa 
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HEM DE PARLAR
CÍA VERO CENDOYA

L’activitat:

Vero Cendoya és una de les coreògrafes amb més renom del nostre país: 
formada a Barcelona i a Nova York, ha treballat amb artistes com Sol Picó 
o companyies com Inbal Pinto Dance Company. Hem de parlar és un es-
pectacle de dansa inclusiva: una història que parla dels vincles i els con-
flictes familiars, però que és, a la vegada, una pregunta oberta sobre les 
relacions de parella i la convivència familiar amb un adolescent. També 
es pot descriure la peça com un diàleg entre cos i moviment amb la mú-
sica i la paraula. O bé com un retrat de família que una dona, un home i 
un adolescent encarnen: Hansel Nezza, Linn Johansson i Jem Prenafeta 
són els intèrprets que construeixen una família que el públic no oblidarà. 

Biografia/es dels participants: 

Intèrpret, professora, il·lustradora i coreògrafa. Ha treballat amb figures 
com Sol Picó, Andrés Lima, Inbal Pinto Dance Company (Israel), Hans 
Werner Klohe (Berlin), Blanca Portillo, Clara Segura, entre d’altres. El 
2008 crea la seva pròpia companyia de dansa-teatre, Cia. Vero Cendo-
ya, la qual s’ha caracteritzat per desenvolupar espectacles col·laborant 
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Títol de l’activitat: 
Hem de parlar

Artista / col·lectiu: 
Cia Vero Cendoya

Disciplina: Dansa

Dia: 5 de maig de 2023

Hora: 19.05 h

Durada: 25 min

Espai: Baluard Vidal Quadras

Edat recomanada: tots els públics



amb professionals nacionals i internacionals de diferents disciplines com 
a teatre, pintura, transformisme, música, poesia o futbol, centrant-se es-
pecialment en temes socials: projectes sobre el càncer de mama, l’autis-
me, el parricidi, la inclusió social, entre d’altres. 

Des del 2013, la inclusió es converteix en un dels seus objectius princi-
pals. És llavors quan decideix crear peces com Hunting for the unicorn, 
entorn l’autisme, l’espectacle inclusiu Órdago A la grande, Barricidi, la 
peça de dansa-teatre inclusiva i intergeneracional de gran format Bogu-
mer (o fills de Lunacharski), Hem de parlar o Parlem-ne, peces de carrer i 
sala. Els seus espectacles s’han presentat en infinitat de teatres i festivals 
d’Espanya i de països com Itàlia, França, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Di-
namarca, Suècia, el Regne Unit, Irlanda, Portugal, Cuba, Xile, l’Argentina, 
el Salvador, la Xina i Taiwan, entre molts altres.

Informació complementària:
Web: www.verocendoya.com

Crèdit de les fotografies: 
Sílvia Poch
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CYBEREXORCISME 
NÚRIA

L’activitat:

La reconeguda coreògrafa Núria Guiu, premi Nacional de Cultura, pre-
senta al Límbic Cyberexorcisme, la continuació dels seus treballs Likes i 
Spiritual Boyfriends. Una peça que parteix de la visió documental (danses 
de Tik Tok), la visió biogràfica i la visió artística dels intèrprets per relatar 
el vincle amb l’aplicació més viral. Cinc ballarins desplacen i exorcitzen 
els mecanismes i les eines coreogràfiques d’Internet a l’escenari, i pen-
sen junts sobre els nous llenguatges de la dansa popular digital que es 
regeix per valors com el “do it yourself”. Hi ha comunitats noves gràcies a 
les xarxes? Hi ha continguts innovadors que desplacin el que ja existeix?

Biografia/es dels participants: 

Núria Guiu és coreògrafa i performer amb base a Barcelona. Es gradua a 
l’Institut del Teatre en dansa clàssica, forma part d’IT Dansa i posterior-
ment treballa com a ballarina amb companyies com Cullberg Balletten, 
Gisele Vienne, Carte Blanche Dance Company, Batsheva Dance Com-
pany (Kamuyot), Ingri Fiksdal, Jasmin Vardimon, La Veronal, Kobalt Wor-
ks entre d’altres. És professora certificada de Ioga Iyengar i estudiant del 
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Títol de l’activitat: 
Cyberexorcisme

Artista / col·lectiu: 
Núria Guiu

Disciplina: Dansa

Dia: 5 de maig de 2023

Hora: 20.10 h

Durada: 50 min

Espai: Baluard Vidal Quadras

Edat recomanada: 
a partir de 12 anys



Grau d’Antropologia i Evolució humana a la universitat de la UOC. Ha 
treballat com a assistent artística de Gisele de Vienne i també com a in-
tèrpret d’algunes de les seves creacions com Crowd o This Is How You 
Will Disappear.

Des del 2012 s’interessa per la coreografia i indaga en la relació cos-imat-
ge-poder i digitalitat. Likes, va ser peça seleccionada a la plataforma eu-
ropea d’Aerowaves 2018, va guanyar una menció especial com a millor 
actuació de dansa a Premis ciutat de Barcelona 2018 així com un pre-
mi a la millor actuació dins la categoria solo de dansa als Premis de la 
crítica 2018 i Premi DansaCat 2020. Els seus nous treballs son Spiritual 
Boyfriends, estrenat al Festival Grec de Barcelona 2020 i Futuralgia, una 
peça de grup comissionada per Unusual Symptoms del Dance Theater 
Bremen estrenada l’octubre 2020.

Núria Guiu ha estat artista emergent de La Caldera les Corts 2020-21, 
artista associada al Graner de Barcelona durant el període 2021-22 i ac-
tualment és artista associada al Mercat de les Flors 2022-23. El maig del 
2022 va rebre el Premi Nacional de Cultura pel seu llenguatge artístic i 
investigació al voltant del cos, la dansa i l’entorn digital.

Informació complementària:
Web: www.nuriaguiu.com

Crèdit de les fotografies: 
Rut Solé
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DE GEOGRAFIES
MAGUETTE DIENG, CARLES 
REBASSA, LAIA CARBONELL

L’activitat: 

La poesia creix quan se l’escolta. Es multiplica. Igual que ho fa la música. I 
més encara si l’entorn acompanya: és per això que el Racó de la Calma de 
Sitges acull la trobada inèdita entre a barcelonina Laia Carbonell i el mallor-
quí Carles Rebassa, dues de les veus més originals i singulars de la poesia 
catalana, amb la música electrònica de Maguette Dieng (Mbodj), una de les 
dj’s de referència del moment i membre de Jokkoo Collective, el col·lectiu 
artístic musical de Barcelona que investiga i difon el so electrònic més con-
temporani i avantguardista. Encara amb més sentit, doncs, perquè Carbo-
nell i Rebassa són coneguts per la seva forma especial de manejar el vers en 
veu alta, pel seu recitar que reverbera dies després d’haver-los escoltat. Una 
producció del festival Límbic que serà, ben segur, inoblidable. 

Biografia/es dels participants: 

Carles Rebassa és autor de Poema B, Els joves i les vídues (Premi de 
poesia Ausiàs March 2006), Pluja de foc, Sons bruts (Premi Carles Riba 
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Títol de l’activitat: 
De geografies

Subtítol de l’activitat:
Recital de poesia 
i música electrònica 

Artista / col·lectiu: 
Maguette Dieng, Carles Rebassa, 
Laia Carbonell

Disciplina: Poesia i Música

Dia: 5 de maig de 2023

Hora: 19.30 h

Durada: 40 min

Espai: Racó de la calma

Edat recomanada: tots els públics



2018) i El Caire Formentera (Premi de poesia Sant Cugat a la memòria de 
Gabriel Ferrater 2022). També és autor de dues novel·les: Eren ells (Premi 
Ciutat de Tarragona 2016 i Premi Ciutat de Barcelona 2016) i Divendres, 
dissabte, diumenge, que publicarà Editorial Empúries el mes de maig.

