AGENDA
ROIG, recital d’homenatge a Montserrat Roig
XTAC (Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya)
SALA DE PREMSA AQUÍ
DOSSIER DE L’ESPECTACLE AQUÍ
La XTAC (Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya) donarà el tret de sortida al
projecte de programació coordinada amb l’espectacle ROIG, un homenatge especial
a l’autora d’èxit Montserrat Roig que a partir del dijous 10 de novembre es podrà
veure als teatres XTAC, primer als quatre de Barcelona, i més endavant a d’altres
poblacions. La primera actuació serà el dia 10 de novembre al Centre Sant Pere,
data que coincideix amb el 25è aniversari de la seva mort.
Els ingredients de la producció encaixen a la perfecció: l’actriu i directora de teatre
Mònica Lucchetti, narra i descriu passatges plens de vida, d’intensitat i passió,
d’amor a l’escriptura, de moments colpidors per la lluita contra les injustícies d’uns
anys de turbulències socials i de canvis profunds. La cantant Llúcia Vives, interpreta
cançons que li agradaven a l’escriptora com la Chanson francesa, poemes musicats o
alguna cançó del seu amic Ovidi, i ens entrega amb el talent del seu cant instants
preciosos i plens d’emotivitat. I el músic i compositor Carles Beltran ha volgut crear
algunes notes pels textos de la Montserrat, on la música acarona la bellesa de la
literatura de l’escriptora catalana.
Agenda d’actuacions de ROIG als teatres de la XTAC
Centre Sant Pere
Dijous 10 de novembre / 20h
Preu: 10€ (socis 6€)
C/ St. Pere més alt, 25 Barcelona
Lluïsos d’Horta
Diumenge 13 de novembre / 18h
Preu: 10€ (socis 6€)
C/ Feliu i Codina, 7, Barcelona
Teatre de Sarrià
Diumenge 20 de novembre / 21h
12 € (socis 8€)
C/ Pare Miquel de Sarrià, 8 Barcelona
Lluïsos de Gràcia
Dijous 1 de desembre / 20h
10€ (socis 8€)
Plaça del Nord, 7-10 Barcelona

Sensedrama Teatre
Diumenge 2 d’abril de 2017 / 18h
Carrer Major, 2, Torrelles de Llobregat
I esperem concretar data ben aviat amb Arenys de Munt, Calaf, Vilafranca del
Penedès i Madrid, al Cercle Català de Madrid, Teatre Santiago Rusiñol, situat a la
Plaça Espanya de la capital Espanyola.
La XTAC (Xarxa d’Ateneus de Catalunya)
Amb la XTAC es posa en marxa la xarxa més gran de teatres de Catalunya, amb
l'objectiu de dinamitzar la programació de les sales de teatre d'aquests equipaments a
partir de tres grans iniciatives: producció, programació coordinada i aliances. La
XTAC a més de treballar per la programació es converteix en una eina de suport a les
entitats programadores, oferint acompanyament i formació als programadors,
avantatges i descomptes econòmics en espectacles i en proveïdors, estudiant la
possibilitat de formar part d’una plataforma de venda d’entrades compartida,
promovent un intercanvi permanent entre els teatres que en formen part, generant
sinèrgies entre els espais i promovent aliances amb projectes professionals i
amateurs.
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