
  

 

 

 

NOTA DE PREMSA 

TRÁNSITOS 

 

 

 

Tránsitos: identitats dissidents 

i històries humanes al Festival Grec 
“El mundo nos rechaza de todosladosmenos de susfantasías” 

 

• L’obra va haver d’endarrerir la seva estrena dues vegades per la pan-

dèmia i ho farà finalment el 10 de desembre al Teatre La Gleva durant 

el festival De Grec a Grec 

 

• Tránsitosés una co-producció internacional amb un repartiment i un 

equip de banda i banda de l’Atlàntic 

 

• Tràiler de l’obra aquí: https://youtu.be/VcGASyK4FjM 

 

 

Barcelona, 23 de novembre de 2020 - Viure és passar d'unes circumstàncies a unes altres i 

tot allò que fem per adaptar-nos-hi. Tránsitos s'endinsa en trànsits vitals tals com el càncer, 

l'amor o la vellesa, a través de sis personatges de l’anomenada comunitat LGBTIQ+. Dues do-

nes trans, una persona no binària, un jove queer i dues dragqueens encarnaran, des dels seus 

cossos i identitats dissidents, històries humanes que escapen dels seus trànsits de gènere. Ci-

tant la mateixa dramatúrgia: "porque si sólohablamos de eso, nos convertimossóloen eso, y so-

mosmuchomás".  

 

https://youtu.be/VcGASyK4FjM
https://www.laglevateatre.com/transitos


L’obra dirigida per David Teixidó i escrita per ell mateix i Mariana Percovich, s’havia d’estrenar 

el passat 2 de juliol durant el Festival Grec. La pandèmia ho va endarrerir i, finalment, s’estre-

narà el 10 de desembre al Teatre La Gleva de Barcelona, en el marc del festival De Grec a 

Grec.  

 

Una producció i un equip a banda i banda de l’Atlàntic  

 

Tránsitosés fruit d’un procés de creació de quasi dos anys a cavall entre Catalunya, Argentina i 

Uruguai. El resultat és una co-producció del Grec 2020 Festival de Barcelona, el Teatre La Gleva 

- AmiciMiei Produccions, la Contracultural (Uruguai) i l’EspacioCallejón (Argentina). De fet, 

“Tránsitos” compta amb un dels actors habituals de l’emblemàtic EspacioCallejón de Buenos 

Aires, Agustín Daulte, fill del famós dramaturg i director, Javier Daulte. 

 

L’activista, gestora cultural i oradora uruguaiana, Delfina Martínez, és una altra de les actrius 

que travessaran l’Atlàntic per venir a actuar a Barcelona. És molt famosa a Uruguai per ser la 

impulsora de la campanya #LeyTransYa. 

 

Completen el repartiment la històrica drag catalana Sergio Satanassa, que va ser una de les 

primeres dragqueens que va conèixer la ciutat de Barcelona; l’activista trans catalana Nicole 

Avventurato, també coneguda com ElektraInsogna en la seva faceta de cantant; l’actor/actriu 

valencià/na David Priego, dissident de gènere; i l’actor català David Teixidó, que a més de ser 

part del repartiment de l’obra, també n’és el director i co-dramaturg. 

 

Tránsitos serà la primera obra de David Teixidó com a director, que també s’estrena com a 

dramaturg. L’obra ha estat co-escrita amb Mariana Percovich, dramaturga, directora de teatre 

i política uruguaiana. 

 

Fitxa tècnica 

 

Una coproducció del Grec 2020 Festival de Barcelona, el Teatre La Gleva - AmiciMiei Produccions, Espa-

cioCallejón (Argentina) i La Contracultural (Uruguai). 

 

Amb el suport d'Iberescena, la Nau Ivanow, el Centre Cultural Matienzo de Buenos Aires i l’Institut Cata-

là de les Empreses Culturals (ICEC). 

 

Autoria: David Teixidó i Mariana Percovich  

Direcció: David Teixidó  

Interpretació: Delfina Martínez, Agustín Daulte, David Priego, Sergio Satanassa, Nicole Avventurato i 

David Teixidó  

Escenografia: JairBellante  

Moviment: Carla Tovias  

Disseny d’il·luminació: Quim Otero  

Disseny del so / Concepció sonora: Pau Matas  

Disseny de vídeo: Ander Puig  

https://www.laglevateatre.com/transitos
https://www.barcelona.cat/grec/es/espectaculos/transitos
https://www.barcelona.cat/grec/es/espectaculos/transitos


Ajudant de direcció: Marc Garcia Llopis  

Assessoria d’activisme transfeminista: Teo Pardo  

Producció: Júlia Simó Puyo  

Ajudant de producció: Daniel de la Torre  

Assessoria d’activisme trans llatinoamericà: Leho de Sosa  

Disseny gràfic i comunicació: Eladi Bonastre Marsal  

Fotografia: Laia Alberch  

Agraïments: Javier Daulte, Federico Buso, Ámbar Vega, José Miguel Onaindia, Ricardo Ramón, SusyS-

hock, Matías Dutra, Jordi Buxó, Àngels Queralt i Josep Maria Miró 

 

 

Tràiler 

https://youtu.be/VcGASyK4FjM 

 

 

SALA DE PREMSA [AQUÍ] 

 

SERVEI DE PREMSA 

COMÈDIA. Comunicació &Mèdia, s.l. 

Oriol Galgo · T. 600 93 86 86 · oriol@comedianet.com 

www.comedia.cat 

 

Més informació 

Eladi Bonastre Marsal / +34 636 970 711 / eladi.bonastre@gmail.com 

 

Xarxes socials 

https://www.instagram.com/transitos_/ 

https://www.facebook.com/Tr%C3%A1nsitos-100137538296405 

https://twitter.com/transitos_ 

 

https://youtu.be/VcGASyK4FjM
http://comedia.cat/ca/comediateca/transitos
mailto:eladi.bonastre@gmail.com
https://www.instagram.com/transitos_/
https://www.facebook.com/Tr%25C3%25A1nsitos-100137538296405
https://twitter.com/transitos_