Laia Carbonell Ferrer ha publicat els poemaris Nibrós (Premi Ciutat de 
Manacor de Poesia Miquel Àngel Riera 2019) i Finlàndia (Premi Amadeu 
Oller 2015). Ha traduït la Bèstia d’Edicions Poncianes d’Albert Camus amb 
Francesc Gelonch, i ha impulsat i coordinat el llibre i documental sobre 
el 15-M a Terrassa amb el col·lectiu A les vuit al Raval. Des del gener del 
2019, és una de les tres programadores del cicle de poesia de l’Horiginal.

Maguette Dieng és una dj, productora i programadora musical de Bar-
celona que es dedica a la difusió musical des de diverses plataformes. 
Exerceix de DJ sota el nom de Mbodj, punxant a diferents sales de Barce-
lona com Razzmatazz, Apolo i Laut, entre d’altres, i a festivals com Mu-
tek, Sonar i Loom. També té un programa de ràdio bimensual a Noods 
Radio, una emisora en línia ubicada a Bristol. També és cofundadora del 
col·lectiu musical Jokkoo, format per sis integrants de la diàspora afri-
cana establerts a la ciutat comtal. Juntament amb elles, té un programa 
de ràdio mensual a Dublab.es, des d’on difonen sons d’arrel electròni-
ca i experimental procedents d’Àfrica i la seva diàspora global. També 
programen festes a les què conviden a aquestes artistes i participen a la 
programació de cicles musicals com el Lorem Ipsum, al Macba, o el fes-
tival Electrónica en Abril, a la Casa Encendida. El motor de la seva feina 
té molt a veure amb transformar la mirada que existeix sobre la música 
electrònica i avançada, i sobre com es pot i s’ha de crear comunitat i 
possibilitat mitjançant el so.

Crèdit de les fotografies: 
Francesc Gelonch, Joan Terrassa, Xavi Torrent 
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IAIA
MAMBO PROJECT

L’activitat: 

Quan pensem en nous formats dramatúrgics assenyalem directament 
la companyia Mambo Project i el seu espectacle Iaia. Van néixer com un 
col·lectiu mixt entre el sector audiovisual i l’escènic i es van estrenar amb 
Festa, una indagació sobre l’amor en format de festa de música electrò-
nica. Iaia, l’espectacle que presenten al Límbic, manté la hibridació de 
llenguatges escènics i sumen la voluntat documental: el públic entra al 
menjador de casa de la iaia per reconstruir i viure els seus records. Un 
altaveu a la vida de les àvies a través del seu testimoni captat en videotru-
cada. Una obra on passat i present es trenen per entendre la història d’on 
venim. Una proposta sensible i emocionant que travessa generacions i 
recupera els relats que, massa sovint, s’obliden. 

Biografia/es dels participants: 

Mambo Project són un col·lectiu de teatre multidisciplinar. La comple-
mentació entre el llenguatge teatral i el cinematogràfic és el motor de les 
seves creacions amb l’objectiu d’apropar-se a nous formats dramatúr-
gics vinculats al treball d’un espai escènic immersiu, on l’experiència de 
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Títol de l’activitat: 
Iaia

Artista / col·lectiu: 
Mambo Project

Disciplina: Arts escèniques

Dia: 5 de maig de 2023

Hora: Primer passi 19 h
Segon passi 20.30 h

Durada: 60 min

Espai: Mercat Vell

Edat recomanada: 
a partir de 12 anys



l’espectador esdevé participativa; i en la investigació documental com a 
eix vertebrador de la proposta. 

Naixent com a col·lectiu mixte entre el sector audiovisual i l’escènic, la 
seva primera obra és La Festa, una coproducció de Fira Tàrrega i ICEC 
amb la col·laboració de l’Estruch, Roca Umbert i el Graner. La Festa és 
un espectacle que parla de l’amor a través d’una festa de música elec-
trònica. Amb Iaia, mantenen aquests llenguatges escènics que creuen 
amb fermesa tenen un llarg recorregut i que ja estan conquerint, inevita-
blement, la nova escena. En aquest cas, donen pes a un element que ha 
caracteritzat el col·lectiu des del principi: la voluntat documental. 

Informació complementària:
www.mamboproject.co

Crèdit de les fotografies: 
@oriolalella

15



TARDEO 
ANDREA GUMES, 
CLARA PEYA, 
QUIM CARANDELL 
(LA LUDWIG BAND), 
IKRAM BOULOUM

L’activitat: 

Des de fa un bon temps, l’Andrea Gumes s’ha consolidat amb el seu 
programa diari a Radio Primavera Sound com una de les veus fona-
mentals de l’actualitat cultural. Tardeo és música, cinema, feminis-
mes, literatura, safareig, salut… amb una mirada polifònica i crítica. 
Polifònica, perquè els convidats de l’Andrea aborden amb precisió i 
rigor els temes que tracten. Crítica, perquè el programa vol tractar 
les coses que ens importen de veritat. En aquesta edició especial, 
en directe des del Límbic, l’Andrea conversarà amb la Clara Peya, el 
Quim Carandell (La Ludwig Band) i la Ikram Bouloum sobre música i 
allò que envolta cadascuna de les artistes. Com plasmar els malestars 
contemporanis en la creació? Quin és el vincle entre l’escriptura crea-
tiva i la música d’ara? Com pensar la diàspora a través de la música?
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Títol de l’activitat: Tardeo amb 
Andrea Gumes, Clara Peya, Quim 
Carandell (La Ludwig Band) i Ikram 
Bouloum

Artista / col·lectiu: Andrea Gumes, 
Clara Peya, Quim Carandell (La 
Ludwig Band) i Ikram Bouloum

Disciplina: Reflexió

Dia: 5 de maig de 2023

Hora: 19 h

Durada: 90 min

Espai: Platja de Sant Sebastià

Edat recomanada: tots els públics



Biografia/es dels participants: 

Andrea Gumes
Politòloga i periodista cultural. Utilitza la seva incontinència verbal 
per guanyar adeptes a Ràdio Primavera Sound, al pòdcast que com-
parteix amb l’Anna Pacheco, Ciberlocutorio, i el programa diari d’ac-
tualitat cultural, Tardeo. Co-presenta el pòdcast gastronòmic de Time 
Out, La Cullerada, amb l’Andreu Juanola. Potser la veu veure en el seu 
moment presentant el programa de web series Tube d’Assaig o par-
lant d’internet a l’Àrtic, ambdós de Betevé. A vegades escriu, podeu 
trobar-la a l’antologia de relats Ya no recuerdo que quería ser de ma-
yor (Temas de Hoy, 2019), l’assaig col·lectiu (h)amor 7 roto (Continta-
metienes, 2022) i ara com a columnista a la revista Rockdelux.

Clara Peya
La Clara és considerada una de les creadores més originals i úniques 
que han aparegut en els darrers temps en l’escena musical del nostre 
país. Avantguardista i transgressora, musicalment Peya és inclassifi-
cable: bascula entre el jazz, el pop i l’electrònica, mantenint sempre 
com a centre de gravetat el piano. Una biografia frenètica que transita 
entre la música, el teatre i l’activisme i que va ser reconeguda amb el 
Premi Nacional de Cultura 2019 per la seva trajectòria musical i com-
promís social.

