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L’Arnau és el darrer teatre de barraca de la ciutat de Barcelona i de tota 
Catalunya. Demanava a crits que algú el salvés. I és el barri que l’ha vist 
alçar-se i apagar-se qui ho ha aconseguit. La lluita veïnal és el motor del 
nou Arnau, un teatre que encara no té seu, gestionat per les veïnes i veïns, 
que retorna al barri per transformar-lo a través del risc i la creativitat, 
l’autogestió i l’afany de seguir experimentant. 
Vols saber què el fa extraordinari?

ITINERANT



Los orígenes del Teatro Arnau ser remontan a 
finales del siglo XIX, en la confluencia de las calles 
Tàpies y Nou de la Rambla. Punto neurálgico 
del ocio popular del Paral·lel, en el Arnau se 
han representado todos los géneros teatrales y 
musicales. La evolución del teatro ha sido un reflejo 
de la evolución de los barrios, que desde 2004  
han defendido su recuperación. Hoy, uno de 
los pilares del nuevo teatro es hacer crecer las 
memorias del Paral·lel, construir una red de  
historias compartidas por las vecinas y vecinos, 
donde caben las vivencias y los recuerdos del 
teatro, pero también los deseos que todavía se 
tienen que encarnar.

Els orígens del Teatre Arnau es remunten a finals 
del segle XIX, a la confluència entre els carrers 
Tàpies i Nou de la Rambla. Punt neuràlgic de l’oci 
popular del Paral·lel, a l’Arnau s’han representat tots 
els gèneres teatrals i musicals. L’evolució del teatre 
ha estat un reflex de l’evolució dels barris, que 
des de 2004 n’han defensat la recuperació. Avui, 
un dels puntals del nou Teatre Arnau és fer créixer 
les memòries del Paral·lel, construir una xarxa 
d’històries compartides per les veïnes i veïns, on 
tenen cabuda les vivències i els records del teatre, 
però també els desitjos que encara s’han d’encarnar.

El proceso para rehabilitar el edificio histórico 
del Arnau durará años. Mientras tanto, el teatro 
vuelve a latir. Es un espacio escénico gestionado 
colectivamente. Un teatro nómada, acogedor, 
enraizado en la calle, que reivindica el arte y 
la cultura a través de los ejes de la memoria, la 
comunidad y las artes escénicas. En concreto, 
durante 2018, el Arnau despliega tres proyectos 
interdisciplinarios: dos espectáculos y un archivo 
de memorias muy singular. 
El afán de experimentar y los sueños compartidos 
de las vecinas, no obstante, no se detienen ahí. 
Seguid con atención los nuevos proyectos que la 
comunidad del Arnau ya teje para  
los próximos años.

El procés per rehabilitar l’edifici històric de l’Arnau 
durarà anys. Mentrestant, el teatre torna a bategar. 
És un espai escènic gestionat col·lectivament. Un 
teatre nòmada, acollidor, arrelat al carrer, que 
reivindica l’art i la cultura a través dels eixos de 
la memòria, la comunitat i les arts escèniques. En 
concret, durant el 2018 l’Arnau Itinerant desplega 
tres projectes interdisciplinaris: dos espectacles i un 
arxiu de memòries molt singular. 
L’afany d’experimentar i els somnis compartits 
de les veïnes, però, no s’aturen aquí. Seguiu amb 
atenció els nous projectes que la comunitat de 
l’Arnau ja fila per als propers anys.

The process of renovating the historical Teatre Arnau 
building will take years. Meanwhile, however, the 
theatre will remain active as a collectively managed 
space for theatre. A nomadic, welcoming theatre 
with its roots in the street, that promotes art and 
culture through memory, the community and theatre 
arts. More specifically, in 2018 the itinerant Arnau 
theatre will develop three interdisciplinary projects: 
two performances and an exceptional archive of 
memories.
Still, the desire to experiment and the combined 
dreams of the neighbours don’t end there. Keep an 
eye out for the new projects the Arnau community 
is already starting to put together for  
the coming years.

The story of L’Arnau is about being reclaimed by the 
neighbourhood. Organizations and groups involved 
in theatre arts, culture, history, architecture and 
social movements have fought to bring the theatre 
back to life. The new, renovated space seeks to 
provide a stage, a place for history and the memory 
of El Paral·lel and the neighbourhoods surrounding 
it, to serve as a unifying force in the social fabric of 
Ciutat Vella, Poble-Sec and Sant Antoni.
A popular fighting spirit is at the heart of this 
new, itinerant theatre. It’s the idea that culture 
can transform neighbourhoods. It involves an 
active community with the desire to manage the 
theatre, but also to produce and create collective 
projects with the goal of dignifying, feminizing and 
decolonizing the cultural professions.

