
 

Teatre La Gleva presenta Tango a La Hora de La 
Siesta, les noves tecnologies en la vida dels avis 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 

SALA DE PREMSA AQUÍ 
 

24 de novembre de 2017, Barcelona · La Gleva Teatre presenta Tango a La Hora de La Siesta del                   
30 de novembre al 3 de desembre. Un espectacle de màscares, teatre gestual, tècniques              
diverses, música, cant i ball dirigit per Martín Curletto que aborda el tema de les noves                
tecnologies en la vida d'unes persones d’avançada edat que estan vivint en una residència. Són               
aquells que s'han quedat a mig camí, o al principi del camí de les tecnologies digitals. 
 
Les noves formes d'escoltar música no sempre estan a l'abast, no econòmic sinó pràctic, del dia a dia                  
d'aquests residents. Un smartphone se'ls fa un món, igual que una tablet. Abans era més fàcil un disc                  
en un tocadiscs. No parlaven de qualitat del so ni de baixos o alts. Escoltaven música, ballaven amb                  
ella. Intentar posar una música a l’aparell pot ser un problema, intentar moure's al compàs, gairebé                
tràgic. Però la solució existeix i tot es transforma amb un vell tocadiscs. Les notes del tango o unes                   
sabates transformen els ancians en ballarins i al vell galant en cantor de tangos. 
 
Aquest espectacle neix de veure com les tecnologies que ho omplen gairebé tot en la nostra                
quotidianitat, es deté en uns espais on hi ha oasis encara no conquistats, o que ofereixen certa                 
resistència. El dia a dia d’unes persones que no han perdut el tren tecnològic, sinó que pot ser que                   
aquest tren no es va detenir en la seva estació o que simplement no van voler pujar, però tot i així la                      
tecnologia els aguaita. 
Les màscares, una constant dels últims treballs de Martín Curletto, el teatre gestual, la dansa uns                
ballarins/actors magnífics i la música, són una excusa per prendre uns mates, cantar i ballar               
compartint uns tangos a l'hora de la migdiada en la Residència Paradís. 
 
 
 
 
 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/tango


 

 
FITXA ARTÍSTICA 

VÍctor: MARTÍN CURLETTO 
María: ANABEL GUTIERREZ-OTERO 

Julián: GIOVANNI CORRAL 
EL Morocho Contreras: MARTÍN CURLETTO 

 
L’EQUIP 

Banda sonora: Xavier Rodríguez Marimón 
Veu en off: Diana Hermoso – Grabació: Sergio Roca 

Vestuari: La Secreta/Anabel Rodriguez-Otero 
Coreografia: Omar Quiroga 

Ajudant d’assajos: Denis Ros 
Col·laboradors en la creació de l’espectacle: 

Ricard Pedreira (Direcció) J. M. Gil Baquero, Alfredo Alvarez, Victor Rotelli 
Direcció, espai escènic, màscares i il·luminació: Martín Curletto 

 
 

 
FUNCIONS 

30 novembre, 20:30h 
1 desembre, 20:30h 
2 desembre, 20:30h 

3 desembre, 19h 
 

Reserva entrades a lagleva@laglevateatre.com  
O compra a https://www.ticketea.com/entradas-teatro-tango-a-la-hora-de-la-siesta/ 

Per a més informació entreu a https://www.laglevateatre.com/tango-a-la-hora-de-la-siesta 
 
 
 
 

CONTACTE DE COMUNICACIÓ  
Marc Gall · COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 

Águeda Benítez · 605 54 88 80 
aguebb@gmail.com 
www.comedia.cat 
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