Quim Carandell (La Ludwig Band)
És cantautor des dels 11 anys, quan comença a composar les seves 
primeres cançons. El 2017, funda La Ludwig Band juntament amb 
l’Andreu Galofré des d’Espolla, on també participa a l’escola de glo-
sadors que organitza la mítica Trobada de cantadors de la vila empor-
danesa. En paral·lel també crea el Col·lectiu Pedant a Missa i Repicant, 
juntament amb el Lluc Valverde (també membre de La Ludwig Band), 
una companyia de teatre musical, que entre d’altres, forma part de la 
convocatòria Malnascuts a la Sala Beckett de Barcelona. Com a lle-
trista ha estat guardonat amb el Premi a millor disc del 2021 amb La 
Mateixa Sort i al Premi Cerverí a la millor lletra en català de l’any 2021 
per S’ha mort l’home més vell d’Espolla, que atorga la Fundació Pru-
denci Bertrana.

Ikram Boulum
Ikram Bouloum és una força d’impulsió artística en moltes direccions. 
De pares marroquins i nascuda a Torelló, porta dotze anys vivint a 
Barcelona, on ha desenvolupat i combinat les seva facetes com a Ar-
tista musical, Dj i curadora. Al 2021 va publicar el seu primer EP ano-
menat Ha-bb5, que uneix una tragèdia i un naixement al llarg de cinc 
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talls produïdes per Mans O. Actualment, és una de les comisàries 
del Festival Sónar i co-directora del Festival BAM.

Informació complementària:
https://www.primaverasound.com/ca/radio/shows/tardeo 

Crèdit de les fotografies: 
Maria Alzamora
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RAMAT SIMFÒNIC
QUIM GIRÓN & MOON RIBAS

L’activitat: 

L’artista cíborg Moon Ribas i l’acròbata Quim Girón col·laboren junts des 
del 2019, quan van decidir unir les arts escèniques a la cibernètica. Què 
en podia sortir, d’aquella mescla única i sense precedents al nostre país? 
Ramat simfònic n’és un exemple. Els artistes conviden el públic a pas-
turar per Sitges, en un recorregut que travessarà els carrers i on cada 
persona del públic durà un altaveu penjat al coll a manera d’esquellot 
electrònic i que permetrà que el so de l’espectacle estigui en constant 
moviment amb el caminar dels espectadors i la coreografia col·lectiva 
que els artistes proposaran. Joan Cot, músic i ànima de l’orquestra sin-
gular que serà el públic, manipula l’univers sonor a partir de la veu. Un 
poble, un instrument, un medi, un ramat tecnològic... digueu-li com vul-
gueu, però no hi falteu. 
 

Biografia/es dels participants: 

La col·laboració de la Moon Ribas (artista ciborg) i en Quim Girón (acro-
bata) comença l’any 2019 amb la motivació de barrejar les arts escè-
niques amb la cibernètica. Aquest territori comú els ha portat a crear 

19

Títol de l’activitat: 
Ramat Simfònic

Artista / col·lectiu: 
Moon Ribas & Quim Girón

Disciplina: Performance 

Dia: 5 de maig de 2023

Hora: 19 h

Durada: 55 min

Espai: Ermita Sant Sebastià 
(itinerari circular)

Edat recomanada: 
A partir de 7 anys persones 
i 3 mesos animals



diferents projectes com Fenomen, estrenat al Grec 2021 a Barcelona. 
Com la creació del Sentit de l’embaràs (2022), un nou sentit cíborg que 
permet en Quim estar connectat a l’embrió del seu fill, del qual han fet 
dues intervencions performatives, una a Smithsonian American Art Mu-
seum de Washington i l’altre dins el programa ISEA 2022 International 
Symposium Electronic Art, Mataró.

Crèdit de les fotografies: 
Mila Ercoli
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CONCERT 
DE MARINA HERLOP

L’activitat: 

Marina Herlop és pianista, un qualificatiu que fa de romanent de la seva 
formació clàssica, però la seva música mira, rutilant, cap al futur. No 
només perquè és la promesa feta veritat de la música catalana dels da-
rrers anys (del Sonar al Primavera Sound,  travessant el món sencer en 
gira), sinó perquè els seus àlbums experimentals han reunit crítica i pú-
blic per dir que sí, que en volem més. Ha debutat al segell de culte PAN i 
l’ha escoltada amb admiració la cantant Björk. No hi hauria ningú millor 
per obrir el gran escenari del festival Límbic, vora el mar, en la primera nit 
de concerts del festival.

 
Biografia/es dels participants: 

La Marina Herlop va treure el seu tercer disc Pripyat a principis de 2022 i 
tot va fer BOOM!: Gira mundial, reconeixement internacional, la venera-
ció de premsa i públic, el colofó al seu mestratge i l’admiració d’artistes 
com la mateixa Björk. La culminació de moltes coses i una carrera de 
fons que s’ha anat gestant des que el 2016 va publicar el seu primer disc 
a piano i veu. Marina Herlop va estudiar piano al Conservatori i encara 
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Títol de l’activitat: 
Concert de Marina Herlop

Subtítol de l’activitat:
presenta Pripyat

Artista / col·lectiu: 
Marina Herlop

Disciplina: Música

Dia: 5 de maig de 2023

Hora: 20.15 h

Durada: 50 min

Espai: La Fragata

Edat recomanada: 
tots els públics



que Pripyat suposa un pas endavant a nivell de producció experimental, 
el piano hi segueix molt present. Aquest nou àlbum és una mena de con-
traposició als dos treballs anteriors: l’experimentació se centra en terren-
ys com el ritme i la tímbrica, treballa amb el riff, el beat i l’harmonització 
vocal. Més enllà de les eines de què se serveix, el que defineix Marina 
Herlop és la voluntat d’arrossegar la música cap al futur i aconseguir fór-
mules que semblin estèticament atractives. Aquesta premissa ha guiat el 
seu procés creatiu des dels seus inicis, donant una coherència a tota la 
feina i al seu univers que és ja infinit.

Informació complementària:
Web: https://www.primaverasound.com/ca/artist/marina-herlop

Crèdit de les fotografies: 
Anxo Casals
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CONCERT 
DE DA SOUZA

L’activitat: 

Van començar el 2013 i fa només uns mesos van obrir el ja mític concert 
d’Antònia Font al Palau Sant Jordi de Barcelona: el quintet mallorquí Da 
Souza i la seva música indie pop de sensibilitat única fa anys que travessa 
el territori seduint els oients amb una barreja de lletres molt cuidades i 
melodies irresistibles. Es van donar a conèixer amb l’aclamat Gran salt 
endavant i la publicació el 2022 de Dies d’atrezzo els ha consolidat en 
el nostre panorama musical: el que havia de ser una banda sonora es 
va convertir en el seu darrer llançament i, ara, aterren al Límbic, des de 
Mallorca, per demostrar la seva genialitat.

 
Biografia/es dels participants: 

Els mallorquins Da Souza van debutar l’any 2013 amb l’energia punk 
de Flors i violència, aixoplugats pel segell Famèlic, i des de llavors han 
avançat progressivament cap a un power-pop lluminós i preciosista amb 
Gran salt endavant (2016), Futbol d’avantguarda (2018), i l’aclamat Sal-
sa agredolça (2020), a més dels EPs Bossanova infinita (2015) i Boleros 
(2021). Amb el nou disc Dies d’Attrezzo (Bankrobber, 2022) troben de-
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Títol de l’activitat: 
Concert de Da Souza

Subtítol de l’activitat:
Presentació del disc 
Dies d’Attrezzo

Artista / col·lectiu: Da Souza

Disciplina: Música

Dia: 5 de maig de 2023

Hora: 21.20 h

Durada: 70 min

Espai: La Fragata

Edat recomanada: 
tots els públics



finitivament un so propi i reconeixible, un personalitat a prova d’estils i 
escenes, que els ha portat a tocar en festivals com el Primavera Sound 
o el Vida i fins i tot a obrir el concert d’Antònia Font al Palau Sant Jordi. 
Da Souza són Lluís Cabot, Àngel Garau, Biel Stela, Xavier Hernàndez i 
Guillem Portell.