La historia del Arnau es la historia de una 
reapropiación vecinal. Entidades y colectivos 
procedentes de las artes escénicas, la cultura, 
la historia, la arquitectura y los movimientos 
sociales ha luchado para hacerlo renacer. El nuevo 
teatro recuperado quiere ser escenario, centro 
de interpretación de la historia y la memoria del 
Paral·lel y los barrios que lo rodean, y motor de 
cohesión y expresión del tejido social de Ciutat 
Vella, el Poble-sec y Sant Antoni.
En los cimientos del nuevo teatro sin sede se 
encuentra el espíritu combativo y popular. La 
convicción de que la cultura puede transformar los 
barrios. Se encuentra una comunidad movilizada 
que quiere gestionar el teatro, pero también 
producir y crear proyectos colectivamente con 
el ideal de dignificar las profesiones culturales, 
feminizarlas y descolonizarlas.

La història de l’Arnau és la història d’una reapro-
piació veïnal. Entitats i col·lectius procedents de 
les arts escèniques, la cultura, la història, l’arqui-
tectura i els moviments socials han lluitat per fer-lo 
renéixer. El nou teatre recuperat vol ser escenari, 
centre d’interpretació de la història i la memòria 
del Paral·lel i dels barris que l’envolten, i motor de 
cohesió i expressió del teixit social de Ciutat Vella, 
el Poble-sec i Sant Antoni.
Als fonaments del nou teatre sense seu s’hi troba 
l’esperit combatiu i popular. La convicció que la 
cultura pot transformar els barris. S’hi troba una co-
munitat mobilitzada que vol gestionar el teatre, però 
també produir i crear els projectes col·lectivament 
amb l’ideal de dignificar les professions culturals, 
feminitzar-les i descolonitzar-les.

Teatre Arnau dates back to the end of the 19th 
century, and sits on the corner of Carrer Tàpies and 
Carrer Nou de la Rambla. A focal point for popular 
recreation on El Paral·lel, L’Arnau has housed all 
manner of musical and theatrical performances. The 
evolution of the theatre has been a reflection of the 
neighbourhoods surrounding it, communities that 
have called for its restoration since 2004. Today, 
one of the main objectives of the new Teatre Arnau 
is to promote the memory of El Paral·lel, to weave 
together the stories shared by neighbours, providing 
a space for past experiences and memories of the 
theatre as well as wishes for its future.
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El 15 i 16 de desembre, l’obra Parrhesia. Espectacle autocensurat i l’exposició Relats de l’Arnau rememoraran la memòria de l’Arnau i el Paral·lel al Mercat de les Flors!No et perdis l’obra C/ Hospital amb St. Jeroni, amb text de Jordi Prat Coll, dirigida per Roberto Romei i Laia Ricart i produïda per Blanco Roto. Estrena el 28 de setembre!

 * Català
 * Castellà
 * Anglès
 * Urdú
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Cuando en 2004 arrancaba el movimiento vecinal 
y de entidades para volver a abrir el Teatro Arnau, 
el manifiesto recibía el apoyo de 18 entidades y 
plataformas vecinales, 9 gestoras culturales, 10 
periodistas culturales, 7 equipamientos y salas, 
8 cooperativas sociales y culturales, 4 entidades 
del ámbito académico y administrativo y 104 
compañías y profesionales de las artes escénicas. 
Más adelante, entre 2015 y 2016, las vecinas 
celebraron cuatro galas para reivindicar el teatro 
en la plaza Raquel Meller. Participaron, entre otros, 
unos sesenta artistas y profesionales de las artes 
escénicas. A esta movilización se han sumado, 
también, unos treinta artistas de todo el mundo,  
que han pintado en el muro de la fachada del 
antiguo teatro en al marco de la iniciativa Arnau 
Gallery. 
Pero la recuperación del último teatro de barraca 
de Barcelona ha dado un paso definitivo en este 
2018. Desde febrero, la comunidad movilizada para 
recuperar el teatro trabaja en el Arnau Itinerant, dos 
espectáculos escénicos y un archivo que se llevarán 
a cabo mientras duren las obras de rehabilitación 
del futuro equipamiento. 52 entidades, 187 vecinas 
y vecinos, 12 actrices y actores, 21 técnicos y 16 
profesionales escénicos están haciendo posible 
estos proyectos. 
A la asamblea abierta, a los coloquios, a los talleres, 
a todas las actividades… tú también puedes  
sumarte a la lucha para hacer posible un nuevo 
ecosistema cultural en nuestra ciudad.

