
VOLS CONEIXER QUÈ ÉS UN
ESPECTACLE PÍNDOLES?



Circuit itinerant amb tres obres breus, intenses i a tocar de l'espectador.

Varietat de gèneres a espais singulars on ningú s'imaginaria trobar-hi arts escèniques.

Màxima qualitat i professionalitat amb mínims requisits tècnics.

“El 
Festival Píndoles ha portat el 

microteatre a nivells qualitatius i de dignifica-
ció que no hauria imaginat fa quatre anys. Més 

profunditat, més capes, més intencionalitat... les obres 
del Píndoles han agafat una volada impensable fa un 

temps o que han establert una manera de ser i de 
fer que les fa esdevenir una proposta 

teatral única.” 

Albert Martí
(Teatralnet)

“Si alguna 
cosa caracteritza el microteatre és la 

seva naturalesa efímera, volàtil i intensa. 
Recórrer en un sol vespre un insòlit itinerari, 

allunyat dels circuits teatrals habituals conven-
cionals, pot arribar a deixar-nos 

astorats.” 

Carla Mallol
(Núvol.com) “Amb 

Píndoles, el món 
és un escenari”.  

Carles Garcia-Llidó
(actor d’El catalon d’una nit d’estiu)

“Molt 
malament han d’anar 

les coses perquè em perdi un 
dels meus festivals predilectes de 
l’any, el Festival Píndoles, la cita 

anual, ja tradició, que dóna la benvin-
guda a l’estiu amb microteatre i bon 

ambient des de fa ja 5 anys. Una 
injecció de bon rotllo en 

tota regla.”

Gema Moraleda
(Somnis de Teatre)

A les diferents edicions del Festival Píndoles (des del 2015) s’han estrenat més de 50 obres que formen un catàleg i 
que es poden programar, en format de circuit itinerant, al vostre teatre, centre educatiu i/o diferents espais singulars del 
municipi. S’hi pot trobar comèdia, drama, thriller així com altres disciplines artístiques com el circ, la dansa o el teatre 
d’objectes. La combinació de tres gèneres o disciplines diferents, juntament amb la descoberta d’espais no convencionals, 
permeten en una sola vetllada gaudir de totes les possibilitats i varietat del teatre breu. 

"L'ESPECTACLE PÍNDOLES FORMA PART DEL PROGRAMA.CAT"

Què és  l’espectacle Píndoles?

https://cultura.gencat.cat/ca/programacat/inici/
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Píndoles és un circuit itinerant format per tres obres de 15 minuts 
cadascuna, que es representen simultàniament en tres espais no 
convencionals d’un mateix recinte o molt propers entre ells.

Es divideix el públic en tres grups de màxim 40 persones per grup, 
que aniran desplaçant-se d’una obra a l’altra, acompanyats per guies 
del Píndoles. Perquè els grups puguin veure les tres micropeces, 
aquestes es repetiran tres vegades consecutives de forma simultània.

La durada sencera de l’espectacle és d’1 hora i 15 minuts aproximadament, 
dependent de la distància dels desplaçaments entre els espais.

TRES OBRES DE 15 MINUTS

AFORAMENT MÀXIM 120 PAX
DIVIDITS EN TRES GRUPS DE 40 PAX

1er PASSI 2on PASSI 3er PASSI

Com funciona un espectacle Píndoles?

VÍDEO EXPLICATIU
ESPECTACLE PÍNDOLES

"L'ESPECTACLE PÍNDOLES FORMA PART DEL PROGRAMA.CAT"

A nivell tècnic no cal
preocupar-se per rès,

nosaltres ho portem tot

https://www.youtube.com/watch?v=Fk4zuAuCH3Q&feature=youtu.be


T’HA AGRADAT?

www.pindoles.com
festivalpindoles @PindolesFest PindolesFest

Contacte 
David Barrera T. 607 073 945

Maria Soler T. 620 732 582
pindoles@pindoles.com