Crèdit de les fotografies: 
Manuel Pomar
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CONCERT 
DE RENALDO & CLARA

L’activitat: 

L’amor fa calor és el títol del disc que ha suposat l’ascens definitiu del 
pop de Renaldo i Clara a un cim ben alt. Un disc amarat de confiança 
i atreviment que ha suposat una evolució en tots els sentits: cançons 
originals amb lletres que oscil·len entre una gran honestedat i una ironia 
punxant combinades amb melodies contagioses, pròpies de les grans 
cançons del gènere. Les cançons de Clara Viñals desborden personali-
tat, sense prejudicis i fugint de caselles: per fi podem comptar amb ells 
al Límbic, amb la seva riquesa sonora extraordinària i les cançons del seu 
tercer disc.

 
Biografia/es dels participants: 

Renaldo & Clara, el projecte liderat per Clara Viñals, torna aquest 2023 
amb un nou disc després de l’èxit del seu darrer llarg L’amor fa calor, un 
disc que recordarem com l’ascens definitiu del seu pop cap a un nou 
cim. Després d’una gira extensa presentant els nou temes de L’amor fa 
calor, aquest 2023 Renaldo & Clara publicaran un nou disc, previst per la 
primavera, que seguirà l’estela del pop fresc i ballable plena de melodies 
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Títol de l’activitat: 
Concert de Renaldo & Clara

Subtítol de l’activitat:
Presentació del nou disc 

Artista / col·lectiu: 
Renaldo & Clara

Disciplina: Música

Dia: 5 de maig de 2023

Hora: 22.45 h

Durada: 60 min

Espai: La Fragata

Edat recomanada: 
tots els públics



enganxoses del seu anterior treball, amb lletres originals que caminen 
entre una honestedat desarmant i la ironia més afilada.

Aquest nou disc s’ha gravat a mitges amb el Joan Borràs (Oques Grasses) 
i Innercut (qui ha treballat amb Alizz, Amaia, Natalia Lacunza, Juancho 
Marqués...). El disc sonarà per primera vegada al Festival Límbic, pocs 
dies després de la seva publicació. Una bona ocasió per descobrir com 
sonen els nous temes de la banda lleidetana amb Clara Vinyals al capda-
vant. El que segur que hi trobarem seran ganes de sol, estiu, bon rotllo i 
unes cançons que son l’exemple més rodó del pop català del moment.

Informació complementària:
https://www.primaverasound.com/ca/artist/renaldo-y-clara 

Crèdit de les fotografies: 
Cristina Tomás
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CONCERT 
DE TRIQUELL

L’activitat: 

El darrer mes de març, en Triquell va presentar el seu primer disc i el Lím-
bic serà dels primers festivals on es presentarà el nou directe tan esperat 
d’una de les revelacions d’Eufòria. Cantant des d’adolescent, la pandè-
mia el va professionalitzar i es va convertir en compositor, intèrpret i pro-
ductor. A cavall entre el pop i la música urbana, la seva música arriba als 
escenaris per continuar amb el camí que va obrir al talent show de TV3. 
Seguirà la gira a la Sala Apolo, però el Límbic l’acollirà vora el mar, al final 
de la primera nit de concerts que farà de tret de sortida del festival. 

 
Biografia/es dels participants: 

Cesc Triquell és un dels noms més coneguts de la nova fornada de mú-
sics catalans gràcies a la seva estel·lar participació al talent show de TV3, 
Eufòria, al qual va quedar en segona posició. Des de l’adolescència la 
música ha estat el seu motor vital, una passió que durant la pandèmia la 
va professionalitzar convertint-se en el compositor, l’intèrpret i el pro-
ductor que és avui. Els fruits del seu talent surten a la llum aquest 2023 
amb un disc debut que es mou entre el pop i la música urbana i que es 
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Títol de l’activitat: 
Concert de Triquell

Subtítol de l’activitat:
Gira de presentació 
del seu disc debut 

Artista / col·lectiu: Triquell

Disciplina: Música

Dia: 5 de maig de 2023

Hora: 00 h

Durada: 75 min

Espai: La Fragata

Edat recomanada: tots els públics



presenta aquesta primavera al Festival Strenes, a la Llotja de Lleida, al Ta-
rraco Arena i a la Sala Apolo, seguit d’una gira que recorrerà els principals 
escenaris catalans.

Crèdit de les fotografies: 
Jordi Turú o Sofia Masiello
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EL SITGES D’ARA I DE SEMPRE
LES VEÏNES

L’activitat: 

Les Veïnes van néixer per queixar-se. Corria el 2012 i el soroll no deixava 
dormir els habitants de Sitges. Van decidir, aleshores, crear un espectacle 
per reivindicar el dret a descansar dels sitgetans. Una proposta similar és 
la que presenten ara al Límbic: un recorregut “turístic” (amb les cometes 
que indiquen la reversió, la ironia, la crítica) pels punts més emblemàtics 
de la vila, reivindicant la història oculta dels llocs que l’han anat perdent, 
recordant què s’amaga rere el que podem veure, tornant als espais que, 
a poc a poc, s’han esborrat de la memòria col·lectiva. Amb el seu tarannà 
habitual, és clar: sense oblidar les rialles, els crits, l’espontaneïtat reflexiva 
que les caracteritza. 

 
Biografia/es dels participants: 

Les Veïnes som un grup teatral fundat a Sitges l’any 2012. Tot va co-
mençar a l’Ateneu Popular de Sitges que es trobava al Carrer Sant Barto-
meu, al centre del Poble. Els veïns es queixaven del soroll i aquesta va ser 
l’excusa per fer néixer el primer espectacle amb l’Anna Mataró i la Loreto 
Baqués al capdavant i en Josep Milan a la direcció. El van anomenar Les 
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Títol de l’activitat: 
El Sitges d’ara i de sempre

Subtítol de l’activitat:
Recorregut “turístic” 

Artista / col·lectiu: Les Veïnes

Disciplina: Teatre - Performance

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 16.15 h

Durada: 55 min

Espai: Itinerant. Punt d’inici 
la Plaça de l’Ajuntament

Edat recomanada: tots els públics



Veïnes no poden dormir i d’aquí també va néixer el nom del grup. Al cap 
de poc es va incorporar en Marc Hill també com a director i uns anys més 
tard, després de córrer força, va arribar la Mariona Gens i van començar 
a muntar espectacles per a tres. A les Veïnes els agrada col·laborar amb 
el talent local sitgetà i en molts dels seus xous s’han envoltat de gent 
del món del teatre que ens han ensenyat a fer més complerts els seus 
espectacles i a gaudir de la seva afició. Des dels seus inicis han anat allà 
on els han cridat, ja sigui en un acte d’Open Arms, una campanya per 
recollir fons per Ocularis o amenitzant les festes de barri amb contes 
infantils. De la mateixa manera, sempre que els ho han demanat, han 
ajudat a promoure la nostra cultura (llengua, tradicions) juntament amb 
les entitats del poble. 