Quan l’any 2004 arrencava el moviment veïnal 
i d’entitats per tornar a obrir el Teatre Arnau, el 
manifest rebia el suport de 18 entitats i plataformes 
veïnals, 9 gestores culturals, 10 periodistes culturals, 
7 equipaments i sales, 8 cooperatives socials i 
culturals, 4 entitats de l’àmbit acadèmic  
i administratiu i 104 companyies i professionals  
de les arts escèniques.
Més endavant, entre el 2015 i 2016, les veïnes van 
celebrar quatre gales per reivindicar el teatre a la 
plaça Raquel Meller. Hi va participar, entre d’altres, 
una seixantena d’artistes i professionals de les arts 
escèniques. A aquesta mobilització s’hi ha sumat, 
també, una trentena d’artistes de tot el món, que 
han pintat el mur de la façana de l’antic teatre en  
el marc de la iniciativa Arnau Gallery. 
Però la recuperació de l’últim teatre de barraca de 
Barcelona ha fet un pas definitiu aquest  2018. Des 
del febrer, la comunitat mobilitzada per recuperar el 
teatre treballa en l’Arnau Itinerant, dos espectacles 
escènics i un arxiu que tindran lloc mentre durin 
les obres de rehabilitació del futur equipament. 
52 entitats, 187 veïnes i veïns, 12 actrius i actors, 
21 tècnics i 16 professionals escènics estan fent 
possible aquests projectes. 
A l’assemblea oberta, als col·loquis, als tallers,  
a totes les activitats… Tu també pots sumar-te a la 
lluita per fer possible un nou ecosistema cultural a 
la nostra ciutat.

El que veureu a l’Arnau, no ho veureu enlloc. Els 
dos espectacles que l’Arnau Itinerant presenta 
aquest 2018 neixen per transformar l’espai escènic 
dels barris, amb els barris. No pretenen comptar 
les butaques plenes perquè la cultura no és un 
recurs econòmic. Són propostes teatrals en què 
les condicions laborals dels i les professionals són 
dignes i paritàries.

Lo que veréis en el Arnau, no lo veréis en ninguna 
otra parte. Los dos espectáculos que el Arnau 
Itinerant presenta este 2018 nacen para transformar 
el espacio escénico de los barrios, con los barrios. 
No pretenden contar las butacas llenas porque la 
cultura no es un recurso económico. Son propuestas 
teatrales en las que las condiciones laborales de los 
y las profesionales son dignas y paritarias.

LA COMUNIDAD, 
EL CORAZÓN DEL TEATRO

LA COMUNITAT, 
EL PINYOL DEL TEATRE

L’ESCENA DEL NOU 
TEATRE ITINERANT

LA ESCENA DEL NUEVO 
TEATRO ITINERANTE

Si tens vivències, fotografies i relats personals del Teatre Arnau, contacta amb nosaltres a arnau@laberintcultura.com 
o visita’ns a les biblioteques del Raval, Poble-Sec i Sant Antoni. ( Tots els dimarts de setembre de 16 a 19 h serem a la biblioteca Francesc Boix, al carrer de Blai, 34)

La companyia Blanco Roto presenta aquesta obra 
escrita per Jordi Prat i Coll i dirigida per Roberto 
Romei i Laia Ricart. És la primera vegada que 
professionals de diferents companyies de teatre 
independent, aplegades a El Col·lectiu, s’uneixen 
per treballar junts artísticament.
C/ Hospital amb St. Jeroni proposa un paral·lelisme 
entre la destrucció física i social de la ciutat 
i la desintegració de les relacions amoroses. 
L’espectacle està dividit en 7 escenes, que es 
representaran en 7 espais diferents del Raval. És un 
espectacle itinerant, una experiència artística que us 
farà viure el barri en 360 graus.
Ja podeu comprar la vostra entrada per als dies 
28, 29 i 30 de setembre; 5, 6, 7, 11, 12, 13 i 14 
d’octubre de 2018 a  
www.barcelona.cat/teatrearnau

Les memòries de les veïnes i veïns donen vida al 
nou Teatre Arnau. Els relats orals, escrits i visuals 
teixeixen un arxiu digital, que s’anirà construint al 
llarg de l’any 2018 a través de tallers, col·loquis i 
altres activitats fetes amb entitats i veïnat dels barris 
del Raval, Poble-sec i Sant Antoni. Els records de 
l’últim teatre de barraca de la ciutat afloren gràcies 
als diàlegs, a les reflexions i a la participació de 
les veïns i veïnes dels barris, però també gràcies al 
suport d’una xarxa d’entitats socials i culturals que 
no para de créixer. 
La Xarxa de memòries no és un arxiu qualsevol, 
sinó una finestra oberta a l’abast de totes les 
internautes i, alhora, una eina de participació 
ciutadana. 
Podeu consultar-la a: 
www.barcelona.cat/teatrearnau
O veure’n una mostra el proper desembre  
al Mercat de les Flors.

