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Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns:
Amb motiu de la final de la Copa d’Europa 
entre Barça i Sampòria d’aquest any ’92, ens 
plau convidar-vos a viure, plegats, aquesta 
efemèride que inaugurarà, segur, una etapa 
triomfal per aquesta Barcelona que es prepara 
per a viure amb il.lusió uns Jocs Olímpics 
que determinaran, segur, la nostra identitat 
col·lectiva com a barcelonins i com a catalans!

I és que tota la ciutat i el país són un clam 
esperant-los! Bé, i si no és així, a qui li importa, 
de fet? Ho explicarem com ens doni la gana. 
Perquè com deia el mateix Mossèn Cinto: Entre 
un burro i un ase, només un dels dos passarà 
a la història. En fi, que som i serem I, parlant de 
Mossèn Cinto, esperem que, tot plegat, no ens 
enfonsi. A 20 de maig de 1992. Atentament, 
l’Associació de veïns

atlÀNtiDa 92 és una reflexió, a través del 
poema èpic l’atlàntida, de Jacint Verdaguer, 
i de la Barcelona de l’any 1992, sobre com 
cada cop que, al llarg de la història, ha existit 
una disputa territorial, s’ha produït també una 
disputa pel relat, és a dir, per allò que aquell 
territori significa. És, per tant, també, una 
reflexió sobre la importància d’allò que es pot 
dir i el que no. Perquè qui té el relat té el poder.

atlÀNtiDa 92 fa servir el passat de Verdaguer 
i el passat de la final de Wembley per parlar, 
sobretot, dels nostres dies. 

atlÀNtiDa 92 és el segon espectacle dins el 
ciclÓ de la cia el martell i està escrit i dirigit per 
laia Alsina Ferrer, guanyadora del torneig de 
Dramatúrgia 2017 i de la Beca de Dramatúrgia 
carme montoriol 2019, i interpretat per  Cristina 
Arenas, sergi Gibert i Josep sobrevals.

atlÀNtiDa 92 es portà veure del 23 d’abril 
al 12 de maig (estrena 24 d’abril) a la sala 
Baixos22 del teatre tantarantana.  
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Sala BaiXOS22
eSPectacle 
eN catalÀ

HOrariS i 
SeSSiONS: 
De DimecreS a 
DiSSaBte 21H
DiUmeNGe 19H

PreUS i 
DeScOmPteS:
PreU taQUilla 
21€
eNtraDa WeB 
15€
amicS Del 
taNtaraNtaNa 
12€
Dia De 
l’eSPectaDOr 
(DimecreS i 
DiJOUS) 16€

cOmPaNYia
EL MARTELL

DramatÚrGia i DirecciÓ
LAIA ALSINA FERRER

iNtÈrPretS:
cRISTINA ARENAS
SERGI GIBERT
JOSEP SOBREVALS

aJUDaNt De DirecciÓ 
PAU MASALÓ

eSceNOGraFia i VeStUari
cARLOTA MASVIDAL

PrODUcciÓ
JÚLIA SIMÓ

DireccÓ tÈcNica
RUBEN TALTAVULL

Una producció de CIA EL MARTELL 
amb la co-producció del Teatre 
Tantarantana.
Aquest espectacle forma part 
d’EL CICLÓ, Cicle de Companyies 
Independents en Residència de 
Barcelona  (Programa artístic de 
creació i residències del Teatre 
Tantarantana).



cONtacte PremSa 
RAQUEL LOScOS
t.93 441 70 22
premsa@tantarantana.com

iNFOrmaciÓ i VeNDa eNtraDeS
c/ de les Flors, 22 Barcelona 
tel. 93 441 70 22
tantarantana.com