Les Veïnes som rialleres, cridaneres, espontànies, reflexives, parlem tant 
directament com entre línies, som d’ara i també d’abans, som sitgeta-
nes, som atemporals, tant ens agrada vestir-nos de pubilla com portar 
un vestit infinit i jugar amb ell dalt de l’escenari, som polifacètiques i ens 
agrada cantar. Som les creadores de la majoria dels nostres texts, que 
surten de trobar-nos, fer safareig de l’actualitat i explicar-nos xafarderies.

Crèdit de les fotografies: 
Visit Sitges
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UN ALTRE BALL DE GITANES
AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS

L’activitat: 

La primera referència del Ball de les gitanes a la vila de Sitges data de 
juliol de 1847 arran de la baralla de dos participants de la colla que acabà 
en judici, tot i que es creu que la seva presència és molt anterior a aques-
ta fita. És un ball amb versos, eminentment satírics, a través dels quals les 
Gitanes van explicant qui són i quins problemes tenen, i el Gitano Gros 
els dona la rèplica. Antigament, era ballat únicament per homes que es 
disfressaven de dones (gitanes). Avui, és clar, ja no és ni pot ser així. 

L’Agrupació de balls populars de Sitges reinterpreta la forma i el contin-
gut d’aquest ball tradicional, i reescriu críticament els versos per moder-
nitzar-los i adaptar-los a una veu contemporània, imaginant com seria el 
dia a dia d’una gitana actualment a la vila de sitges. 

 
Biografia/es dels participants: 

L’Agrupació de Balls Populars de Sitges va néixer el 1978 amb la finalitat 
de conservar i recuperar la imatgeria, els balls i els entremesos del cer-
cavila de la Festa Major de la vila de Sitges. L’entitat ha ajudat a continuar 
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Títol de l’activitat: 
Un altre ball de gitanes

Artista / col·lectiu: 
Agrupació de Balls Populars

Disciplina: Cultura popular

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 17.15 h

Durada: 15 min

Espai: Plaça de l’Ajuntament

Edat recomanada: tots els públics



la tradició dels avantpassats i ha contribuït a fer de la Festa Major de Sit-
ges una de les més ben considerades dins el món cultural tradicional de 
Catalunya. Ha aconseguit, amb èxit, la dignificació dels balls, de la festa 
i per tant, de la cultura sitgetana. Actualment, compta, aproximadament, 
amb més de 1.050 socis i té la seva seu social al Palau del Rei Moro, un 
dels edificis més emblemàtics i genuïns de la vila de Sitges que, alhora, 
conforma part de les antigues muralles medievals de la vila.

Informació complementària:
http://www.agrupasitges.cat/

Crèdit de les fotografies: 
@Marta Domingo
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POI 
CIA D’ES TRO

L’activitat: 

De vegades, per anar més lluny cal tornar molt a prop. Això és el 
que fa la companyia mallorquina d’es Tro amb el seu espectacle Poi: 
eixamplar la noció que tenim del circ anant al més essencial i primi-
geni, el joc de la baldufa, que ens trasllada a tots a l’inici dels jocs i 
la infantesa. Amb un caràcter contemporani, aquest espectacle pren 
allò més màgic i ancestral de la baldufa per convertir el seu movi-
ment en una manera d’aïllar-nos del temps veloç que regeix la vida 
avui. Entre els malabars i la manipulació d’objecte, Poi és alhora una 
investigació artesana de la construcció d’escenografia i de baldufes 
que el mateix Guillem Vizcaíno ha dissenyat i construït. Una propos-
ta per tots els públics que seduirà els més petits i fascinarà els més 
grans. 
 

Biografia/es dels participants: 

D’es Tro és una companyia de circ creada a Mallorca el juliol 2019, 
formada per Guillem Vizcaíno amb la forta inquietud de descobrir 
un llenguatge nou i propi així com experimentar noves formes de 

33

Títol de l’activitat: Poi

Artista / col·lectiu: Cia d’es Tro

Disciplina: Circ

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 17.40 h

Durada: 50 min

Espai: El Baluard

Edat recomanada: tots els públics



posada en escena. Amb l’obligada pausa escènica causada per la 
Covid-19, des D’es Tro ens proposem un nou repte: Poi, la primera 
obra de la companyia.

Crèdit de les fotografies: 
Mai Bargüen
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MOLAR
QUIM BIGAS

L’activitat: 

Qui diu que no es poden fer obres d’art que tractin de la felicitat? Molar, 
el solo de dansa de Quim Bigas, és una personificació d’aquest senti-
ment d’eufòria que ens pot costar tant de trobar: un repàs per les imat-
ges estereotipades del benestar i l’alegria que mostra la felicitat com un 
sentiment construït, regulat i interpretat. Una proposta energètica i tre-
pidant que contagia el públic, de cos a cos, i genera un ritual col·lectiu 
imparable. El coreògraf i professor a Copenhague col·lecciona escenes 
que tots compartim, però que ens costen d’assenyalar: Molar és una fes-
ta sobre les declinacions del ser feliç. 

Biografia/es dels participants: 

Quim Bigas Bassart va néixer a Malgrat de Mar i viu entre Barcelona i Co-
penhaguen. Artista que treballa dins dels camps de la coreografia, la dra-
matúrgia i els procediments informacionals. Es dedica a projectes que 
volen desplegar un sentit del lloc mitjançant el dispositiu de la dansa i 
la coreografia. El treball artístic que ha estat realitzant durant els darrers 
anys, ja sigui dins d’un marc d’investigació o amb formats més pensats 
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Títol de l’activitat: Molar

Artista / col·lectiu: 
Quim Bigas

Disciplina: Dansa - Performance

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 20.30 h

Durada: 50 min

Espai: El Baluard

Edat recomanada: tots els públics



com a producte, utilitza diferents elements o constitucions de l’esde-
veniment per contribuir i concebre trobades. Sovint en els seus treballs 
utilitza procediments documentals per tal de desplegar una possibilitat 
coreogràfica que obre perspectives de temps continuades. Sovint es 
preocupa sobre com obrir modes d’ésser a través de l’apropament a la 
conjunció entre memòria, experiència subjectiva i absència. A més, tam-
bé està compromès al paper del cos com una entitat somàtica que man-
té les seves preguntes i preocupacions sobre les perspectives d’allò real.

Des del 2018, és professor associat en coreografia a Den Danske Scene-
kunstskolen a Copenhaguen. Entre el 2018 i el 2021 forma part del pro-
jecte de la UE Dancing Museums, en col·laboració amb la Fundació Miró 
(Barcelona) i el Mercat de les Flors (Barcelona). Entre el 2018 i el 2020 
forma part del projecte de la UE More Than This, en col·laboració amb 
la Universitat Carlos III (Madrid) i Mateo Feijóo-Naves Matadero (Madrid). 
Durant el 2019, Quim ha estrenat DV (Desplaçament Variable) al Mercat 
de les Flors a més d’haver participat en una sèrie de conferències perfor-
matives al voltant d’arxius a DV (Desplega Visions). 

Informació complementària:
www.quimbigas.com

Crèdit de les fotografies: 
Eva Freixa, Irene Serrat, Martí Albesa, Ilaria Scarpa, 
Luca Telleschi, M. Ballestín
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MIDDLEGROUND
ELOI MARTÍN

L’activitat: 

Eloi Martín ha escrit un monòleg bell i dur que tracta de les normes 
que empresonen, les contradiccions i el tall de doble fil que són les eti-
quetes: aquelles categories que generen tranquil·litat però que, alhora, 
limiten. Un tractat sobre la perfecció. O sobre la perfecció impossible. 
Sobre la imperfecció, segurament. Sobre els rols que muten i el desig 
que es transforma. Un observatori on es fa evident el preu a pagar per 
seguir corrent, encara avui, rere la clau de l’èxit. Una reflexió sobre la 
frontera entre allò trans i allò cis, que l’artista bateja com “una petita 
ficció”.