Las memorias de las vecinas y vecinos dan vida 
al nuevo Teatro Arnau. Los relatos orales, escritos 
y visuales tejen un archivo digital, que se irá 
construyendo a lo largo del año 2018 a través de 
talleres, coloquios y otras actividades realizadas 
con entidades y vecindario de los barrios del Raval, 
Poble-sec y Sant Antoni. Los recuerdos del último 
teatro de barraca de la ciudad afloran gracias a los 
diálogos, a las reflexiones y a la participación de 
las vecinas y vecinos de los barrios, pero también 
gracias al apoyo de una red de entidades sociales  
y culturales que no para de crecer.

La Red de memorias del Arnau no es un archivo 
cualquiera, sino una ventana abierta al alcance de 
todas las internautas y, a su vez, una herramienta  
de participación ciudadana. 
Podéis consultarla en: 
www.barcelona.cat/teatrearnau
O ver una muestra el próximo diciembre  
en el Mercat de les Flors.

La compañía Blanco Roto presenta esta obra escrita 
por Jordi Prat i Coll y dirigida por Roberto Romei 
y Laia Ricart. Es la primera vez que profesionales 
de diferentes compañías de teatro independiente, 
reunidas en El Col·lectiu, se unen para trabajar 
juntos artísticamente.
C/ Hospital amb St. Jeroni propone un paralelismo 
entre la destrucción física y social de la ciudad y 
la desintegración de las relaciones amorosas. El 
espectáculo está dividido en 7 escenas, que se 
representarán en 7 espacios diferentes del Raval. Es 
un espectáculo itinerante, una experiencia artística 
que os hará vivir el barrio en 360 grados.
Ya podéis comprar vuestra entrada para los días 28, 
29 y 30 de septiembre; 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 de 
octubre de 2018 en  
www.barcelona.cat/teatrearnau

‘C/ Hospital 
amb St. Jeroni’

RELATS DE L’ARNAU. 
XARXA DE MEMÒRIES  
D’UN TEATRE DE BARRACA

RELATOS DEL ARNAU. 
RED DE MEMORIAS DE  
UN TEATRO DE BARRACA

‘C/ Hospital 
amb St. Jeroni’

El passat de l’Arnau i del Paral·lel dialoguen amb 
el present i s’hi emmirallen: des dels records 
quotidians de les persones que l’han habitat 
fins als fets històrics que l’han impactat. Veïnat 
dels barris que envolten l’Arnau estan construint 
col·lectivament un espectacle teatral que tractarà 
el tema de la llibertat d’expressió i l’autocensura, 
amb l’acompanyament de professionals de les arts 
escèniques.
Les veïnes i veïns esdevenen actrius, escenògrafes, 
tècniques i vestuaristes. 
Els propers 15 i 16 de desembre podreu veure al 
Mercat de les Flors el resultat d’aquesta producció 
col·lectiva, que fusiona la creació comunitària 
amb la producció artística professional. I, al mateix 
temps, promou la convivència als barris.

El pasado del Arnau y del Paral·lel dialogan con 
el presente y se reflejan en él: desde los recuerdos 
cotidianos de las personas que lo han habitado 
hasta los hechos históricos que lo han impactado. 
Vecindario de los barrios que rodean el Arnau están 
construyendo colectivamente un espectáculo teatral 
que tratará el tema de la libertad de expresión 
y la autocensura, con el acompañamiento de 
profesionales de las artes escénicas.
Las vecinas y vecinos se vuelven actrices, 
escenógrafas, técnicas y vestuaristas.
Los próximos 15 y 16 de diciembre podréis ver 
en el Mercat de les Flors el resultado de esta 
producción colectiva, que fusiona la creación 
comunitaria con la producción artística profesional 
y, al mismo tiempo, promueve la convivencia  
en los barrios.

‘Parrhesia. 
Espectacle 
autocensurat’

‘Parrhesia. 
Espectacle
autocensurat’



“Posats a desitjar, vull un Arnau revoltat,
creatiu i genuí. Un teatre radicalment
popular, de les idees i també de l’evasió. Vull
un model de cultura de base i de conquesta 
de la dignitat laboral de les artistes. Amb gust
de barri i olor de fresc”.

Sílvia Cortés (Recuperem l’Arnau)

EL futur Teatre Arnau serà… 
a l’avinguda del Paral·lel, 60
08001 Barcelona
Però el present del l’Arnau Itinerant batega, 
ara mateix, als barris.

www.barcelona.cat/teatrearnau