Biografia/es dels participants: 

Sabadell, 1995. Graduat en Humanitats amb menció de mínor de gè-
nere per l’Universitat Autònoma de Barcelona. Des del 2000 que co-
mença a formar-se en l’àmbit de les arts escèniques (música, dansa i 
alguna formació d’interpretació), fins avui. Actualment apareix a la tele-
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Títol de l’activitat: Middleground

Artista / col·lectiu: 
Eloi Martín

Disciplina: Teatre

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 19.30 h

Durada: 30 min

Espai: Racó de la calma

Edat recomanada: 
a partir de 14 anys



novela de TV3 Com si fos ahir i també a la sèrie de Betevé Oh my goig. 
Paral·lelament va fent voltar els espectacles dels seus dos monòlegs 
sobre temàtica trans Espolsant la pols i Middleground.

Crèdit de les fotografies: 
@carol_xrln
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CONTAINER
CIA EMÍLIA GARGOT

L’activitat: 

L’adolescència és una guerra i ser jove és una revolució. Si formes part 
d’aquests dos camps de batalla, aquest espectacle és per a tu. Container 
és una proposta interactiva que simula un videojoc; dit d’una altra mane-
ra: la teva oportunitat per jugar una partida sense conseqüències, inicia 
sessió i trasllada l’odi que es crea a les xarxes socials a l’espai públic real. 
Sense filtres ni censures, en aquest espectacle pots ser el teu jo virtual 
en un espai idoni per alliberar ràbia. Hi ha un contenidor en flames, un 
avatar i els whatsapps que envies en directe: treu sense por el hate que 
portes dins. Si l’odi és igual de natural que l’amor, tu què sents? Una 
reflexió afilada i provocadora sobre el dolor que es genera a les xarxes 
socials liderada per la Companyia Emilia Gargot, que ha actuat des de 
Sevilla a Lärz, Alemanya. 

Biografia/es dels participants: 

Emília Gargot és una companyia d’arts de carrer sorgida a partir de la 
participació de diversos dels seus membres en el postgrau de creació 
d’arts de carrer de FiraTàrrega. La companyia neix amb la intenció d’in-
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Títol de l’activitat: Container

Artista / col·lectiu: 
Emília Gargot

Disciplina: Teatre

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 18.30 h

Durada: 60 min

Espai: Baluard Vidal Quadras

Edat recomanada: 
a partir de 14 anys



vestigar llenguatges teatrals i corporals relacionats amb l’espai públic 
fins a arribar a crear una marca pròpia.

Al 2018, la companyia estrena el primer projecte com a grup, ZH o 36 
milions d’anys a 120 km/h, a FiraTàrrega 2018. La producció compta amb 
més d’una vintena d’actuacions realitzades, entre els que cap destacar 
representacions a Sevilla i a Lärz, Alemanya.

Informació complementària:
www.emiliagargot.com

Crèdit de les fotografies: 
Mostra Igualada// Mireia Guilella
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I LOVE U I HATE U
MABEL OLEA

L’activitat: 

Pocs ballarins exploren tant les torsions i els límits del cos com ho fa 
Mabel Olea. La performer i ballarina pensa el seu treball com un joc: de 
petita anotava coreografies en una llibreta i ara acompanya Rigoberta 
Bandini a la seva gira i videoclips. No és casualitat, doncs, que d’aquesta 
ment creativa sense límits hagi sorgit un espectacle com I love u I hate 
u, on es mostra el combat que implica sovint exposar-se a les xarxes so-
cials. Voler agradar als usuaris digitals, entomar les crítiques anònimes... i 
altres malestars contemporanis que es tracten irònicament, a partir de la 
mirada directa amb el públic, que no es pot amagar rere la pantalla. Una 
reflexió aguda i fresca sobre el cos, els diners i el poder. I una manera 
brillant de riure-se’n de tot això. 

Biografia/es dels participants: 

Mabel Olea és ballarina i performer graduada al Conservatori Superior 
de Dansa de Barcelona a l’especialitat de Coreografia i Interpretació. Di-
gitalment, via Instagram, explora conceptes controvertits com la bellesa, 
la imatge i/o l’aparença desenvolupant un discurs crític amb un rerefons 
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Títol de l’activitat: 
I love u I hate u

Artista / col·lectiu: Mabel Olea

Disciplina: 
Performance - Dansa

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 20 h

Durada: 30 min

Espai: Baluard Vidal Quadras

Edat recomanada: 
a partir de 13 anys



còmic o àcid. Interessada en jugar, literalment, amb el cos, observar com 
és de flexible i moldejable i proposar diferents cossos infinits a partir de 
l’efecte visual de posicions complexes, és la base de la seva proposta 
creativa. 

Recentment ha estrenat JAPAN la seva primera peça de gran format i 
es troba en el procés de creació de cut one’s teeth, el que serà la seva 
segona peça. Combina la seva faceta de creadora amb la d’intèrpret tre-
ballant per a diferents directores i companyies, entre les quals destaquen 
Marta Pazos, Marie Gyselbrecht o María Jurado.

Crèdit de les fotografies: 
Andrea Lopez
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CONCERT 
D’ELOI DURAN

L’activitat: 

Eloi Duran defineix la seva música com indie pop que cura el cor, que 
vol dir que el millor de la cançó d’autor i el millor del pop electrònic es 
troben per seduir els oients. Aquest mes de maig publica el seu segon 
EP, titulat El que veig quan miro: la mirada innocent d’un nen que encara 
està descobrint el món que l’envolta. Ens el presentarà a Límbic, acom-
panyat del productor i músic Pau Vinyals, loopejant guitarres, sintetit-
zadors i veus, combinant sonoritats acústiques i íntimes amb elements 
electrònics més actuals. 

Biografia/es dels participants: 

Eloi Duran és el jove cantautor tarragoní que ofereix una sonoritat prò-
pia amb el seu Indie pop que cura el cor. Aquest estil inventat barreja 
la cançó d’autor i l’indie pop electrònic per trencar barreres sonores i 
arribar directament als cors de qui l’escolten. Amb referents que van des 
de l’intimisme de Arlo Parks, Ferran Palau o Magalí Datzira a l’electrònica 
de Maria Arnal i Marcel Bagés o b1n0; l’artista explora un univers naïf on 
conviuen la nostàlgia, l’amor, el desig i l’esperança. 
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Títol de l’activitat: 
Concert d’Eloi Duran

Subtítol de l’activitat:
Preestrena de l’EP 
El que veig quan miro

Artista / col·lectiu: Eloi Duran

Disciplina: Música

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 19.30 h

Durada: 60 min

Espai: Mercat Vell

Edat recomanada: tots els públics



El maig de 2023 veurà la llum el seu segon EP titulat El que veig quan 
miro, el qual permetrà a l’artista fer-se el seu lloc en l’escena musical 
catalana emergent.

El que veig quan miro és la mirada innocent d’un nen que encara està 
descobrint el món que l’envolta. Aquest infant ens confessa les expe-
riències que va vivint com si fossin contes plens de metàfores, il·lusions 
i punts de vista. Com en qualsevol faula, les cançons de l’EP tenen un 
missatge més profund camuflat entre les lletres, tractant les percepcions 
de l’amor amb una cruesa dolça que es va clavant al cor fins a sanar-lo.

Informació complementària:
https://linktr.ee/eloiduran

Crèdit de les fotografies: 
Sergi Sàrria Marín
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MONÒLEG 
D’OYE SHERMAN

L’activitat: 

Oye Sherman fa present l’humor de diverses formes: a través de pòd-
casts, articles, monòlegs i a la televisió. Va participar a la darrera edi-
ció del Límbic, juntament amb Ana Polo, com a Oye Polo, un dels dúos 
més carismàtics i nostrats. Ara torna al festival per presentar-nos un nou 
monòleg. 

Biografia/es dels participants: 

Maria Rovira / Oye Sherman és guionista i còmica. La podeu veure amb 
el col·lectiu de monologuistes El Soterrani al teatre Golem’s i a la sala 
Paral·lel 62, on fan l’espectacle Càmping Caravaning Cubelles i a l’Està 
Passant de TV3. Col·labora a L’irradiador d’iCatFM i copresenta amb Ana 
Polo el podcast Oye Polo a Ràdio Primavera Sound.
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Títol de l’activitat: 
Monòleg d’Oye Sherman

Artista / col·lectiu: Oye Sherman

Disciplina: Humor

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 18.30 h

Durada: 30 min

Espai: Platja de Sant Sebastià

Edat recomanada: 
a partir de 14 anys



MONÒLEG 
DE MARC SARRATS

L’activitat: 

Marc Sarrats és guionista i humorista. Omple escenaris amb el seu es-
pectacle en solitari, Alta flipamenta, que està girant arreu del país, però 
també amb el grup d’stand up comedy El Soterrani. Ara, per uns mo-
ments, abandona RAC105 o les col·laboracions a Està passant per pre-
sentar un nou monòleg al Límbic. 

Biografia/es dels participants: 

Marc Sarrats (Barcelona 1990) Còmic i guionista. Col·laborador dels pro-
grames Està Passant de TV3, Matina Codina de Rac105 i membre de la 
companyia El Soterrani, espai de referència de la comèdia catalana des 
de 2017. El seu primer espectacle en solitari, Alta Flipamenta, estrenat 
el març de 2022 davant de mil persones, porta girant pel territori des 
d’aleshores. També forma part, junt amb Godai Garcia, de Nit d’Homilies, 
un show de monòlegs que té la finalitat descentralitzar la comèdia de 
Barcelona.
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Títol de l’activitat: 
Monòleg de Marc Sarrats

Artista / col·lectiu: Marc Sarrats

Disciplina: Humor

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 19.30 h

Durada: 30 min

Espai: Platja de Sant Sebastià

Edat recomanada: 
a partir de 14 anys



MONÒLEG 
D’OYIRUM

L’activitat: 

Humor i activisme poden anar de la mà. Ho demostra Oyirum als seus 
monòlegs: lluita anticapacitista, reivindicació del feminisme i amb una 
presència rellevant de l’espai digital. Ara arriba al Límbic per presen-
tar-nos un nou monòleg, per primera vegada en català. 

Biografia/es dels participants: 

Oyirum és una noia de 25 anys orgullosa de ser grassa, tolida i bisexual 
que es dedica a crear continguts per les xarxes socials i a fer monòlegs 
sobre les opressions que viu en el seu dia a dia. Perquè després d’aca-
bar la carrera de Ciències Biomèdiques, considera que és més lucratiu i 
divertit dedicar-se a parlar i a analitzar, amb humor feminista i anticapa-
citista, del ligue que li va demanar un footjob encara sabent que ella es 
desplaça amb una cadira de rodes.
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Títol de l’activitat: 
Monòleg d’Oyirum

Artista / col·lectiu: Oyirum

Disciplina: Humor

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 19 h

Durada: 30 min

Espai: Platja de Sant Sebastià

Edat recomanada: 
a partir de 13 anys



UN SEGUNDO BAJO LA ARENA
COL·LECTIU DESASOSIEGO

L’activitat: 

El Col·lectiu Desasosiego va néixer el 2018 a Girona, en una generació 
de l’Escola Universitària de les Arts. Podríem dir que es van aventurar fent 
dels dubtes, els interessos comuns i les destreses la millor combinació 
per obrir-se camí en un món difícil. Al Límbic presenten Un segundo bajo 
la arena, la peça que va guanyar el programa de suport a la creació de 
Fira Tàrrega 2022 i que va ser presentada a la darrera Fira. Un espectacle 
a l’aire lliure que mescla teatre i música a partir de l’argument de Bodas 
de sangre de Lorca; una experiència on el públic esdevé convidat d’una 
celebració interrompuda i se suma al ritual com un intèrpret més: un 
banquet nupcial, murmuris, brindis i un vespre a la fresca per recordar. 

Biografia/es dels participants: 

Col·lectiu Desasosiego són Alex Solsona, Camille Latron i Carla Coll. 
Com a col·lectiu, neix el 2018 a l’Escola Universitària de les Arts (EU 
ERAM) a Girona (Espanya), on cursen el Grau en Arts Escèniques de 2016 
a 2020. És allí on comencen a dur a terme juntes els primers projectes 
acadèmics, on comencen a veure la seva complicitat com a creadores i 
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Títol de l’activitat: 
Un segundo bajo la arena

Artista / col·lectiu: 
Col·lectiu Desasosiego

Disciplina: Teatre

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 20 h

Durada: 85 min

Espai: Hort de Can Falç

Edat recomanada: 
a partir de 16 anys



posen en comú els seus referents. Comencen a descobrir les destreses 
i interessos de cadascuna i fan juntes els primers passos en la creació 
escènica.

És enmig d’una assignatura on neix la versió embrionària del que serà 
la seva primera peça professional: Un segundo bajo la arena. Col·lectiu 
Desasosiego es formalitza el 2022 gràcies al programa Suport a la crea-
ció de Fira Tàrrega 2022, que els permet desenvolupar la peça i estre-
nar-la en la passada edició del festival.

Informació complementària:
www.desasosiego.cat

Crèdit de les fotografies: 
Maria Alzamora/ Dani Hernàndez
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CONCERT 
DE LILDAMI

L’activitat: 

Ha guanyat dues vegades consecutives el Premi Enderrock a Millor ar-
tista de hip-hop i de músiques urbanes. És per això que, si pensem en 
música urbana en català, diem automàticament el seu nom: Lildami. El 
seu disc Viatge en espiral va ser un èxit de crítica i ha sabut combinar els 
directes arriscats amb l’organització del primer festival internacional de 
música urbana de Catalunya, el Maleducats, i la seva faceta de jurat al 
talent show de TV3, Eufòria. Ara arriba al Límbic per presentar el seu nou 
i tercer disc en un format de concert renovat i amb la millor versió de 
l’artista fins ara coneguda. 

Biografia/es dels participants: 

Amb missatges allunyats de les drogues i el sexisme i amb una inten-
sa trajectòria, Lildami s’ha convertit en el portaveu de la música urbana 
cantada en català. És l’únic artista de l’escena que ha guanyat el Premi 
Cerverí a Millor lletra i dues vegades consecutives el Premi Enderrock a 
Millor artista de hip-hop i de músiques urbanes. Amb dos anys molt pro-
lífics a nivell creatiu, publicant Viatge en espiral i la mixtape Cal Damià, 
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Títol de l’activitat: 
Concert de Lildami

Subtítol de l’activitat:
Concert de presentació del nou 
disc de Lildami: Dummy

Artista / col·lectiu: Lildami

Disciplina: Música

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 22.25 h

Durada: 75 min

Espai: La Fragata

Edat recomanada: tots els públics



Lildami ha estat capaç de compaginar la seva faceta com a artista de di-
rectes, tocant per més d’una vuitantena de llocs, amb la d’organitzador 
del primer festival internacional de música urbana a Catalunya, el Male-
ducats, i la de jurat de la primera edició del tan popular talent show de 
TV3, Eufòria. Sentirem a parlar d’ell aquest 2023, ja que Lildami es troba 
produint el que serà el seu tercer disc.

Crèdit de les fotografies: 
Pau Griera
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ELS CURTMETRATGES DEL VOC 2023
ÒMNIUM CULTURAL

L’activitat: 

Enguany, el VOC (Versió Original en Català) continua el seu recorregut i 
ho fa dins de la programació del festival Límbic, per compartir espai, al 
Mercat Vell, amb altres projectes que impulsa Òmnium cultural, com ho 
són el Sambori i el Premi Ç a la millor lletra escrita en llengua catalana.
Al llarg d’una hora, es podran veure els curtmetratges guanyadors del 
VOC 2023. És, per tant, una oportunitat per descobrir per què ha estat un 
any de molt bona collita pel cinema en català. 

Biografia/es dels participants: 

VOC (Versió Original en Català) és un projecte impulsat per Òmnium 
Cultural amb la finalitat d’estimular la producció de continguts audio-
visuals de qualitat en llengua catalana, contribuir a la seva difusió i am-
pliar-ne el públic. Atorga uns premis que volen reconèixer els millors 
curtmetratges, realitzats originalment en català, i incentivar la creació de 
nous continguts.
Anualment, se celebra La Mostra VOC de cinema i audiovisual, que pre-
mia els millors curtmetratges de ficció i documentals.
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Títol de l’activitat: 
Els curtmetratges del VOC 2023

Artista / col·lectiu: 
Òmnium Cultural

Disciplina: Audiovisuals

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 17 h

Durada: 1 h

Espai: Mercat Vell

Edat recomanada: tots els públics



SAMBORI. ENTRE LA CREACIÓ 
I L’EDUCACIÓ - ÒMNIUM CULTURAL

L’activitat: 

Per què és important que els creadors entrin a les aules? Què aporta 
a l’alumnat l’experiència de conèixer un artista? I al revés: com trans-
forma la mirada del  creador el fet de compartir la seva experiència en 
una escola o un institut? En última instància: perquè són necessaris els 
projectes que, com Sambori, busquen les interseccions entre la creació 
i l’educació, dos universos sovint massa distants. 

Aquestes qüestions són el punt de partida d’un diàleg moderat per la 
periodista Alba Riera, amb la periodista i humorista Ana Polo, l’escriptor 
i poeta Martí Sales, i l’actriu i cantant Gemma Polo. S’hi afegiran, també, 
els altres protagonistes del projecte Sambori: els alumnes de diverses 
escoles i instituts amb projectes mencionats l’any passat. 

Biografia/es dels participants: 

El Sambori és un projecte que fomenta la creació de propostes artísti-
ques i culturals de creació i autoria col·lectives, amb l’objectiu de fomen-
tar l’empoderament de l’alumnat, el sentiment de pertinença comunitari 
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Títol de l’activitat: Sambori. 
Entre la creació i l’educació

Subtítol de l’activitat:
Amb Alba Riera, Ana Polo, Martí 
Sales i Gemma Polo

Artista / col·lectiu: 
Òmnium Cultural

Disciplina: Reflexió

Dia: 6 de maig de 2023

Hora: 18 h

Durada: 1 h 30 min

Espai: Mercat Vell

Edat recomanada: tots els públics



i l’ús de la llengua catalana, defensant la cultura com una eina de trans-
formació social generadora d’oportunitats educatives i en lluita contra 
la segregació escolar. L’objectiu és interpel·lar al conjunt d’infants i joves 
del país, especialment als que es troben en situació de més vulnerabi-
litat, incidint en centres educatius amb més complexitat i en contextos 
més desafavorits. Es tracta que l’alumnat trobi un canal per expressar la 
seva veu, creant sinergies entre els diferents membres de la comunitat 
educativa, però també amb altres entitats del seu entorn per crear teixit 
cultural de base.

L’Alba Riera és comunicadora i periodista cultural. Ha col.laborat a Plan-
ta Baixa de TV3, a Playground coma reportera i host, a El Balcó de SER 
Catalunya, al Via Lliure de RAC1, a Estiu de Gràcia de Catalunya Ràdio, a 
El Circ de 8TV, a Els Experts d’iCat i a l’Habitació 910 de Betevé. També 
ha presentat el podcast de Wallapop Lo Siguiente amb el Luc Loren i el 
Twitch de Platanomelón. Ocasionalment l’has pogut llegir a SModa (El 
País), Núvol o Rockdelux. Actualment forma part de l’equip del Col·lapse 
(TV3), col.labora a El Suplement de Catalunya Ràdio (amb una secció 
que comparteix amb l’Andreu Juanola), co-presenta amb l’Iñaki Mur el 
podcast DENTRO de Ràdio Primavera Sound, és seccionista al Tardeo 
(de l’Andrea Gumes), també de Ràdio Primavera Sound. Modera xerrades 
culturals.

L’Ana Polo és periodista i humorista i ha treballat a diversos programes 
de RAC1, Catalunya Ràdio i TVE. També va ser col·laboradora del late 
show No te metas en política. Actualment, la podeu seguir al podcast 
OYE POLO de Radio Primavera Sound i a Feministic de Fibracat TV. Tam-
bé als monòlegs amb els que recorre la geografia catalana.

El Martí Sales va debutar l’any 2005 amb el poemari Huckleberry Finn 
(Moll, 2005), que li va valer el premi Vila de Lloseta de poesia, i, des d’ales-
hores, ha construït una trajectòria literària inclassificable, transgredint els 
límits de cada gènere que ha conreat. Així, ha publicat prosa poètica —
Dies feliços a la presó (Empúries, 2007)—, narrativa —Principi d’incertesa 
(Males Herbes, 2015)—, el poema narratiu La cremallera (Males Herbes, 
2017) i fins i tot un diccionari (Aliment, Club Editor, 2021). També ha fet 
una incursió en l’assaig amb Ara és el moment (Amsterdam, 2016), una 
crònica de l’escena musical catalana, i és el traductor habitual al català 
d’autors com Kurt Vonnegut, John Fante, Shirley Jackson, Vivian Gornick 
o Patti Smith. En l’àmbit musical, destaca per haver format part del grup 
de punk Els Surfing Sirles, on era el cantant i guitarrista. També ha col·la-
borat en publicacions culturals com ara Time Out Barcelona i ha estat 
codirector del Festival Internacional de Poesia de Barcelona (2010-2013) 
i del Poesia i + de la Fundació Palau i Fabre. Actualment és membre del 
Consell de la Cultura de Barcelona.
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La Gemma Polo (ella/elli) desenvolupa la seva pràctica artística a 
cavall entre la música, el teatre, la performance i l’escriptura. Va 
graduar-see de l’itinerari d’interpretació físic/visual a l’Institut del 
Teatre de Barcelona i actualment participa com a creadora i intèr-
pret en dos projectes col·lectius: la companyia de teatre José y sus 
Hermanas i el grup de música Roba Estesa. A més a més, ha rea-
litzat produccions pròpies com HOMENAJE o Amor Para Plutón 
(amb l’Alejandro Curiel, El Graner, 2022) i també produccions ex-
ternes com The Show Must Go On (de Jérôme Bel, Mercat de les 
Flors, 2015), El Sensespai (de Lara Díaz, Sala Flyhard 2022) o En Lo 
Alto Para Siempre (de Juan Navarro y Gonzalo Cunill, Teatre Lliure, 
2020), paper pel qual va rebre el Premi d’Actriu Revelació en els 
Premis Teatre Barcelona 2020.

Informació complementària:
Web: https://www.omnium.cat/ca/projectes/sambori/ 
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